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σχόλιο συντακτικής επιτροπής

2010... νέοι στόχοι,
νέα όνειρα, νέες ελπίδες!

Πολλά είναι
τα ζητήματα που,

αν και μας 
απασχολούν

επί σειρά ετών, 
μεταφέρονται άλυτα 

στην ατζέντα
της νέας χρονιάς, 

όπως για παράδειγμα 
το κυκλοφοριακό 

πρόβλημα

Στο χρόνο που έδυσε ζήσαμε γεγονότα που, ως μηχανικούς, άλλα μας λύ-
πησαν και άλλα μας θορύβησαν, άλλα μας χαροποίησαν και άλλα μας 
έκαναν να δούμε με περισσότερη αισιοδοξία το αύριο.
Της Ελίζας Βασιλείου

Μ
έσα στο 2009, με ικανοποίηση είδαμε τη νομοθετική ρύθμιση για την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων.  Οι Νόμοι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 142(Ι) 
του 2006 και 30(Ι) του 2009 προνοούν ότι «κατά την κατασκευή, την πώληση ή την 

εκμίσθωση κτιρίου διατίθεται στον ιδιοκτήτη, ή από τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή 
εκμισθωτή, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου». H πιο πάνω νομοθεσία βρίσκεται σε 
δοκιμαστικό στάδιο και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2010.  Η θέσπιση νομοθεσίας 
για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα είναι ένα σημαντικό βήμα. Αυτό, όμως, που μας ανησυχεί ως μηχανικούς 
είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα εφαρμοστεί.  Άραγε, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις και 
οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους είναι έτοιμες να αναλάβουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους από 
την 1η Ιανουαρίου;
Πολλά είναι τα ζητήματα που, αν και μας απασχολούν επί σειρά ετών, μεταφέρονται άλυτα στην 
ατζέντα της νέας χρονιάς, όπως για παράδειγμα το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Το χάος που 
δημιουργείται στους δρόμους εξαιτίας της κίνησης εξακολουθεί να βασανίζει χιλιάδες κόσμο που 
καθημερινά σπαταλά χρόνο, χρήμα και… υπομονή μέσα σε ένα αυτοκίνητο.  Μεταφράζοντάς 
το κανείς σε χρήμα, αντιλαμβάνεται περισσότερο την τραγικότητα της κατάστασης και συνεπώς 

την αναγκαιότητα εξεύρεσης άμεσης λύσης.  
Υπολογίζεται ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα κοστίζει €100 εκατ. 
ετησίως και δεν είμαι σίγουρη αν σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνεται 
το κόστος από τη  ρύπανση του περιβάλλοντος, το κόστος λόγω των 
ατυχημάτων που δημιουργούνται μέσα σε αυτό το κομφούζιο και το 
κόστος της ψυχικής οδύνης των χιλιάδων επιβατών.  
Το χρόνο που μας πέρασε έγιναν κάποιες προσπάθειες από το υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων για περιορισμό του προβλήματος.  Χαιρετίζουμε 
με ικανοποίηση τη λειτουργία περισσότερων μαθητικών λεωφορείων, 
καθώς και την προσπάθεια του υπουργείου για να αυξηθεί ο αριθμός 
των μαθητών που τα επιλέγουν, μέσω μεγάλης διαφημιστικής 
καμπάνιας.  Επίσης, λεωφορεία εκτελούν πλέον δρομολόγια προς 
και από τα αεροδρόμια της Κύπρου, ένα μέτρο που δεν συνέβαλε 
μόνο στη βελτίωση του κυκλοφοριακού, αλλά και στον τουριστικό 
τομέα, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των επισκεπτών. Η αλλαγή του 
εργάσιμου απογεύματος για τους κυβερνητικούς υπαλλήλους από 
Πέμπτη σε Τετάρτη ήταν, μεταξύ άλλων, μια επιπρόσθετη προσπάθεια για 
την καλυτέρευση της κυκλοφορίας στους δρόμους.   Στις 3 Δεκεμβρίου, ο 
κ. Νικολαΐδης ανακοίνωσε ότι τον Ιούνιο του 2010 θα έχουμε την έναρξη 
του νέου Συστήματος Δημόσιων Συγκοινωνιών και μάλιστα με κόμιστρα 

που θα οριστούν με σχετικό υπουργικό διάταγμα. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τα μέτρα αυτά θα 
συμβάλουν θετικά στη βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος, αλλά δυστυχώς δεν είναι αρκετά. 
Το υπουργείο θα πρέπει να συνεχίσει με  στοχευμένες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.  Το 
Επιμελητήριο ήταν, είναι και θα είναι αρωγός του υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σε κάθε βήμα 
εξάλειψης του εφιάλτη που λέγεται κυκλοφοριακό.   
Συνεχίζοντας την ανασκόπηση στη χρονιά που φεύγει, με λύπη διαπιστώνουμε ότι δυστυχώς και 
το 2009 θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε εργατικά ατυχήματα.  Συνολικά,  μέχρι το 
Σεπτέμβριο του 2009, έχασαν τη ζωή τους οκτώ εργάτες εν ώρα εργασίας, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 
1664.  Η επιστήμη που επιλέξαμε να υπηρετούμε, εξ’ ορισμού, προστάζει να βάζουμε την ασφάλεια 
των πολιτών πάνω απ’ όλα.  Ας αναλογιστεί, λοιπόν, ο καθένας απο εμάς τις ευθύνες του και ας 
κάνουμε ό,τι απαιτείται –και λίγο παραπάνω– προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των 
ανθρώπων στα εργοτάξια και στους χώρους εργασίας μας.
Είναι πολλά τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, όντας μηχανικοί, και χρήζουν σοβαρής 
αντιμετώπισης. Ας είναι, λοιπόν, το 2010 η χρονιά που οι καθ’ ύλην αρμόδιοι θα ενσκήψουν πάνω από 
το κάθε πρόβλημα και θα κάνουν ειλικρινείς και εντατικές προσπάθειες για την επίλυσή του.  
Ας είναι το 2010 η χρονιά που το μολύβι σου, συνάδελφε μηχανικέ, δεν θα βρίσκει πια εμπόδιο το 
συρματόπλεγμα του Αττίλα.
Πολλοί θα σκέφτονται πως όλα αυτά είναι μεγάλα όνειρα και φρούδες ελπίδες... Ας έχουμε, όμως, 
πάντα κατά νου, αγαπητέ συνάδελφε, πως όλα τα μεγάλα και ωραία ξεκίνησαν από ένα τρελό όνειρο 
και μια «φρούδα» ελπίδα!

Καλή χρονιά!
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θέματα

Διεθνής Ημερίδα και Εργαστήρι στο ΤΕΠΑΚ

Βιοκλιματική  

Το ΕΤΕΚ στηρίζει την κάθε προσπάθεια εξοικο-
νόμησης ενέργειας και εισηγείται προς την πο-
λιτεία όπως κατά την προκήρυξη αρχιτεκτονι-
κών διαγωνισμών για την ανέγερση σχολικών 
κτιρίων, η επιλογή της καταλληλότερης μελέτης 
να βασίζεται στις αρχές της βιοκλιματικής αρχι-
τεκτονικής και γενικότερα της αειφόρου κατα-
σκευής. Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, στην ομι-
λία του κατά τη διάρκεια της ημερίδας «Βιοκλι-
ματική Αρχιτεκτονική στη Μεσόγειο-Ενεργειακά 
Αποδοτικά Σχολεία/ Teenergy Schools», ο πρόε-
δρος του ΕΤΕΚ Χρίστος Ευθυβούλου.

Η ημερίδα «Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική στη Μεσόγειο-
Ενεργειακά Αποδοτικά Σχολεία/ Teenergy Schools» πραγμα-
τοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Τεχνολογικό Πανεπιστή-

μιο στη Λεμεσό, στις 21 Νοεμβρίου. Διεξήχθη στα πλαίσια του ευ-
ρωπαϊκού προγράμματος «Teenergy Schools-Ενεργειακά Αποδοτι-
κά Σχολεία στην περιοχή της Μεσογείου» και συνδιοργανώθηκε από 
το ΤΕΠΑΚ, το ΕΤΕΚ και τη Διεθνή Οργάνωση Ηλιακής Ενέργειας Κύ-
πρου (ΔΟΗΕ). Σ’ αυτή συμμετείχαν οκτώ εταίροι από την Ιταλία, την 
Ισπανία, την Ελλάδα και την Κύπρο και τελούσε υπό την αιγίδα του 
υπουργείου Παιδείας και της Υπηρεσίας Ενέργειας του υπουργείου 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Στην ομιλία του, την οποία ανέγνωσε το μέλος της Διοικούσας Επι-
τροπής, κ. Στέλιος Αχνιώτης, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ ανακοίνωσε ει-
σήγηση του Επιμελητηρίου όπως «η πολιτεία επιβραβεύει τα μεγάλα 
έργα και έργα υποδομής, τα οποία παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις 
σε δείκτες που αφορούν βιοκλιματικό σχεδιασμό, κατανάλωση ενέρ-
γειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος».
Όπως σημείωσε ο κ. Ευθυβούλου στην ομιλία του, «η ανάγκη για βιο-
κλιματικό και ενεργειακά ορθολογικό σχεδιασμό γίνεται απαραίτητη 
για τα σχολικά κτίρια, αν λάβει κανείς υπόψη το μέγεθός τους καθώς 
και τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα». Χαιρέτησε εξάλλου την από-
φαση της κυπριακής κυβέρνησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊ-
κών συστημάτων στα σχολικά κτίρια. 
«Η εύρεση λύσεων που να συνδυάζουν την πρόοδο και την ανάπτυ-
ξη με τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την προστασία του πε-
ριβάλλοντος είναι επιβεβλημένη», τόνισε ο κ. Ευθυβούλου και πρό-
σθεσε ότι «η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η αειφορία θα πρέπει 
να είναι μια καθοριστική παράμετρος, η οποία πρέπει να συνυπολο-
γίζεται σε όλες τις αναπτυξιακές δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
κατασκευαστικής δραστηριότητας. Ρόλο προς το στόχο αυτό έχουμε 
να διαδραματίσουμε όλοι μας, σαν μηχανικοί, σαν κοινωνία, σαν κοι-
νωνικοί φορείς, σαν πολιτεία».
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, «τα φιλικά προς το περιβάλλον 
και ενεργειακά κτίρια, η επέκταση των τεχνικών νομοθεσιών για δια-
σφάλιση ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, η συστηματική και ολο-
κληρωμένη πληροφόρηση του πολίτη για την απόκτηση ενεργεια-
κής συνείδησης είναι βήματα που καθήκον έχουμε όλοι να κάνου-
με. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και η 

 Ενεργειακά  



 Αρχιτεκτονική στη Μεσόγειο- 

εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο πιο γρήγορος, αειφόρος και οικο-
νομικός τρόπος προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, να προστατευθεί το περιβάλλον και κατά συνέπεια να 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του ανθρώπου. 
Η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων των κτιρίων σχε-
τίζεται με μια πληθώρα μέτρων και χειρισμών που αναφέρονται 
στη χωροθέτηση/ προσανατολισμό, το σχεδιασμό, την οργανωτική 
δομή και τις κατασκευαστικές επιλογές.
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων, ο οποίος αναφέρεται 
στην ενσωμάτωση των στοιχείων της φύσης όπως είναι ο ήλιος, ο 
αέρας, το νερό και η βλάστηση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
ενός οικοδομήματος, ετυμολογικά επιχειρεί τη συνένωση των λέξε-
ων «βίος» και «κλίμα» και υποδεικνύει την ανάγκη μιας θεώρησης 
που εισάγει ποιοτικές παραμέτρους στο σχεδιασμό. Στα παραπά-
νω θα μπορούσε να προστεθεί η εκμετάλλευση του φυσικού φω-
τισμού και η βελτίωση των μικροκλιματικών δεδομένων του άμε-
σου περιβάλλοντος.
Η προσέγγιση αυτή έρχεται να αποκαταστήσει την επαφή του αν-
θρώπου με τη φύση, τις ιδιαιτερότητες του τόπου και την ποιότη-
τα ζωής». 

Βοήθεια στους επαγγελματίες
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου στην ομιλία του τόνισε, επίσης, ότι 
εκδηλώσεις όπως η συγκεκριμένη Ημερίδα υποβοηθούν τον αρχι-
τέκτονα, αλλά και τον κάθε μηχανικό, να εφαρμόσει, κατά το σχε-
διασμό και τη μελέτη της κάθε κατασκευής, τις στρατηγικές και τις 
πρακτικές της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής για την επίτευξη πιο 
αειφόρων λύσεων και την οικοδόμηση περιβαλλοντικά φιλικότε-
ρων κατασκευαστικών έργων.
«Οι μηχανικοί έχουν και οφεί-
λουν να έχουν όραμα, γνώση 
και εμπειρία», είπε, «για να ανα-
λύουν το σήμερα και να διαβλέ-
πουν το αύριο. Αυτό απορρέει 
από το αντικείμενο των σπου-
δών τους και το ρόλο τους, στοι-
χεία που δεν θα πρέπει να διακυ-
βευτούν, ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον. Αυτό, όμως, προϋποθέτει την 
ύπαρξη των αναγκαίων γνώσεων και κυρίως αυξημένη περιβαλλο-
ντική συνείδηση». 
Σύμφωνα με τον κ. Ευθυβούλου, «η Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική 
απαιτεί μελέτη, επιμονή, χρόνο και συνεχή προσπάθεια. Καθήκον 
των μηχανικών είναι να προσφέρουν τη γνώση και την εμπειρία 
τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου. 
Έχουν, όμως, και την ευθύνη να εξισορροπήσουν τους πόρους που 
καταναλώνονται σήμερα με αυτούς που προορίζονται για τις επό-
μενες γενιές, διατηρώντας το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλ-
λον σε καλή κατάσταση».

Κοινή στρατηγική
Στο πρώτο μέρος της Ημερίδας έγινε παρουσίαση του προγράμμα-
τος και της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί για την έκθεσή του 
και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού. Έγινε επίσης παρουσίαση του 
σχεδίου δράσης, της πολιτικής που θα ακολουθήσει για μορφοποί-

ηση των στρατηγικών, κα-
θώς και της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την ενεργειακή απόδο-
ση στα δημόσια σχολεία. 
Μέσα από την παρουσία-
ση του προγράμματος δι-
αφαίνεται ότι το «Teenergy 
Schools» στοχεύει στον κα-
θορισμό κοινών διεθνικών 
στρατηγικών και πολιτικής 
για την περιοχή της Μεσο-
γείου, με την οργάνωση και 
την ανάπτυξη διαχείρισης της ενέργειας για τα σχολεία και τα εκ-
παιδευτικά κτίρια (οδηγίες, εργαλεία και εκτελεστικό πρόγραμμα 
δράσεων). Το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στη διοργάνωση διε-
θνικού δικτύου σχολείων, καθώς και στη διάδοση των τεχνολογιών, 
των διαδικασιών, της τεχνογνωσίας, των καινοτόμων συστημάτων 
διαχείρισης, που θα αποφέρουν σημαντική μείωση της συνολικής 
ενεργειακής κατανάλωσης στα υφιστάμενα και στα νέα σχολεία και 
τον εκπαιδευτικό τομέα των κτιρίων. Όλα τα αποτελέσματα θα προ-
βάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα αποτελεί το εργαλείο 
επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους και το ευρύ κοινό.

Τα παραδείγματα 
Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας παρουσιάστηκαν οι βιοκλιματικές 
στρατηγικές, οι νέες τεχνολογίες και τα υλικά, μέσα από παραδείγ-

ματα από σχολεία, στη Μεσόγειο, 
με υψηλή ενεργειακή απόδοση. 
Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστη-
καν και επιτυχείς υλοποιήσεις βιο-
κλιματικών εφαρμογών στην Κύ-
προ. Παρουσιάστηκε επίσης η νέα 
διαδικασία που θα χρησιμοποιη-
θεί για τον ενεργειακό έλεγχο των 
σχολείων που θα μελετηθούν, για 
να γίνει η οριοθέτηση και η κατη-

γοριοποίηση, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
σχολείων στη Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ημε-
ρίδας, προβλήθηκε η μεθοδολογία για την αξιολόγηση, ο ενεργεια-
κός έλεγχος και οι μετρήσεις των στοιχείων προηγμένης τεχνολογί-
ας, με παραδείγματα από σχολεία στην Ιταλία. Για την αξιολόγηση 
των στρατηγικών και των κτιρίων από πλευράς ενεργειακής απόδο-
σης και της αποδοτικότητάς τους, θα χρησιμοποιηθούν δέκα σχο-
λεία και εκπαιδευτικά κτίρια που βρίσκονται σε τέσσερις χώρες της 
νότιας Ευρώπης, ώστε να επιτευχθεί σημαντική μείωση της ενεργει-
ακής χρήσης και των εκπομπών CO2 και για να εξασφαλιστεί σημα-
ντική βελτίωση του εσωτερικού κλίματος.
Τα αποτελέσματα, με τη μορφή οδηγιών, θα δοθούν κατά τη δι-
άρκεια τεσσάρων ευρωπαϊκών Εργαστηρίων που θα είναι ανοικτά 
στους σπουδαστές, τους τεχνικούς, τους διευθυντές σχολείων και 
εκπαιδευτικών κτιρίων, στους ιθύνοντες σύμβουλους και τελικούς 
χρήστες. Το Εργαστήρι/ Ημερίδα που έγινε στην Κύπρο ήταν το 
πρώτο από τα τέσσερα.

