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                    Της Ελίζας Βασιλείου*

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 πρωτοεμφανίστηκε στην Κύπρο η 

έννοια του τεκμηριωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με 

την εισαγωγή της σειράς των Προτύπων ISO 9000 (ISO 9001:1994, 

ISO 9002:1994, ISO 9003:1994). Τα Πρότυπα αυτά είχαν γίνει δημοφιλή πα-

γκοσμίως, αν και προαιρετικά, διότι σε περίπτωση εφαρμογής τους από τις 

διάφορες εταιρείες και οργανισμούς επιβεβαιωνόταν το επίπεδο οργάνωσης 

και ελέγχου της κάθε εταιρείας, ενώ με την πιστοποίησή τους αυτό το επί-

πεδο επικυρωνόταν.

Λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση ως προς την 

εφαρμογή του Προτύπου ούτε ως προς την ανάπτυξη του Συστήματος Δια-

χείρισης Ποιότητας, δημιουργήθηκαν συν το χρόνο διάφορες λανθασμένες 

εντυπώσεις για τα συγκεκριμένα Συστήματα: 

Πρώτον ότι τα Συστήματα αυτά είναι γραφειοκρατικά, επιβάλλοντας έναν τε-

ράστιο όγκο δουλειάς στην κάθε εταιρεία ή οργανισμό για την ανάπτυξη και 

συντήρησή τους και, επομένως, ένα επαναλαμβανόμενο ψηλό κόστος, και 

δεύτερον ότι δεν διασφαλίζουν ψηλή ποιότητα των προσφερόμενων προϊό-

ντων ή υπηρεσιών, αλλά την «εγγύηση» ότι κάθε φορά το προϊόν ή η υπηρε-

σία θα είναι ακριβώς η ίδια, ασχέτου επιπέδου ποιότητας ή βελτίωσης. Δυ-

στυχώς, οι λανθασμένες αυτές εντυπώσεις ισχύουν μέχρι σήμερα και οδη-

γούν είτε στο να μην εφαρμόζουμε στις εταιρείας μας Συστήματα Διαχεί-

ρισης Ποιότητας είτε στο να το κάνουμε για τους λάθος λόγους (π.χ. για λό-

γους διαφήμισης).

Τι είναι, όμως, στ’ αλήθεια το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του τρέ-

χοντος Προτύπου ISO 9001:2008 και ποια τα οφέλη από την εφαρμογή του; 

Το ISO 9001 δεν αποτελεί νομική υποχρέωση για τους οργανισμούς αλλά 

μπορεί να αποτελέσει τη βάση για διάφο-

ρα άλλα συστήματα όπως το Σύστημα Πε-

ριβαλλοντικής Διαχείρισης, το Σύστημα 

Ασφάλειας και Υγείας, το Σύστημα Ασφά-

λειας Πληροφοριών κ.λπ.  

Με βάση το Πρότυπο ISO 9001 και με τη 

βοήθεια ενός έγκριτου συμβούλου κατα-

γράφονται οι λειτουργικές διαδικασίες που 

εφαρμόζει ένας οργανισμός, ενώ καθορί-

ζονται σημεία ελέγχου για την κάθε μία. 

Επιπλέον καθορίζονται δείκτες απόδοσης 

και στόχοι για να παρακολουθείται συστη-

ματικά η απόδοση και η αποτελεσματικό-

τητα των διαδικασιών. Παράλληλα με τις 

λειτουργικές διαδικασίες, καταγράφονται 

και διαδικασίες «υποστήριξης» που προ-

κύπτουν απευθείας από απαιτήσεις του 

Προτύπου όπως έλεγχος εγγράφων, εσω-

τερικές επιθεωρήσεις και ανασκοπήσεις 

από τη διεύθυνση που υποστηρίζουν την 

εφαρμογή των διαδικασιών αλλά και τη 

βελτίωσή τους.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας δεν 

μπορεί να έχουν μία μορφή και να εφαρμό-

ζονται από όλους τους οργανισμούς το ίδιο, 

αλλά πρέπει να προσαρμόζονται κάθε φορά 

στη δομή και στις ανάγκες κάθε εταιρείας 

και οργανισμού. Ο Συντονιστής Συστήματος, 

που ορίζει η κάθε εταιρεία, έχει την ευχέρεια και την ευθύνη σε συνεργασία με 

το σύμβουλο του να καταγράψει τις διαδικασίες και να τις «φέρει στα μέτρα» 

της εταιρείας, στα πλαίσια βέβαια του Προτύπου. 

Μία εταιρεία μπορεί να προχωρήσει με την υιοθέτηση του Προτύπου και την 

ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης οποτεδήποτε το επιθυμεί. Όμως, επειδή 

οι απαιτήσεις του Προτύπου είναι πολλές και γενικές, ακόμα και να το διαβά-

σει κάποιος, δεν είναι εύκολο να αντιληφθεί τι σημαίνει ή κάθε μία ή μέχρι 

ποιο σημείο πρέπει κάποιος να αναλύσει μια διαδικασία ή πόσα έντυπα απαι-

τούνται για τη σωστή εφαρμογή της. Αυτός είναι ο ρόλος του συμβούλου και 

εδώ είναι και το μυστικό για να μην καταντήσει ένα Σύστημα πονοκέφαλος 

για έναν οργανισμό. Είναι ξεκάθαρο ότι αν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότη-

τας είναι γραφειοκρατικό και δεν είναι σωστά διαμορφωμένο στις ανάγκες 

του οργανισμού, τότε αποτελεί χάσιμο χρόνου και χρήματος και δύναται να 

γίνει αιτία για δημιουργία προβλημάτων ή λαθών.

Στην πράξη

Μόλις πρωτάρχισε η εφαρμογή του ISO 9001 στην Κύπρο, αν παρακολουθού-

σε κάποιος ένα σεμινάριο, θα μάθαινε πως «αν πουλώ μήλα και προδιαγρά-

ψω ότι μέσα σε ένα κιλό τα μισά θα είναι σάπια, πρέπει πάντα τα μισά να εί-

ναι σάπια». Με αυτές τις δηλώσεις εύλογα δημιουργήθηκε αμφιβολία για την 

αναγκαιότητα ή το σκοπό της εφαρμογής τέτοιου Συστήματος από έναν ορ-

γανισμό. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι έτσι! Το αναθεωρημένο Πρότυπο ISO 

9001:2008 αφιερώνει μία ολόκληρη ενότητα  για τη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας των διεργασιών/διαδικασιών, καθώς και των προϊόντων ή υπηρε-

σιών που προσφέρει ένας οργανισμός και την αύξηση της παραγωγικότητάς 

του. Μάλιστα, το Πρότυπο απαιτεί και την εισαγωγή σχετικών δεικτών από-

δοσης για να είναι μετρήσιμη η βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργίας 

του οργανισμού.

Ως μηχανικοί είμαστε πρακτικοί και απο-

φεύγουμε καθετί που σπαταλά άσκοπα 

το χρόνο μας. Η άγνοια και η λανθασμέ-

νη προσέγγιση κάποιων συμβούλων έκα-

νε τους περισσότερους από εμάς να θε-

ωρούμε τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιό-

τητας σαν αχρείαστη και χρονοβόρα τα-

λαιπωρία. Οι καιροί που διανύουμε δεν εί-

ναι εύκολοι και παρουσιάζουν αναρίθμη-

τες προκλήσεις. Η εφαρμογή τέτοιων Συ-

στημάτων είναι το εργαλείο που θα μας 

εξασφαλίσει καλύτερο έλεγχο των δια-

δικασιών που εφαρμόζουμε, τεκμηρίωση 

της γνώσης και εμπειρίας μας, μείωση της 

έκθεσής μας σε διάφορους λειτουργικούς 

κινδύνους και εξασφάλισης της επιχειρη-

σιακής μας συνέχειας σε οποιοδήποτε το-

μέα και αν δραστηριοποιούμαστε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας εύχομαι από 

καρδιάς καλά Χριστούγεννα και η νέα 

χρονιά να φέρει σε εσάς και τους αν-

θρώπους που αγαπάτε ό,τι περισσότε-

ρο επιθυμείτε! 

* Μηχανολόγος Μηχανικός

e.vassiliou@mavromatis.com.cy

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας: 
Πονοκέφαλος ή εργαλείο βελτίωσης;

Τα Συστήματα Διαχείρισης 
Ποιότητας δεν μπορεί να έχουν 
μία μορφή και να εφαρμόζονται 

από όλους τους οργανισμούς το ίδιο
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Αποφάσεις Γενικού Συμβουλίου για 
το Ταμείο Σύνταξης των μελών ΕΤΕΚ

Το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ μελέτησε τα συμπεράσματα από διε-

ρεύνηση που έκανε ανεξάρτητος οργανισμός σχετικά με την ίδρυση 

Ταμείου Σύνταξης των μελών του. Το Συμβούλιο αποφάσισε την τρο-

ποποίηση του Ταμείου Σύνταξης, ώστε αυτό να βασίζεται σε κλιμακω-

τή εισφορά βάσει ηλικίας, η οποία να εξασφαλίζει ωφέλιμα ίσο με αυτό 

που εξασφαλίζεται από σταθερή εισφορά ύψους €80.

Το Γ.Σ. αποφάσισε περαιτέρω την τροποποίηση των προνοιών του Τα-

μείου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των μελών του 

ΕΤΕΚ, που έχουν κατατεθεί, σε σχέση με τα ακόλουθα:

• Απάλειψη της πρόνοιας που αφορά σύνδεση της υποχρέωσης των 

μελών για καταβολή εισφορών με την έκδοση ετήσιας Άδειας Άσκη-

σης Επαγγέλματος.

• Τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά απαλλαγή των μελών από την 

υποχρέωση καταβολής εισφοράς πέρα από τις περιπτώσεις ανέργων 

μελών και σε περιπτώσεις δυσπραγούντων μελών, μετά από σχετική 

απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής.

• Τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά την καταβολή σύνταξης ανα-

πηρίας και για περιπτώσεις που αφορούν αναπηρία λόγω ασθενείας.

• Περίληψη πρόνοιας που να διασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των 

επαρχιών στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου με τουλάχιστον ένα 

μέλος, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον.

Aφού ετοιμαστεί το νέο κείμενο του νομοσχεδίου και των κανονισμών, 

το Επιμελητήριο θα προχωρήσει στη διευθέτηση διευρυμένης συνά-

ντησης με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών οργανώσεων, με 

στόχο την παρουσίαση των προνοιών του τροποποιημένου Σχεδίου, 

αλλά και την κατάθεση -από τους εκπροσώπους των οργανώσεων- 

απόψεων, εισηγήσεων και παρατηρήσεων επί αυτού. 

Ακολούθως, το Επιμελητήριο θα προχωρήσει σε νέα εκστρατεία ενη-

μέρωσης των μελών του. Επίσης θα προχωρήσει στη διοργάνωση νέας 

σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλες τις επαρχίες, ώστε να πα-

ρουσιαστούν τα ευρήματα της εργασίας που έχει γίνει, να δοθεί η δυ-

νατότητα όπως απαντηθούν οι ανησυχίες που έχουν κατατεθεί και να 

παρουσιαστούν οι τροποποιημένες πρόνοιες του Ταμείου. 

Ακολούθως, το θέμα θα επανέλθει στο Γ.Σ. για αξιολόγηση των αποτε-

λεσμάτων της προσπάθειας, αλλά και της σχετικής εκστρατείας ενημέ-

ρωσης, καθώς και για λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με τον πε-

ραιτέρω χειρισμό του θέματος.

Kατά τη συζήτηση του θέματος στο Γ.Σ., αποφασίστηκε ότι δεν θα 

πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα να δοθεί απευθείας στα μέλη η 

δυνατότητα να τοποθετηθούν επί του τελικού σχεδίου. 

Η τελική απόφαση τόσο για το θέμα αυτό όσο και σε σχέση με τον 

τρόπο που θα υλοποιηθεί θα ληφθεί από το Γενικό Συμβούλιο.

Στόχος και προτεραιότητα του Επιμελητηρίου είναι η ολοκλήρω-

ση της αξιολόγησης όλων των προγραμμάτων σπουδών μηχανι-

κής επιστήμης που προσφέρονται τόσο από τα ιδιωτικά όσο και από 

τα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα, το συντομότερο δυνατόν.

Το Επιμελητήριο, γι’ αυτόν το σκοπό, έχει ορίσει Επιτροπές Αξιολό-

γησης, στις οποίες έθεσε χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών μηχανικής επιστή-

μης που έχουν αναλάβει.

Στις περιπτώσεις όπου τα χρονικά περιθώρια φαίνεται να μην τη-

ρούνται, το ΕΤΕΚ επικοινωνεί με τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

και βοηθά τις Επιτροπές Αξιολόγησης στο έργο τους (π.χ. αποστο-

λή επιστολών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα για προσκόμιση πρό-

σθετων στοιχείων, διευθέτηση συναντήσεων μεταξύ των δύο με-

ρών κ.λπ.). 

Το Επιμελητήριο επιθυμεί και επιδιώκει την ανάπτυξη στενών δε-

σμών συνεργασίας με όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του τόπου, 

κρατικά και μη, χωρίς διακρίσεις.

Για λήψη απόφασης για αναγνώριση προγραμμάτων σπουδών και εγ-

γραφή στο Μητρώο Μελών του, το Επιμελητήριο εξετάζει τα μαθήμα-

τα που έχει επιλέξει ο κάθε αιτητής και αποφασίζει κατά πόσο ικανο-

ποιείται ο βασικός κύκλος σπουδών σε σχέση με τα ακόλουθα κριτήρια:

i. Το πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν 

έχει αποκτηθεί μετά από φοίτηση σε αναγνωρισμένο στη χώρα λει-

τουργίας του πανεπιστημιακό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, μετά 

από πλήρη φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών και στην 

περίπτωση που προηγείται μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέ-

δου τουλάχιστον δύο ετών σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

ii. Επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων βασικής μηχανικής κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής του.

iii. Επιτυχία σε τουλάχιστον έξι ετήσια ή σε 12 εξαμηνιαία μαθήμα-

τα του βασικού κύκλου σπουδών του κλάδου που αιτείται εγγρα-

φή κατά τη διάρκεια της φοίτησης προς απόκτηση του διπλώματος.

Αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών πανεπιστημίων 
ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

FREDERICK 1 Mechanical Engineering √ ΕΓΚΡΙΣΗ

UNIVERSITY 2 Electrical Engineering √ ΕΓΚΡΙΣΗ

 3 Civil Engineering √ ΕΓΚΡΙΣΗ

 4 Computer Engineering √ ΕΓΚΡΙΣΗ

 5 Computer Science √ ΕΓΚΡΙΣΗ 

 6 Automotive Engineering √ ΕΓΚΡΙΣΗ

 7 Electrical Engineering (Master) √ ΕΓΚΡΙΣΗ

 8 Quantity Surveying √ ΕΓΚΡΙΣΗ

 9 Architecture √ ΕΓΚΡΙΣΗ

UNIVERSITY  1 BSc Computer Science √ ΕΓΚΡΙΣΗ

OF NICOSIA 2 BSc Computer Engineering √ ΕΓΚΡΙΣΗ

 3 BSc Computer Engineering 

    (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) √ ΕΓΚΡΙΣΗ

 4 BSc Electronics Engineering √ ΕΓΚΡΙΣΗ

 5 Architecture √ ΕΓΚΡΙΣΗ

 6 BSc in Electrical Engineering √

ΤΕΠΑΚ 1 Μηχανολογική Μηχανική √ ΕΓΚΡΙΣΗ

 2 Πολιτική Μηχανική √ ΕΓΚΡΙΣΗ

 3 Ηλεκτρολογική Μηχανική √ ΕΓΚΡΙΣΗ

 4 Τεχνολογιών Πληροφορικής √ ΕΓΚΡΙΣΗ

 5 Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική √ ΕΓΚΡΙΣΗ

EUROPEAN  1 Computer Science √ ΕΓΚΡΙΣΗ

UNIVERSITY 2 Computer Engineering √ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
To Επιμελητήριο, για όλα τα προ-

γράμματα σπουδών που έχουν 

εγκριθεί, έχει υποβάλει συγκεκριμέ-

νες εισηγήσεις προς τα πανεπιστή-

μια με στόχο την περαιτέρω βελτί-

ωση των προγραμμάτων σπουδών.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
Το Επιμελητήριο, με βάση απόφα-

ση της Διοικούσας Επιτροπής (ημε-

ρομηνίας 22 Ιουνίου 2010), ενέκρινε 

τα προγράμματα σπουδών Πολιτικής 

Μηχανικής που προσφέρονται από 

το ΤΕΠΑΚ και το Frederick University.
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Το Επιμελητήριο, αφού μελέτησε το θέμα της έρευνας που σχετίζεται με θέματα ενέργειας, 

με επιστολή του προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 

Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), εισηγείται όπως σε επόμενες προκηρύξεις τα θέματα της ενέργει-

ας αποτελέσουν αυτόνομο πρόγραμμα. «Με αυτό τον τρόπο», σημειώνει το ΕΤΕΚ, «θα αυξηθεί η 

εθνική χρηματοδότηση έρευνας που σχετίζεται με θέματα ενέργειας, έτσι ώστε να μπορέσουμε 

να ανταποκριθούμε στους εθνικούς μας στόχους, αλλά και να αναλάβουμε το μερίδιο που μας 

αναλογεί ως κράτος-μέλος για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Με βάση πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, το κόστος εισαγωγής ενέργειας στην Κύπρο ξεπέρα-

σε το €1 δις, ποσό το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 20% της αξίας των συνολικών εισαγωγών 

ή του 90% της αξίας των συνολικών μας εξαγωγών.