Χρίστος Ευθυβούλου:
«H ανάγκη για βιοκλιματικό και ενεργειακά 
ορθολογικό σχεδιασμό γίνεται απαραίτητη 

για τα σχολικά κτίρια»

 Αποδοτικά Σχολεία/ Teenergy Schools

7
τεύχος 129   Δεκέμβριος 2009  
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Το νέο σύστημα Συγκοινωνιών θα εφαρμοστεί τον Ιούνιο του 2010

Νέα εποχή στις δημόσιες μεταφορές

Στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
των Επιμελητηρίων των Μηχανικών, που 

πραγματοποιήθηκε στη Σόφια Βουλγαρίας μεταξύ 13 
και 14 Νοεμβρίου 2009, εκπροσωπήθηκε το ΕΤΕΚ από 
τον πρόεδρο, Χρίστο Ευθυβούλου, και τον αναπληρωτή 
διευθυντή, Χριστόδουλο Χατζηοδυσσέως.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα 
που αφορούν:  
• Τις εγγραφές των μηχανικών στα Eπιμελητήρια
• Την αναγνώριση και επανεξέταση των επαγγελματικών 
προσόντων των μηχανικών 
• Την παροχή υπηρεσιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο
• Θέματα που αφορούν τον ανταγωνισμό μεταξύ 
κρατών-μελών
• Θέματα που αφορούν τις αμοιβές στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ.
Επίσης, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου, επισημάνθηκε ότι ένας από τους στόχους 

των Επιμελητηρίων είναι η επίτευξη του θεσμικού ρόλου 
στην ΕΕ όσον αφορά τη μηχανική επιστήμη.
Περαιτέρω, διεξήχθησαν εκλογές για ανάδειξη νέων 
αξιωματούχων του Συμβουλίου Επιμελητηρίων 
Μηχανικών.
Ενόψει των πιο πάνω, η Διοικούσα Επιτροπή, σε 
συνεδρία της ημερομηνίας 24/11/2009, ενημερώθηκε 
σχετικά και αποφάσισε όπως το ΕΤΕΚ γίνει μέλος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Επιμελητηρίων Μηχανικών 
(ECEC).

Εκπροσώπηση του ΕΤΕΚ

Συνάντηση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Επιμελητηρίων Μηχανικών

Ο
λοκληρώθηκαν με επιτυχία, στις 2 
Δεκεμβρίου 2009, οι προσπάθειες 
του υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων για να ενταχθεί και η Εταιρεία Αστι-
κών Λεωφορείων Λευκωσίας στην Κοινοπρα-
ξία για τις δημόσιες μεταφορές στην Κύπρο. 
Η υπογραφή των συμβολαίων έγινε αρχικά με 
τις πέντε από τις έξι περιφερειακές εταιρείες, 
της Λεμεσού, της Λάρνακας, της Πάφου, της 
Αμμοχώστου και της εταιρείας διαστικών με-
ταφορών.
Όπως ανέφερε, κατά την υπογραφή των συμ-
βολαίων, ο υπουργός Συγκοινωνιών Νίκος Νι-
κολαΐδης, οι πρόνοιες των νέων Συμβάσεων 
στηρίζονται πάνω σε μια τελείως διαφορετι-
κή φιλοσοφία και προσέγγιση. «Το μέχρι σή-
μερα υφιστάμενο αναποτελεσματικό σύστη-
μα των αδειών αποκλειστικής εξυπηρέτησης 
μεμονωμένων περιοχών αντικαθίσταται με 
άδειες καθολικής εξυπηρέτησης για μεγάλες 
περιφέρειες», ανέφερε ο κ. Νικολαΐδης.
Ως ημερομηνία έναρξης του νέου συστή-
ματος Δημόσιων Συγκοινωνιών αναμένεται 
να είναι ο Ιούνιος του 2010. Το σύστημα θα 
αναπτύσσεται εξελικτικά, όπως ανέφερε ο 
Υπουργός, τα δε πρώτα δείγματα για τη συ-
γκοινωνιακή κάλυψη όλων των κοινοτήτων, 
τη διαφοροποίηση ωραρίων και τον αριθμό 
των δρομολογίων θα αρχίσουν με την έναρ-
ξη του συστήματος.
Ενημέρωση για την πρόοδο της διαδικασί-
ας συνομολόγησης των συμβάσεων για τις 
δημόσιες μεταφορές στην Κύπρο ζήτησε, 
τον περασμένο Νοέμβριο, το ΕΤΕΚ από τον 
υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων Νίκο Νικο-
λαΐδη. Στις αρχές Νοεμβρίου το ΕΤΕΚ είχε, για 

το ίδιο θέμα, συνάντηση με αντιπροσωπεία 
της Δημόσιας Εταιρείας Λεωφορείων Λευκω-
σίας. Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι της 
Εταιρείας εξέφρασαν την ανησυχία τους ανα-
φορικά με τις πιθανότητες επιτυχίας του εγχει-
ρήματος που αφορά την οργάνωση των δη-
μοσίων μεταφορών.
Όπως είναι γνωστό, το Επιμελητήριο θεωρεί 
το θέμα της αναβάθμισης των δημοσίων με-
ταφορών υψίστης σημασίας. Γι’ αυτό άλλωστε 
διοργάνωσε, σε συνεργασία με το υπουργείο 
Συγκοινωνιών, εκδηλώσεις και δημόσιες συ-
ζητήσεις με απώτερο σκοπό την εξαγωγή συ-
μπερασμάτων, θέσεων ;και απόψεων και την 
υποβολή προτάσεων για το θέμα αυτό.

Γενικά στοιχεία
Οι πρόνοιες των νέων Συμβάσεων στηρίζο-
νται πάνω σε μια τελείως διαφορετική φιλο-
σοφία και προσέγγιση. Το μέχρι σήμερα υφι-
στάμενο σύστημα των αδειών αποκλειστικής 
εξυπηρέτησης μεμονωμένων περιοχών αντι-
καθίσταται με άδειες καθολικής εξυπηρέτη-
σης για μεγάλες περιφέρειες. Το σύστημα των 
επιδοτήσεων των ζημιών των ΠΕΑΛ αντικαθί-
σταται με ένα σύστημα που ενθαρρύνει και 
επιβραβεύει την εξυπηρέτηση και την ανά-
πτυξη.
• Η συνολική αξία των έξι Συμβάσεων Παρα-
χώρησης για τα επόμενα χρόνια υπερβαίνει 
τα €500 εκατομμύρια.

• Κάθε Σύμβαση Παραχώρησης αποτελείται 

από οκτώ κεφάλαια που καλύπτουν 41 άρθρα 
και 14 παραρτήματα. Περιλαμβάνουν πρόνοι-
ες όπως:
- Δικαιώματα και υποχρεώσεις της Αναθέτου-
σας Αρχής
- Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ανάδοχου
- Διάρκεια και τρόπος τερματισμού της Σύμ-
βασης
- Διαδικασίες επίλυσης διαφορών
- Λεπτομερείς υποχρεώσεις του Ανάδοχου 
στον τρόπο παροχής υπηρεσιών
- Οικονομικά Θέματα
- Τρόπος υπολογισμού της κυβερνητικής ει-
σφοράς
- Τεχνικά χαρακτηριστικά των λεωφορείων, 
κ.ά.

• Τα κόμιστρα θα καθοριστούν με σχετικό 
υπουργικό Διάταγμα. Αναμένεται ότι το ύψος 
τους θα κυμαίνεται ως εξής:
Κόμιστρο για όλη την Περιφέρεια (αστική και 
αγροτική περιοχή): 1 ευρώ. Το εισιτήριο θα 
ισχύει για 3 ώρες και για πολλαπλές διαδρο-
μές.
Υπεραστικές διαδρομές:
- 3 ευρώ για μικρές διαδρομές (Λευκωσία – 
Λάρνακα, Λάρνακα – Αμμόχωστος, Λεμεσός 
– Πάφος).
- 4 ευρώ για μεσαίες διαδρομές (Λευκωσία – 
Λεμεσός, Λευκωσία – Αμμόχωστος, Λεμεσός 
– Λάρνακα).
- 5 ευρώ για μεγάλες διαδρομές (Λευκωσία 
– Πάφος, Λεμεσός – Αμμόχωστος, Πάφος – 
Λάρνακα, Πάφος – Αμμόχωστος)

Το Επιμελητήριο θεωρεί το θέμα της αναβάθμισης
των δημοσίων μεταφορών υψίστης σημασίας
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Αφορούν τον υπολογισμό της μηχανικής αντοχής των κατασκευαστικών έργων   

Εφαρμογή των Ευρωκωδίκων στην Κύπρο
Το Επιστημονικό Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου έστειλε 
στο υπουργείο Εσωτερικών 
Τελική Έκθεση για την 
υλοποίηση του προγράμματος 
«Eτοιμασία Eφαρμογής και 
Xρήσης των Ευρωκωδίκων 
στην Kύπρο».

Τ
ο υπό αναφορά πρόγραμμα ήταν 
τριετούς διάρκειας και ανατέθηκε 
στο Επιμελητήριο από το υπουργείο 

Εσωτερικών μετά από σχετική απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου και ουσιαστικά 
αφορούσε προπαρασκευαστικές ενέργειες 
που έπρεπε να γίνουν για να είναι 
δυνατή, και για να γίνει με το βέλτιστο και 
ομαλότερο τρόπο, η μετάβαση στη χρήση 
των Eυρωκωδίκων στην Κύπρο. 
Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά 
ευρωπαϊκών προτύπων ή κοινών τεχνικών 
κανόνων για το σχεδιασμό των κτιρίων 
και των έργων πολιτικού μηχανικού και 
αφορούν τον υπολογισμό της μηχανικής 
αντοχής των κατασκευαστικών έργων και 
των στοιχείων τους.
Oι ενέργειες του προγράμματος 
αφορούσαν κυρίως:

- Ετοιμασία Εθνικών Προσαρτημάτων 
για κάθε μέρος του Ευρωκώδικα (τα 
Eθνικά Προσαρτήματα περιέχουν τις 
Εθνικά Καθοριζόμενες Παραμέτρους 
(National Determined Parameters) είτε 
αποδεχόμενα τις προτεινόμενες στους 
Ευρωκώδικες τιμές, είτε καθορίζοντας 
άλλες, εφόσον τούτο αιτιολογείται από 
το ισχύον στο έδαφός τους επίπεδο 
ασφαλείας, από γεωγραφικούς, 
κλιματικούς λόγους ή τον τρόπο ζωής 
των κατοίκων.

- Διοργάνωση σειρών εκπαιδευτικών 
μαθημάτων που αφορούσαν τους 
Ευρωκώδικες. 

- Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων 
και εκδόσεων. 

- Ετοιμασία προκαταρκτικής έκθεσης με 
θέμα το συσχετισμό της εφαρμογής των 
Ευρωκωδίκων με την Κοινοτική Οδηγία 
και εθνική νομοθεσία των δημόσιων 
συμβάσεων. 

Στα πλαίσια αυτά, το Επιμελητήριο, 
μεταξύ άλλων, ετοίμασε και απέστειλε 
στο υπουργείο Εσωτερικών (στην αγγλική 
γλώσσα) τα Eθνικά Προσαρτήματα για τους 
πιο κάτω (δεξιά) Ευρωκώδικες:

Ονομασία Κώδικα 

ΕΝ 1990 Basis of structural design 
ΕΝ 1990 Basis of structural design – annex 2 Application for Bridges
ΕΝ 1991-1-1: 2002 General Actions, densities, self weight and imposed loads
ΕΝ 1991-1-2: 2002 Actions of structures exposed to fi re
ΕΝ 1991-1-3: 2003 Snow loads
ΕΝ 1991-1-4 Wind actions
ΕΝ 1991-1-5 Thermal actions
ΕΝ 1991-1-6 Actions during execution 
ΕΝ 1991-1-7 Accidental actions 
ΕΝ 1991-2: 2003 Traffi  c loads on bridges
ΕΝ 1991-3 Cranes and machinery 
ΕΝ 1991-4 Silos and tanks
EN 1992-1-1 Common rules for building and civil engineering
EN 1992-1-2 Structural fi re design
EN 1992-2 Bridges
EN 1992-3 Liquid retaining and containment structures
EN 1993-1-1 General common rules
EN 1993-1-2 Structural fi re design
EN 1993-1-3 Cold-formed thin gauge members and sheeting
EN 1993-1-4 Supplementary rules for stainless steels 
EN 1993-1-5 Plated structural elements 
EN 1993-1-6 Strength and stability of shell structures
EN 1993-1-7 Strength of planar plated structures, loaded transversely
EN 1993-1-8 Design of joints
EN 1993-1-9 Fatigue strength
EN 1993-1-10 Fracture toughness assessment
EN 1993-1-11 Use of high strength cables
EN 1993-1-12 Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S700
EN 1993-2 Steel Bridges 
EN 1993-3-1 Towers, masts and chimneys - Towers and masts
EN 1993-3-2 Towers, masts and chimneys – Chimneys
EN 1993-4-1 Silos, tanks and pipelines – Silos
EN 1993-4-2 Silos, tanks and pipelines – Tanks
EN 1993-4-3 Silos, tanks and pipelines - Pipelines
EN 1993-5 Piling
EN 1993-6 Crane supporting structures
EN 1994-1-1 Common rules and rules for buildings
EN 1994-1-2 Structural fi re design 
EN 1994-2 Bridges
ΕΝ 1995-1-1 Common rules and rules for buildings
ΕΝ 1995-1-2 Structural fi re design
ΕΝ 1995-2 Bridges
EN 1996-1-1 General rules for reinforced and unreinforced masonry
EN 1996-1-2 Structural fi re design
EN 1996-2 Selection and execution of masonry
EN 1996-3 Simplifi ed calculation methods and simple rules for masonry structures
EN 1997-1 General rules
EN 1997-2 Ground investigation and testing
EN 1998-1 General, rules seismic actions and rules for buildings
EN 1998-2 Bridges 
EN 1998-3 Strengthening and repair of structures
EN 1998-4 Silos, tanks and pipelines
EN 1998-5 Foundations, retaining structures
EN 1998-6 Towers, masts and chimneys
EN 1999-1-1 Common rules
EN 1999-1-2 Structural fi re design
EN 1999-1-3 Additional rules for structures susceptible to fatigue
EN 1999-1-4 Supplementary rules for trapezoidal sheeting
EN 1999-1-5 Supplementary rules for shell structures



  και των στοιχείων τους Μάθημα για Ευρωκώδικα

EN 1990 Design & EN 1991 Structures

EN 1990 Design & EN 1991 Structures

EN 1990 Design & EN 1991 Structures

EN 1992 Design of Concrete Structures

EN 1992 Design of Concrete Structures

EN 1992 Design of Concrete Structures

EN 1993 Design of Steel Structures

EN 1997 Geotechnical Design

EN 1998 Earthquake Resistance of Structures

EN 1998 Earthquake Resistance of Structures

EN 1998 Earthquake Resistance of Structures

EN 1997 Geotechnical Design

EN 1993 Design of Steel Structures

EN 1998 Earthquake Resistance of Structures

EN 1992 Design of Concrete Structures

EN 1997 Geotechnical Design

EN 1990 Design & EN 1991 Structures

EN 1998 Earthquake Resistance of Structures

Oι πιο πάνω18 σειρές μαθημάτων διοργανώθηκαν, επιπλέον, στα πλαίσια εφαρμογής του 
προγράμματος.

Σε επιστολή του προς τον 
πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου Κυπριακού 
Οργανισμού Τυποποίησης, το 
ΕΤΕΚ σημειώνει ότι, με βάση 
πληροφόρηση, το υπουργείο 
Εσωτερικών επεξεργάζεται 
τροποποίηση του «Περί Ρύθμισης 
Οδών και Οικοδομών Νόμου», έτσι 
ώστε να καταστεί υποχρεωτική 
η χρήση των Ευρωκωδίκων κατά 
το σχεδιασμό των κατασκευών ή 
δομικών έργων. 
«Η πιο πάνω ενέργεια», 
σημειώνεται στην επιστολή, «είναι 
πολύ σημαντική και θα συμβάλει 
στην αύξηση της ασφάλειας και 
της ποιότητας των κατασκευών 
στην Κύπρο, κάτι που θα είναι 
προς όφελος ολόκληρης της 
κυπριακής κοινωνίας».
Υπό το φως της πιο πάνω εξέλιξης, 

προκύπτει πλέον το θέμα της 
πρόσβασης των μηχανικών σε 
τεχνικό κείμενο το οποίο θα 
έχει κανονιστική-υποχρεωτική 
εφαρμογή. Άποψη του ΕΤΕΚ 
είναι ότι οι Ευρωκώδικες, ως 
υποχρεωτικά πλέον κείμενα, θα 
πρέπει να διατίθενται δωρεάν 
ή σε συμβολική τιμή κόστους 
(εκτυπωτικά/ διοικητικό κόστος) 
σε όλους τους μηχανικούς του 
ιδιωτικού τομέα. «Με αυτό τον 
τρόπο», τονίζει το Επιμελητήριο 
στην επιστολή του προς τον 
πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου Κυπριακού 
Οργανισμού Τυποποίησης, «θα 
γίνει κατορθωτή η άμεση και 
μαζική χρήση των Eυρωκωδίκων 
κάτι που θα εξυπηρετήσει και 
τη δική σας αποστολή που είναι 
η διάδοση της χρήσης των 

ευρωπαϊκών προτύπων στο 
κρίσιμο θέμα της ασφάλειας και 
ορθολογικής κατασκευής των 
οικοδομικών έργων.
Εννοείται περαιτέρω ότι μία τέτοια 
προσέγγιση θα προβληθεί από όλα 
τα μέσα του Επιμελητηρίου, ενώ 
θα μπορεί να υπάρχει και σχετική 
αναφορά-λεκτικό στο εξώφυλλο 
των Προτύπων.  Σημειώνουμε, 
ότι το θέμα αυτό το θέσαμε 
στον υπουργό Εσωτερικών, 
ο οποίος είναι ο αρμόδιος για 
το Νόμο περί ρύθμισης Οδών 
και Οικοδομών, σε πρόσφατη 
συνάντησή μας, ο οποίος μας 
ανέφερε ότι αντιμετωπίζει θετικά 
το θέμα και είναι διατεθειμένος 
να το συζητήσει με τον υπουργό 
Οικονομικών, εάν με αυτό τον 
τρόπο επιτευχθεί η διευθέτηση 
που εισηγούμαστε». 

Οι Ευρωκώδικες θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν

Περαιτέρω, το Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ, 
μετά από παράκληση του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων, του υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων διοργάνωσε 
4ήμερο «ενδοϋπηρεσιακό» σεμινάριο με 
θέμα τον κώδικα EN 1993 Design of Steel 
Structures.
Σημειώνεται ότι ο Κυπριακός Οργανισμός 
Τυποποίησης θα καλύψει μέρος των 
εξόδων που αφορούσαν διοργάνωση των 
σειρών μαθημάτων. 
Πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής και 
συντονιστής του όλου προγράμματος 
ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Κρίστης Χρυσοστόμου.
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Π
ραγματοποιήθηκε, το διήμερο 11 και 12 Δεκεμβρίου 2009 
στη Λευκωσία, το  ευρωπαϊκό συνέδριο για θέματα προώ-
θησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Μεσόγειο, 

DISTRES. Χαιρετισμούς κατά την εναρκτήρια τελετή απηύθυναν ο 
υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Αντώνης Πασχα-
λίδης και ο υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, Νίκος Νικολαΐδης.
Το Συνέδριο το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έφερε σε επαφή ερευνητές, παράγοντες του πολιτικού και 
ενεργειακού τομέα, ακαδημαϊκούς, στελέχη χρηματοδοτικών ορ-
γανισμών, φορείς του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
άτομα που ενδιαφέρονται για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προο-
πτικές στον ενεργειακό τομέα και ειδικότερα στους τομείς των ηλι-
ακών θερμικών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής και των φωτοβολ-
ταϊκών συστημάτων. 
Σκοπός του ήταν να παρουσιάσει την έρευνα που γίνεται στον τομέα 
των ηλιακών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής για την μελλοντική 
τους χρήση στο μεσογειακό χώρο και να δώσει έμφαση στη σημα-
σία της έρευνας και της ανάπτυξης για το μέλλον του τομέα της ηλε-
κτρικής ενέργειας και να παρουσιάσει την προσπάθεια που αναλαμ-
βάνεται από τα διάφορα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του 
μεσογειακού χώρου (νότια Ευρώπη και βόρεια Αφρική).
Το Συνέδριο περιλάμβανε εξειδικευμένες ενότητες σχετικά με τα 
ηλιακά θερμικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής, τα φωτοβολταϊκά 
συστήματα, την ενεργειακή πολιτική, τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-

γειας, τις κλιματικές αλλαγές, την ενεργειακή οικονομία κ.α. Έγιναν 
70 επιστημονικές ανακοινώσεις από έγκριτους επιστήμονες από 17 
διαφορετικές χώρες. Συντονιστής του Συνεδρίου ήταν ο Δρ. Ανδρέ-
ας Πουλλικκάς της ΑΗΚ. 

Πληροφορίες: www.cyprusconferences.org/distres, www.distres.eu

Συνέδριο DISTRES στη Λευκωσία

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Σχετικά με τον περί 
«Εξώδικης Διευθέτησης των 

καταναλωτικών Απαιτήσεων με την 
παραπομπή τους σε Διαιτησία Νόμο 
του 2005» το ΕΤΕΚ είχε συνάντηση 
στο υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 11 
Δεκεμβρίου 2009.
Το Επιμελητήριο μετά τη 
συνάντηση απέστειλε επιστολή 
προς το γενικό διευθυντή του 
υπουργείου στην οποία επισημαίνει 
τα ακόλουθα:
1. Το ΕΤΕΚ συμφωνεί με την 
απόφαση για διεύρυνση του 
καταλόγου διαιτητών με την 
συμπερίληψη εμπειρογνωμόνων 
επί του αντικειμένου της διαφοράς 
κατά περίπτωση, που αναφέρεται 
στην επιστολή σας ημερομηνίας 
4.12.2009. Ως εκ τούτου, και σε 
σχέση με διαφορές που σχετίζονται 
με τεχνικά θέματα, το Επιμελητήριο 
εισηγείται όπως στον κατάλογο 
διαιτητών προστίθενται και οι 
Διαιτητές, Μέλη του ΕΤΕΚ, που 
περιλαμβάνονται στο Μητρώο 
Διαιτητών του Επιμελητηρίου, 
το οποίο καταρτίζεται βάσει της 
διαδικασίας που έχει καθοριστεί 

από το Γενικό Συμβούλιο του 
Επιμελητηρίου και διέπεται από 
τις Διατάξεις περί Διαιτησίας του 
ΕΤΕΚ. Νοείται ότι το Επιμελητήριο 
θα αναλαμβάνει να εξασφαλίζει την 
συγκατάθεση των μελών του που 
θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
Διαιτητών για Τεχνικά Θέματα ο 
οποίος θα υποβάλλεται προς το 
Υπουργείο.
2. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω 
το Επιμελητήριο διαφωνεί με 
τις πρόνοιες του Νομοσχεδίου 
όπως έχει διαμορφωθεί σε σχέση 
με το πεδίο εφαρμογής του. 
Eπιπρόσθετα, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 5(2)(β) των περί 
Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ 
Κανονισμών:
«Τα μέλη οφείλουν:
Να μην αναλαμβάνουν 
εντολή, αν με οποιοδήποτε 
τρόπο γνωρίζουν ότι υπάρχει 
απαίτηση συναδέλφου τους που 
ασχολήθηκε προηγούμενα με 
το ίδιο αντικείμενο για αμοιβή ή 
αποζημίωση ή και για τα δύο. Η 
εντολή μπορεί να αναληφθεί μόνο 
ύστερα από έγγραφη άδεια του 
συναδέλφου που έχει απαίτηση ή 

μετά τη νόμιμη αποχώρηση αυτού 
ή ύστερα από σχετική άδεια του 
Επιμελητηρίου.»
Με βάση τα προαναφερόμενα, 
στις περιπτώσεις όπου ζητείται 
άδεια από το ΕΤΕΚ για διορισμό 
νέου εγγεγραμμένου μηχανικού 
σε αντικατάσταση του αρχικού 
μελετητή ένεκα διαφορών και/ 
ή διαφωνιών που προκύπτουν, 
το ΕΤΕΚ παραχωρεί τέτοια άδεια 
μεταξύ άλλων και υπό την 
προϋπόθεση ότι ο εργοδότης 
αποδέχεται ότι όλες οι ενδεχόμενες 
οικονομικές διαφορές και / 
ή διαφωνίες όσον αφορά την 
αμοιβή του πρώτου μελετητή 
θα παραπεμφθούν για επίλυση 
ενώπιον διαιτησίας στο ΕΤΕΚ (με 
τη σύμφωνη γνώμη του πρώτου 
μηχανικού).
Ενόψει των πιο πάνω θεωρούμε 
ότι από το πεδίο εφαρμογής του 
νόμου θα πρέπει να εξαιρεθούν 
οι περιπτώσεις που αφορούν 
διαφορές μεταξύ μελών του 
Επιμελητηρίου και πελατών τους 
οι οποίες αναφύονται κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων των 
μελών του ΕΤΕΚ.

Aπόψεις ETEK για τον περί «Εξώδικης Διευθέτησης
των καταναλωτικών Απαιτήσεων με την παραπομπή 
τους σε Διαιτησία Νόμο του 2005»

Φ
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O πρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Κύπρου, Χρίστος Ευθυβούλου, πα-
ρέστη στη 17η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
Πολιτικών  Μηχανικών Κύπρου, που έγινε στις 5  
Δεκεμβρίου  2009,  στη Δημοσιογραφική  Εστία 
στη Λευκωσία.

Σ
ε χαιρετισμό του ο κ. Ευθυβούλου ανέφερε ότι οι  πολιτικοί μη-
χανικοί  αποτελούν τον πολυπληθέστερο κλάδο του  ΕΤΕΚ και 
είναι από τα πλέον  ενεργά  μέλη της οικογένειας των μηχανι-

κών. Η δράση των πολιτικών  μηχανικών δεν περιορίζεται στο Σύλ-
λογο αλλά  επεκτείνεται και στο Επιμελητήριο. «Δεν μπορώ», είπε ο 
πρόεδρος του ΕΤΕΚ, «παρά να ευχαριστήσω  από  το  βήμα  αυτό  
τους  συναδέλφους  πολιτικούς  μηχανικούς  που ενεργά συμμετέ-
χουν στο Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ.  Η στήριξη που πάντα προσφέ-
ρουν στο έργο του Επιμελητηρίου είναι ανεκτίμητη».
Μιλώντας για θέματα που αφορούν τον κλάδο ο κ. Ευθυβούλου τό-
νισε, μεταξύ άλλων, ότι είναι «σημαντικό γεγονός η πρόθεση του 
υπουργείου Εσωτερικών για  αντικατάσταση του κυπριακού αντισει-
σμικού κανονισμού, μετά  το  2010, από  τους Ευρωκώδικες, οι οποί-
οι είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων ή κοινών  τεχνικών κανό-

νων για το σχεδιασμό των κτιρίων και των 
έργων πολιτικού  μηχανικού και αφορούν 
τον υπολογισμό της  μηχανικής αντοχής 
των κατασκευαστικών έργων και των 
στοιχείων τους. Συμβολή σε αυτό είχε και 
το Επιμελητήριο καθώς ανέλαβε και διεκ-
περαίωσε μετά από ανάθεση του  υπουρ-
γείου Εσωτερικών την υλοποίηση του 
Προγράμματος Εφαρμογής και  Χρήσης 
των Ευρωκωδίκων στην Κύπρο».
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά και στην τροχοδρόμηση της  
ετοιμασίας  κανονισμών  και  λεπτομε-
ρών  καθοδηγητικών  προτύπων  που  να  
αφορούν  την  πυρασφάλεια  των  δομι-
κών  έργων  και  την  ασφάλεια  χρήσης  
τους  με  ιδιαίτερη  έμφαση, σε ό,τι αφορά 

το τελευταίο, στα άτομα με ειδικές  ανάγκες. «Αυτό», είπε, «είναι ένα 
έργο το οποίο επίσης ανέλαβε το Επιμελητήριο  μετά από ανάθεση 
του υπουργείου Εσωτερικών».
Ο κ. Ευθυβούλου αναφέρθηκε, εξάλλου και χαιρέτισε την υλοποίη-
ση μιας πάγιας, εδώ και πολλά χρόνια, θέσης του ΕΤΕΚ για τον έλεγ-
χο των κτιρίων  δημόσιας χρήσης και της έκδοσης πιστοποιητικού 
επιθεώρησης (είδηση στη σελίδα 32 του παρόντος τεύχους). Στην 
επίπονη αυτή διαδικασία συμμετείχε ο συνάδελφος και μέλος του 
Γενικού Συμβουλίου, Γιώργος Καράς. «Πλέον», είπε, «προκύπτει και 
θα πρέπει να απασχολήσει την πολιτεία και να μας προβληματίσει 
όλους πως θα αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του  κτι-
ριακού μας αποθέματος (πέραν των δημόσιων κτιρίων) κατασκευά-
στηκε  πριν τη θέσπιση μιας σειράς κανονισμών (υποχρεωτικής επί-
βλεψης, στατικής  επάρκειας, αντισεισμικής συμπεριφοράς, θερμο-
μόνωσης, σχεδιασμού φιλικού  προς ΑμΕΑ) – ιδιαίτερα όμως αυτών 
που αφορούν το θέμα της ασφάλειας».
Καταλήγοντας μετέφερε στους παρευρισκόμενους τις  τελευταί-
ες εξελίξεις  αναφορικά με σημαντικά θέματα, τα οποία βρίσκονται 
ψηλά στην ημερήσια  διάταξη του ΕΤΕΚ και τα οποία αφορούν όλους 
τους μηχανικούς:
1. Άσκηση επαγγέλματος μηχανικής επιστήμης από εταιρείες περι-
ορισμένης ευθύνης
2. Ταμείο Συνταξιοδοτικών Παροχών Μηχανικών  
3. Διαδικασία εγγραφής μελών στο Επιμελητήριο.

Το Επιμελητήριο θεωρεί αυτονόητο 
ότι η πολιτεία θα έπρεπε να 

είχε αναγνωρίσει τη σημασία της 
διασφάλισης της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών μηχανικής 
επιστήμης. Αυτό ανέφερε μεταξύ 
άλλων σε χαιρετισμό του στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση 2009 του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ο πρόεδρος 
του ΕΤΕΚ, Χρίστος Ευθυβούλου (το χαιρετισμό 
ανάγνωσε το μέλος της ΔΕ, Βενιζέλος Ευθυμίου). Η 
Συνέλευση του ΣΑΚ έγινε στις 5 Δεκεμβρίου 2009, 
στο ξενοδοχείο Χίλτον.
Συνεχίζοντας στο ίδιο θέμα αναφέρεται ότι το 
κράτος στις προσφορές του δημοσίου για αγορά 

υπηρεσιών μελετητών έχει πρόνοιες, 
οι οποίες παραπέμπουν σε μειοδοτικό 
διαγωνισμό και εξευτελιστικά ποσοστά 
αμοιβής. «Μας στεναχωρεί ιδιαίτερα», 
σημειώνεται, «ο κοντόφθαλμος τρόπος 
αντιμετώπισης του θέματος αυτού από 
την πολιτεία. Για την εξοικονόμηση 
μερικών χιλιάδων ευρώ θυσιάζουμε 
την ασφάλεια και την ποιότητα των 

έργων. Ούτως ή άλλως ο μη βέλτιστος σχεδιασμός, ο 
οποίος είναι απόρροια των χαμηλών αμοιβών ή της 
προσέγγισης του μειοδοτικού διαγωνισμού, αυξάνει 
κατακόρυφα το κόστος συντήρησης του έργου, κάτι 
που σημαίνει ότι στον κύκλο ζωής του έργου τελικά 
γίνεται σπατάλη παρά εξοικονόμηση».