Το γεγονός αυτό, αλλά και οι συμβατικές υποχρεώσεις της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

κατατάσσουν τα θέματα ενέργειας (ενεργειακή αποδοτικότητα, εξοικονόμηση ενέργειας, Ανα-

νεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τεχνολογίες με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κ.λπ.)  ως 

ιδιαίτερα κρίσιμα και εξόχως σημαντικά. 

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων έχει η βελτίωση των ενεργειακών τεχνολογιών μέσω 

της έρευνας και ανάπτυξής τους ώστε να καταστούν περαιτέρω ανταγωνιστικές.

Αυτό απαιτεί αυξημένη εθνική χρηματοδότηση έρευνας που σχετίζεται με θέματα ενέργειας, η 

οποία θα υποστηρίξει τον εθνικό στόχο της ικανοποίησης των ενεργειακών αναγκών με όσο το 

δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση στην οικονομία και στο περιβάλλον.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου διαπίστωσε ότι κατά τις προκηρύξεις του κύριου πλαισίου προ-

γραμμάτων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΔΕΣΜΗ 2008 ή/και ΔΕΣΜΗ 2009-2010), ο το-

μέας της έρευνας σε θέματα ενέργειας περιλαμβάνεται ως υποενότητα ή ειδική δράση στο πρό-

γραμμα «Τεχνολογίας». Αυτό οδηγεί στο να περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό οι οικονομικοί πό-

ροι που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να επιλέγονται πολύ λίγες προτάσεις για 

συγχρηματοδότηση που αφορούν την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στον κρίσιμο τομέα 

της ενέργειας. 

Σημειώνεται ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της έρευνας για τη μεί-

ωση του κόστους και τη βελτίωση των επιδόσεων υφιστάμενων ενεργειακών τεχνολογιών και 

την ανάπτυξη νέας γενεάς τεχνολογιών χαμηλής έντασης εκπομπών άνθρακα καθορίζεται με 

λεπτομέρεια στο «Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο ΣET) - Η πο-

ρεία προς τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα COM (2007) 723», στην ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Επενδύοντας σε τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα COM (2009) 519 Final» 

και στον «Τεχνολογικό χάρτη πορείας SEC (2009) 1295». 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ  Ε Τ Ε Κ

Δέσμη προγραμμάτων Ιδρύματος 
Προώθησης Έρευνας, Χρηματοδότησης 

Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης σε θέματα Ενέργειας

Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η  Α Π Ο  Τ Ο  Ε Τ Ε Κ

Αρχιτεκτονικοί 
διαγωνισμοί ΡΙΚ 

και δήμου Μόρφου

Την ευαρέσκειά του για την απόφασή τους να προ-

χωρήσουν με τη μέθοδο του αρχιτεκτονικού διαγω-

νισμού, εξέφρασε το ΕΤΕΚ προς το ΡΙΚ και προς το δήμο 

Μόρφου. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου θα προχωρή-

σει με διαγωνισμό για την ανέγερση των νέων του κτι-

ριακών εγκαταστάσεων , ενώ ο δήμος Μόρφου για την 

ανέγερση πολυδύναμου πολιτιστικού κέντρου.

Τα δημόσια κτίρια αποτελούν παραδείγματα προς την 

κοινωνία και ως τέτοια θα πρέπει να ξεχωρίζουν για 

την αισθητική τους, τη λειτουργικότητα και την ασφά-

λειά τους. Το ΕΤΕΚ πιστεύει ότι ο αρχιτεκτονικός δια-

γωνισμός δίνει δυνατότητα επιλογής από ένα μεγάλο 

φάσμα μελετών, αφού προσφέρεται η ευκαιρία ευρεί-

ας συμμετοχής μελετητών, με τις πιθανότητες για καλύ-

τερο και ποιοτικότερο αποτέλεσμα να αυξάνονται ση-

μαντικά.

Το Επιμελητήριο ενημέρωσε και τους δύο οργανισμούς 

ότι αναλαμβάνει να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρε-

σίες εκεί όπου το θέμα έχει δημόσιο χαρακτήρα, η ορ-

γάνωση των υπηρεσιών είναι ιδιόμορφη και όπου οφεί-

λει να υποστηρίξει και να αναπτύξει συνεργασίες. Η συ-

νεργασία του ΕΤΕΚ με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 

και το δήμου Μόρφου κρίνεται σημαντική για τη κα-

λύτερη δυνατή αξιοποίηση της νομοθεσίας του. Ταυ-

τόχρονα το Τεχνικό Επιμελητήριο, ως ο τεχνικός σύμ-

βουλος της Πολιτείας, θεωρεί υποχρέωσή του να συ-

νεισφέρει στην προσπάθειά των δύο για ανέγερση των 

κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν τα γρα-

φεία ή τις υπηρεσίες τους με επάρκεια και ποιότητα.

Στην Κύπρο, έχει καταστεί θεσμός οι αρχιτεκτονικοί δι-

αγωνισμοί να διεξάγονται με βάση τους «Κανονισμούς 

Προκήρυξης Διαγωνισμών Ειδικότητας Αρχιτέκτονα 

και/ή Πολιτικού Μηχανικού» που έχει εκδώσει ο Σύνδε-

σμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

και υιοθετήσει το ΕΤΕΚ. Οι Κανονισμοί αυτοί έχουν δο-

κιμαστεί με εξαιρετικά αποτελέσματα σε αριθμό έργων 

στην Κύπρο.

Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε το ΡΙΚ και το δήμου Μόρφου ότι 

στη σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής για τους διαγω-

νισμούς, η οποία δύναται να είναι πενταμελής ή επτα-

μελής,  θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ερ-

γοδότη, ένας εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, ένας εκπρόσωπος 

του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων 

Κύπρου και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτό-

νων Κύπρου. Η συμμετοχή στην Κριτική Επιτροπή φο-

ρέων των Κυπρίων αρχιτεκτόνων δίνει ώθηση και δυνα-

μική στο διαγωνισμό, συνδέοντας το τελικό αποτέλε-

σμα με την κυπριακή κοινωνία. Η πλειοψηφία των με-

λών της Επιτροπής πρέπει πάντοτε να αποτελείται από 

αρχιτέκτονες.
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Κατατέθηκε στις 11 Νοεμβρίου ο Προϋπολογισμός του ΕΤΕΚ για το 2011, 

όπως εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, σε συνεδρία του 

που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου. Το Επιμελητήριο, σε σχετική επι-

στολή του προς την υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, Δρα Ερατώ Κοζάκου-

Μαρκουλλή, σημειώνει ότι «όπως και κατά τα προηγούμενα έτη ο Προϋπολογι-

σμός για το 2011 είναι ελλειμματικός. Στόχος μας είναι η υλοποίηση του Προϋ-

πολογισμού ως έχει. Παρόλα αυτά, η πρακτική έχει δείξει ότι τα έξοδα υλοποι-

ούνται σε ποσοστό που κυμαίνεται στο 80-85% και τα έσοδα σε ποσοστό που 

υπερβαίνει το 90%, με συνεπακόλουθο ο υλοποιηθείς τελικά Προϋπολογισμός 

να είναι είτε ισοζυγισμένος, είτε σε μικρό ποσοστό πλεονασματικός.     

Άλλωστε, όπως αναλύεται και στο μέρος του Προϋπολογισμού «Χρηματοροές 

οικονομικού έτους και αποθεματικό Επιμελητηρίου», διαφαίνεται ότι η οικο-

νομική κατάσταση του Επιμελητηρίου συνεχίζει να παρουσιάζεται βελτιωμέ-

νη σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές.

Παρόλο που υπάρχει μία ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά το Επιμελητήριο σε 

σχέση με το Δημόσιο, αλλά και τους λοιπούς οργανισμούς Δημοσίου Δικαί-

ου, καταβάλλεται προσπάθεια να ακολουθούνται οι αποφάσεις του Υπουρ-

γικού Συμβουλίου και οι οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών όσον αφορά 

τη δημοσιονομική πολιτική που καθορίζεται αναφορικά με τον καταρτισμό 

των Προϋπολογισμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 

Ο Προϋπολογισμός 2011 αντανακλά τις συνήθεις δραστηριότητες του Επι-

μελητηρίου για το υπό αναφορά έτος και συνυπολογίζει μη επαναλαμβανό-

μενες ή ειδικές δαπάνες που θα προκύψουν στο έτος σύμφωνα και με τον 

προγραμματισμό και κατευθύνσεις που ορίζει το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ». 

Κέντρο Πολυμέσων και Βιβλιοθήκης 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι εντός του 2011 αναμένεται να αρχίσουν οι 

εργασίες για την ανέγερση Κέντρου Πολυμέσων και Βιβλιοθήκης πλησίον του 

οικήματος ΕΤΕΚ στη Λευκωσία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εκτίμηση 

των μελετητών του έργου, το κόστος ανέγερσης του Κέντρου θα ανέλθει στο 

€1 εκατομμύριο.

Το Κέντρο θα φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, γραφείο ευρωπαϊκών υποθέσεων, 

ηλεκτρονική τεχνική βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, αίθουσα πολυμέσων, αίθου-

σα σεμιναρίων, κυλικείο καθώς και αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας 100 

ατόμων, η οποία θα αξιοποιείται για προβολές ως επίσης και για τη διοργά-

νωση εκδηλώσεων, διαλέξεων και σεμιναρίων. Το έργο αναμένεται να δώσει 

πνοή στην παραμελημένη περιοχή της εντός των τειχών Λευκωσίας, αφού θα 

ενθαρρύνει τους μηχανικούς -και ευρύτερα το κοινό- να επισκέπτονται τη βι-

βλιοθήκη και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και τα σεμινάρια που θα πραγ-

ματοποιούνται από το Επιμελητήριο. Το Κέντρο θα αξιοποιηθεί επίσης από 

άλλους οργανωμένους φορείς των μηχανικών και των πολιτών, γενικότερα, 

για κοινωφελείς και άλλους σκοπούς.

Το Επιμελητήριο έχει ήδη εξασφαλίσει ένα μέρος του ποσού που θα απαι-

τηθεί για την ανέγερση του Κέντρου Πολυμέσων και Βιβλιοθήκης από χορη-

γούς, αλλά στόχος του είναι η εξασφάλιση και άλλων χορηγιών.

Στην επιστολή τονίζεται: «Στα πλαίσια αυτά, θα παρακαλούσαμε, ενόψει 

και του γεγονότος ότι το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων είναι το αρ-

μόδιο υπουργείο για το Τεχνικό Επιμελητήριο, να μελετήσετε το ενδεχό-

μενο, με την έγκριση του προϋπολογισμού να εγκριθεί και ένα ποσό ως 

χορηγία για την ανέγερση του Κέντρου Πολυμέσων και Βιβλιοθήκης ΕΤΕΚ, 

του οποίου η περιγραφή και τα πολλαπλά οφέλη από τη λειτουργία του 

επεξηγήθηκαν εν συντομία πιο πάνω».

Προϋπολογισμός ΕΤΕΚ για το 2011

Σχέδια Υπηρεσίας Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής

Το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού του υπουργείου Οικονομικών, σε απαντητική του επιστολή προς 

το ΕΤΕΚ, αναφέρει ότι αφού επανεξέτασε τα Σχέδια Υπηρεσίας των επιστημονικών θέσεων στο Τμή-

μα Υπηρεσιών Πληροφορικής, και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια του Επιμελητηρίου, ετοίμασε νέο προ-

σχέδιο Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης Λειτουργού Πληροφορικής. Στο προσχέδιο περιλήφθηκε ως απαι-

τούμενο προσόν η «εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύ-

πρου, στον κλάδο της ηλεκτρονικής μηχανικής περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής 

στη μηχανική της πληροφορικής», ώστε αυτό να συνάδει με την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία.

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι το ίδιο απαιτούμενο προσόν περιλήφθηκε και στα Σχέδια Υπηρε-

σίας των διευθυντικών θέσεων του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (θέσεις Διευθυντή και Πρώ-

του Λειτουργού Πληροφορικής). Όμως, σε αυτή την περίπτωση, για τη διασφάλιση των υπηρετού-

ντων στο Τμήμα υπαλλήλων, αλλά και του γεγονότος ότι κάτοχοι των εν λόγω θέσεων ασκούν οργα-

νωτικά/διοικητικά καθήκοντα, συμπεριλήφθηκε σημείωση με την οποία οι υπάλληλοι να μπορούν να 

ανελίσσονται στις θέσεις αυτές έστω και αν δεν κατέχουν το εν λόγω προσόν. Για το θέμα αυτό, όπως 

ενημερώθηκε το ΕΤΕΚ από το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού, υπάρχει διαφωνία μεταξύ της επί-

σημης και της συνδικαλιστικής πλευράς. Τα Σχέδια Υπηρεσίας για αυτές τις θέσεις παραπέμφθηκαν 

για περαιτέρω εξέταση στην ολομέλεια της ΜΕΠ.

Εντός του 2011 αναμένεται να αρχίσουν 
οι εργασίες για την ανέγερση Κέντρου 

Πολυμέσων και Βιβλιοθήκης πλησίον του 
οικήματος ΕΤΕΚ στη Λευκωσία 
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Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο (ΕΤΕΚ) 

συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

«SARTRE  (Social Attitudes to Road Traffi c Risk 

in Europe) 4: Κοινωνική στάση στην επικινδυνό-

τητα της οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη». Το 

γενικό συντονισμό για την υλοποίηση των δρά-

σεων του προγράμματος που αφορούν το ΕΤΕΚ 

έχει ο κ. Νεόφυτος Ζαβρίδης, πολιτικός μηχανι-

κός-συγκοινωνιολόγος και εκπρόσωπος του Επι-

μελητηρίου στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας. 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τη Γε-

νική Διεύθυνση Μεταφορών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Το πρόγραμμα SARTRE 4, στο οποίο 

συμμετέχουν φορείς από 20 κράτη-μέλη της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 

2010 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάιο 

του 2012.

Η ομάδα του προγράμματος SARTRE ξεκίνησε να 

ασχολείται με θέματα ασφάλειας στους ευρωπα-

ϊκούς δρόμους το 1991, διενεργώντας τις ίδιες 

έρευνες σε κάθε χώρα. Η πρώτη έρευνα του 

SARTRE διενεργήθηκε σε 15 χώρες και η δεύτε-

ρη έγινε πέντε χρόνια αργότερα και επεκτάθη-

κε σε 19 χώρες. Η τελευταία έρευνα, με το όνο-

μα SARTRE 3, διενεργήθηκε σε 23 χώρες και ολο-

κληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2004. Το ΕΤΕΚ συμ-

μετέχει για δεύτερη φορά στο πρόγραμμα.

Στην Κύπρο (όπως και σε κάθε χώρα που συμμε-

τέχει) θα πραγματοποιηθεί έρευνα μέσω της συ-

μπλήρωσης 1.000 ερωτηματολογίων, κατανεμη-

μένων σε όλες τις επαρχίες, με -ειδικά επιλεγ-

μένες- 150 ερωτήσεις που να καλύπτουν σχεδόν 

όλους τους τομείς της οδικής ασφάλειας (οδη-

γούς αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, άλλους χρή-

στες του οδικού δικτύου -π.χ. πεζούς, ποδηλά-

τες- και χρήσεις ΜΜΕ). 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα γίνει 

και με τη βοήθεια φοιτητών. Μπορούμε όλοι να 

συνεισφέρουμε στην επιτυχία του προγράμμα-

τος αυτού. Αν μας πλησιάσουν άτομα-ερευνητές 

που θα φοράνε μπλουζάκι «Έρευνα για την οδι-

κή συμπεριφορά», μπορούμε να αφιερώσουμε 20 

λεπτά από το χρόνο μας.

Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την αξιολόγη-

ση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων θα πα-

ρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη στάση των 

οδηγών ή πεζών, τη συμπεριφορά και τις εμπει-

ρίες τους, π.χ. συμπεριφορά απέναντι σε άλλους 

οδηγούς, δράσεις αστυνόμευσης, κ.ά. Με αυτό τον 

τρόπο παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης της συ-

μπεριφοράς οδηγών διαφορετικών χωρών και ο 

εντοπισμός μέτρων που θα μπορούσαν να βελτι-

ώσουν την οδική συμπεριφορά και την ασφάλεια 

τόσο σε κάθε χώρα ξεχωριστά, όσο και στην Ευ-

ρώπη συνολικά. Οι όποιες συγκρίσεις μεταξύ χω-

ρών, αλλά και για κάθε μία χώρα, θα μελετηθούν 

και εξελικτικά, αφού το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

έχει ήδη υλοποιηθεί άλλες τρεις φορές στο πα-

ρελθόν και μπορεί να θεωρηθεί ως το «αρχαιότε-

ρο» πρόγραμμα οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 

στην ιστοσελίδα του προγράμματος  http://splus.

inrets.fr/ 

Κοινωνική στάση στην 
επικινδυνότητα της οδικής 
κυκλοφορίας στην Ευρώπη 
- Συμμετοχή της Κύπρου 

μέσω του ΕΤΕΚ

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SARTRE 4

Αν μας πλησιάσουν άτομα-ερευνητές που θα φοράνε μπλουζάκι « Έρευνα για την οδική συμπεριφορά», 

μπορούμε να αφιερώσουμε 20 λεπτά από το χρόνο μας.
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Το Επιμελητήριο θεωρεί επιτακτική ανάγκη την 

άμεση προώθηση του νομοσχεδίου που τρο-

ποποιεί την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία στο Υπουργι-

κό Συμβούλιο, καθώς ήδη τα γεγονότα φανέρω-

σαν το κενό που υπάρχει στο υφιστάμενο νομικό 

πλαίσιο και ήδη προέκυψαν τα πρώτα προβλήμα-

τα ή/και στρεβλώσεις που δημιουργούνται από 

το κενό αυτό.  

Με επιστολή του προς το γενικό διευθυντή του 

υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, το ΕΤΕΚ 

υπενθυμίζει ότι η περί Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσία δεν επιτρέπει 

την παροχή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε κλάδο 

της μηχανικής επιστήμης. Η ευρωπαϊκή Οδηγία 

για τις δημόσιες συμβάσεις και ο σχετικός εναρ-

μονιστικός νόμος απαγορεύει ρητά την απόρρι-

ψη φορέων άλλων κρατών-μελών με μοναδική 

αιτιολόγηση το γεγονός ότι, δυνάμει της νομο-

θεσίας του κράτους-μέλους στο οποίο πραγμα-

τοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε 

να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με το ΕΤΕΚ, «το πιο πάνω οδηγεί σε δι-

άκριση και άνισο ανταγωνισμό μεταξύ των Κυ-

πρίων μηχανικών και Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης που προσφέρουν υπηρεσίες μηχανι-

κής επιστήμης και είναι εγκατεστημένες σε άλλο 

κράτος-μέλος. 

Το Επιμελητήριο έχει ήδη παρατηρήσει τέτοια 

φαινόμενα διάκρισης και άνισου ανταγωνισμού 

εις βάρος των Κυπρίων μηχανικών σε δημόσιες 

συμβάσεις που προκηρύχθηκαν στη Δημοκρατία».  

Το ΕΤΕΚ σημειώνει στην επιστολή του το παρά-

δειγμα με την ακύρωση του διαγωνισμού του 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για παροχή 

υπηρεσιών ιδιωτικού αρμόδιου χωρομέτρη για 

τη διεξαγωγή κτηματικών χωρομετρικών εργα-

σιών και την προτροπή της Νομικής Υπηρεσίας 

προς το Κτηματολόγιο για αναμονή της υπό ανα-

φορά τροποποίησης του περί ΕΤΕΚ νόμου, πριν 

την προκήρυξη εκ νέου του διαγωνισμού. 

«Είμαστε βέβαιοι», τονίζεται στην επιστολή του 

ΕΤΕΚ, «ότι το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε έχει 

στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του 

υφιστάμενου νομικού πλαισίου, λαμβάνοντας 

υπόψη τις εξελίξεις σε εθνικό, αλλά και ευρωπα-

ϊκό επίπεδο. Περαιτέρω, το νομοσχέδιο που ετοι-

μάσαμε περιέχει -κατά την άποψή μας- όλες τις 

ασφαλιστικές δικλείδες για την ομαλή και βέλ-

τιστη μετάβαση από το υφιστάμενο πλαίσιο, το 

οποίο απαγορεύει ρητά την παροχή υπηρεσιών 

μηχανικής επιστήμης από Εταιρείες Περιορισμέ-

νης Ευθύνης, σε ένα νέο και εκσυγχρονισμένο, 

το οποίο θα επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών 

μηχανικής επιστήμης από Εταιρείες Περιορισμέ-

νης Ευθύνης, μόνο εφόσον πληρούνται οι κατάλ-

ληλες προϋποθέσεις. 

Μη έγκαιρη προώθηση του υπό αναφορά τρο-

ποποιητικού νομοσχεδίου ελλοχεύει τον κίνδυ-

νο να παρατηρηθούν φαινόμενα παροχής υπη-

ρεσιών από Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, 

οι οποίες είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία, 

χωρίς να πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις 

και οι ασφαλιστικές δικλείδες, εις βάρος της ποι-

ότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και της 

ασφάλειας του καταναλωτή, κάτι που εκτιμούμε 

ότι κανείς μας επιθυμεί». 

Σε τέτοια περίπτωση, δυστυχώς, δεν μπορούμε 

παρά να θεωρήσουμε ότι μερίδιο ευθύνης θα φέ-

ρει το Υπουργείο σας καθώς κατά την άποψη μας 

το Επιμελητήριο αφού μελέτησε εμπεριστατωμένα 

το θέμα ετοίμασε και σας απέστειλε έγκαιρα (Ιούνι-

ος 2009) ένα καλά μελετημένο και ισοβαρές  τρο-

ποποιητικό Νομοσχέδιο, του οποίου η νομοτεχνική 

επεξεργασία και τα σχόλια μας επί του τελικού κει-

μένου έγιναν πριν τρεις μήνες».

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Τ Η Σ  Π Ε Ρ Ι  Ε Τ Ε Κ  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 

Παροχή υπηρεσιών μηχανικής επιστήμης 
από Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

«Εργασίες σε Ύψος»
Πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Νο-

εμβρίου στη Λευκωσία, το συνέδρι-

ο-έκθεση του επαρχιακού τμήματος Λευκω-

σίας-Κερύνειας του Συλλόγου Πολιτικών Μη-

χανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), «Εργασίες σε 

Ύψος». Το Συνέδριο-Έκθεση διοργανώθηκε με 

τη στήριξη του Τμήματος Επιθεώρησης Εργα-

σίας και του ΕΤΕΚ. Εστιάστηκε στην εφαρμο-

γή κατάλληλων και ασφαλών μεθόδων εργασί-

ας και στη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, 

καθώς και στο ρόλο της εφαρμογής κατάλλη-

λου συστήματος ασφάλισης των επιχειρήσεων 

για την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελμα-

τικών ασθενειών, κατά την εκτέλεση εργασι-

ών σε ύψος.

Στο Συνέδριο παρέστη και μίλησε ο πρόεδρος 

του ΕΤΕΚ, Χρίστος Ευθυβούλου. Στην ομι-

λία του, ο κ. Ευθυβούλου, μεταξύ άλλων, τό-

νισε ότι «Για το Τεχνικό Επιμελητήριο η Ασφά-

λεια στην κατασκευαστική βιομηχανία αποτε-

λεί ύψιστη προτεραιότητα και κάθε προσπά-

θεια που θα συμβάλει προς αυτή την κατεύ-

θυνση είναι ευπρόσδεκτη και επικροτείται. Για 

το λόγο αυτό είναι με μεγάλη μας ικανοποί-

ηση που έχουμε αποδεχθεί να στηρίξουμε τη 

σημερινή εκδήλωση». «Όσον αφορά την ίδια 

τη νομοθεσία και αναφέρομαι στους Κανονι-

σμούς του 2002 για Προσωρινά ή Κινητά ερ-

γοτάξια», είπε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, «δυστυ-

χώς όπως ενημερωνόμαστε είτε δεν εφαρμό-

ζεται είτε εφαρμόζεται σε μη ικανοποιητικό 

βαθμό. Ως Επιμελητήριο, ως επιστήμονες μη-

χανικοί αλλά και ως ο τεχνικός σύμβουλος του 

κράτους αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας 

αναλογεί και ταυτόχρονα δηλώνουμε παρών 

και έτοιμοι για κάθε μορφής συνεργασία με το 

αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα για την καλύτερη 

εφαρμογή της νομοθεσίας».

Ο κ. Ευθυβούλου σημείωσε επίσης ότι «το Επι-

μελητήριο εισηγείται την έκδοση εξειδικευμέ-

νου οδηγού ο οποίος να παρουσιάζει την εκτί-

μηση κινδύνου για εργασίες σε ύψος και τα 

προληπτικά/προστατευτικά μέτρα που πρέπει 

να λαμβάνονται για την κάθε περίπτωση κιν-

δύνου και για την κάθε φάση του έργου ξε-

χωριστά. Η έκδοση αυτή πρέπει να είναι τόσο 

στην Ελληνική όσο και σε άλλες γλώσσες ανά-

λογα και με το μεγάλο αριθμό εργοδοτουμέ-

νων στην κατασκευαστική βιομηχανία από ξέ-

νες χώρες».

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο - Ε Κ Θ Ε Σ Η  Τ ΟΥ  Σ Π Ο Λ Μ Η Κ
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ΗΕπιτροπή Υδατικού Προβλήματος του ΕΤΕΚ ασχολήθηκε σε σειρά συνε-

δριών της με τις πιο κάτω μελέτες: 

• Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού 

• Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Μέτρων

• Προκαταρκτική Έκθεση Υδατικής Πολιτικής

• Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας

• Ενδιάμεση Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη

Οι μελέτες ετοιμάστηκαν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) στα πλαί-

σια του τελευταίου σταδίου της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα 

νερά. Ο όγκος των μελετών ήταν πολύ μεγάλος (πάνω από τρεις χιλιάδες σε-

λίδες). Η Επιτροπή επικεντρώθηκε στα πιο σημαντικά σημεία και ιδιαίτερα 

εκεί όπου υπήρχε διαφορετική άποψη ή διαφωνία. Τα σχόλια αποστάλθη-

καν στο ΤΑΥ και ακολούθως έγινε συνάντηση της Επιτροπής με εκπροσώ-

πους του ΤΑΥ και τους μελετητές, όπου συζητήθηκαν οι θέσεις που εξέφρα-

σε το ΕΤΕΚ. Από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι σε πολλά σημεία που θίχτηκαν 

έπρεπε όντως να γίνουν τροποποιήσεις στα αρχικά κείμενα των μελετών και 

άλλα σημεία λήφθηκαν σοβαρά υπόψη για τους μελλοντικούς χειρισμούς. Γε-

νικά το έργο της Επιτροπής εκτιμήθηκε για τη συμβολή του στην τελική δια-

μόρφωση των μελετών.

Πιο κάτω παρατίθενται περιληπτικά τα σχόλια που κατατέθηκαν. Τα σχόλια 

ετοιμάστηκαν από την Επιτροπή Υδατικού και έχουν υιοθετηθεί από το Επι-

μελητήριο και αποτελούν θέσεις του.

1. Φράγμα Κανναβιού
To φράγμα Κανναβιού, ως καινούργιο και το τέταρτο σε μέγεθος, ελλείπει από 

τους χάρτες και από πολλούς σχετικούς πίνακες.

2. Εμπορεύσιμα δικαιώματα (reference) νερού
Το μέτρο των εμπορεύσιμων δικαιωμάτων (reference) νερού απορρίφθηκε ως 

μη εφαρμόσιμο για τα υπόγεια νερά, θα πρέπει όμως να εξεταστεί για τα νερά 

των φραγμάτων που δίνονται στη γεωργία, γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις 

για μια σοβαρή εξέταση.

3. Φράγμα Επισκοπής, Έζουσα (Πάφος)
Το φράγμα δεν εξετάστηκε με βάση το Άρθρο 4.7, με τη δικαιολογία ότι 

είναι εντός της περιοχής «Φύση 2000». Όμως, οι χάρτες του Τμήματος Πε-

ριβάλλοντος δείχνουν την περιοχή Μορόνερου μακριά από το φράγμα.

4. Φράγμα Μυλουρίου (Παλαιχώρι-Αγρός)
Το φράγμα θεωρείται ότι δεν έχει πρόβλημα με το Άρθρο 4.7. Θα έπρεπε να 

τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα κατασκευής του φράγματος, στην οποία να απο-

δεικνύεται ότι η επένδυση αυτή είναι η βέλτιστη επιλογή για δημιουργία συν-

θηκών στήριξης του ντόπιου πληθυσμού.

5. Αναθεώρηση υδατικών έργων
Στη μελέτη αναθεώρησης της Υδατικής Πολιτικής δεν εξετάζονται τα πιο 

κάτω βασικά θέματα:

• Αλλαγές στις εκτάσεις των αρδευτικών δικτύων (επεκτάσεις ή αλλαγές Πο-

λεοδομικών Ζωνών), σε σχέση με τα αρχικά σχέδια.

• Οι κύριες αλλαγές στις καλλιέργειες σε σχέση με τις μελέτες σκοπιμότητας.

• Το επίπεδο συντήρησης των έργων.

• Παράπλευρες αναπτύξεις (μεμονωμένη κατοικία) που επιφέρουν αλλαγές 

στον αρχικό σκοπό του έργου.

• Αξιολόγηση των αρδευτικών έργων, εάν πέτυχαν το σκοπό τους και εάν η αρδευ-

όμενη γεωργία δίνει αμειπτικές τιμές και κράτησε τους κατοίκους στην ύπαιθρο.

• Εισηγήσεις για βελτίωση της κατάστασης των έργων.

6. Λειτουργία φραγμάτων
Γενικά, ο τρόπος λειτουργίας των φραγμάτων, των υδατικών έργων Νοτίου 

Αγωγού και Πάφου, που προτείνεται είναι ότι στα πλείστα χρόνια η στάθμη 

του νερού διατηρείται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Στην Πάφο δε σε απαράδε-

κτα ψηλά επίπεδα. Αυτό μπορεί βέβαια να αυξάνει την ασφάλεια στη γεωρ-

γία, μειώνει όμως τη χρήση του νερού, γιατί αυξάνονται τόσο οι εξατμίσεις 

όσο και οι υπερχειλίσεις. Το θέμα της ασφάλειας στη γεωργία είναι σύνθετο 

θέμα, που αφορά τόσο τη χρήση υπόγειου όσο και κυρίως ανακυκλωμένου 

νερού. Η μεγάλη χρήση του νερού των φραγμάτων στη γεωργία (μεταφορά 

από ύδρευση σε άρδευση), δεν θα επιτρέψει τη χρήση του ανακυκλωμένου 

νερού σε υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα. 

Για τους ταμιευτήρες Πάφου, στο θέμα της Εγγυημένης Απόληψης, δεν λαμβά-

νονται υπόψη οι απολήψεις από τους υδροφορείς Έζουσας και Διαρίζου. Διαπι-

στώνεται ότι η ζήτηση με την απόληψη (26 εκ.κ.μ) εξισορροπούνται και ως εκ 

τούτου προκύπτει ότι η λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης θα έπρεπε να πε-

ριορίζεται σε μικρό αριθμό ξηρών χρόνων. Αντί αυτού προτείνεται η ετήσια λει-

τουργία της αφαλάτωσης κατά περίπου 33% της δυναμικότητάς της.

Για τα έργα Πάφου και Νοτίου Αγωγού θα πρέπει να παρουσιαστεί η λειτουρ-

γία των έργων σε ετήσια βάση με πραγματικές χρονοσειρές, με όλες τις πή-

γες και με τις παραδεχόμενες ανάγκες όπως απορρέουν από τα μοντέλα. Έτσι 

θα φαίνονται οι υπερχειλίσεις, τα ελλείμματα, οι εξατμίσεις κ.λπ. Αυτό αλ-

λώστε έγινε στις μελέτες σκοπιμότητας των έργων Νοτίου Αγωγού, Έζου-

σα-Διαρίζου, Βορείου Αγωγού, Χρυσοχούς κ.λπ.

7. Δαπάνες του Προγράμματος Μέτρων
Πάρα πολλές και εξαιρετικά σοβαρές δαπάνες δεν περιλήφθηκαν στην κο-

στολόγηση και την ανάλυση. Ούτε υπάρχει καμία αναφορά για κόστος στο 

Σχέδιο Διαχείρισης.

Μελέτες που σχετίζονται με το Προσχέδιο 
Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού

Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Ε Τ Ε Κ  Γ Ι Α  Τ Ο  ΥΔ Α Τ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α
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Το μέτρο που προτείνεται για την επέκταση των Συμβουλίων Υδατοπρομή-

θειας και Αποχετεύσεων σε επίπεδο επαρχίας είναι προς την ορθή κατεύ-

θυνση, αλλά χρειάζεται κοστολόγηση και αξιολόγηση της οικονομικής απο-

δοτικότητάς του. 

Το θέμα της αποκατάστασης υδροβιοτόπων δεν καλύπτεται πλήρως με προ-

τεινόμενα μέτρα. Προτείνεται για τις περιοχές κατάντη των φραγμάτων η δι-

οχέτευση νερού. Αυτό δεν έχει κοστολογηθεί. Αν το νερό πρέπει να αντι-

κατασταθεί από αφαλατωμένο (Πάφος και Νότιος Αγωγός), το κόστος είναι 

ψηλό. Αν όχι, το στερείται η γεωργία, που είναι πάλι ένα κόστος. Οπότε θα 

πρέπει να αποδειχθεί ότι το κόστος αυτό αξίζει την ωφέλεια που θα έχει το 

περιβάλλον.

Το κόστος κατασκευής των νέων φραγμάτων που προτείνονται δεν περιλαμ-

βάνεται.

Το κόστος των νέων έργων για τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού επίσης 

δεν έχει περιληφθεί, με εξαίρεση τη μελέτη υποθαλάσσιου αγωγού άλμης. 

Θα έπρεπε να περιληφθεί το κόστος από τα έργα που προγραμματίζονται με 

την επιφύλαξη ότι αυτά δεν είναι οριστικά. 

Σημειώνουμε ότι το συνολικό κόστος των συμπληρωματικών μέτρων (~€5 

εκ.) είναι πολύ μικρότερο από το κόστος των μελετών!

Το κυριότερο κόστος που παραλείπεται είναι αυτό των αφαλατώσεων, το 

οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας τους.

8. Τρόπος λειτουργίας αφαλατώσεων
Στα συμπληρωματικά μέτρα δεν έχει γίνει οικονομική ανάλυση για το επίπε-

δο λειτουργίας των νέων μονάδων.

Το θέμα που τίθεται είναι: Ποιο είναι το οικονομικό επίπεδο λειτουργίας των 

αφαλατώσεων; 

Σύμφωνα με την προτεινόμενη λειτουργία των αφαλατώσεων: βασικά με-

ταφέρονται πολύ μεγάλες ποσότητες νερού από την ύδρευση στην άρδευ-

ση. Η μεταφορά νερού από την ύδρευση στην άρδευση αναγνωρίζεται από 

τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις αφαλατώσεις. Θεωρούμε ότι οι 

μονάδες αφαλάτωσης θα πρέπει να λειτουργούν ως ασφάλεια ύδρευσης και 

όχι για να συμπληρώνουν τα ελλείμματα στη γεωργία.

Αυτήν τη μεταφορά νερού θα κληθεί να πληρώσει ο καταναλωτής πόσι-

μου νερού και θα είναι πολύ πιο δαπανηρή από οποιοδήποτε περιβαλλο-

ντικό κόστος. Αυτό δεν διαφαίνεται ούτε από τις περιλήψεις των εκθέσε-

ων ούτε από το διαχειριστικό σχέδιο. Θα έπρεπε να είχε γίνει ξεκάθαρη η 

θέση αυτή στη δημόσια διαβούλευση. Θεωρούμε ότι οι αφαλατώσεις θα 

πρέπει να λειτουργούν έτσι ώστε η μέση διάθεση νερού από τα φράγματα 

στην άρδευση να παραμείνει σταθερή και με τη μέγιστη αξιοποίηση του 

ανακλωμένου νερού, βάσει αυστηρών κανόνων λειτουργίας. 

9. Άλλα θέματα
Ταμείο Υδάτων. Ενόψει του νομοσχεδίου περί Υδάτων δεν έχει νόημα το 

Ταμείο Υδάτων.

Πρόφραγμα Ευρέτου. Δεν φαίνεται να ελέγχθηκε το κόστος έναντι του 

οφέλους.

Έπρεπε να γίνει υπολογισμός του υδατικού ισοζυγίου κάθε υδατικού σώ-

ματος, όχι μόνο των υπόγειων υδάτινων σωμάτων. Αυτό δεν φαίνεται να έχει 

γίνει.

Φράγμα Σουσκιούς. Έχει γίνει ήδη περιβαλλοντική μελέτη. Ποια η αναγκαι-

ότητα για νέα μελέτη; 

Δεν γίνεται καμία αναφορά στα νέα αντιπλημμυρικά φράγματα Αραδίππου. 

10. Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη
Χαιρετίζεται η πρόταση για διεξαγωγή μελέτης στρατηγικών επιπτώσεων για 

τα γήπεδα γκολφ.

Στην εξέταση των επιπτώσεων από τα διάφορα μέτρα παρατηρούμε τα ακό-

λουθα:

• Η παράμετρος κόστους δεν υπάρχει στις επιπτώσεις. Για όλα τα μέτρα, μά-

λιστα, οι επιπτώσεις είναι μόνο θετικές. Για  το μέτρο του τεχνικού εμπλου-

τισμού υδροφορέων δεν αξιολογείται το κόστος άντλησης και οι επιπτώσεις 

τους. Τα νέα φράγματα δεν αξιολογούνται. Ούτε η χρήση του ανακυκλωμέ-

νου νερού. 

• Για τις αφαλατώσεις αναφέρεται απλώς ότι υιοθετούνται οι πρόνοιες της 

Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και δεν γίνεται πλήρης και αναλυτι-

κή αξιολόγηση με την απόδοση βαρύτητας στις διάφορες παραμέτρους που 

εξετάζονται. 

• Θεωρούμε ότι η πολιτική για ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου από το ανα-

κυκλωμένο νερό κατά κύριο λόγο είναι η πιο σωστή. Σημειώνεται επίσης ότι 

η επίκληση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις αφαλατώσεις 

δεν αρκεί, γιατί δεν ήταν γνωστός στους μελετητές ο τρόπος λειτουργίας 

τους, ώστε να έχουν μπροστά τους εναλλακτικά σενάρια.

• Σημειώνουμε ότι στη Βρετανία ο κύκλος παραγωγής/επεξεργασίας του νε-

ρού αντιστοιχεί με το 1% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και γίνε-

ται προσπάθεια μείωσής της. Εδώ που είναι πιθανό να είναι 10%, χρειάζεται 

οπωσδήποτε να ξέρουμε ποια περιθώρια υπάρχουν για μείωσή της.

• Θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο για εις βάθος εξέταση των σχεδίων/προ-

γραμμάτων που είναι η καρδιά της Υδατικής Πολιτικής, περιλαμβανομένων 

και εναλλακτικών λύσεων και τρόπων μείωσης των επιπτώσεων, κάτι που δεν 

καλύπτεται από την παρούσα μελέτη.

Επιτροπή ΕΤΕΚ για το Υδατικό Πρόβλημα 
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Α Ρ Θ ΡΑ  &  Α Ν Α ΛΥ Σ Ε Ι Σ

Του Σώζου Σοφοκλέους*

Το Σαββάτο 23 Οκτωβρίου, η Περιφερειακή Επι-

τροπή του ΕΤΕΚ Πάφου διοργάνωσε επίσκεψη 

στο αιολικό πάρκο στους Ορείτες, στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων της και του ενδιαφέροντος της 

για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η ομάδα 

που επισκέφθηκε το Πάρκο αποτελείτο από συνά-

δελφους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Ενημέρωση εκ μέρους της εταιρείας D.Κ. 

Windsupply, στην οποία ανήκει το αιολικό πάρκο, 

έγινε από τον κ. Δημήτρη Γκλέκα. Όπως εξήγησε 

ο κ. Γκλέκας, εκεί λειτουργούν 41 ανεμογεννήτρι-

ες, συνολικής ισχύος 82 ΜW. Το μέγεθος της πα-

ραγωγής εξαρτάται αποκλειστικά από τη ροή και 

την κατεύθυνση των ανέμων. Όπως ανέφερε ο 

κ. Γκλέκας, στις 20 Οκτωβρίου οι ανεμογεννήτρι-

ες είχαν παραγάγει μέχρι και 75 μεγαβάτ ενέρ-

γειας, η οποία μπορούσε να καλύψει το μεγαλύ-

τερο μέρος των αναγκών σε ηλεκτρισμό ολόκλη-

ρης της Πάφου.

Το πάρκο έχει εγκατασταθεί σε χώρο έκτασης 

22.000 στρεμμάτων, σε υψόμετρο μεταξύ των 400 

και 450μ., σε δασική γη και κρατική γη που χρη-

σιμοποιείται ως βοσκότοπος αιγοπροβάτων, χωρίς 

να ενοχλεί τη συνέχιση των εργασιών των κτη-

νοτροφικών και άλλων μονάδων που δραστηριο-

ποιούνται στην περιοχή. Όπως ανέφερε ο κ. Γκλέ-

κας, η εταιρεία έχει άδεια για εγκατάσταση ακόμη 

65 ανεμογεννητριών, αλλά προβληματίζεται κατά 

πόσο να προχωρήσει στη επέκταση του έργου, δι-

ότι πιθανόν το δίκτυο της ΑΗΚ να μην μπορεί να 

απορροφήσει όλη την παραγόμενη ενέργεια.

Οι ανεμογεννήτριες έχουν ύψος 90 μέτρα περί-

που και μήκος πτερυγίου 45 μέτρα με συνολι-

κή διάμετρο πτερυγίων 75 μέτρα. Το βάρος της 

κεφαλής της ανεμογεννήτριας φτάνει περίπου 

τους 50 τόνους και έχει δυνατότητα περιστρο-

φής 360ο ανάλογα με τη φορά του ανέμου. Η 

παραγόμενη τάση της ανεμογεννήτριας είναι 

690V, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε 

33ΚV - με αυτή την τάση, η ισχύς μεταφέρεται 

από γεννήτρια σε γεννήτρια μέσω καλωδίων στο 

Κέντρο Ενέργειας. Εκεί, μέσω Μ/Σ, μετατρέπεται 

η τάση από 33ΚV σε 132ΚV. Στη συνέχεια, αφού 

ελεγχθεί η ποιότητα της παραγόμενης ενέργειας, 

ανεβαίνει στο δίκτυο της ΑΗΚ για κατανάλωση.

Παραγωγή

Η συνεισφορά του πρώτου αιολικού πάρκου 

της Κύπρου στη συνολική παραγωγή ηλεκτρι-

σμού αναμένεται να είναι 2,5-3% κατά το 2011 

και η ετήσια εξοικονόμηση σε εκπομπές διοξει-

δίου του άνθρακα υπολογίζεται να φτάσει τους 

97.100 τόνους.

Οι πιο πάνω ποσότητες αντιστοιχούν σε ένα πολύ 

μικρό ποσοστό σε σχέση με την υποχρέωση της 

Κύπρου απέναντι στην Ε.Ε. Οι στόχοι της Ευρω-

παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για συνεισφορά Ανανεώσι-

μων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην τελική κατανά-

λωση ενέργειας είχαν τεθεί στο 12% για το 2010 

και πιο πρόσφατα στο 20% για το έτος 2020, με 

την Κύπρο να είναι νομικά δεσμευμένη για 13% 

συνεισφορά από ΑΠΕ.

Η σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της κυ-

πριακής κυβέρνησης και της εταιρείας D.Κ. 

Windsupply Ltd προβλέπει επιδότηση του αιολι-

κού πάρκου για 20 χρόνια από το Ειδικό Ταμείο 

ΑΠΕ. Η σύμβαση προβλέπει ότι η συνολική τιμή 

πώλησης θα είναι €0,166 για κάθε παραγόμενη 

κιλοβατόρα (kwh), για συνολική εγκατεστημένη 

ισχύ 82ΜW (από συνολικά 41 ανεμογεννήτριες 

των 2ΜW) έργου. Το συνολικό κόστος του έργου 

είναι γύρω στα €160 εκατ. και έχει χρηματοδοτη-

θεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με 

€65 εκατ. Έχει εκτιμηθεί ότι θα γίνει απόσβεση 

του έργου στα 10 χρόνια περίπου.

Πλεονεκτήματα αιολικής ενέργειας

1) Προστατεύει τον πλανήτη, καθώς αποφεύγο-

νται οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. 

2) Δεν επιβαρύνει το τοπικό περιβάλλον με επι-

κίνδυνους ρύπους. 

3) Ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και 

ασφάλεια. 

4) Δεν εμποδίζει τις γεωργικές και κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες, καθώς το 99% της γης που φιλο-

ξενεί αιολικό πάρκο είναι διαθέσιμο για χρήσεις. 

5) Δεν καταστρέφει τα δάση, καθώς τα αιολικά 

πάρκα εγκαθίστανται σε ορεινές θέσεις με αραιή 

ή καθόλου βλάστηση. Η παρουσία υψηλής βλά-

στησης στην περιοχή (συστάδες δέντρων και δα-

σώδεις εκτάσεις) δεν προσφέρεται για την εγκα-

τάσταση αιολικού πάρκου. 

6) Παρά τους φόβους περί του αντιθέτου, ενι-

σχύει τον τουρισμό και αντικαθιστά τις ρυπογό-

νες μορφές ενέργειας διαφυλάσσοντας το φυσι-

κό περιβάλλον. 

7) Δεν δημιουργούνται αισθητικά προβλήματα 

και προσβολή του τοπίου από ανεμογεννήτριες. 

8) Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες είναι πολύ 

ήσυχες. Το επίπεδο της έντασης του ήχου σε 

απόσταση 40 μέτρων από μια ανεμογεννή-

τρια είναι 50-60 dΒ, που είναι αντίστοιχο με την 

ένταση μιας συζήτησης. Δεδομένης δε της απαι-

τούμενης ελάχιστης απόστασης των ανεμογεν-

νητριών από γειτονικούς οικισμούς το επίπεδο 

αυτό είναι ακόμη χαμηλότερο, της τάξης των 30 

dΒ περίπου, που αντιστοιχεί στο επίπεδο θορύ-

βου ενός ήσυχου καθιστικού.

*Μέλος της ΠΕ ΕΤΕΚ Πάφου

Επίσκεψη της ΠΕ και μελών του ΕΤΕΚ 
Πάφου στο αιολικό πάρκο στους Ορείτες
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Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου*

Στα μέσα του 1970, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Δανία αποφάσισαν να 

προωθήσουν το ποδήλατο, η κάθε χώρα με τις δικές της πολιτικές, οι 

οποίες όμως έχουν κοινά χαρακτηριστικά. 

Η απόφαση αυτή πάρθηκε, επειδή το ποδήλατο είναι φτηνό, δεν προκαλεί 

καμιά μόλυνση, είναι αθόρυβο, δεν χρειάζεται καύσιμα, χρειάζεται λιγότερο 

χώρο και πολύ πιο φτηνή υποδομή από το αυτοκίνητο, και επιπλέον η χρή-

ση του βελτιώνει την υγεία.

Κανένα άλλο μεταφορικό μέσο δεν προσφέρει τόσα πλεονεκτήματα εκτός, 

φυσικά, από το περπάτημα.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, οι τρεις αυτές χώρες έκαναν στροφή μα-

κριά από το αυτοκίνητο και προώθησαν πολιτικές για το περπάτημα, το πο-

δήλατο και τις δημόσιες μεταφορές.

Ο κυριότερος ίσως λόγος για τη μέχρι και τέσσερις φορές αύξηση της πο-

δηλασίας έγκειται στο γεγονός ότι τα μέτρα που πάρθηκαν έκαναν τη διακί-

νηση με ποδήλατο να θεωρείται από το κοινό ασφαλής. Και όσο πιο πολλοί 

οι ποδηλάτες τόσο πιο πολύ αυξάνεται το αίσθημα της ασφάλειας.

Οι Γερμανοί διαθέτουν τo 70% με 80% των εισοδημάτων τους από το φόρο 

καυσίμων, που ανέρχεται σε €2 δισ., στην προώθηση της ποδηλασίας, με 

τις άλλες χώρες να διαθέτουν επίσης σεβαστά ποσά για κατασκευές υπο-

δομών.