Ετήσια Γενική Συνέλευση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

Χαιρετισμός από τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ

17η Γενική Συνέλευση Συλλόγου
Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

O πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Χρίστος Ευθυβούλου, στο βήμα της 17ης Γενικής 
Συνέλευσης του Συλλόγου Πολιτικών  Μηχανικών Κύπρου.

Πρόεδρος ΕΤΕΚ: 
«Σημαντικό  

γεγονός  η  πρόθεση  
του  υπουργείου  

Εσωτερικών 
για  αντικατάσταση  

του  κυπριακού  
αντισεισμικού  

κανονισμού  μετά  
το  2010  από  τους  

Ευρωκώδικες»
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Παρέμβαση ΕΤΕΚ σε δημόσια συζήτηση που διοργάνωσε ο ΔΗΣΥ

Τυποποίηση και κατηγοριοποίηση 
απλών παρατυπιών

σε πολεοδομικά θέματα
To ΕΤΕΚ πρότεινε την 
τυποποίηση και την 
κατηγοριοποίηση των απλών 
παρατυπιών, σε πολεοδομικά 
θέματα, που δεν επηρεάζουν 
ανέσεις διπλανών αναπτύξεων 
(οι οποίες ενδεχόμενα να είναι 
και οι πολυπληθέστερες) και 
να καθοριστούν αναλόγως 
κάποιων κριτηρίων ταρίφες 
-πρόστιμα. Με αυτό τον 
τρόπο θα επιταχυνθεί η 
διαδικασία για ένα μεγάλο 
αριθμό υποθέσεων, αφού για 
αυτές τις περιπτώσεις εφόσον 
πιστοποιηθεί από μελετητή/
μηχανικό το είδος της 
παρατυπίας, η διεκπεραίωσή 
της από την επιτροπή θα είναι 
«τυπική» και άμεση. 
Αυτό ανέφερε σε ομιλία 
του ο γενικός ταμίας του 
ΕΤΕΚ, Κώστας Αλλαγιώτης, 
κατά τη διάρκεια δημόσιας 
συζήτησης που διοργάνωσε 
ο Δημοκρατικός Συναγερμός. 
Η εκδήλωση, που έγινε την 
1η Νοεμβρίου, είχε τίτλο: 
«Πολεοδομική αμνηστία – 
Μεγάλη πρόκληση, ποια τα 
ερωτηματικά». 

Ο κ. Αλλαγιώτης τόνισε στην 
ομιλία του ότι «πάγια θέση του 
Επιμελητηρίου είναι όπως τα 

μεγάλα θέματα που αφορούν την οικονομία 
και την κοινωνία της Κύπρου πρέπει 
να συζητιούνται δημόσια, δηλαδή να 
αναδειχθεί η ανάγκη της συμμετοχικότητας 
στη λήψη αποφάσεων. Περαιτέρω οι 
αποφάσεις και οι λύσεις θα πρέπει να 
ακολουθούν την συνθετική μέθοδο – 
κανένα κυβερνητικό τμήμα ή υπηρεσία δεν 

κατέχει από μόνο του την απόλυτη αλήθεια.
Σε ό,τι αφορά το θέμα της συζήτησης 
που διοργάνωσε  ο ΔΗΣΥ, ο γενικός 
ταμίας του ΕΤΕΚ σημείωσε ότι αυτό δεν 
είναι μονοδιάστατο ούτε και απλό. «Με 
δεδομένο ότι ο κατασκευαστικός τομέας 
και ο τομέας ανάπτυξης γης είναι μια από 
τις βασικές ατμομηχανές της κυπριακής 
οικονομίας» είπε, «οι χρόνοι έκδοσης 
των αδειών και η πολυπλοκότητα του 
μηχανισμού εξασφάλισης εγκρίσεων 
και τίτλου είναι βασικοί δείκτες άμεσα 
συνδεόμενοι με την ανταγωνιστικότητα της 
κυπριακής οικονομίας». 
Όπως αναφέρθηκε από τον κ. Αλλαγιώτη, 
το ΕΤΕΚ εισηγείται επίσης:

• Να αξιοποιηθεί ο περισσότερο ο 
ιδιωτικός τομέας, δηλαδή οι ιδιώτες 
μελετητές. Ο θεσμός του αυτοελέγχου 
για πολεοδομική άδεια, ο οποίος έκλεισε 
δύο χρόνια, θα πρέπει να αξιολογηθεί 

και να επεκταθεί γιατί θα αποφορτίσει το 
σύστημα. 
• Θα πρέπει να γίνει αξιοποίηση 
τεχνολογίας αιχμής, του διαδικτύου 
και των γεωγραφικών συστημάτων 
πληροφοριών από όλες τις 
πολεοδομικές-οικοδομικές αρχές. 

• Σε κάποια χρονική στιγμή θα πρέπει 
να συζητηθεί η νομική ρύθμιση του 
επαγγέλματος του επιχειρηματία 
ανάπτυξης γης, έτσι ώστε να γίνεται 
έλεγχος και να επιβάλλονται ουσιαστικές 
κυρώσεις. Δεν νοείται να υπάρχει το 
φαινόμενο, στην ελεύθερη περιοχή 
της Αμμοχώστου, μια περιοχή 
που δραστηριοποιούνται κυρίως 
επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, να έχουν 
κατατεθεί μόνο 800 αιτήσεις για έκδοση 
τίτλου και η αντίδραση των κρατικών 
υπηρεσιών να είναι απλώς να το 
αναφέρουν για να δείξουν ότι έχουν και 
άλλοι ευθύνη πέραν από αυτούς.

• Το πρόβλημα θα επιλυθεί τελεσίδικα 
μόνο εφόσον δημιουργηθούν ενιαίες 
αρχές πολεοδομικού ελέγχου και 
ανάπτυξης και ενοποιηθούν οι 
διάσπαρτες τεχνικές υπηρεσίες για την 
έκδοση των αδειών, πολεοδομικών και 
οικοδομικών. Με αυτό τον τρόπο θα 
εξοικονομηθούν πόροι, θα επιτευχθεί 
ταχύτητα στην εξέταση των αιτήσεων 
και ο έλεγχος της ανάπτυξης θα γίνει πιο 
αποτελεσματικός. 

Από τη δημόσια συζήτηση, που διοργάνωσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, την 1η Νοεμβρίου και η 
οποία είχε τίτλο: «Πολεοδομική αμνηστία – Μεγάλη πρόκληση, ποια τα ερωτηματικά».

Οι αποφάσεις και οι λύσεις 
θα πρέπει να ακολουθούν
την συνθετική μέθοδο – 

κανένα κυβερνητικό τμήμα
ή υπηρεσία δεν κατέχει

 από μόνο του
την απόλυτη αλήθεια
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άρθρα & αναλύσεις

Οι παιγνιδότοποι είναι χώροι στους οποίους 
αναζητούμε μια όαση χαράς και διασκέδασης 
για τα παιδιά μας. Θεωρείται ότι προσφέρουν 
ξενοιασιά και ένα περιβάλλον, στο οποίο τα 
παιδιά μπορούν να έχουν, για κάποιο χρονικό 
διάστημα, υγιή απασχόληση μακριά από 
κινδύνους.

Της Δρος Τασούλας Κυπριανίδου-Λεοντίδου *

Ε
ίναι όμως αυτό αλήθεια ή τα παιδιά μας κινδυνεύουν σε 
χώρους που δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές ασφάλειας;  
Υπάρχουν άραγε κάποιοι κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται 

πριν και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των παιγνιδότοπων;
Οι παιγνιδότοποι στην Κύπρο μπορούν να λειτουργούν μόνο εφόσον 
έχει προηγουμένως εξασφαλισθεί άδεια λειτουργίας τους.  Η άδεια 
αυτή χορηγείται από τις τοπικές αρχές, εφόσον υποβληθεί σχετική 
αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του περί Δήμων Νόμου ή με το 
άρθρο 93 του περί Κοινοτήτων Νόμου, η οποία θα συνοδεύεται από 
την άδεια οικοδομής και το πιστοποιητικό έγκρισης, καθώς επίσης 
πιστοποιητικό από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 
που θα διασφαλίζει την καταλληλότητα του ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού και πιστοποιητικό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
,που θα διασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί επαρκείς πρόνοιες  για την 
πρόληψη πυρκαγιάς.   
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των παιγνιδότοπων, γίνονται 
επιθεωρήσεις από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίας.  
Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, οι 
έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και τον 
περασμένο Μάιο έγινε εκστρατεία 
επιθεωρήσεων σε όλες τις επαρχίες 
για την αύξηση της συμμόρφωσης 
με την υφιστάμενη νομοθεσία. Τα 
τελευταία τρία χρόνια, έχουν γίνει 

επίσης πάνω από 300 επιθεωρήσεις σε χώρους αναψυχής για 
παιδιά. Επίσης γίνεται διερεύνηση όλων των επώνυμων ή ανώνυμων 
καταγγελιών, καθώς και των ατυχημάτων, και διακόπτεται η 
λειτουργία παιχνιδιών ή μηχανημάτων που δημιουργούν άμεσο 
κίνδυνο για την ασφάλεια ή και την υγεία οποιουδήποτε προσώπου.
Για τη βελτίωση του κυπριακού νομοθετικού πλαισίου, το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας ετοιμάζει προσχέδιο νομοθεσίας που θα 
αφορά την ασφάλεια και υγεία στους χώρους αναψυχής και πιο 
συγκεκριμένα τα λούνα παρκ, τους παιγνιδότοπους και τις πίστες 
διασκέδασης με μηχανήματα Go Kart. Είναι σημαντικό να αναφερθεί 
ότι για τη ρύθμιση του θέματος αυτού δεν υπάρχει ευρωπαϊκή 
Οδηγία που να υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να προβούν σε 
νομοθετικές ρυθμίσεις και για αυτό και η συγκεκριμένη προσπάθεια 
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πρωτοποριακή, που όμως απαιτεί 
προσεκτική μελέτη, έτσι ώστε να μην υπάρχουν συγκρούσεις με 
άλλες ισχύουσες νομοθεσίες.
Παράλληλα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με 
τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, έχει ετοιμάσει το Εθνικό 
Πρότυπο «PrCYS301 - Ασφάλεια Λειτουργίας και Διαχείρισης και 
Εγκαταστάσεων Πίστας Go-Kart Αναψυχής», το οποίο τέθηκε σε 
Δημόσια Κρίση την 1η Ιουλίου 2009.
Όλες οι πιο πάνω δράσεις στοχεύουν στη δημιουργία και διατήρηση 
χώρων ψυχαγωγίας, οι οποίοι να παρέχουν, από κάθε άποψη, 
ασφάλεια και προστασία στα παιδιά.  Σίγουρα οι αρμόδιες υπηρεσίες 
έχουν τη δική τους  ευθύνη για τη δημιουργία και διατήρηση ενός 
θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία 
των παιδιών στους παιγνιδότοπους. 

Πάνω από όλα, όμως, παραμένει και η ευθύνη όλων εμάς που 
μπορεί να εμπλεκόμαστε στη λειτουργία και τη χρήση των χώρων 

αυτών, έτσι ώστε να εκτιμούμε τον 
κίνδυνο και να χειριζόμαστε και να 
χρησιμοποιούμε τις εγκαταστάσεις 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 
τους κατασκευαστές διαδικασίες και 
τρόπους.

*Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας 

Άδεια χορηγείται από τις τοπικές αρχές εφόσον υποβληθεί αίτηση

Νομοθετική κάλυψη
της λειτουργίας παιγνιδότοπων 

Οι παιγνιδότοποι στην Κύπρο μπορούν 
να λειτουργούν μόνο εφόσον έχει 

προηγουμένως εξασφαλισθεί άδεια 
λειτουργίας τους

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

των παιγνιδότοπων,

γίνονται επιθεωρήσεις

από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

στο πλαίσιο της εφαρμογής

της περί Ασφάλειας και Υγείας

στην Εργασία νομοθεσίας.



20

ΕΤΕΚ   www.etek.org.cy  

Ενημέρωση του κοινού με παρουσιάσεις επαγγελμάτων μηχανικής επιστήμης

To ETEK στην «Σταδιοδρομία 2009»

Της Τασούλας Κυπριανίδου-Λεοντίδου

Στις  17 και 18 Δεκεμβρίου έγινε στην Κύπρο η 
15η Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων.  Η συγκεκριμένη  Συνάντηση 
διοργανώθηκε μετά από πρόσκληση της Κύπρου 
και γίνεται για πρώτη φορά εκτός της Φιλανδίας, 
της χώρας στην οποία εδρεύει ο Οργανισμός.
Σε χαιρετισμό της η υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ανέφερε ότι 
είναι γνωστές οι σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται τα 
τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση των 
διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου χημικών ουσιών. Οι 30.000 χημικές 
ουσίες που κυκλοφορούν στην αγορά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της καθημερινής μας ζωής. Αυτή η στενή τους σχέση με τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον δημιουργεί την ανάγκη για καλύτερη γνώση των 
ενδογενών τους ιδιοτήτων και για προστασία του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος.   
Η κ. Χαραλάμπους αναφέρθηκε στην υποχρέωση που υπάρχει για 
βελτίωση των γνώσεων μας για τις ιδιότητες και τις επιδράσεις των 
χημικών ουσιών και στο σημαντικό ρόλο που ανέλαβε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Χημικών Προϊόντων στο πλαίσιο αυτό. Αναφέρθηκε, επίσης, 
στο ότι η Κύπρος επιθυμεί να έχει θετική συνεισφορά στις ευρωπαϊκές 
προσπάθειες για έλεγχο των χημικών ουσιών. Η ένταξη της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 αποτελεί ημερομηνία σταθμό στη διαχείριση 
και τον έλεγχο χημικών ουσιών.  Από το 2004  έχουν δημιουργηθεί στην 
Κύπρο οι αναγκαίες υποδομές για αποτελεσματική εφαρμογή των νέων 
νομοθεσιών για χημικές ουσίες, ενώ γίνονται πολλές εκστρατείες για 
ενημέρωση των επηρεαζόμενων αλλά και για επιτήρηση της εφαρμογής 
της νομοθεσίας.
Η κ. Χαραλάμπους εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι όλες οι προσπάθειες της 
ΕΕ, μέσω του Οργανισμού, για βελτίωση των επιπέδων προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος θα στεφθούν με 
επιτυχία, έτσι ώστε τελικά να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι, αξιόπιστοι 
και αποτελεσματικοί μηχανισμοί για σωστή διαχείριση και έλεγχο των 
χημικών ουσιών σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

νέα του ΕΤΕΚ

Τ
ο Τεχνικό Επιμελητήριο, σε συνερ-
γασία με τις επαγγελματικές ορ-
γανώσεις, έλαβε μέρος στην έκθε-

ση επαγγελμάτων «Σταδιοδρομία 2009», 
η οποία διοργανώθηκε το Σάββατο 
28/11/2009 και την Κυριακή 29/11/2009 
στα κεντρικά γραφεία διοίκησης της Τρά-
πεζας Κύπρου, στην Αγία Παρασκευή στη 
Λευκωσία.
Η εν λόγω εκδήλωση διοργανώθηκε από 
τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καθηγητών Συμ-
βουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 
(ΟΕΛΜΕΚ) και την Τράπεζα Κύπρου.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο συμμετείχε με πα-
ρουσία στον εκθεσιακό χώρο με εκπροσώ-
πους όλων των κλάδων μηχανικής επιστή-
μης για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού 

και με παρουσιάσεις των επαγγελμάτων 
που ρυθμίζονται από τον Περί ΕΤΕΚ Νόμο.
Στα πλαίσια της συμμετοχής του στην έκ-
θεση «Σταδιοδρομία 2009», το Τεχνικό Επι-
μελητήριο ενημέρωσε το κοινό τόσο προ-

φορικά όσο και με έντυπο υλικό για τη 
φύση του κάθε επαγγέλματος που εκπρο-
σωπεί, την ακαδημαϊκή εκπαίδευση που 
απαιτείται για την εγγραφή στο ΕΤΕΚ και 
την άσκηση επαγγέλματος με βάση τη νο-
μοθετική ρύθμιση, την επαγγελματική κα-
τοχύρωση, τη φύση εργασίας όσο και για 
τις προοπτικές και δυνατότητες εργοδότη-
σης τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρω-
παϊκή Ένωση.
Η συμβολή των επαγγελματικών οργανώ-
σεων ήταν πολύ σημαντική στην επιτυχή 
παρουσία του ΕΤΕΚ στην εν λόγω εκδήλω-
ση, αφού με την παρουσία εκπροσώπων 
τους στον εκθεσιακό χώρο, έγινε εφικτή η 
ενημέρωση του κοινού για όλους τους κλά-
δους μηχανικής επιστήμης.

Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Εργασίες διάσωσης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Κοντέας

Πάρκο Ειρήνης των Χαρουπιών

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 17 
Οκτωβρίου 2009 για την έναρξη των εργασιών 

διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς του 
κατεχόμενου χωριού Κοντέας, εκ παραδρομής στο 
άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο 
του Νοεμβρίου, τεύχος 128, δεν αναφέρθηκε ότι 
εκ μέρους του ΕΤΕΚ για το έργο  πρωτοστάτησε 
ο Θέμος Δημητρίου, πρώην πρόεδρος του ΕΤΕΚ, 
ο οποίος εντάχθηκε στο έργο από την αρχή της 
προσπάθειας, το 2006. Ο κ. Δημητρίου είναι ο 
σύμβουλος μηχανικός στην ομάδα των μηχανικών 
και αρχιτεκτόνων οι οποίοι ασχολούνται με την 
μελέτη αποκατάστασης της εκκλησίας του Αγίου 
Χαραλάμπους και των ηλιακών της εκκλησίας.
Για την πραγματοποίηση του έργου συνεργάζονται 
το Τ/Κ Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών 
και ο Όμιλος Κληρονομιάς της Κοντέας. Ο 
πρόεδρος του Ομίλου Κληρονομιάς της 
Κοντέας και συντονιστής του έργου διάσωσης 
της πολιτιστικής της κληρονομιάς είναι ο κ. 
Χαράλαμπος Περικλέους.
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νέα του ΕΤΕΚ

Σ
ε σημαντικά και επίκαιρα θέματα, τα 
οποία έχουν έντονο ενδιαφέρον, θέση 
του ΕΤΕΚ είναι όπως γίνεται προκήρυξη 

της σύμβασης, ούτως ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό γραφείων 
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Η θέση του 
ΕΤΕΚ περιλαμβάνεται σε επιστολή του προς 
το διευθυντή του τμήματος Πολεοδομίας, σε 
σχέση με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
για την εκπόνηση μελέτης για διερεύνηση της 
δυνατότητας ανέγερσης ψηλών κτιρίων στις 
ευρύτερες αστικές περιοχές της Κύπρου.
Στην επιστολή τονίζεται ότι θα ήταν ορθότερο να γίνεται προκήρυξη παρά το γεγονός 
ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο νόμος επιτρέπει ανάθεση της σύμβασης χωρίς 
προκήρυξη. «Απώτερος στόχος», αναφέρει το ΕΤΕΚ, «είναι το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα και η εμπέδωση της διαφάνειας και της συμμετοχικότητας σε τόσο 
κρίσιμα θέματα, όπως αυτό». 

Σοβαρό κενό στην 
ασφάλεια εξωστών

Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση 
που να ορίζει τις απαιτήσεις για κι-

γκλιδώματα/στηθαία εξωστών. Αυτό 
αναφέρει το Επιμελητήριο σε επιστολή 
του προς το Μηχανικό του δήμου Λευ-
κωσίας, μετά από ερώτηση του δήμου.
Το ΕΤΕΚ τονίζει στην επιστολή του ότι 
κρίνει ότι το ζήτημα ως ιδιαίτερα σοβα-
ρό. Άποψη του Επιμελητηρίου είναι ότι 
αυτό το κενό στη νομοθεσία θα πρέπει 
να καλυφθεί, ωστόσο και μέχρι αυτό να 
γίνει, προληπτικά μέτρα θα μπορού-
σαν να αποτελέσουν απαιτήσεις για μέ-
γιστη απόσταση μεταξύ των κάθετων 
ράβδων ή κλίση του κιγκλιδώματος 
προς την εσωτερική πλευρά του μπαλ-
κονιού. 

Το ΕΤΕΚ στη Βουλή

Κ ατά το Νοέμβριο, το ΕΤΕΚ εκπρο-
σωπήθηκε σε τέσσερις συνεδρίες 

κοινοβουλευτικών επιτροπών:
• 10 Νοεμβρίου – Συνεδρία επιτρο-
πής Συγκοινωνιών και Έργων με θέμα: 
«Η αναβάθμιση και διαπίστευση του 
Κεντρικού Εργαστηρίου του τμήματος 
Δημοσίων Έργων».
•  12 Νοεμβρίου – Συνεδρία επιτρο-
πής Περιβάλλοντος για τα «Περιβαλ-
λοντικά προβλήματα που προκαλού-
νται από την επίχωση (μπαζώματα) ρε-
μάτων και χειμάρρων» και «Ενημέρω-
ση της επιτροπής Περιβάλλοντος ανα-
φορικά με τις συνέπειες της πρόσφα-
της βροχόπτωσης και των επακόλου-
θων πλημμυρών».
• 17 Νοεμβρίου – Συνεδρία επιτροπής 
Συγκοινωνιών και Έργων με θέμα: «Τα 
πολλά και σοβαρά προβλήματα που 
δημιουργούνται με την εφαρμογή από 
την 1η Ιουλίου 2007 της 16ης έκδοσης 
των κανονισμών ηλεκτρονικών εγκα-
ταστάσεων, σύμφωνα με το βρετανικό 
πρότυπο BS 7671 (Institute of Electrical 
Engineers), σε όλους τους εμπλεκόμε-
νους (ΑΗΚ, αιτητές, ηλεκτρολόγους, 
κλπ) και η ανάγκη άμεσης αντιμετώπι-
σης και επίλυσής τους».
• 24 Νοεμβρίου – Συνεδρίες επιτρο-
πής Συγκοινωνιών και Έργων με θέμα-
τα: «Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου (Όροι Υπηρε-
σίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κα-
νονισμοί του 2009. (Επέκταση του ορί-
ου αφυπηρέτησης των προσωρινών 
υπαλλήλων του ΕΤΕΚ)» και «Οι περί Επι-
στημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου (Αιτήσεις και Τέλη)(Τροποιητι-
κοί) Κανονισμοί του 2009. (Τροποποί-
ηση του τέλους εγγραφής στο μητρώο 
μελών του ΕΤΕΚ από 30 λίρες σε €55)».

Μελέτη για ψηλά κτίρια



Αντιδεοντολογική 
συμπεριφορά μηχανικών

Το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου 
Εργοληπτών έχει υποβάλει δεκάδες 

καταγγελίες στο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
του ΕΤΕΚ, με τις οποίες καταγγέλλει 
ότι συνάδελφοι 
μηχανικοί 
επιδεικνύουν 
αντιδεοντολογική 
συμπεριφορά 
με την ανάληψη 
μελέτης και 
επίβλεψης 
οικοδομικών ή 
τεχνικών έργων, 
που εκτελούνται 
είτε από μη 
εγγεγραμμένους 
εργολήπτες είτε από εργολήπτες 
κατώτερης τάξης του υπό εκτέλεση 
έργου.
Το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου 
Εργοληπτών θεωρεί ότι η πιο πάνω 
πράξη αυτών των συναδέλφων συνιστά 
συμμετοχή στη διάπραξη ποινικού 
αδικήματος, κατά παράβαση του Νόμου 
Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 
και πιο συγκεκριμένα του άρθρου 45, 
Αυτουργοί Συναυτουργοί. 
Επισείεται η προσοχή των συναδέλφων 
μηχανικών να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί σε ό,τι αφορά το σημείο 
αυτό.  
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Σ
ε απαντητική του επιστολή προς την Υπηρεσία Ενέργειας, του υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, το ΕΤΕΚ τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις 
από τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης (επιμέρους συντελεστής θερμο-

περατότητας των κουφωμάτων σχολείων). Η Υπηρεσία Ενέργειας είχε ζητήσει τη θέση του 
Επιμελητηρίου για το θέμα αυτό, μετά από αίτημα του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Στην επιστολή, το ΕΤΕΚ προσθέτει ότι «πέραν των ειδικών τεχνοοικονομικών ή άλλων θεμά-
των που μπορεί να οδήγησαν στην απαίτηση εξαίρεσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγο-
νός ότι τα κτίρια του δημοσίου, και ιδιαίτερα τα σχολεία, πρέπει να είναι παραδείγματα προς 
μίμηση και να κατασκευάζονται με πιο αυστηρές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την ενεργειακή 
τους συμπεριφορά από τα ιδιωτικά έργα.
Περαιτέρω, δεν πρέπει να δοθεί η εντύπωση ευνοϊκότερης διαχείρισης οποιασδήποτε κα-
τηγορίας κτιρίων».
Το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε στην Υπηρεσία Ενέργειας συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση του 
Διατάγματος.

 Της Μαριλένας Σοφοκλέους

Μια διαφορετική όψη της κυπριακής αρχιτεκτονικής προβάλ-
λεται μέσα από την έκδοση «Όψεις Αρχιτεκτονικής: Νεοπτό-

λεμος Μιχαηλίδης», του Ορέστη Λάμπρου. Η έκδοση συγκεντρώ-
νει μια σειρά από φωτογραφικές αποτυπώσεις έργων του σημα-
ντικού Κύπριου αρχιτέκτονα, όπως αυτά είναι σήμερα. 
H έκδοση/λεύκωμα παρουσιάστηκε την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 
2009, στο ισόγειο της Πολυκατοικίας Δημητρίου, ενός από τα ευ-
ρέως γνωστά έργα του Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη, έργο που πρό-
κειται σύντομα να ανακαινιστεί. Παράλληλα, στο χώρο παρουσι-
άστηκε έκθεση φωτογραφίας με έργα από το βιβλίο. 
Χρησιμοποιώντας το φωτογραφικό φακό όχι μόνο για να κατα-
γράψει τη λιτότητα των γραμμών, τις απλές φόρμες και την ευρεία 
χρήση του μπετόν που χαρακτηρίζουν το έργο του Κύπριου αρ-
χιτέκτονα, αλλά και για να εστιάσει στη σημασία που έχουν αυτά 
τα έργα ως μέρος του ζωντανού κτιστού περιβάλλοντος, ο Ορέ-
στης Λάμπρου αναφέρει: «Από σεβασμό στο έργο του αρχιτέκτο-
να, αλλά και ως φόρο τιμής στο μοντερνισμό, θεώρησα σημαντι-
κό να εστιάσω την προσοχή τόσο σ’ αυτά τα κτίρια όσο και στη 
σημασία της αρχιτεκτονικής που μας περιβάλλει». 
Το έργο του Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη, ξεχωριστό για την ιδιότυπη 
και ουσιαστική εφαρμογή των αρχών του μοντερνισμού στο κυ-
πριακό πλαίσιο, αποτελεί κεντρικό αντικείμενο, βασικό ερέθισμα 

και σημείο εκκίνησης για την φωτογραφική εργασία του Ορέστη 
Λάμπρου, ο οποίος αναφέρει σχετικά: «Οι προφανείς μετατροπές 
που υπόκεινται τα κτίρια, οι αλλαγές στη χρήση τους ή ακόμη η 
αχρησία τους είναι εξίσου σημαντικό να καταγραφούν όπως και 
οι εικόνες τους. Αξιοποιώντας τις αρχειακές ιδιότητες του βιβλίου, 
τις δυνατότητες διατήρησης που προσφέρει και τις αφηγηματικές 
του αξίες, προσπάθησα να καταγράψω τη συνεισφορά του  Μιχα-
ηλίδη στο μοντερνισμό της κυπριακής αρχιτεκτονικής αυτής της 
εποχής. Μιας εποχής της οποίας τα κτίρια διαγράφονται σιγά-σιγά 
από την ιστορία της αρχιτεκτονικής και κατεδαφίζονται για να πα-
ραχωρήσουν τη θέση τους σε νέα κτίσματα».

Ορέστης Λάμπρου

Ο Ορέστης Λάμπρου (1981) σπούδασε κινηματογράφο (BA Hons) 
στο UCCA, εικόνα και επικοινωνία (MA) στο Goldsmiths University. 
To 2006, σκηνοθέτησε την ταινία «Urban Nomad». Συμμετείχε 
στην ομαδική έκθεση «IC Show» (2008) στη Bardgehouse Gallery 
στο Λονδίνο. Ενδιαφέροντά του, η ανθρωποκεντρική μελέτη της 
μοντέρνας αρχιτεκτονικής, ιδιαίτερα στα πλαίσια της κυπριακής 
αρχιτεκτονικής ταυτότητας.
Τον περασμένο Ιούλιο, παρουσίασε έκθεση με φωτογραφίες από 
το Αεροδρόμιο Λευκωσίας, με τίτλο NIC. Ζει και εργάζεται στο 
Λονδίνο και τη Λευκωσία.

Παρουσίαση έκδοσης

«Όψεις Αρχιτεκτονικής: Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης»

Διάταγμα απαιτήσεων
Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

νέα του ΕΤΕΚ

ΕΤΕΚ   www.etek.org.cy  
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Aπλοποίηση διαδικασίας έκδοσης αδειών οικοδομής 

Iδιαίτερα σημαντική κρίνει το ΕΤΕΚ τη δέσμευση των αρμοδίων αρχών για 
προώθηση των διαδικασιών ενιαίας προσέγγισης στα θέματα ανάπτυξης. 

Παράλληλα θεωρεί ότι θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν/ εκμηδενιστούν οι όποιες 
διαφορές υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων αρχών σε σχέση με τη διαδικασία και 
τις απαιτήσεις για έκδοση αδειών οικοδομής. Αυτά αναφέρει το Επιμελητήριο σε 
επιστολή του προς το γενικό διευθυντή του υπουργείου Εσωτερικών και τις αρμόδιες 
αρχές για σκοπούς εφαρμογής του περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμου. Η 
επιστολή στάλθηκε μετά από συνάντηση που είχε 
το ΕΤΕΚ στο υπουργείο Εσωτερικών, για το θέμα της 
υποβολής αιτήσεων και τη διαδικασία εξέτασης των 
υποβαλλόμενων αιτήσεων για την έκδοση άδειας 
οικοδομής.
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, στην επιστολή του το 
Επιμελητήριο εκφράζει την απογοήτευση για την 
εμμονή των τοπικών αρχών σε ερμηνείες σε σχέση 
με τη νομοθεσία οι οποίες δυσχεραίνουν τόσο το 
έργο των μελετητών όσο και αυτό των ιδίων των 
αρμοδίων αρχών. «Επειδή κρίνουμε», σημειώνει το ΕΤΕΚ, «ότι δεν έχουν εξαντληθεί 
τα περιθώρια συζήτησης του θέματος, θεωρούμε ότι στόχος πρέπει να παραμείνει η 
άμεση απάμβλυνση των προβλημάτων με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προς 
αποφυγή της ταλαιπωρίας όλων των εμπλεκομένων». 
Ενόψει των πιο πάνω και για σκοπούς συμμετοχής στην Επιτροπή που θα οριστεί 
για να επεξεργαστεί τα ζητήματα που έχουν εγερθεί, ώστε να καταστεί δυνατή η 
διοργάνωση σεμιναρίων, που αφορούν αυτό το θέμα, μέχρι το Μάρτιο του 2009, το 
Επιμελητήριο έχει αποφασίσει τον ορισμό των πιο κάτω: Κωνσταντίνος Κωνσταντή 
(Αρχιτέκτονας, Β’ Αντιπρόεδρος ΕΤΕΚ), Γιώργος Χριστοφόρου (Πολιτικός Μηχανικός), 
Γιάννος Ζεμπύλας (Μηχανολόγος Μηχανικός).

νέα του ΕΤΕΚ

Παράνομη άσκηση 
επαγγέλματος 

Σε καταγγελία ατόμου για 
παράνομη άσκηση επαγγέλματος 

στον κλάδο Αρχιτεκτονικής 
περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου προέβη το ΕΤΕΚ. Η καταγγελία 
έγινε στο Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας.
Η περί ΕΤΕΚ νομοθεσία προνοεί 
στο άρθρο 2 ότι η Αρχιτεκτονική 
περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου είναι κλάδος της Mηχανικής 
Eπιστήμης και το άρθρο 25(1) ότι 
κανένας δεν δικαιούται να ασκεί 
επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο 
Mηχανικής Eπιστήμης, εκτός αν:
• (ι) Είναι εγγεγραμμένος στο 
μητρώο μελών του εν λόγω κλάδου 
ως μηχανικός στον εν λόγω κλάδο 
δυνάμει του παρόντος νόμου και 
• (ιι) Του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια 
άσκησης επαγγέλματος υπό τύπο τον 
οποίο θα καθορίσει το Επιμελητήριο.
Το άτομο που καταγγέλθηκε δεν είναι 
εγγεγραμμένο στο μητρώο μελών του 
ΕΤΕΚ.