Με βάση τις εμπειρίες από τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Δανία, τα επτά 

πιο σημαντικά μέτρα που έκαναν την ποδηλασία ελκυστική είναι:

• Εκτενές δίκτυο ποδηλατοδρόμων

Το δίκτυο είναι καλά συντηρημένο, με μονοπάτια, ποδηλατόδρομους, ειδι-

κούς δρόμους μόνο για ποδήλατα, περάσματα μέσα από αδιέξοδα, καθώς 

και συντόμια με ειδική σήμανση για την ορθή πορεία. 

Ακόμη και οι μικρές πόλεις διαθέτουν δίκτυα ποδηλατοδρόμων. Η Odense 

στη Δανία, με 185.000 κατοίκους, διαθέτει 500 χιλιόμετρα ποδηλατοδρό-

μων και το Groningen της Ολλανδίας, με 181.000 κατοίκους, 420 χιλιόμετρα. 

• Αλλαγές στις διασταυρώσεις και σήματα προτεραιότητας

Στις διασταυρώσεις τα ποδήλατα σταθμεύουν μπροστά από τα αυτοκίνητα 

με ειδικά φωτεινά σήματα που τους δίνουν προτεραιότητα.

Υπάρχουν ειδικές πρόνοιες για αποφυγή των επικίνδυνων διασταυρώσε-

ων και εξαίρεση από τα φώτα σε ορισμένες διασταυρώσεις (π.χ. τύπου «Τ»).

• Μείωση ορίου ταχύτητας

Μείωση του ορίου ταχύτητας στις οικιστικές περιοχές σε 30χλμ./ώρα. Ορί-

στηκαν επίσης οικιστικές ζώνες (home zones) με όριο ταχύτητας 7χλμ./ώρα, 

όπου προτεραιότητα έχουν πεζοί και ποδηλάτες. Στους στενούς δρόμους, 

απόλυτη προτεραιότητα έχουν τα ποδήλατα.

• Στάθμευση ποδηλάτων

Πολλοί χώροι στάθμευσης ποδηλάτων, οι οποίοι διαθέτουν καλό φωτισμό, 

ασφάλεια και προτεραιότητα στις γυναίκες.

• Συνδυασμός με τις δημόσιες μεταφορές

Χώροι στάθμευσης κοντά σε σταθμούς λεωφορείων και τρένων, εύκολη 

ενοικίαση ποδηλάτων.

• Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εξαιρετικά καλά προγράμματα εκπαίδευσης σε όλες τις σχολικές ηλικίες, ει-

δικοί χώροι εκπαίδευσης και εξέτασης και πολύ αυστηρή εκπαίδευση στους 

αυτοκινητιστές: πώς να συμπεριφέρονται ώστε να αποφεύγουν τα δυστυ-

χήματα με ποδήλατα.

• Νομοθεσία

Ειδική νομική κάλυψη για παιδιά και ηλικιωμένους. Σε όλα σχεδόν τα δυστυ-

χήματα με ποδήλατο η ευθύνη βαραίνει τον αυτοκινητιστή. Τηρείται αυστη-

ρή εφαρμογή των νόμων που προστατεύουν τον ποδηλάτη.

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω επιτυχημένης πολιτικής, από τα ταξίδια που 

είναι μικρότερα από 2.5χλμ., στην Ολλανδία το 37% γίνεται με ποδήλατο, 

στη Δανία το 27% και στη Γερμανία το 14%.

Από τη μελέτη των John Pucher και Ralph Buehler, με τίτλο «Making Cycling 

Irresistible: Lessons from The Netherlands, Denmark and Germany», 2008.

*Επίτροπος Περιβάλλοντος

Πολιτικές ποδηλάτου στη Γερμανία, 
Ολλανδία και Δανία

Οι Γερμανοί διαθέτουν τo 70% με 80% 
των εισοδημάτων τους από το φόρο 
καυσίμων, που ανέρχεται σε €2 δισ., 

στην προώθηση της ποδηλασίας

Α Ρ Θ ΡΑ  &  Α Ν Α ΛΥ Σ Ε Ι Σ
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Της Δρος Τασούλας Κυπριανίδου-Λεοντίδου*

Τα διάφορα δομικά υλικά, όπως και κάθε προ-

ϊόν, μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες χημι-

κές ουσίες. Οι χημικές αυτές ουσίες, ανάλογα 

με τη φύση, τη συγκέντρωσή τους και τον τρό-

πο χρήσης των δομικών υλικών, στα οποία πε-

ριέχονται, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα 

στους εργαζόμενους αλλά και στους τελικούς 

χρήστες του έργου.  

Για τη ρύθμιση των κινδύνων από επικίνδυνες 

χημικές ουσίες και την εισαγωγή περιορισμών ή 

απαγορεύσεων στη χρήση τους σε διάφορα προ-

ϊόντα υπάρχουν εκτενείς νομοθετικοί περιορι-

σμοί. Ειδικότερα στο Παράρτημα ΧVII του Ευρω-

παϊκού Κανονισμού REACH παρατίθεται ένας ευ-

ρύς κατάλογος όλων των εν ισχύ περιορισμών.  

Με τους περιορισμούς αυτούς καθορίζεται ότι 

συγκεκριμένες επικίνδυνες χημικές ουσίες απα-

γορεύονται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εάν 

η συγκέντρωσή τους στο προϊόν δεν υπερβαίνει 

συγκεκριμένα όρια.

Πιο κάτω παρατίθενται συγκεκριμένοι κίνδυνοι 

που οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες, 

οι οποίοι ρυθμίζονται νομοθετικά από τον Κανο-

νισμό REACH και στους οποίους μπορεί να εκτε-

θούν οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν δομικά 

υλικά.  

Χρώμιο (VI) στο τσιμέντο

Βάσει του περιορισμού που αφορά το περιεχό-

μενο του τσιμέντου σε εξασθενές χρώμιο, δεν 

πρέπει να χρησιμοποιείται ή να διατίθεται στην 

αγορά τσιμέντο, εάν περιέχει πάνω από 2 ppm 

(0,0002 %) διαλυτό χρώμιο VI επί του συνολικού 

βάρους του ξηρού τσιμέντου. Αυτός ο περιορι-

σμός έχει εισαχθεί λόγω της βλαπτικής, ερεθι-

στικής δράσης του χρωμίου VI και των δερματι-

κών παθήσεων που προκαλεί στους εργαζόμε-

νους.

Συντηρητικά στο ξύλο

Για καλύτερη συντήρηση των ξύλινων προϊόντων 

χρησιμοποιούνται πολλές φορές βιοκτόνες ουσί-

ες, με τις οποίες διασφαλίζεται η καλύτερη προ-

στασία από μικροοργανισμούς. Τέτοιες χημικές 

ουσίες είναι το κρεόζωτο, διάφορες ενώσεις του 

αρσενικού και του υδραργύρου, και οργανοκασ-

σιτερικές ενώσεις. Για αυτές τις χημικές ουσί-

ες ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί στη χρή-

ση ή απαγορεύσεις λόγω της καρκινογόνου δρά-

σης τους.  

Ουσίες σε χρώματα/βαφές

Τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί ένας σημαντι-

κός αριθμός περιορισμών που αφορά το περιεχό-

μενο των διαφόρων βαφών σε επικίνδυνες χημι-

κές ουσίες. Στους περιορισμούς αυτούς περιλαμ-

βάνονται οι απαγορεύσεις χρήσης ενώσεων του 

μολύβδου, ενώσεων του καδμίου και οργανοκασ-

σιτερικών ενώσεων σε χρώματα και βαφές. Πρό-

σφατα, επίσης, εισήχθη περιορισμός που αφο-

ρά τους διαλύτες που χρησιμοποιούνται στην 

αφαίρεση των βαφών. Σύμφωνα με τον περιορι-

σμό αυτό, παύει σταδιακά, από τις 6 Δεκεμβρί-

ου 2010, η διάθεση στην αγορά διαλυτικών χρω-

μάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο σε συγκέ-

ντρωση ίση ή μεγαλύτερη του 0,1% κατά βάρος.

Πιο πάνω παρατέθηκαν μερικοί μόνο από τους 

πολλούς περιορισμούς που αφορούν ορισμένα 

δομικά προϊόντα. Πολλοί άλλοι περιορισμοί στη 

γενικότερη χρήση χημικών ουσιών παρατίθενται 

αναλυτικά στο παράρτημα XVII του ευρωπαϊκού 

Κανονισμού REACH. Περισσότερες πληροφορίες 

για το θέμα αυτό μαζί με καταλόγους επικίνδυ-

νων προϊόντων που έχουν εντοπισθεί στην κυ-

πριακή και ευρωπαϊκή αγορά καθώς και το κεί-

μενο της νομοθεσίας βρίσκονται στην ιστοσελί-

δα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (www.

mlsi.gov.cy/dli). 

Το εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι πώς ο 

κάθε εργαζόμενος ή εργοδότης θα μπορεί να 

αναγνωρίσει τους πολλαπλούς κινδύνους που 

μπορεί να προέλθουν από άγνωστους εχθρούς, 

όπως είναι οι χημικές ουσίες. Αυτό σίγουρα δεν 

είναι εύκολο ούτε δυνατόν. Ένας όμως ενερ-

γός και ευαισθητοποιημένος εργοδότης ή ερ-

γαζόμενος μπορεί να περιορίζει την έκθεσή των 

υπαλλήλων του ή του ιδίου σε επικίνδυνες ου-

σίες, αν προμηθεύεται προϊόντα από πιο σίγου-

ρες πηγές, ενημερώνεται συνεχώς και χρησιμο-

ποιεί συστηματικά τους μηχανισμούς ενημέρω-

σης και ελέγχου που του παρέχουν οι αρμόδι-

ες κρατικές υπηρεσίες της δημοκρατίας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

* Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε δομικά υλικά

Για τη ρύθμιση 
των κινδύνων από 

επικίνδυνες χημικές 
ουσίες και την εισαγωγή 

περιορισμών 
ή απαγορεύσεων 

στη χρήση τους σε 
διάφορα προϊόντα 
υπάρχουν εκτενείς 

νομοθετικοί περιορισμοί

Παύει σταδιακά, από τις 6 Δεκεμβρίου 2010, η διάθεση στην αγορά διαλυτικών χρωμάτων που περιέχουν 

διχλωρομεθάνιο σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη του 0,1% κατά βάρος.
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Του Καθηγητή Manfred A. Lange*

Ηκλιματική αλλαγή είναι πλέον μια συνηθισμένη έκφραση αυτές τις μέρες 

και όλοι φαίνεται να ανησυχούν για τις επιπτώσεις της, για την τύχη του 

κόσμου που ζούμε. Ωστόσο, είναι προφανές ότι η εκδήλωση των αλλαγών αυ-

τών θα είναι διαφορετική για κάθε σημείο του πλανήτη. Αποτελέσματα από μια 

σειρά από εξελιγμένα αριθμητικά μοντέλα του κλίματος δείχνουν σαφώς ότι η 

Μεσόγειος -και ιδιαίτερα το ανατολικό τμήμα της- θα δεχτεί ένα ιδιαίτερα δυ-

νατό χτύπημα.

Για μια χώρα όπως η Κύπρος, αυτό θα έχει μια σειρά από σοβαρές συνέπειες. 

Ζεστά καλοκαίρια και πιο ήπιοι χειμώνες, καθώς και η περαιτέρω μείωση των 

βροχοπτώσεων είναι μόνο δύο από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της αναμε-

νόμενης αλλαγής του κλίματος. Στον πίνακα 1 φαίνεται το μέγεθος ορισμένων 

από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για την Κύπρο, που σχετίζονται με τις 

ακραίες εκφάνσεις του καιρού.

Είναι προφανές ότι οι ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και οι λε-

γόμενες τροπικές νύχτες, αναμένεται να αυξηθούν δραματικά σε αριθμό. Αυτό 

ισχύει για το άμεσο μέλλον και προβλέπεται ακόμα πιο σοβαρό για τις επόμε-

νες δεκαετίες κοντά στο τέλος αυτού του αιώνα. Η αύξηση των συνεχών ημε-

ρών βροχής κάτω από 1mm δεν φαίνεται και τόσο δραματική στο κοντινό μέλ-

λον. Ωστόσο, κατά την εξέταση των αναμενόμενων αλλαγών στη χειμερινή βρο-

χόπτωση (που είναι η πιο σημαντική για τα υδατικά αποθέματα), οι προοπτικές 

είναι πολύ ζοφερές, όπως φαίνεται και από το γραφικό.

Νερό και ενέργεια

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προοπτικές, δύο ιδιαίτερα προβληματικά θέμα-

τα γίνονται εμφανή: Πρώτον, η αλλαγή του κλίματος θα απαιτήσει μια πρόσθε-

τη παροχή νερού πέρα από την ολοένα και μειούμενη βροχόπτωση. Λαμβάνο-

ντας υπόψη τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις, η αφαλάτωση του θαλασσινού 

νερού φαίνεται να είναι η πιο πιθανή και πιο κατάλληλη επιλογή για τη δημιουρ-

γία πρόσθετου πόσιμου νερού. Ωστόσο, η αφαλάτωση είναι μια εξαιρετικά ενερ-

γοβόρα διαδικασία που απαιτεί την πρόσθετη παραγωγή σημαντικών ποσοτή-

των ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό μας φέρνει στο δεύτερο σημαντικό θέμα: την 

ενέργεια. Η αύξηση στις ζεστές μέρες και πολύ ζεστές νύχτες, που αναφέρθη-

κε πιο πάνω, θα ενισχύσει την ανάγκη για ψύξη των ιδιωτικών κατοικιών καθώς 

και των δημόσιων κτιρίων. Αυτό θα απαιτήσει αύξηση στην παραγωγή ηλεκτρι-

κής ενέργειας για τη λειτουργία των συσκευών κλιματισμού. Έτσι, οι πρόσθετες 

ανάγκες του πόσιμου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας ξεχωρίζουν ως ιδιαίτερα 

σοβαρές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για την Κύπρο. Η τρέχουσα παρα-

γωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στην καύση υδρογο-

νανθράκων (μαζούτ), η οποία οδηγεί σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO
2
) 

και άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό όχι μόνο προσθέτει στις ήδη υψηλές 

συγκεντρώσεις CO
2
 στην ατμόσφαιρα, αλλά και επιδεινώνει την ποσόστωση εκ-

πομπών CO
2
 που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρο.

Ως εκ τούτου, πρέπει να βρεθούν πιο έξυπνοι τρόποι για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας που θα αποφύγουν την αύξηση στις εκπομπές των αερίων του θερ-

μοκηπίου. Δεδομένου ότι η Κύπρος είναι ευλογημένη με έναν υψηλό βαθμό 

ηλιακής ακτινοβολίας, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας προσφέρεται ως μια 

πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση έναντι των παραδοσιακών τρόπων παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Λύσεις

Το Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας, Νερού και Περιβάλλοντος (EEWRC) του Ινστι-

τούτου Κύπρου έχει διεξαγάγει έρευνες που στοχεύουν σε μια καλύτερη λύση 

για τα προβλήματα αυτά: Η τεχνολογία συγκέντρωσης ηλιακής θερμικής ενέρ-

γειας (CSP) προσφέρει τη συναρπαστική προοπτική της συμπαραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας με ταυτόχρονη αφαλάτωση θαλασσινού νερού. Ένα εργοστά-

σιο CSP αποτελείται από έναν αριθμό βασικών μερών: Καθρέφτες συγκεντρώ-

νουν την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία είτε σε ένα σημείο ή σε μια γραμμή, 

στην οποία το νερό θερμαίνεται πέρα από το σημείο βρασμού του. Ο ατμός που 

παράγεται αξιοποιείται για τη θέρμανση μιας δεξαμενής που περιέχει άλας, το 

οποίο λιώνει, και που ενεργεί ως δεξαμενή θερμότητας για να οδηγήσει έναν 

ατμοστρόβιλο που παράγει ηλεκτρισμό. Ο ατμός που βγαίνει από τον ατμοστρό-

βιλο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σε μια πολυ-σταδιακή διαδικασία 

αφαλάτωσης για την παραγωγή πόσιμου νερού. Η δεξαμενή λιωμένου άλατος 

χρησιμοποιείται ως δεξαμενή ενέργειας για τη δυνατότητα επέκτασης του χρό-

νου λειτουργίας της μονάδας σε 24 ώρες/7 ημέρες την εβδομάδα και όχι μόνο 

κατά τις περιόδους ηλιοφάνειας.

Ενώ αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, μελέτες που 

έχουν διεξαχθεί στο Κέντρο μας αποδεικνύουν τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας 

προσέγγισης για την Κύπρο. Εφόσον αυτή η πρόταση υλοποιηθεί σε επιχειρησι-

ακή βάση, οι εγκαταστάσεις θα συμβάλλουν στο να καταστεί η παραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας και η αφαλάτωση σημαντικά πιο φιλικές προς το περιβάλλον 

από ό,τι είναι μέχρι σήμερα δυνατό.

Οι εργασίες που διεξάγονται σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και της χρησι-

μοποίησης ηλιακής ενέργειας από το Ινστιτούτο Κύπρου παρουσιάστηκαν πρό-

σφατα στο ντοκιμαντέρ του CNN «Earth Frontiers».

Ποσότητα Σήμερα (1976-2000) 2021-2050 2071-2100

Ημέρες με Tmax > 35oC 60 85 (+42%) 120 (+100%)

Τροπικές νύχτες  75 120 (+60%) 165 (+120%)

(αριθμός ημερών 

ανά έτος με ελάχιστη 

θερμοκρασία T
min

 > 25oC )

Παρατεταμένες ξηρασίες 100 108 (+8%) 120 (+120%) 

(αριθμός συνεχόμενων 

ημερών ανά έτος με 

βροχόπτωση < 1mm)

Πίνακας 1: Περίληψη μερικών από τις πιο σοβαρές συνέπειες της αναμενόμενης κλιματι-

κής αλλαγής στην Κύπρο.

*Διευθυντής EEWRC, Ινστιτούτο Κύπρου, www.cyi.ac.cy

Κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της για την Κύπρο

Μέση αλλαγή στη χειμερινή ολική βροχόπτωση (ΔPw) σε σχέση με την περίοδο 

αναφοράς 1961-1990 [από τη δημοσίευση: Giannakopoulos, C., Hadjinicolaou, 

P., Kostopoulou, E., Varotsos, K. V., Zerefos, C., “Precipitation and temperature 

regime over Cyprus as a result of global climate change”, Advances in 

Geosciences 23, σελ. 17-24, 2010].



Του Διαμαντή Ζαφειριάδη*

Στην εποχή μας, το θέμα της ενεργειακής 

απόδοσης βρίσκεται στο επίκεντρο των 

προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της ενεργει-

ακής ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να καλύψει έως 

το 2020 τους στόχους που είχε θέσει για την 

εξοικονόμηση ενέργειας και τις εκπομπές διο-

ξειδίου του άνθρακα, τονίζοντας την επείγου-

σα ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι προσπάθει-

ες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η 

χρηματοπιστωτική κρίση και η ύφεση στην ευ-

ρωπαϊκή οικονομία ενισχύουν περαιτέρω τα 

επιχειρήματα υπέρ της αύξησης της ενεργει-

ακής απόδοσης και την αποτελεσματική χρή-

ση των πόρων. Οι έξυπνοι μετρητές αποτελούν 

μια τεχνολογική καινοτομία που αναμένεται να 

συμβάλλει ουσιαστικά στον προαναφερόμενο 

αυτό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η έξυπνη μέτρηση της κατανάλωσης της ηλε-

κτρικής ενέργειας μπορεί να καταστήσει δυνατή 

την αμφίδρομη ροή πληροφοριών σε πραγματι-

κό χρόνο μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δικτύ-

ων, προμηθευτών ενέργειας και καταναλωτών, 

παρέχοντας σε όλα τα μέρη δυνατότητα καλύ-

τερης διαχείρισης και ελέγχου της κατανάλω-

σης ενέργειας και των συναφών δαπανών. Εάν 

εφαρμοστεί αυτό, θα αυξηθούν τα οφέλη για 

τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων και τους 

προμηθευτές, καθώς και για τους καταναλωτές.

Οι έξυπνοι μετρητές δίνουν ακριβείς πληροφο-

ρίες σχετικά με τη ζήτηση ενέργειας από τους 

καταναλωτές, πληροφορίες που με τη σειρά 

τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

φορείς εκμετάλλευσης δικτύων για καλύτερη 

διαχείριση του δικτύου τους, περιορίζοντας έτσι 

τις απώλειες. Μπορούν επίσης να καταστήσουν 

δυνατή την ενεργοποίηση μηχανισμών μέτρη-

σης της ανταπόκρισης στη ζήτηση ενέργειας ως 

επίσης και για τον περιορισμό της ζήτησης σε 

ώρες αιχμής, ώστε να αποφεύγονται περιττές 

επενδύσεις σε πρόσθετη ισχύ. Οι προμηθευτές 

μπορούν να χρησιμοποιούν περαιτέρω τις πλη-

ροφορίες αυτές για την κατάρτιση επιλογών τι-

μολόγησης που θα λαμβάνουν υπόψη το διαφο-

ρετικό κόστος της ενέργειας που καταναλώνε-

ται σε διαφορετικές ώρες.

Ο καταναλωτής θα μπορεί ανά πάσα στιγμή, 

κοιτάζοντας στην οθόνη του μετρητή, να γνω-

ρίζει και άρα να ελέγχει την κατανάλωση. Δη-

λαδή, μόλις θα θέτει σε λειτουργία μια ενεργο-

βόρα συσκευή, π.χ. τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, 

αυτόματα ο ηλεκτρονικός μετρητής του θα δεί-

χνει αύξηση φορτίου κ.ο.κ. Έτσι, θα μπορεί να 

περιορίζει την άσκοπη χρήση στην κατανάλω-

ση ενέργειας, ενώ παράλληλα θα πάψει να πα-

ραλαμβάνει λογαριασμούς που δεν ανταποκρί-

νονται στην πραγματική κατανάλωση. Τα αποτε-

λέσματα από δοκιμές πεδίου σε ορισμένα κρά-

τη-μέλη δείχνουν ότι η ανάπτυξη και εγκατά-

σταση έξυπνων συσκευών μέτρησης μπορεί 

να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και 

κατά 10%. 

Τα κράτη-μέλη έχουν κληθεί να συμφωνήσουν 

σε ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές κοι-

νοτικής κλίμακας, όσον αφορά την έξυπνη μέ-

τρηση της κατανάλωσης, που θα επιτρέψει σε 

φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, προμηθευτές 

και ιδίως στους καταναλωτές να διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά τις ενεργειακές τους ανάγκες. 

Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατα-

λήξει σε συμβατές προδιαγραφές, έδωσε εντο-

λή (Mandate M/441) στους ευρωπαϊκούς Ορ-

γανισμούς Τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI) 

να εκπονήσουν Πρότυπα για έξυπνους μετρη-

τές κατανάλωσης. Ανταποκρινόμενοι στο κάλε-

σμα αυτό, οι Οργανισμοί Τυποποίησης συγκρό-

τησαν μια ομάδα συντονισμού [Smart Meters 

Coordination Group (SM-CG)]. 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ο 

οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας της εκπόνησης 

και υιοθέτησης των ευρωπαϊκών Προτύπων, πα-

ρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα και  θα ενη-

μερώνει τους καταναλωτές και όλους τους ενδι-

αφερόμενους για οποιεσδήποτε εξελίξεις.

Πηγή: www.europe.eu

*Λειτουργός Τυποποίησης του Κυπριακού 

Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

Έξυπνοι μετρητές κατά 
των κλιματικών αλλαγών

Οι έξυπνοι μετρητές 
δίνουν ακριβείς 

πληροφορίες σχετικά με 
τη ζήτηση ενέργειας από 

τους καταναλωτές

Ο καταναλωτής θα μπορεί 

ανά πάσα στιγμή, κοιτάζοντας 

στην οθόνη του μετρητή, να 

γνωρίζει και άρα να ελέγχει 

την κατανάλωση.
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Δ Ι Ε Θ Ν Η

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ε Σ  Τ Ο  Σ Υ Ν Δ Ε ΟΥ Ν  Μ Ε  Σ Ο Β Α Ρ Ε Σ  Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ

Τελευταία γίνεται ολοένα και πιο συχνά αναφορά για το δηλητηριώδες αέ-

ριο ραδόνιο, παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό εδώ και πολ-

λές δεκαετίες σε χώρες όπως η Σουηδία, οι ΗΠΑ κ.ά., όπου ήδη έχουν λη-

φθεί σημαντικές αποφάσεις και έχουν γίνει ουσιαστικές ενέργειες στον το-

μέα αντιμετώπισής του. Περίπου 50.000 άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο στον 

πλανήτη μας από καρκίνο εξαιτίας του ραδονίου!

Σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ είναι υποχρεωτική η μέτρηση του ραδονίου, 

πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας. Η Τσεχία διαθέτει ένα κρατικό δίκτυο 

300.000 μετρητών ραδονίου.

Σύμφωνα με έρευνα, 12 σημεία του ελληνικού χώρου ξεπερνούν κατά πολύ 

τα όρια ασφαλείας και 25 τα όρια κινδύνου! Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη 

συσσώρευση ραδονίου στην Ελλάδα (σε bequerel ανά κυβικό μέτρο):

Χωριό Νομός Συσσώρευση ραδονίου σε bq/m³

Νεράιδα Θεσπρωτίας 511 bq/m³

Μελιβοία Ξάνθης 460 bq/m³

Κέντρο πόλης Καβάλας 350 bq/m³

Σέλερο Ξάνθης 320 bq/m³

Πρασινάδα Δράμας 280 bq/m³

Μύκονος Κυκλάδων 280 bq/m³

Δεσκάτη Γρεβενών 279 bq/m³

Πεντάλοφο Κοζάνης 258 bq/m³

Νικίσιανη Καβάλας 237 bq/m³

Κέντρο πόλης Θεσσαλονίκης 220 bq/m³

Δοξάτο Δράμας 211 bq/m³

Γενισέα Ξάνθης 200 bq/m³

Τι είναι;

Όλοι οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή εκτίθενται στην περιβαλλο-

ντική ακτινοβολία. Η περιβαλλοντική ακτινοβολία είναι η δόση της ακτι-

νοβολίας, την οποία ο καθένας μας λαμβάνει στην κανονική ημερήσια 

ζωή. Οι πηγές της φυσικής ακτινοβολίας περιλαμβάνουν χερσαίες πηγές 

(ακτινοβολία που προέρχεται από τη διάσπαση φυσικών υπαρχόντων ρα-

διοϊσοτόπων στα πετρώματα και στο έδαφος), την κοσμική ακτινοβολία, 

ιατρικές πηγές (ακτίνες Χ), προϊόντα πυρηνικών δοκιμών ή δυστυχημάτων 

σε σταθμούς παραγωγής ατομικής ενέργειας και σε άλλες ατμοσφαιρικές 

πηγές. Η αντιπροσωπευτική μέση ετήσια δόση περιβαλλοντικής ακτινο-

βολίας που λαμβάνει κάθε άτομο κατ’ έτος είναι 106 mrem και δεν περι-

λαμβάνεται σε αυτήν το ραδόνιο.

Σήμερα, είναι ευρέως αποδεκτό το γεγονός ότι η έκθεση του ανθρώπου σε 

υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικής ακτινοβολίας έχει αρνητικές επιδράσεις 

στην υγεία του, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς ένα όριο ασφά-

λειας. Στην περιβαλλοντική ακτινοβολία συμπεριλαμβάνεται και αυτή του 

στοιχείου ραδονίου. Το ραδόνιο 222 είναι ένα ραδιενεργό ευγενές αέριο που 

απελευθερώνει κατά τη διαδικασία της φυσικής διάσπασής των στοιχείων 

φθόριο και ουράνιο, τα οποία είναι συνήθη και φυσικώς υπάρχοντα στοιχεία 

σε ποικίλες ποσότητες στα πετρώματα και στο έδαφος.

Άοσμο, αθέατο και χωρίς γεύση, καθώς είναι το ραδόνιο, δεν μπορεί να ανι-

χνευθεί από τις ανθρώπινες αισθήσεις.

Το ραδόνιο 222 διασπάται σε ραδιενεργά στοιχεία, δύο από τα οποία -πολώ-

νιο 218 και πολώνιο 214- εκπέμπουν σωματίδια άλφα, τα οποία είναι εξαι-

ρετικά αποτελεσματικά στο να βλάπτουν τους ιστούς των πνευμόνων. Αυτά 

τα εκπεμπόμενα σωματίδια άλφα, παράγωγα της διάσπασης του ραδονίου, 

ενέχονται στην πρόκληση του καρκίνου των πνευμόνων στους ανθρώπους.

Στα κτίρια

Στον εξωτερικό αέρα, όπου αυτό αραιώνεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις, το 

ραδόνιο αποτελεί σημαντικά μικρότερο κίνδυνο απ’ ό,τι στον εσωτερικό αέρα. 

Στο περιβάλλον του αέρα των εσωτερικών χώρων, οπωσδήποτε, τα ραδόνιο 

συσσωρεύεται σε σημαντικά επίπεδα. Το μέγεθος της συγκέντρωσής του σε 

αυτούς τους χώρους εξαρτάται πρωταρχικά από την κατασκευή των κτισμά-

των και από την ποσότητα του ραδονίου στο υποκείμενο έδαφος. Το ραδό-

νιο παράγεται στο έδαφος που προήλθε από τη αποσάθρωση - διάβρωση ου-

ρανιούχων πετρωμάτων. Ως εδαφικό αέριο, το ραδόνιο διαχέεται φυσικά δια 

μέσου ρωγμών και ανοιγμάτων στα διαπερατά εδάφη. Μόλις αυτό εισέλθει 

στην ατμόσφαιρα, αραιώνεται και διασκορπίζεται. Η συγκέντρωσή του στην 

ατμόσφαιρα είναι για το λόγο αυτόν αρκετά χαμηλή.

Η σύνθεση του εδάφους κάτω και γύρω από ένα σπίτι επηρεάζει τα επίπεδα 

του ραδονίου και την ευκολία με την οποία μεταναστεύει προς το εσωτερικό 

του σπιτιού. Κανονικές διαφορές της πίεσης του αέρα μεταξύ του σπιτιού και 

του εδάφους μπορούν να δημιουργήσουν μια ανεπαίσθητη ρωγμή στο σπί-

τι, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να ελκύσει αέριο ραδονίου από το έδα-

φος μέσα στο κτίριο. Η είσοδος του ραδονίου μέσα στο σπίτι από το έδαφος 

μπορεί να γίνει μέσω ρωγμών στα δάπεδα και στα στοιχεία από σκυρόδεμα, 

μέσω των σωλήνων αποχέτευσης των δαπέδων (fl oor drains), μέσω αντλιών 

φρεατίων αποστράγγισης, μέσω των κατασκευαστικών αρμών και μικροσκο-

πικών ρωγμών ή πόρων στους τοίχους. Τα επίπεδα του ραδονίου είναι γενικά 

υψηλότερα στις βάσεις των σπιτιών και στα δωμάτια των ισογείων, τα οποία 

είναι σε επαφή με το έδαφος.

Επειδή το ραδόνιο είναι πολύ βαρύ (είναι το πιο πυκνό γνωστό αέριο), τείνει 

να συγκεντρώνεται στις βάσεις των κτιρίων. Από τη στιγμή της εισόδου του 

στο κτίριο, το ραδόνιο διασπάται ραδιενεργώς. Μερικά από τα θυγατρικά του 

προϊόντα είναι επίσης ραδιενεργά και εκλύουν ακτινοβολία καθώς αυτά δια-

σπώνται. Μερικά από αυτά προσκολλώνται επίσης σε σωματίδια σκόνης και 

έτσι συγκεντρώνονται στα χαμηλότερα επίπεδα των κτιρίων.

Συναγερμός για το ραδόνιο

Άοσμο, αθέατο και χωρίς γεύση, καθώς είναι το ραδόνιο, 

δεν μπορεί να ανιχνευθεί από τις ανθρώπινες αισθήσεις. 

Μπορεί όμως να ανιχνευθεί από συγκεκριμένες συσκευές.
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Το πραγματικό πρόβλημα δημιουργείται, όταν ο 

αέρας -μολυσμένος με ραδόνιο ή κάποιο από τα 

θυγατρικά του προϊόντα- εισπνέεται. Η ραδιενερ-

γός διάσπαση του ραδονίου εκλύει άλφα σωματί-

δια, τα οποία είναι ιδιαιτέρως επιβλαβή για τους 

βιολογικούς ιστούς. Άμεσες δόσεις ακτινοβολίας 

άλφα στο εσωτερικό των πνευμόνων θεωρείται 

ότι προκαλούν περισσότερους θανάτους από καρ-

κίνο των πνευμόνων από οποιαδήποτε άλλη αιτία, με εξαίρεση το κάπνισμα. 