T
ην τροποποίηση του σχεδίου 
υπηρεσίας ΡΙΚ για θέσεις 
Μηχανικού, Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών, ούτως ώστε να συνάδει 
με την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία, ζήτησε 
το Επιμελητήριο από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ιδρύματος.  
Σε επιστολή προς το Δ.Σ. του 
ΡΙΚ, τονίζεται ότι το ΕΤΕΚ, ως ο 
θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, θεωρεί πολύ 
σοβαρό το γεγονός ότι μέχρι σήμερα το 
εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας του ΡΙΚ δεν 
περιλαμβάνει ξεκάθαρη πρόνοια, ώστε οι 
υποψήφιοι προς διεκδίκηση των θέσεων 
αυτών να είναι μόνο εγγεγραμμένα μέλη 
του ΕΤΕΚ. Η θέση του Επιμελητηρίου 
είναι ότι η μη συμπερίληψη μέχρι σήμερα 
τέτοιας πρόνοιας έχει στερήσει από το 
ΡΙΚ υπηρεσίες άρτια καταρτισμένων 
επιστημόνων και σημαντικά οφέλη όχι 
μόνο για το ΡΙΚ, ως οργανισμό, αλλά και 
για την κοινωνία ευρύτερα. 
Προς τούτο, το ΕΤΕΚ είναι διατεθειμένο 
να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο, ώστε να 
συμμορφωθεί το σχέδιο υπηρεσίας των 
θέσεων με το γράμμα και το πνεύμα της 
περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας.

Πρόνοιες νομοθεσίας
1. Ο Νόμος που προνοεί για την 

Ίδρυση και Λειτουργία Επιστημονικού 
και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 
δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας στις  7 Δεκεμβρίου 1990 
και τέθηκε σε εφαρμογή το 1992 (Νόμος 
224(Ι) του 1990).
2. Στο άρθρο 2 του πιο πάνω 
αναφερόμενου Νόμου καθορίζονται 
οι κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης για 
σκοπούς εφαρμογής του Νόμου 
αυτού. Επισημαίνεται ότι με βάση τις 
πρόνοιες  του Νόμου 224/90, και των 
μετέπειτα τροποποιήσεών του, η άσκηση  
επαγγέλματος σε κλάδο της Μηχανικής 
Επιστήμης από πρόσωπα που δεν είναι 
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών ΕΤΕΚ 
στον εν λόγω κλάδο είναι παράνομη και 

συνιστά ποινικό αδίκημα τόσο για αυτόν 

που το ασκεί, όσο και για το διορίζον 

όργανο.

3. Επιπρόσθετα, στο Νόμο 224/90 και 
στις μετέπειτα τροποποιήσεις του, 
καθορίζονται:
I. Σύμφωνα με το Άρθρο 25(1) του 
περί ΕΤΕΚ Νόμου 224/90, κανένας 
δεν δικαιούται να ασκεί επάγγελμα 
σε οποιοδήποτε κλάδο Μηχανικής 
Επιστήμης, εκτός αν είναι εγγεγραμμένος 
στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ στον εν 
λόγω κλάδο.

II. Σύμφωνα με το Ν. 224/90, αρμόδιο 
σώμα να καθορίζει τι συνιστά άσκηση 
επαγγέλματος σε κλάδο Μηχανικής 
Επιστήμης είναι το ΕΤΕΚ.
4. Βάσει του Άρθρου 7(1)(α) του Νόμου 
224/90: «Κάθε πρόσωπο δικαιούται 
να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών 
του Επιμελητηρίου και να είναι μέλος 
του Επιμελητηρίου αν κατέχει πτυχίο 
ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή άλλο 
ισοδύναμο προσόν σε οποιοδήποτε 
κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, το 
οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το 
επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε 
και να είναι αναγνωρισμένο από το 
Επιμελητήριο σύμφωνα με τον παρόντα 
Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού... ».
5. Το Σχέδιο Υπηρεσίας που το ΕΤΕΚ έχει 
ενώπιόν του και το οποίο είχε ετοιμαστεί 
και εγκριθεί για τη θέση «Μηχανικού» 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ 
στις 28.12.2001 δεικνύει ότι η άσκηση 
των καθηκόντων της προαναφερόμενης 
θέσης συνιστά άσκηση επαγγέλματος στη 
Μηχανική Επιστήμη. Επιπρόσθετα, είναι 
ξεκάθαρο ότι στο εν λόγω σχέδιο υπάρχει 
πρόνοια που επιτρέπει την κατάληψη 
της θέσης από άτομα που δεν είναι 
εγγεγραμμένα στο Επιμελητήριο. 

Ασαφές σχέδιο υπηρεσίας του ΡΙΚ για θέσεις μηχανικού
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«Οι κλιματικές αλλαγές 
είναι πολύ σοβαρό 
πρόβλημα»

Τ ην έντονη ανησυχία της διεθνούς 
κοινότητας για τις κλιματικές 

αλλαγές αποτυπώνει δημοσκόπηση 
που διενήργησε η εταιρία GlobeScan 
για λογαριασμό του BBC.
Σχεδόν τα δύο τρίτα από τους 
24.071 ερωτηθέντες πολίτες 23 
χωρών απάντησαν ότι οι κλιματικές 
αλλαγές συνιστούν ένα πολύ σοβαρό 
πρόβλημα – ποσοστό μεγαλύτερο 
του 44% που είχαν απαντήσει το 
ίδιο σε ανάλογη δημοσκόπηση της 
GlobeScan, το 1998.
Οι ερωτηθέντες εμφανίζονται 
διχασμένοι, με τους μισούς να 
επιθυμούν η κυβέρνηση της χώρας 
τους να πιέσει για την ανάληψη 
άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και τους 
υπόλοιπους να προτιμούν μία 
σταδιακή προσέγγιση.
Μόνο το 6% δεν θέλει η κυβέρνηση 
της χώρας του να καταλήξει στην 
υπογραφή κάποιας διεθνούς 
συμφωνίας.
Η GlobeScan πραγματοποιεί 
συστηματικά την ίδια δημοσκόπηση 
σε 13 από τις 23 χώρες που 
περιλαμβάνονται στην έρευνα, τα 
τελευταία 11 χρόνια. 
Οι ΗΠΑ και η Κίνα ανθίστανται στη 
γενική τάση, καθώς φαίνεται ότι 
ενδιαφέρονται λιγότερο για τις 
κλιματικές αλλαγές, τα τελευταία δύο 
χρόνια.

διεθνή

Έ
κθεση με τίτλο «Ο Mηχανισμός των Αντικυθήρων: Περιήγηση στην αστρονομία 
και την τεχνολογία της εποχής του», σχετικά με το σπουδαιότερο τεχνολογικό 
αντικείμενο που σώθηκε από τον αρχαίο κόσμο, παρουσιάζει το Εθνικό Ίδρυμα 

Ερευνών (ΕΙΕ). Η έκθεση, η οποία συνοδεύεται από σχετικές επιστημονικές ομιλίες, 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ειδικών μορφωτικών εκδηλώσεων «Επιστήμης 
Κοινωνία», άνοιξε στις 7 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιανουαρίου 2010. 
Στην έκθεση θα παρουσιάζονται η ιστορία και οι λειτουργίες του αρχαιότερου μηχανικού 
αστρονομικού υπολογιστή, καθώς και όψεις της αρχαίας αστρονομίας και τεχνολογίας, 

οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση της 
λειτουργίας του Μηχανισμού και την τοποθέτησή του 

στο πλαίσιο της ιστορίας των Επιστημών και της 
Τεχνολογίας. 

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στα 
δεδομένα της ιστορικής έρευνας (αρχαία 
κείμενα και αρχειακό υλικό), στις εικόνες 

από το εσωτερικό του Μηχανισμού, 
που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά με 

τη χρήση υπερσύγχρονης τεχνολογίας, 
σε τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και 
μηχανικά ομοιώματα, καθώς και σε 
πολυμεσικές εφαρμογές με θέμα την 
αστρονομία και την τεχνολογία που 
προϋπήρξαν της κατασκευής του 
Μηχανισμού. 
Στα εγκαίνια της έκθεσης, 
παρουσιάστηκε το έργο «Hephaestus» 

από τον Ευθύμιο Νικολαΐδη, Διευθυντή Ερευνών του 
Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ, απηύθυναν 

χαιρετισμούς εκπρόσωποι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και της Ομάδας 
Μελέτης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, παρουσιάστηκε έκθεση από τον κ. Ιωάννη 
Μπιτσάκη, ιστορικό των επιστημών, και ακολούθησε διάλεξη του καθηγητή Θεοδόσιου 
Τάσιου με θέμα «Μας ενδιαφέρει ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων;». 
Η έκθεση για το Μηχανισμό των Αντικυθήρων διοργανώνεται από το Πρόγραμμα 
Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Επιστημών και της Τεχνολογίας, του Ινστιτούτου 
Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, σε συνεργασία με το Εργαστήριο 
Διδακτικής και Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας - ΠΤΔΕ 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Ομάδα Μελέτης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, το 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. 
Η έκθεση λειτουργεί στο ισόγειο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, 
Αθήνα, τηλ. 210 7273501, 7273516) καθημερινά από τις 10.00-20.00 και Σάββατο-Κυριακή 
10.00-14.00, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 

Η εταιρία Oil Services Group Co.(GSP-μέλος του ομίλου Upetrom), με έδρα την 
Κονστάντζα και ειδίκευση στις θαλάσσιες γεωτρήσεις πετρελαίου, θα εγκαινιάσει, 

τον Ιανουάριο του 2010, τις εργασίες συναρμολόγησης του υποθαλάσσιου αγωγού 
για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα.
Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή της GPS, Φάνελ Χαχούι, το συμβόλαιο, αξίας άνω 
των 250 εκ. δολαρίων, κατακυρώθηκε στην εταιρεία, έπειτα από την ολοκλήρωση του 
διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε η ρωσική εταιρία Stroygazmontaj, θυγατρική 
του ρωσικού, ενεργειακού «κολοσσού» Gazprom.
«Η GSP αναλαμβάνει την τοποθέτηση -στο βυθό της θάλασσας- ενός αγωγού 
μήκους 150 χλμ., για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την περιοχή του Κρασνοντάρ 
(μεταξύ των περιοχών της Ντζούμπγκα, νότια του Νοβοροσίσκ, και του Σότσι), για τη 
μεταφορά αερίου από το πεδίο εξόρυξης, καθώς και για τη μεταφορά φυσικού αερίου 
από τον τερματικό σταθμό του υπερσιβηρικού αγωγού πετρελαίου», δήλωσε ο κ. 
Χαχούι.
Η εταιρεία έχει προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο του 2010 να ολοκληρώσει τις εργασίες 
κατασκευής του έργου. Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή της εταιρίας, η GSP θα 
υλοποιήσει στη Ρωσία το πρώτο έργο αυτού του είδους.

Έκθεση για το Mηχανισμό των Αντικυθήρων

Ρουμανική εταιρεία θα μεταφέρει ρωσικό αέριο



διεθνή

Κ
ατακόρυφη πτώση 60% καταγράφηκε στην ανέγερση 
νέων κατοικιών στη Βουλγαρία, την περίοδο Αύγουστος 
2008-Αύγουστος 2009, σύμφωνα με στοιχεία έκθεσης της 

Ένωσης Κατασκευαστών της Βουλγαρίας.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση που οδήγησε σε συρρίκνωση της 
αγοράς και έκλεισε τις «στρόφιγγες» των τραπεζών, αποτελούν 
τους κύριους παράγοντες που διαμόρφωσαν την αρνητική 
εικόνα, δήλωσε ο επικεφαλής της Ένωσης, κ. Σβέτοσλαβ Γκλόσοφ. 
Μάλιστα, ανέφερε πως η χρηματοδότηση για την ανέγερση νέων 
κατοικιών φέτος από τις τράπεζες, υπήρξε σχεδόν μηδενική.
Ένα άλλο σημαντικό θέμα που ανέφερε ο κ. Γκλόσοφ είναι η 
απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα. Όπως είπε, αν και 
πριν από ένα χρόνο, οι κατασκευαστικές εταιρίες εκτιμούσαν 
πως θα υπάρχει έλλειμμα εργαζομένων, η επιστροφή Βούλγαρων 
οικοδόμων που εργάζονταν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γερμανία, 
δημιουργεί πλεόνασμα εργαζομένων σε έναν τομέα που 
παρουσιάζει συρρίκνωση. Οι ειδικοί εκτιμούν πως από τους 
συνολικά 231.300 εργαζόμενους το 2008, περίπου 35.800 άτομα θα 
απολυθούν μέχρι το τέλος του 2009.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων, οι επενδύσεις στον 
κατασκευαστικό τομέα μειώθηκαν κατά 67% το α’ εξάμηνο του 
2009, ενώ η έκδοση οικοδομικών αδειών μειώθηκε κατά 32%.

Σύμφωνα με στοιχεία του βουλγαρικού Επιμελητηρίου 
Κατασκευών, μέχρι το τέλος του 2008, εγγεγραμμένες ήταν 5.860 
επιχειρήσεις και η πρόβλεψη για το 2009 είναι πως ο αριθμός των 
εταιριών θα μειωθεί κατά 1.550.
Η μέση τιμή αγοράς κατοικίας στη Βουλγαρία, το γ’ τρίμηνο του 
2009, διαμορφώθηκε στα €500 ανά τ.μ. (περίπου). Οι υψηλότερες 
τιμές καταγράφηκαν στη Βάρνα (περίπου €890 ανά τ.μ.), στη Σόφια 
(περίπου €830 ανά τ.μ.) και στο Μπουργκάς (περίπου €680 ανά τ.μ.).
Το διάστημα Ιανουάριος 2009-Σεπτέμβριος 2009, ο 
κατασκευαστικός τομέας είχε μείωση 35% στις παραγγελίες, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών, ενώ τα 
έσοδα αναμένεται να συρρικνωθούν στα (περίπου) €6 δισ., έναντι 
(περίπου) €8 δισ. το 2008.

Βουλγαρία: μείωση στην ανέγερση κατοικιών

Κλείνει η βρετανική μονάδα 
έρευνας για UFO

Επικαλούμενο το υψηλό κόστος, το 
υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας 

ανακοίνωσε ότι κλείνει τη Μονάδα 
Διερεύνησης Αναφορών για UFO, έπειτα 
από 50 χρόνια 
λειτουργίας χωρίς 
ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Παρά τις χιλιάδες 
αναφορές που 
δέχτηκε για Αγνώστου 
Ταυτότητας Ιπτάμενα 
Αντικείμενα, η υπηρεσία 
ουδέποτε εντόπισε ενδείξεις απειλής για 
την ασφάλεια της Βρετανίας, αλλά ούτε και 
ενδείξεις για επισκέψεις από εξωγήινους.
«Δεν υπάρχει αμυντικό όφελος σε τέτοιου 
είδους έρευνες, οι οποίες θα ήταν άσκοπη 
σπατάλη αμυντικών πόρων», αναφέρει 
ανακοίνωση του υπουργείου.
Οποιαδήποτε απειλή στον εναέριο χώρο 
της Βρετανίας θα εντοπίζεται κατά τους 
ελέγχους με ραντάρ και θα αναχαιτίζεται 
από τη Βασιλική Αεροπορία, πρόσθεσε 
εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας. 
Ο αξιωματούχος που μέχρι σήμερα 
αναλάμβανε να εξετάζει τις αναφορές για 
UFO, με μισθό €48.600 το χρόνο, έχει πλέον 
μετακινηθεί σε άλλο πόστο. Η υπηρεσία 
επισημαίνει ότι δεν έχει επίσημη θέση για 
την ύπαρξη εξωγήινων και ξεκαθαρίζει ότι 
«δεν διαθέτει ειδική δυνατότητα για την 
αναγνώριση της φύσης τέτοιων αναφορών 
από αυτόπτες μάρτυρες».