Παράγοντες όπως ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο εξαερισμός του σπιτιού 

επηρεάζουν τις διόδους και τις πηγές, οι οποίες μπορούν να ελκύσουν το 

ραδόνιο στο εσωτερικό των σπιτιών.

Έλεγχος

Οι στρατηγικές ελέγχου του ραδονίου εμπεριέχουν τη μεταβολή των εξής 

τριών παραγόντων:

• Του μεγέθους και της διεύθυνσης των διαφορών στην πίεση ανάμεσα 

στους εσωτερικούς χώρους

• Το ρυθμό λειτουργίας του συστήματος εξαερισμού, και

• Την ποσότητα του εξωτερικού αέρα που εισέρχεται στο σπίτι.

Κατ’ αρχήν βέβαια είναι απαραίτητα:

•Ο έλεγχος του σπιτιού για την ύπαρξη ραδονίου. Αυτό είναι εύκολο και αρ-

κετά φτηνό.

•Η επισκευή του σπιτιού, εάν το επίπεδο ραδονίου σε αυτό είναι πάνω από 4 

picocuries ανά λίτρο (> 4pCi/L).

•Η μείωση των επιπέδων ραδονίου που είναι μικρότερα των 4pCi/L, επειδή 

και αυτά εμπεριέχουν κάποιο κίνδυνο.

Κατά την αγορά ή πώληση ενός σπιτιού, είναι απολύτως αναγκαίο να προη-

γείται το τεστ ραδονίου από έναν εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και εξουσιο-

δοτημένο από την πολιτεία εργολήπτη, ο οποίος και θα το πραγματοποιήσει.

Μέθοδοι μείωσης

Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα για να μειωθεί ή να περιοριστεί ο κίνδυ-

νος από το ραδόνιο στα σπίτια επικεντρώνεται στις εξής κύριες στρατηγικές:

1. Τα σημεία εισόδου του ραδονίου στα σπίτια πρέπει να εντοπιστούν και να 

σφραγιστούν.

2. Ο αερισμός του σπιτιού μπορεί να βελτιωθεί με τη διατήρηση περισσότε-

ρων ανοιχτών παραθύρων ή τη λειτουργία ανεμιστήρων.

3. Κατασκευαστικές μέθοδοι που επιτρέπουν την εγκατάσταση ενός συστή-

ματος αερισμού. Πιθανώς η πιο απλή μέθοδος μείωσης του ραδονίου είναι η 

αύξηση του αερισμού του σπιτιού, (μερικές φορές 

αυτό αρκεί για να λύσουμε το πρόβλημα).

4. Επιλογή μη ραδιενεργών κατασκευαστικών 

υλικών.

5. Η μόνωση των ρωγμών στα κτίρια μπορεί επίσης 

να μειώσει την είσοδο ραδονίου, ιδιαίτερα όταν γί-

νει σε ειδικά σημεία όπου το ραδόνιο εισέρχεται 

στο σπίτι.

Κατασκευαστικές λύσεις

Μια ποικιλία από κατασκευαστικές λύσεις είναι διαθέσιμες και περιλαμβά-

νουν, μεταξύ άλλων, συστήματα αερισμού στα θεμέλια του σπιτιού.

Τα καινούργια σπίτια μπορούν να χτιστούν με χαρακτηριστικά που εμποδί-

ζουν την είσοδο ραδονίου και επιτρέπουν την αντιμετώπιση των προβλη-

μάτων του ραδονίου, τα οποία θα μπορούσαν να εμφανιστούν στο μέλλον.

Αυτά κοστίζουν ελάχιστα, εάν τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευ-

ής του σπιτιού, παρά σε ένα ήδη υπάρχον σπίτι. Αυτές οι επεμβάσεις διατη-

ρούν τις τιμές του ραδονίου σε επίπεδα χαμηλότερα των 2pCi/L. Το κόστος 

των επισκευών για την μείωση του ραδονίου εξαρτάται από τον τρόπο κατα-

σκευής του σπιτιού και από άλλους παράγοντες.

Ουσιαστικά υπάρχουν δύο τρόποι αποφυγής του ραδονίου στο χώρο της 

οικοδομής:

α) Η αεριζόμενη θεμελίωση

Αυτή συνίσταται στη δημιουργία, ουσιαστικά, ενός δεύτερου δαπέδου πάνω 

από το δάπεδο του υπογείου (με ενδιάμεσο κενό) ή στην τοποθέτηση ειδι-

κών πλαστικών τεμαχίων, τύπου igloo, που βοηθούν στη συγκέντρωση των 

ρύπων και τους οδηγούν εκτός οικοδομής (αεριζόμενα δάπεδα).

Οικονομική λύση είναι και η δημιουργία ενός δικτύου φρεατίων που συνδέο-

νται μεταξύ τους με πλαστικούς σωλήνες και οδηγούν επίσης με σωλήνα το 

ραδόνιο εκτός οικοδομής.

Τα φρεάτια αυτά τοποθετούνται μετά το μπάλωμα των πεδίλων και ακολουθεί 

η τοποθέτηση δομικού πλέγματος και η σκυροδέτηση του δαπέδου. Δηλα-

δή τα φρεάτια αυτά, αλλά και οι αγωγοί, θάβονται στο δάπεδο, από το οποίο 

δεν εξέχει παρά μόνο ο αγωγός που οδηγεί το ραδόνιο εκτός κτιρίου! (Φθη-

νή λύση είναι η τοποθέτηση έτοιμων φρεατίων δαπέδων.)

β) Η χρήση ειδικών στεγανοποιητικών μεμβρανών

Στην Ευρώπη, ενεργοποιούνται τουλάχιστον 10 εταιρείες παραγωγής ειδικών 

στεγανοποιητικών μεμβρανών. 

Πηγή: iator.gr

Επειδή το ραδόνιο είναι 
πολύ βαρύ (είναι το πιο 
πυκνό γνωστό αέριο), 

τείνει να συγκεντρώνεται 
στις βάσεις των κτιρίων
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Το Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ έχει προ-

γραμματίσει τα πιο κάτω σεμινάρια για 

το Δεκέμβριο 2010: 

• Ανάλυση και Εφαρμογή Κανονισμών της 16ης 

Έκδοσης για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 1 Δεκεμβρίου 2010

Εισηγητής: Νεόφυτος Νεοφύτου

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να καταρτί-

σει τους ενδιαφερόμενους για τις διάφορες 

μεθόδους και προσεγγίσεις για τη σχεδία-

ση, κατασκευή και συντήρηση των ηλεκτρι-

κών εγκαταστάσεων, όπως αυτές καθορίζο-

νται στους Κανονισμούς της 16ης Έκδοσης 

για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις.

• Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την Ενεργειακή 

Απόδοση των Κτιρίων

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2 Δεκεμβρίου 2010 

Εισηγητής: Δρ Κυριάκος Τσιηφτές 

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να καταρτίσει 

τους ενδιαφερόμενους για τις πρόνοιες της 

Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή από-

δοση των κτιρίων, τις νέες απαιτήσεις που τί-

θενται σε ισχύ, τεχνικές εξοικονόμησης ενέρ-

γειας, επιλογές θερμομονωτικών υλικών, με-

θοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδο-

σης των κτιρίων και τρόπους εξοικονόμησης 

ενέργειας σε υφιστάμενες οικοδομές.

• Εκτίμηση Επικινδυνότητας

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 13 Δεκεμβρίου 2010

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να καταρτίσει 

τους ενδιαφερόμενους έτσι ώστε να ανα-

γνωρίζουν και να κατανοούν τους διάφορους 

κινδύνους στην εργασία και να είναι σε θέση 

να εφαρμόζουν μεθοδολογίες εκτίμησης και 

διαχείρισης του κινδύνου, να εφαρμόζουν 

πρακτικές για πρόληψη των ατυχημάτων και 

να αντιδρούν αποτελεσματικά σε περίπτωση 

εκδήλωσης του κινδύνου.

•Η Νομοθεσία της Ανάπτυξης για το Μηχανικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 16 Δεκεμβρίου 2010 

Εισηγητής: Βαρνάβας Λάμπρου και Γλαύκος 

Κωνσταντινίδης

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να καταρτίσει τους 

ενδιαφερόμενους στον περί Ρυθμίσεως Οδών 

και Οικοδομών Νόμο και τον περί Πολεοδομίας 

και Χωροταξίας Νόμο από την οπτικςή γωνία 

του μηχανικού, έτσι ώστε να μπορούν να αντι-

λαμβάνονται τις πρόνοιές του και να τον εφαρ-

μόζουν ως μηχανικοί, να γνωρίζουν τους περι-

ορισμούς και τις δυνατότητες που τους παρέ-

χει η νομοθεσία, να επιτυγχάνουν τη μέγιστη 

δυνατή αξιοποίησή του στα πλαίσια των υπη-

ρεσιών που προσφέρουν στους εντολείς τους, 

να συμπληρώνουν ορθά και με επάρκεια τα τυ-

ποποιημένα έγγραφα των αρμοδίων Αρχών και 

να αντιλαμβάνονται τις υποχρεώσεις τους ως 

επαγγελματίες μηχανικοί έναντι του Νόμου.

• Έλεγχος και Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκα-

ταστάσεων 16ης Έκδοσης

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 29 Δεκεμβρίου 2010 

Εισηγητής: Νεόφυτος Νεοφύτου

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να καταρτίσει 

τους ενδιαφερόμενους στις διάφορες μεθό-

δους για τον έλεγχο και την επιθεώρηση των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές κα-

θορίζονται στους Κανονισμούς της 16ης Έκ-

δοσης για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-

μενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο 

Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ στα τηλέφωνα 22466633 ή 

στο 77777252.

Σεμινάρια ΚΕΕ για το Δεκέμβριο 2010

Το Τεχνικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με τις επαγγελματικές οργανώ-

σεις, συμμετείχε στην έκθεση επαγγελμάτων «Σταδιοδρομία 2010», η 

οποία διοργανώθηκε στις 21 και 22 Νοεμβρίου στα Κεντρικά Γραφεία Διοί-

κησης της Τράπεζας Κύπρου, στην Αγία Παρασκευή στη Λευκωσία.

Η εν λόγω εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καθη-

γητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΟΕΛΜΕΚ) και την 

Τράπεζα Κύπρου.

Το ΕΤΕΚ συμμετείχε με παρουσία στον εκθεσιακό χώρο, με εκπροσώπους όλων των κλάδων μηχα-

νικής επιστήμης, για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού και με παρουσιάσεις των επαγγελμάτων που 

ρυθμίζονται από τον περί ΕΤΕΚ Νόμο. 

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων, γονέων αλλά και μαθητών, γινόταν τόσο προφορικά όσο και με έντυ-

πο υλικό. Οι βασικές απορίες των επισκεπτών ήταν για τη φύση του κάθε επαγγέλματος που εκπροσω-

πεί το ΕΤΕΚ, την ακαδημαϊκή εκπαίδευση που απαιτείται για την εγγραφή στο ΕΤΕΚ και την άσκηση επαγ-

γέλματος με βάση τη νομοθετική ρύθμιση, την επαγγελματική κατοχύρωση και τη φύση εργασίας, καθώς 

και για τις προοπτικές και δυνατότητες εργοδότησης τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμβολή των επαγγελματικών οργανώσεων στην επιτυχία της εκπροσώπησης του ΕΤΕΚ στην έκ-

θεση ήταν πολύ σημαντική, αφού με την παρουσία εκπροσώπων τους, έγινε εφικτή η σωστή ενη-

μέρωση του κοινού.

Όλες οι διαλέξεις που έγιναν από εκπροσώπους του ΕΤΕΚ για τους κλάδους μηχανικής επιστήμης 

έτυχαν θετικής ανταπόκρισης από το κοινό. 

Το ίδιο έντονο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε και φέτος, από γονείς και μαθητές, για τους κλάδους Πο-

λιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανι-

κής και Μηχανικής της Πληροφορικής. Ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από το κοινό παρατηρήθη-

κε για τους κλάδους Αρχιτεκτονικής, περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Επιμέτρη-

σης Ποσοτήτων. 

Ακολουθεί πίνακας με το πρόγραμμα διαλέξεων όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ:

Έκθεση επαγγελμάτων «Σταδιοδρομία 2010»
ΤΟ  ΕΤΕΚ  ΚΟΝΤΑ ΣΤ ΙΣ  ΑΝΥΣΗΧΙΕΣ  ΤΩΝ ΝΕΩΝ Γ ΙΑ  ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ

1.  Κώστας Μελετίου

 Πολιτικός Μηχανικός ΕΤΕΚ

2.  Κωνσταντίνος Κυπρής

 Αρχιτέκτονας Αρχιτεκτονική

3. Γιώργος Χριστοφόρου

 Πολιτικός Μηχανικός Πολιτική Μηχανική

4. Γιώργος Κακουλλής

 Μηχανολόγος Μηχανικός Μηχανολογική Μηχανική

5. Γιάννος Χαρτούτσιος

 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ηλεκτρολογική Μηχανική

 Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονική Μηχανική

6. Νεόφυτος Ξενοφώντος

 Μηχανικός Πληροφορικής Μηχανική της Πληροφορικής

7. Μιχάλης Χρυσάφης

 Χημικός Μηχανικός Χημική Μηχανική

8. Γιώργος Νικήτας

 Γεωλόγος Γεωλογία

9. Χρυσάνθη Κλεάνθους

 Αγρονόμος Τοπογράφος  Αγρονομική Τοπογραφική

 Μηχανικός Μηχανική

10. Γιώργος Μούντης

 Επιμετρητής Ποσοτήτων Επιμέτρηση Ποσοτήτων

11 Κυριάκος Ταλαττίνης

 Εκτιμητής Ακινήτων Εκτίμηση γης
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Σε απαντητική του επιστολή προς τον Επί-

τροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοι-

νωνιών και Ταχυδρομείων, το ΕΤΕΚ αναφέρει 

ότι έχει αποφασίσει τη σύσταση ομάδας ερ-

γασίας, η οποία αποτελείται από τους κ. Γιώρ-

γο Μούντη, επιμετρητή, και τον κ. Χρύσανθο 

Χρυσάνθου, αρχιτέκτονα, υπό τον συντονισμό 

του Β΄ αντιπροέδρου του ΕΤΕΚ, κ. Κωνσταντί-

νου Κωνσταντή, οι οποίοι αφού μελετήσουν 

τα σχετικά έγγραφα που προσκομίστηκαν για 

την αγορά ιδιόκτητου κτιρίου, σε πρώτο στά-

διο θα υποβάλουν εισήγηση για τη διαδικα-

σία που θα πρέπει να ακολουθήσει το ΓΕΡΗ-

ΕΤ για σκοπούς εξασφάλισης ιδιόκτητου κτι-

ρίου (εκδήλωση ενδιαφέροντος, διαγωνισμό 

κ.ο.κ.), καθώς και σε σχέση με πιθανή προκή-

ρυξη για πρόσληψη διευθυντή έργου.

Εξασφάλιση 
υπηρεσιών 

συμβούλου για 
την αγορά 

ιδιόκτητου κτιρίου 
από το ΓΕΡΗΕΤ

Θετικά τοποθετήθηκε το ΕΤΕΚ σε αίτηση για την ανέγερση εκ-

κλησίας στην Κορφή Λεμεσού. Το Επιμελητήριο, σε επιστολή 

του προς το διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του υπουρ-

γείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σημειώνει ότι 

«όπως αναφέρει και ο μελετητής, ο οποίος συμπλήρωσε και υπέβα-

λε τη σχετική αίτηση, τα τελικά σχέδια του έργου θα πρέπει να λά-

βουν σοβαρά υπόψη το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της περιο-

χής, καθώς και άλλα πολεοδομικά κριτήρια, έτσι που η προτεινόμε-

νη ανάπτυξη να είναι πλήρως εναρμονισμένη με το φυσικό και οικι-

στικό περιβάλλον.

Εξυπακούεται ότι οι όροι που παρατίθενται στην προκαταρκτική 

γνωμάτευση θα υιοθετηθούν και στο τελικό έγγραφο, αφού βέβαια 

ληφθούν υπόψη και τυχόν άλλες παρατηρήσεις των μελών της Επι-

τροπής.

Παράλληλα, το κράτος να μεριμνήσει ούτως ώστε να ενδυναμωθούν 

και αναβαθμισθούν οι διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των 

εργασιών του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια του τελικού σχεδιασμού 

και εκτέλεσής του».