Νέο βιβλίο του Χ. Κ. Μπανιωτόπουλου

«Κατασκευές από Χάλυβα»

Κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα νέο βιβλίο του καθηγητή Dr.-Ing. Χαράλαμπου 
Κ. Μπανιωτόπουλου, Διευθυντή του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών 

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, το οποίο έχει ως θέμα το σχεδιασμό 
κατασκευών χάλυβα στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3. 
Στο βιβλίο που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο 2009 από τον εκδοτικό οίκο 
Ζήτη, παρουσιάζονται τόσον οι θεμελιώδεις αρχές, όσο και πολλές πρακτικές 
εφαρμογές σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών βάσει του Ευρωκώδικα 3. 
Ως γνωστόν, οι χαλύβδινες κατασκευές ανεγείρονται σήμερα παγκοσμίως 

όλο και συχνότερα, και σε όλο 
και τολμηρότερες διαστάσεις. 
Ταυτόχρονα, η έκδοση των τελικών 
κειμένων των Ευρωκωδίκων έχουν 
δημιουργήσει ένα ασφαλές, αλλά και 
απαιτητικό, πλαίσιο εντός του οποίου 
ο μηχανικός καλείται να υλοποιήσει 
το σχεδιασμό των χαλύβδινων 
φορέων. 
Η παρούσα έκδοση όπου μελετώνται 
αφενός γενικά θέματα φορέων 
χάλυβα και αφετέρου παρουσιάζονται 
κριτικά οι αρχές διαστασιολόγησης 
των μελών και των συνδέσεών 
τους, απευθύνεται κυρίως τόσο σε 
πολιτικούς μηχανικούς, όσο και σε 
αρχιτέκτονες και μηχανολόγους 
μηχανικούς οι οποίοι ασχολούνται 
με σχεδιασμό δομικών έργων, έχει δε 
ως στόχο να συμβάλει στη διάχυση 
των βασικών αρχών σχεδιασμού, 

οι οποίες εισάγονται με τον Ευρωκώδικα 3. Στο βιβλίο αυτό καταβλήθηκε 
προσπάθεια αφενός σύνδεσης των βασικών μεθόδων σχεδιασμού με τις 
αντίστοιχες θεωρητικές αναλύσεις της μηχανικής και αφετέρου επεξήγησης των 
προαναφερόμενων μεθόδων, με τη βοήθεια συναφών αριθμητικών εφαρμογών. 

27
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Φ
οροαπαλλαγές και κίνητρα για 
μεσαία και υψηλά εισοδήματα, 
αλλά και οικονομικά πριμ 

στα χαμηλότερα, θα περιλαμβάνει το 
πακέτο των μέτρων αντιμετώπισης 
της σπατάλης ενέργειας στον κτιριακό 
τομέα που επεξεργάζεται το υπουργείο 
Περιβάλλοντος της Ελλάδας.
Το «λίφτινγκ» θα αφορά περίπου δύο 
εκατομμύρια κτίρια, το 60% του συνόλου, 
τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν από 
το 1980, οπότε άρχισε να εφαρμόζεται για 
πρώτη φορά ο κανονισμός θερμομόνωσης, 
παράλληλα όμως θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας στο δοκιμαζόμενο τομέα 
της οικοδομής, όπου απασχολούνται 
250.000 άτομα.  Τα μέτρα, που βρίσκονται 
στο στάδιο της επεξεργασίας, προβλέπεται 
να εφαρμοστούν μέσα στο 2010. Με 
αναδιάρθρωση προγραμμάτων, γίνεται 
προσπάθεια να εξασφαλιστούν τα πρώτα 
50 έως 100 εκατομμύρια ευρώ, που θα 
διατεθούν με εισοδηματικά κριτήρια για 
ανακαίνιση οικοδομών. Οι επιδοτήσεις θα 
αφορούν κυρίως την αλλαγή κουφωμάτων, 
τοποθέτηση διπλών τζαμιών, τη μόνωση 

τοίχων και ταρατσών. 
Είναι το ένα από τα τρία κεφάλαια της 
μεγάλης παρέμβασης στα κτίρια, που 
θα συνοδεύεται από τη θεσμοθέτηση 
κανονισμού ενεργειακής συμπεριφοράς 
όλων των ακινήτων και τη συγκρότηση 
σώματος ενεργειακών επιθεωρητών, 
υποχρεώσεις στις οποίες η Ελλάδα 
έχει καθυστερήσει να ανταποκριθεί, 

με αποτέλεσμα να έχει ήδη μια πρώτη 
καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 
Στόχος των μέτρων, που τέθηκαν σε 
διαβούλευση γύρω στις αρχές Δεκεμβρίου 
και θα θεσμοθετηθούν με τη μορφή 
διαταγμάτων, είναι η καθιέρωση της 
«ενεργειακής ταυτότητας» για κάθε κτίριο, 
που θα οδηγήσει σε νέους κανόνες στο 
χρηματιστήριο των ακινήτων.

Κίνητρα για «λίφτινγκ» στα κτίρια

διεθνή-ελλάδα

Η Ακρόπολη θα φι-
λοξενούσε το 

πρώτο βασιλικό ανά-
κτορο της Αθήνας, 
όπως το είχε σχεδιά-
σει ο μεγάλος Γερμα-
νός αρχιτέκτονας Κ. 
Φρ. Σίνκελ. Ο δάσκα-
λος των Κλεάνθη και 
Σάουμπερτ είχε ανα-
λάβει το 1834 να σχε-
διάσει ένα παλάτι για τον Όθωνα. Τα σχέδια, από την Κρατική Συλλογή Σχεδί-
ων και Χαρακτικών του Μονάχου, δείχνουν μια εκπληκτική σύνθεση αρχαίων και 
νέων κτιρίων. Όμως το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε ποτέ. 
Πολλά ακόμη ανάκτορα σχεδιάστηκαν για να στεγάσουν βασιλείς στην Ελλάδα 
κατά τον 19ο αιώνα, αλλά δεν υλοποιήθηκαν. Αυτά, μαζί με εκείνα που τελικά κτί-
στηκαν, αρκετά με διαφοροποιημένα σχέδια από τα αρχικά, όπως του Τατοΐου, 
συγκεντρώνονται για πρώτη φορά μαζί σε ένα λεύκωμα, «Ανάκτορα στην Ελλά-
δα» (εκδ. Μέλισσα και Εθνικό Ιστορικό Μουσείο). 
Από τις αποθήκες του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου φωτογραφήθηκαν για πρώτη 
φορά σχέδια από τον Γιώργη Γερόλυμπο, ο οποίος ανέλαβε ολόκληρο το εντυπω-
σιακό φωτογραφικό υλικό της έκδοσης. Η αρχιτέκτων Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη 
υπογράφει τα κείμενα για τα παλάτια, πολλά από τα οποία είναι σήμερα εγκατα-
λειμμένα στο έλεος του χρόνου. 
Όμως, και από τα πιο αξιοποιημένα, το κεντρικό ανάκτορο της Αθήνας (Βουλή 
των Ελλήνων από το 1931) διαφέρει πολύ από την αρχική του μορφή. Σώζεται 
μόνο το κέλυφος, κι αυτό με μετατροπές. Από το εσωτερικό δεν έχει απομείνει 
σχεδόν τίποτα, εκτός από το κεντρικό κλιμακοστάσιο και τις δύο αίθουσες, των 
Τροπαίων και των Υπασπιστών. Αλλά και οι σωζόμενες απεικονίσεις, τόσο επί 
Όθωνα όσο και επί Γεωργίου, είναι ελάχιστες. Γι αυτό, σχολιάζει η συγγραφέας, τα 
σχέδια του αρχιτέκτονα Γκέρτνερ που διασώζονται στο Μόναχο είναι πολύτιμα.

Αναγεννήθηκαν τα δάση

Η φύση δούλεψε εντατικά στα καμένα 
δάση της Χαλκιδικής που ήδη, λίγα 

χρόνια μετά τις φωτιές, έχουν αναγεννηθεί 
με φυσικό τρόπο σε ποσοστό 85%!
Σύμφωνα με το νομάρχη Χαλκιδικής 
Αστέριο Ζωγράφο, 
μετά τις πυρκαγιές 
ακολουθήθηκε 
η τακτική 
της φυσικής 
αναγέννησης, 
όπως προτείνεται 
άλλωστε και 
από τη διεθνή 
βιβλιογραφία, 
με αποτέλεσμα το καμένο δάσος να έχει 
αναγεννηθεί από τις στάχτες του. «Ιδιαίτερα 
για την περιοχή της Παλλήνης, βοήθησε 
πολύ το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κοπάδια 
με ζώα και κτηνοτροφική δραστηριότητα», 
διευκρίνισε ο κ. Ζωγράφος, προσθέτοντας 
ότι έχουν ολοκληρωθεί παράλληλα τα 
αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα.
«Τα καινούργια πευκάκια έχουν φτάσει 
πλέον το ένα μέτρο ύψος, ενώ οι ακακίες 
τα δύο μέτρα», προσθέτει από την πλευρά 
του ο δήμαρχος Παλλήνης, κ. Καπούλας, 
σημειώνοντας ότι σε κάποια στιγμή θα 
χρειαστεί μάλιστα αραίωση λόγω της πυκνής 
βλάστησης!

Το σχέδιο του 1834, που τελικά δεν υλοποιήθηκε, μαζί με άλλα 
που ή σχεδιάστηκαν ή κτίστηκαν στην έκδοση «Ανάκτορα 
στην Ελλάδα».

Παλάτι στην Ακρόπολη
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διεθνή

M
ια αρχιτεκτονική ιδέα από την Ολ-
λανδία για να αντιμετωπιστεί η αύ-
ξηση των υδάτων από τις κλιματι-

κές αλλαγές. Η ιδέα είναι: μην πολεμάτε το 
νερό που περισσεύει, αλλά αξιοποιήστε το. 
Ο Ολλανδός αρχιτέκτονας Κόεν Ολτχού-
ις συμπυκνώνει τη φιλοσοφία της δουλειάς 
του σε μια φράση: «Μια χώρα, η οποία κιν-
δυνεύει από το νερό, είναι καλύτερα να ζει 
με αυτό παρά να το πολεμάει». 
Η Ολλανδία είναι μια από τις πιο πυκνοκα-
τοικημένες χώρες της Ευρώπης. Το αρχιτε-
κτονικό γραφείο του Κόεν Ολτχούις βρίσκε-
ται κατά το ένα τρίτο κάτω από την επιφά-
νεια της θάλασσας, όπως άλλωστε και το 
ένα τρίτο της χώρας. Κάθε χρόνο ξοδεύο-
νται εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν 
να συλλέξουν το νερό της βροχής και να το 
στείλουν πίσω στη θάλασσα. «Κάθε μέρα 
συλλέγουμε τόσο πολύ νερό όσο το Τόκιο 
σε ένα χρόνο. Απίστευτες ποσότητες», λέει 
ο αρχιτέκτονας.
Ο ίδιος και οι συνεργάτες του έχουν ειδικευ-
θεί στην αρχιτεκτονική που σχετίζεται με το 
νερό. Το σκεπτικό τους είναι: εάν στο μέλ-
λον χρειαζόμαστε περισσότερο χώρο για το 
νερό, τότε ας χρησιμοποιήσουμε τις επιφά-
νειες του νερού για σπίτια και όχι μόνο! 
Σε δέκα χρόνια οι αρχιτέκτονες υπολογίζουν 

πως θα μπορέσουν να κάνουν πραγματικό-
τητα τα σχέδιά τους. «Το πρόβλημα είναι 
πώς θα καταφέρουμε να διοχετεύσουμε το 
νερό σε περιοχές όπου υπάρχουν ήδη σπί-
τια και αυτά να μην πάθουν ζημιές», λέει ο 
μηχανικός Πάουλ φαν Τσούντερτ. 
Ο αρχιτέκτονας Κόεν Ολτχούις υπολογίζει 
και αυτός να μπορέσει να μετακομίσει κά-
ποτε σε ένα από αυτά τα καινούργια πλω-
τά σπίτια μαζί με τη γυναίκα του και τα τρία 
τους παιδιά. Και ένα τέτοιο πλωτό σπίτι 
πάνω στο νερό δεν θα είναι πιο ακριβό από 
ό,τι τα κανονικά μέχρι σήμερα σπίτια.
«Οι άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι να δώ-
σουν ούτε ένα ευρώ επιπλέον για να αγορά-
σουν σπίτι πάνω στο νερό. Γι αυτό τα σπίτια 
αυτά θα πρέπει να κοστίζουν όσο και αυτά 
πάνω στο έδαφος, ώστε να τα εκτιμήσουν». 
Ένα τέτοιο πλωτό σπίτι στην Ολλανδία, ανά-
λογα με τον εξοπλισμό, κοστίζει κάποιες 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Τα παραδοσιακά σπίτια-βάρκες της Ολλαν-
δίας δεν έχουν καμία σχέση με τα μοντέρνα 
πλωτά σπίτια που σχεδιάζονται. Και δεν εί-
ναι μόνο σπίτια.
Ο Κόεν Ολτχούις δέχεται προτάσεις από όλο 
τον κόσμο για το εάν μπορεί να κατασκευά-
σει όχι μόνο σπίτια, αλλά και πάρκα και γή-
πεδα του γκολφ.

Σπίτια που κολυμπάνε

Βραβείo για το «Μάγκις Σέντερ»

O διάσημος 
αρχιτέκτονας Ρίτσαρντ 

Ρότζερς κέρδισε το 
«Στέρλινγκ Πράιζ», ένα από 
τα πιο τιμητικά βραβεία στο 
χώρο της αρχιτεκτονικής 
για το «Μάγκις Σέντερ», ένα 
κτίριο για καρκινοπαθείς 
στο Χάμερσμιθ του 
Λονδίνου.
Πρόκειται για το πρώτο από σειρά κτιρίων αφιερωμένων στη Μάγκι Τζενκς, η οποία 
είχε πρώτη την ιδέα για ανθρώπινους, ζεστούς εξωνοσοκομειακούς χώρους για τους 
ασθενείς. Η ιδέα της βράβευσης βασίστηκε στο ότι το κτίριο είναι τόσο καλαίσθητο, 
που θα μπορούσε να είναι μια ιδιωτική κατοικία σε ένα δάσος, αντί ένα κτίριο υγείας.

Πειραματικός 
επεξεργαστής
με 48 πυρήνες

Η Intel παρουσίασε το πρωτότυπο 
ενός τσιπ με 48 πυρήνες 

επεξεργασίας που θα μπορούσε, 
όπως εκτιμά, να αξιοποιηθεί σε 
προσωπικούς υπολογιστές με 
ανθρώπινη όραση και κατανόηση 
ομιλίας.
Στο πιο κοντινό μέλλον, βασικά 
χαρακτηριστικά του νέου 
επεξεργαστή SSC (Single-chip 
Cloud Computer, ή υπολογιστής 
νέφους μεμονωμένου τσιπ) θα 
αξιοποιηθούν σε επεξεργαστές 6 και 
8 πυρήνων που θα φτάσουν στην 
αγορά εντός του 2010, ανακοίνωσε η 
εταιρεία (οι περισσότεροι σύγχρονοι 
υπολογιστές βασίζονται σήμερα σε 
τσιπ των 2 ή 4 πυρήνων).
Το SSC περιλαμβάνει 24 «πλακίδια» 
των δύο πυρήνων, καθώς και 
ενσωματωμένο δίκτυο υψηλής 
ταχύτητας για τη μεταφορά 
δεδομένων μεταξύ των επιμέρους 
πυρήνων. 
Νέες τεχνολογίες διαχείρισης ισχύος 
περιορίζουν την κατανάλωση 
ρεύματος στα 25 έως 125 Watt.
Το πειραματικό τσιπ βασίζεται 
στην αρχιτεκτονική X86 της 
Intel, επομένως μπορεί να τρέξει 
λειτουργικά συστήματα όπως τα 
Windows και το Linux.
Ακολουθεί όμως την εσωτερική 
οργάνωση των εταιρικών 
κέντρων δεδομένων, τα οποία 
περιλαμβάνουν έως και δεκάδες 
χιλιάδες υπολογιστές και τρέχουν 
διαδικτυακές εφαρμογές 
«υπολογιστικού νέφους», όπως οι 
online τραπεζικές συναλλαγές και οι 
υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.
Αυτή η αύξηση της πυκνότητας των 
υπολογιστικών πόρων θα επιτρέψει 
στους μελλοντικούς επεξεργαστές 
να αναλαμβάνουν απαιτητικές 
λειτουργίες, όπως η μηχανική όραση 
και η αναγνώριση της ανθρώπινης 
ομιλίας, ελπίζει η Intel.
O κολοσσός των ημιαγωγών ήδη 
συνεργάζεται με τη Microsoft, την 
HP και τη Google για την αξιοποίηση 
της τεχνολογίας και υποσχέθηκε 
ότι του χρόνου θα διαθέσει 100 
πειραματικά τσιπ SSC σε ερευνητές 
από όλο τον κόσμο, για την 
ανάπτυξη εφαρμογών και μοντέλων 
προγραμματισμού.
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ανακοινώσεις

Θεσμοθετείται ο έλεγχος
των κτιρίων δημόσιας χρήσης

Ο υπουργός Συγκοινωνιών και Έρ-
γων Νίκος Νικολαΐδης προήδρευ-
σε, στις 30 Νοεμβρίου 2009, σύσκε-

ψης με θέμα την ασφάλεια των κτιρίων δη-
μόσιας χρήσης. 
Σε δηλώσεις μετά τη σύσκεψη, ο κ. Νικο-
λαΐδης ανέφερε: «Τον Ιούλιο του 2008, το 
Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να κα-
ταβληθεί μια προσπάθεια για να τεθεί μια 
τάξη και ένας ορθολογισμός στο θέμα της 
αντιμετώπισης των κτιρίων δημόσιας χρή-
σης είτε αυτά είναι κυβερνητικά, του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα, είτε είναι δημόσιας 
χρήσης του ιδιωτικού τομέα, σε ό,τι αφορά 
την ασφάλειά τους, τη στατική τους επάρ-
κεια και την αντισεισμική τους δυνατότητα. 
Έτσι, το Υπουργικό ζήτησε από τον υπουρ-
γό Συγκοινωνιών και Έργων να προχωρήσει 
στην εκπόνηση μιας μελέτης, τα πορίσμα-
τα της οποίας να καταθέσει στο Υπουργικό 
Συμβούλιο. 
Είχα τη χαρά να παραλάβω τα πορίσματα 
από την Επιτροπή, η οποία ορίστηκε τότε 
από το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. 

Στην Επιτροπή συμμε-
τείχαν ο κ. Αλέκος Μι-
χαηλίδης, διευθυντής 
Δημοσίων Έργων, ως 
πρόεδρός της, ο κ. 
Ανδρέας Κωνσταντι-
νίδης, ανώτερος λει-
τουργός Πολεοδομί-
ας, η κ. Μάρω Κουμί-
δου, εκτελεστικός μη-
χανικός του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων, η 
κ. Ελένη Παύλου, λει-

τουργός ελέγχου, στο Τμήμα Ελέγχου και ο 
κ. Γιώργος Καράς, αντιπρόσωπος του ΕΤΕΚ. 
Η Επιτροπή, μετά από μια επίπονη εργασία 
με 23 συνολικά συνεδρίες με διάφορες άλ-
λες υποεπιτροπές, ολοκλήρωσε την εργα-
σία της και μου υπέβαλε σήμερα τη μελέ-
τη. Πρόκειται για μια εξαιρετική εργασία και 
θέλω να εκφράσω την εκτίμηση και τις ευ-
χαριστίες μου για την πάρα πολύ καλή εργα-
σία που έκαναν σε ένα πολύ ευαίσθητο το-
μέα που αφορά την ασφάλεια των κτιρίων».

Πορίσματα
Με βάση τα πορίσματα της Επιτροπής – 
πρόκειται για μια πολυσέλιδη αναφορά– θε-
σμοθετείται πλέον και τίθεται μια τάξη στον 
έλεγχο των κτιρίων δημόσιας χρήσης (στα 
οποία κυκλοφορεί κοινό. Μια πολυκατοικία, 
στην οποία διαμένουν πολίτες δεν θεωρεί-
ται κτίριο δημόσιας χρήσης. Όμως, ένας κι-
νηματογράφος, μια εκκλησία ή ένας χώρος 
συγκέντρωσης είναι κτίρια δημόσιας χρή-
σης). 

Με βάση τα πορίσματα, θεσμοθετείται η δι-
αδικασία έκδοσης πιστοποιητικού επιθεώ-
ρησης. Η διαδικασία επιθεώρησης θα γίνε-
ται κάθε πέντε χρόνια σε όλα τα κτίρια δημό-
σιας χρήσης, στη βάση ενός εντύπου με συ-
γκεκριμένη μεθοδολογία ελέγχου. Στη βάση 
των αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτού, θα 
εκδίδεται και το πιστοποιητικό επιθεώρησης. 
Αυτό αφορά τη στατική επάρκεια των κτιρί-
ων και την ασφάλειά τους αναφορικά με την 
κανονική τους χρήση. Αυτές είναι εισηγήσεις 
που θα τεθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για 
έγκριση. 
Πέρα από τη διαδικασία έκδοσης πιστοποι-
ητικού επιθεώρησης, αυτό προβλέπει και τις 
ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να 
υπάρχει και το αναγκαίο νομοθετικό πλαί-
σιο. Στη βάση των πιστοποιητικών επιθεώρη-
σης, θα εκδίδονται και τα τελικά πιστοποιητι-
κά έγκρισης, τα πιστοποιητικά καταλληλότας 
ή οι άδειες χρήσης των κτιρίων. 

Αντισεισμικότητα
Θα υποβληθεί εισήγηση στο Υπουργικό Συμ-
βούλιο ώστε να υπάρξει μία πρώτη διαδι-
κασία ελέγχου της αντισεισμικής επάρκειας 
των δημόσιων κτιρίων. Το θέμα της αντισει-
σμικής επάρκειας είναι ένα θέμα ευρύτερο 
και δεν αφορά την κανονική χρήση των κτι-
ρίων, αλλά την έκτακτη περίπτωση κατά την 
οποία θα υπάρξει ένας σεισμός. Πριν το 1986 
δεν υπήρχαν κανονισμοί αντισεισμικής επάρ-
κειας. Το 1986 εγκρίθηκαν οι πρώτοι συνο-
πτικοί κανονισμοί για να ολοκληρωθούν το 
1994. Κτίρια που κτίστηκαν πριν το 1986 δεν 
κτίστηκαν βάσει κάποιων συγκεκριμένων κα-
νονισμών αντισεισμικής επάρκειας. 

Ο υπουργός Συγκοινωνιών τόνισε ότι «εκείνο 
που χρειάζεται να γίνει, και θα γίνει, είναι ένας 
έλεγχος, μια επιθεώρηση των δημόσιων κτι-
ρίων τόσο κυβερνητικής ιδιοκτησίας όσο και 
ιδιωτικής, που θα καθορίσει τα επίπεδα της 
αντισεισμικής επάρκειας των κτιρίων αυτών».

Έλεγχος του 2000
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Νι-
κολαΐδης ανέφερε τα εξής: «Όλα τα κυβερ-
νητικά κτίρια θα εξεταστούν εξ υπαρχής. Το 
2000, με μια απόφαση του τότε Υπουργικού 
Συμβουλίου, έγινε ένας μακροσκοπικός οπτι-
κός έλεγχος όλων των κυβερνητικών κτιρίων. 
Μάλλον υπήρχε πρόθεση να γίνει για όλα τα 
κυβερνητικά κτίρια. Ο έλεγχος έγινε μόνο για 
τα κτίρια στη Λευκωσία και στην Πάφο.
Έχει ελεγχθεί συνολικά ένας αριθμός 175 κτι-
ρίων ,για τα οποία υπήρξε μια κατηγοριοποί-
ηση. Η κατηγορία όπου απαιτούντο κάποιες 
άμεσες διορθωτικές ενέργειες, η κατηγορία 
όπου απαιτείτο ένας μεσοπρόθεσμος επα-
νέλεγχος των κτιρίων και η κατηγορία στην 
οποία εμπίπτουν τα κτίρια όπου δεν απαι-
τείτο οποιοσδήποτε, είτε άμεσος είτε μεσο-
πρόθεσμος, έλεγχος. Πρέπει να αναφέρω ότι 
έγιναν άμεσες επιδιορθώσεις σε έναν αριθ-
μό κτιρίων, συγκεκριμένα σε 57 κτίρια, που 
απαιτούσαν αυτές τις άμεσες διορθωτικές κι-
νήσεις.
Στην πορεία έγιναν και οι μεσοπρόθεσμοι 
επανέλεγχοι κάποιων κτιρίων, όμως δεν ολο-
κληρώθηκε ο έλεγχος για τις επαρχίες πλην 
της Λευκωσίας και της Πάφου». 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτός ο έλεγχος θα 
πρέπει να γίνει για όλες τις επαρχίες, όπως και 
για τις επαρχίες όπου έγινε ο έλεγχος το 2000.

Μια πολυκατοικία, στην οποία διαμένουν πολίτες δεν θεωρείται κτίριο δημόσιας χρήσης. Όμως, ένας 
κινηματογράφος, μια εκκλησία ή ένας χώρος συγκέντρωσης είναι κτίρια δημόσιας χρήσης.

Η διαδικασία 
επιθεώρησης 

θα γίνεται κάθε 
πέντε χρόνια

σε όλα τα κτίρια 
δημόσιας 

χρήσης
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διορισμοί

1. Απλοποίηση των 
διαδικασιών έκδοσης 
οικοδομικών αδειών
και διαδικασίες ελέγχου της 
ανάπτυξης και Κτηματολόγιο

• ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
• ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΓΚΟΣ
• ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΖΗ-ΙΑΚΩΒΟΥ
• ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ
• ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
• ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΣΑΡΙΤΗΣ
• ΜΑΡΙΑ ΤΑΛΑΝΤΙΝΗ

2. Ενεργειακή πολιτική - ΑΠΕ 

• ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
• ΕΛΕΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
• ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ
• ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
• ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
• EYTYXIA ΙΩΑΝΝΟΥ
• ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΗΦΤΕΣ
• ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΛΙΚΑΣ
• ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗ
• ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ
• ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
• ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

3. Περιβάλλον 

• ΕΛΕΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
• ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ
• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΤΤΗΣ
• ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ
• ΝΙΚΗ ΚΥΠΡΑΓΟΡΑ
• ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
• ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
• ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΤΖΙΑΡΤΖΑΖΗΣ

4. Υδατικό πρόβλημα

• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΤΤΗΣ
• ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
• ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΛΙΚΑΣ
• ΠΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ
• ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

5. Κυκλοφοριακό πρόβλημα 
και δημόσιες συγκοινωνίες 
και οδική ασφάλεια

• ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΖΑΒΡΙΔΗΣ
• ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
• ΕΛΕΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
• ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ
• ΘΡΑΣΟΣ Ο’ ΜΑΧΟΝΥ
• ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑΙΝΕΤΟΣ

• ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    
  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

6. Επαφές με Τουρκοκύπριους 
μηχανικούς

• ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ
• ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
• ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
• ΘΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
• ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
• ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
• ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ
• ΕΛΕΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
• ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
• EΛΛH ΦPAΓKOY

7. Συντακτική επιτροπή και 
ενημερωτικό δελτίο ΕΤΕΚ και 
εκδόσεις ΕΤΕΚ

• ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ
• ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ
• ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
• ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΧΝΙΩΤΗΣ
• ΕΛΙΖΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
• ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ-
ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ

8. Ταμείο συνταξιοδοτικών 
παροχών μηχανικών και 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης μηχανικών ΕΤΕΚ 

• ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΑΓΙΩΤΗΣ
• ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΧΝΙΩΤΗΣ
• ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
• ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ

9. Ασφάλεια κτιρίων

• ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣ
• ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΥ
• ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΤΤΑΣ
• ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΤΕΛΛΑΣ
• ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
• ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ

10. Ασφάλεια και υγεία στην 

εργασία

• ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
• ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ
• ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
• ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΙΑΣ
• ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ-
ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ
• ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΓΓΑΣ

11. Άσκηση επαγγέλματος 
μηχανικής από εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης και 
ασφάλεια επαγγελματικής 
ευθύνης 

• ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
• ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
• ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
• ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΝΤΗΣ
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ
• ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

12. Συμβόλαια για αγορά 
υπηρεσιών μελετητών 
δημοσίου

• ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΖΗ-ΙΑΚΩΒΟΥ
• ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΑΓΙΩΤΗΣ
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ
• ΛΙΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ
• ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

13. Μηχανικός δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα

• ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΟΝΤΕΑΤΗΣ
• ΜΑΡΩ ΚΟΥΜΙΔΟΥ
• ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ
• ΣΑΒΒΑΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ
• ΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
• ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

14. Αδρανή υλικά

• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΤΤΗΣ
• ΣΑΒΒΑΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ
• ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
• ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑΙΝΕΤΟΣ

15. Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 

στην Κύπρο

• ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
• ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΝΤΗΣ
• ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
• ΠΑΡΙΣ ΦΩΚΑΪΔΗΣ
• ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
• ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

16. Έρευνα και τεχνολογία 
και συμμετοχή ΕΤΕΚ σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα

• ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
• ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΛΙΚΑΣ
• ΑΝΔΡΕΑΣ Τ. 
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
• ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

• ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
• GERALD DORFLINGER
• ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΚΗΣ
• ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

17. Κρατική αρχιτεκτονική 
πολιτική 

• ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ
• ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ
• ΛΙΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ
• ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
• ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
• ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
• ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΖΗ-ΙΑΚΩΒΟΥ
• ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

18. Μνημεία και 
παραδοσιακές οικοδομές

• ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ
• ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ
• ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
• ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΗΚΑ
• ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

19. Εργοληπτικά συμβόλαια 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
και συμβόλαια υπεργολαβίας 

• ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΧΝΙΩΤΗΣ
• ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ
• ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ

20. Εκπαίδευση 
εργατοτεχνιτών

• ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
• ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
• ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
• ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ
• ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

21. Συμβόλαια 
ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΠΑΡΠΑΣ
• ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
• ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
• ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
• ΤΑΚΗΣ ΖΑΒΡΟΣ

22. Έργα με τη μέθοδο της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης 
- Σύμπραξη δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα

• ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΟΝΤΕΑΤΗΣ
• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
• ΛΟΥΗΣ ΒΑΚΑΝΑΣ
• ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΙΟΥΛΗΣ
• ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΝΑΣ

Με απόφαση του Διορίζοντος Σώματος καταρτίζονται επιτροπές για τη μελέτη ή εξέταση ειδικών τεχνικών, 
οικονομικών, επαγγελματικών και γενικά θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου 
όπως αυτές καθορίζονται από το Άρθρο 5, της περί ETEK νομοθεσίας.
Η Διοικούσα Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2009, αποφάσισε τη σύσταση των 
πιο κάτω επιτροπών:

Διορισμοί επιστημονικών
επιτροπών ΕΤΕΚ
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διορισμοί από το ΕΤΕΚ

μικρές αγγελίες

Ζητούνται
• Αρχιτέκτονας

Αρχιτεκτονικό Γραφείο Άθως Δίκαιος + Συνεργάτες.
Τηλ. 22679700

• Αρχιτέκτονας

Πείρα τουλάχιστο 8 χρόνων. N C MELETIOU ARCHITECTS & 
ENGINEERS. Tηλ. 22375355

• Αρχιτέκτονας και Πολιτικός Μηχανικός

Πείρα 2-5 χρόνια. Επαρχία Λάρνακας. Μισθός αναλόγως 
προσόντων. Desand Architects–Engineers. Τηλ. 24650910,
κ. Φώτης Αδαμίδης.

• Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες

Εργασία στο εξωτερικό. Πείρα πέντε χρόνια και άνω.
Tηλ. 99530842, κ. Μιχαλάκης Ιωάννου. 

• Πολιτικός Μηχανικός

Πείρα 3-5 χρόνια σε εργοτάξια, γνώση Η/Υ. άλλα ωφελήματα: 
13ος και 14ος. DEPCON CONSTRUCTION LTD. Tηλ. 22430932

• Πολιτικός Μηχανικός

Τρία χρόνια πείρα. D & G ICOS SICAPI LTD, κ. Ελενα 
Θεμιστοκλέους, ethemistocleous@icossicapi.com

• Πολιτικός Μηχανικός

Makis Savvides & Sons (Contractors) Limassol Ltd. Λάκης 
Τσιάκκας, Tηλ. 25632354, a.tsiakkas@skyravassas.com

• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γραφείο Συμβούλων Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών
Alexis S Stavrou & Associates. Ελάχιστη πείρα δύο χρόνια.
Τηλ. 25320544

Ζητούν εργοδότηση
• Πολιτικός Μηχανικός

B.C.E in Civil Engineering – Catholic University, Washington, 
M.CE. Structural Engineering – Polytechnic Institute of New York 
University

• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

• Ηλεκτρονικός Μηχανικός

BEng in Electronics and Communication Engineering. University 
of Glamorgan PhD Electronics

Πραγματογνωμοσύνες
• Ανδρέας Χρυσάνθου, μηχανολόγος 
μηχανικός, για επιμέτρηση 
μηχανολογικής εργασίας σε ξενοδοχείο 
στην Πάφο.

Διορισμοί
• Γιώργος Πανέτσος, Σωκράτης 

Στρατής, Χάρης Φεραίος, στην ομάδα 
εργασίας για την ανέγερση καθεδρικού 
ναού στη Λευκωσία. Η ομάδα συνήλθε 
ήδη, επισκέφθηκε το χώρο και τώρα 
βρίσκεται στο στάδιο της ετοιμασίας 
έκθεσης με τις θέσεις της προς τη 
Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ.

Πληροφορίες ή καταχώρηση αγγελιών: 22877647 ή cyprus@etek.org.cy