ΕΠ Ι ΤΡΟΠΗ ΕΚΤ ΙΜΗΣΗΣ  ΠΕΡ ΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΩΝ  ΕΠ ΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ανέγερση εκκλησίας στην Κορφή Λεμεσού

Το Τεχνικό Επιμελητήριο ενημέρωσε τον 

πρόεδρο του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκ-

κλίσεων σχετικά με την αρνητική θέση του ως 

προς την αίτηση του κ. Σάββα Χατζηχριστοφή 

και άλλων, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας 

κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης 

Πολιτικής, για προσθήκες χοιροτροφικών υπο-

στατικών σε αδειούχα χοιροτροφική μονάδα, 

στο Ακάκι, με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 

26(2) και 26(3) του Περί Πολεοδομίας και Χω-

ροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(1)/99 

και των Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

(Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 

309/99) και των Περί Πολεοδομίας και Χωρο-

ταξίας (Παρεκκλίσεις) (Τροποποιητικών) Κανο-

νισμών του 2005 (Κ.Δ.Π. 120/2005).

Όπως αναφέρει στην επιστολή του, το ΕΤΕΚ 

θεωρεί ότι «η προαναφερόμενη αίτηση αφο-

ρά σημαντική αύξηση της δυναμικότητας της 

υφιστάμενης αδειούχας χοιροτροφικής μονά-

δας, η οποία ευρίσκεται σε γεωργική ζώνη και 

σε μικρή απόσταση από την υφιστάμενη οικι-

στική ζώνη».  Σημειώνει επίσης ότι «οι προσθή-

κες στην ανάπτυξη έχουν ολοκληρωθεί παρά-

νομα χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούμενων 

αδειών. Επιπρόσθετα, ο αιτητής δεν έχει προ-

βεί στην λήψη των απαιτούμενων από τη νομο-

θεσία μέτρων για την προστασία του περιβάλ-

λοντος και της δημόσιας ασφάλειας και υγείας. 

Η αίτηση δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κρι-

τήρια του Κανονισμού 19(1) [Κ.Δ.Π. 309/99] και 

αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη γενική 

στρατηγική της Δήλωσης Πολιτικής και τις ανέ-

σεις των κατοίκων της περιοχής».

Το ΕΤΕΚ τονίζει στην επιστολή του ότι αναμέ-

νει από τις αρμόδιες Αρχές:

Να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέρ-

γειες για τη μετακίνηση της μονάδας σε ζώνη 

που επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση και να 

λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την εφαρμογή 

της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Μέχρις ότου επιτευχθεί η μεταφορά της μο-

νάδας, να επιβληθούν τα κατάλληλα μέτρα για 

τον τερματισμό της ρύπανσης του περιβάλλο-

ντος και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφά-

λειας και υγείας, καθώς και  των ανέσεων των 

παρακείμενων περιοχών κατοικίας.

Προσθήκες υποστατικών σε 
αδειούχα χοιροτροφική μονάδα

Τη θετική αντιμετώπιση της αίτησης της εταιρείας Grand Futur 

IV Holdings Ltd (ΛΕΜ/1879/2008, ΛΕΜ/1880/2008) για χο-

ρήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του 

Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για αλλαγή χρήσης υφιστάμενου ξενο-

δοχείου σε γραφεία, στο δήμο Γερμασόγειας, συστήνει το ΕΤΕΚ 

προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.

Αιτιολογώντας τη θέση του, το ΕΤΕΚ αναφέρει ότι δεν αναμένε-

ται να επηρεαστεί ουσιωδώς η γενική στρατηγική του Τοπικού 

Σχεδίου Λεμεσού.

Μετατροπή ξενοδοχείου 
σε γραφεία

Αρνητικά τάχθηκε το ΕΤΕΚ ως προς την αίτηση της εταιρείας Salmary Ltd για 

χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπι-

κού Σχεδίου Αγίας Νάπας, σε σχέση με προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρή-

σης υπόγειου χώρου συγκροτήματος οργανωμένων διαμερισμάτων σε μουσικο-

χορευτικό κέντρο, στην Αγία Νάπα.

Το Επιμελητήριο ενημέρωσε τον πρόεδρο του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλί-

σεων ότι θεωρεί ότι η αίτηση δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κριτήρια του Κανο-

νισμού 19(1) [Κ.Δ.Π. 309/99] και ότι αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη γε-

νική στρατηγική του Τοπικού Σχεδίου Αγίας Νάπας. 

Μετατροπή διαμερισμάτων 
σε μουσικοχορευτικό κέντρο
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Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ουράνιο Ιωαννίδη, το ΕΤΕΚ ζή-

τησε ενημέρωση σχετικά με θέμα που προέκυψε για επεμβάσεις στο κτίριο της Επιτροπής στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με επιστολή που έλαβε το ΕΤΕΚ από τους μελετητές του κτιρίου, ο πρόεδρος της ΚΟΕ ανακοί-

νωσε ότι «σε συνεργασία με το υπουργείο Συγκοινωνιών έχει εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του αρχιτέκτο-

να Κωνσταντίνου Κοντεάτη, που εργάζεται στο υπουργείο, για να ολοκληρωθεί μια εσωτερική μετατρο-

πή του Ολυμπιακού Μεγάρου σε μουσείο και βιβλιοθήκη».

Το Επιμελητήριο, στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΚΟΕ, σημειώνει ότι «οι μελετητές του έργου θα πρέ-

πει να είναι ενήμεροι εκ των προτέρων για τις όποιες επεμβάσεις προγραμματίζονται να γίνουν στο κτίριο, για 

το οποίο εκπόνησαν τη σχετική μελέτη. Επίσης είναι επιθυμητό να ζητείται και η δική τους άποψη για τις πιθα-

νές επεμβάσεις».

Επεμβάσεις στο Ολυμπιακό Μέγαρο

Οπρόεδρος και το Γενικό Συμβούλιο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

απέστειλαν συγχαρητήριες επιστολές προς:

• To νέο πρόεδρο του Τεχνικού Επιμε-

λητηρίου Ελλάδας, κ. Χρήστο Σπίρτζη. 

Ευχές διαβιβάσθηκαν και στα υπόλοιπα 

μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ 

που εξελέγησαν. Στην επιστολή προς τον 

κ. Σπίρτζη, το ΕΤΕΚ ζήτησε την πραγμα-

τοποίηση συνάντησης στην Αθήνα για 

σκοπούς γνωριμίας, αλλά και για ανταλ-

λαγή απόψεων σε σειρά θεμάτων που 

απασχολούν τους μηχανικούς σε Κύπρο 

και Ελλάδα.

• Τη νέα Γενική Λογίστρια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, κ. Ρέα Γεωργίου, και το νέο Βοηθό Γενικό Λογιστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

κ. Ανδρέα Ζαχαριάδη, και τους ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στο έργο που ανέλαβαν.

•Τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών για την εκλογή τους 

και τους ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στο έργο που ανέλαβαν.

Εκ παραδρομής στο προηγούμενο τεύχος μας, στο θέμα για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 

για την ανέγερση νέου κτιρίου του Λυκείου Δασούπολης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, έγι-

ναν δύο λάθη: Η κ. Μήνα Σοφοκλέους γράφτηκε ως Μηνάς Σοφοκλέους και η ιδιότητα της 

κ. Γιαννούλας Παπαγιάννη (Πολιτικός Μηχανικός των Τ.Υ. του υπουργείου Παιδείας) γράφτη-

κε ως Λειτουργός.

Συγχαρητήριες επιστολές

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
Λυκείου Δασούπολης

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Νο-

εμβρίου 2010, στα γραφεία του ΕΤΕΚ, 

συνάντηση αντιπροσωπειών του Πειθαρ-

χικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ και του Συμ-

βουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργολη-

πτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων 

(Σ.Ε.Ε.Ε.). Επικεφαλής των δύο αντιπρο-

σωπειών ήταν ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ και 

πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 

κ. Χρίστος Ευθυβούλου, και ο διευθυντής 

του Σ.Ε.Ε.Ε., κ. Λάκης Καλός. 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η κα-

ταγραφή, συζήτηση και επίλυση των πρα-

κτικών προβλημάτων και δυσκολιών που 

παρατηρούνται στις διαδικασίες υπο-

βολής και διερεύνησης καταγγελιών για 

αντιδεοντολογική συμπεριφορά, τις οποί-

ες υποβάλει το ΣΕΕΕ και διερευνά ως αρ-

μόδιο σώμα το Πειθαρχικό Συμβούλιο του 

ΕΤΕΚ. Επισημαίνεται ότι με την εν λόγω 

διαδικασία καταγγέλλονται για αντιδεο-

ντολογική συμπεριφορά μέλη του ΕΤΕΚ, 

διότι επιβλέπουν έργα που, ενώ εμπί-

πτουν σε συγκεκριμένη τάξη έργου, εκτε-

λούνται από εργολάβους που είναι μικρό-

τερης τάξης.

Το υπουργείο Εσωτερικών 

ανακοίνωσε ότι έγινε δέκτης 

καταγγελίας ότι σε ιδιωτικά κυ-

ρίως οικοδομικά έργα χρησιμο-

ποιούνται χαλύβδινα πλέγματα, 

τα οποία δεν παράγονται σε ερ-

γοστάσια που να χρησιμοποιού-

νται μηχανικές μέθοδοι.

Η παραγωγή χαλύβδινων πλεγ-

μάτων σε εργοστάσια που χρη-

σιμοποιούν μηχανικές μεθόδους 

είναι απαίτηση του Προτύπου ΕΝ 

10080, το οποίο ακόμη δεν εί-

ναι εναρμονισμένο. Επίσης, το 

κυπριακό Πρότυπο CYS 302 κά-

νει παραπομπές στο Πρότυπο ΕΝ 

10080 και ουσιαστικά εφαρμόζει 

τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ 

10080.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

ΕΤΕΚ-ΣΕΕΕ

ΕΚΤΟΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 
ΠΛΕΓΜΑΤΑ
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Τ ο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-

τήριο (ΚΕΒΕ) διοργάνωσε, στις 21 Οκτωβρίου, 

από κοινού με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίη-

σης (CYS) και με τη συνεργασία της Μονάδας Ενη-

μέρωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής 

Στήριξης Κύπρου, ημερίδα με θέμα: «Η χρήση των 

Προτύπων σε οικονομίες που βασίζονται στον το-

μέα των υπηρεσιών: “Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο CYS EN 

15838:2009 για Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών”».

Σε μικρές οικονομίες όπως της Κύπρου, όπου οι Μι-

κρομεσαίες Επιχειρήσεις κυριαρχούν και δραστηριο-

ποιούνται κατά κύριο λόγο στον τομέα των υπηρε-

σιών, τα Πρότυπα -και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν 

την παροχή υπηρεσιών- διαδραματίζουν ουσιαστικό 

ρόλο για την επιβίωση, αλλά και την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων αυτών.

Βασικός σκοπός της ημερίδας ήταν να ενημερωθούν 

οι κυπριακές επιχειρήσεις για το νέο Ευρωπαϊκό Πρό-

τυπο CYS EN 15838:2009 που αφορά τα Κέντρα Εξυ-

πηρέτησης Πελατών, τα οποία λειτουργούν σε ένα 

ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών. Η εφαρ-

μογή του Προτύπου οδηγεί αναμφίβολα στην ανα-

βάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπη-

ρεσιών με την κατακόρυφη και σταθερή βελτίωση 

της εξυπηρέτησης των πελατών, ως αποτέλεσμα της 

οποίας είναι και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

ολόκληρης της επιχείρησης-οργανισμού. Το Πρότυ-

πο αποτελεί ήδη σημαντικό εργαλείο για τις επιχει-

ρήσεις που διαθέτουν Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελα-

τών, αφού έχει δοκιμαστεί και έχει επιβεβαιωθεί η δι-

αφορά που καταγράφεται στις επιδόσεις των οργανι-

σμών που έχουν υιοθετήσει τις πρόνοιές του.

Παράλληλα, στην ημερίδα έγινε παρουσίαση των 

υπηρεσιών του Γραφείου Τυποποίησης του Ευρω-

παϊκού Συνδέσμου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

(NORMAPME) ως επίσης και των υπηρεσιών του Κυ-

πριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) προς τις μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις.

Προσκεκλημένος ομιλητής στην ημερίδα ήταν ο κ. 

Peter Jonas, Διευθυντής Πιστοποίησης του Αυστρια-

κού Οργανισμού Τυποποίησης (ASΙ), ο οποίος θεωρεί-

ται από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες στην Ευ-

ρώπη για το πιο πάνω Πρότυπο. Επιπρόσθετα, σημα-

ντική συνεισφορά είχε ο Δρ Άντριαν Ιωάννου, ο οποί-

ος επικεντρώθηκε σε εμπειρίες από εφαρμογές σε 

κυπριακά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο CYS EN 15838:2009 
για Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών

ΟΔιεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), η Διεθνής Επι-

τροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (IEC) και ο Διεθνής 

Οργανισμός Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ITU) επέλεξαν το 

θέμα της «Προσβασιμότητας» για να γιορτάσουν την Παγκό-

σμια Ημέρα Προτύπων του 2010. 

Τουλάχιστον 650 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως παρου-

σιάζουν κάποιου είδους αναπηρία. Το ένα τέταρτο των πολιτών 

που διαμένουν στις αναπτυγμένες χώρες είναι ηλικίας 60 και 

άνω, ενώ μέχρι το 2050, οι πλείστες αναπτυσσόμενες χώρες θα 

αγγίξουν το ποσοστό αυτό.

Η προσβασιμότητα αποτελεί ένα συνεχώς αυξανόμενο ζήτημα, 

καθώς οι ηλικιωμένες πληθυσμιακές ομάδες και τα άτομα με ει-

δικές ανάγκες απαιτούν ίση πρόσβαση στην κοινωνική, πολιτική 

και οικονομική ζωή της χώρας τους. Γι’ αυτούς, όπως συμβαίνει και με όλους μας, η πρόσβαση στην 

ενημέρωση και την επικοινωνία είναι τόσο σημαντική όσο η δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανείς 

ανελκυστήρα, να εισέρχεται σε κτίριο, να ταξιδεύει ή να χρησιμοποιεί με ασφάλεια μια συσκευή.

Όμως η προσβασιμότητα δεν αναφέρεται μόνο στους ηλικιωμένους ή τα άτομα με αναπηρίες. Ο 

καθένας, σε κάποιο στάδιο της ζωής του, μπορεί να αντιμετωπίσει προσωρινή μείωση προσβα-

σιμότητας. Όταν συμβαίνει αυτό, οι καθημερινές δραστηριότητες μπορεί να γίνουν πολύ περί-

πλοκες. Τα διεθνή Πρότυπα παρέχουν, στους κατασκευαστές και σε όσους προσφέρουν υπη-

ρεσίες, τις κατευθυντήριες γραμμές στο πώς να διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες, προσβά-

σιμα σε όλους.

Τα διεθνή Πρότυπα διευκολύνουν την πρόσβαση όλων σε προϊόντα, κατασκευές και υπηρεσί-

ες. Περιλαμβάνουν αρχές ασφαλείας, εργονομία και εναρμονισμένες μεθόδους δοκιμής - εφό-

δια που αυξάνουν την προσβασιμότητα. Τα Πρότυπα, επίσης, αποτελούν τη βάση για τεχνολογι-

κές καινοτομίες σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Συγκεκριμένα, συμβάλλουν ώστε 

η αγορά να κινείται γρηγορότερα και να προωθείται το διεθνές εμπόριο.

Γ ΙΑ  ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 2010

Η νομοθεσία για την Ασφάλεια 

και Υγεία στην Εργασία, για την 

οποία έχει αρμοδιότητα το Τμή-

μα Επιθεώρησης Εργασίας, επιβάλ-

λει υποχρεώσεις σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα. Οι παραβάσεις των υπο-

χρεώσεων αυτών συνιστούν ποινικά 

αδικήματα.

Στις περιπτώσεις που εντοπίζονται 

σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας 

-ή όταν συμβαίνουν σοβαρά ατυχή-

ματα- για τις οποίες μπορεί να εξα-

σφαλιστούν κατάλληλες και επαρ-

κείς μαρτυρίες, προωθούνται ποινι-

κά μέτρα εναντίον των παραβατών. 

Η προώθηση των μέτρων αυτών έχει 

ως σκοπό την εμπέδωση του αισθή-

ματος δικαίου καθώς και τον παρα-

δειγματισμό των παρανομούντων, 

αλλά και άλλων εμπλεκομένων, ώστε 

να αποφευχθούν παρόμοιες παραβά-

σεις στο μέλλον.

Σε περίπτωση που το Δικαστήριο 

επιβάλλει ουσιαστική ποινή στους 

κατηγορούμενους, τότε το Τμή-

μα Επιθεώρησης Εργασίας ετοιμά-

ζει ανακοίνωση, η οποία αφορά την 

καταδίκη τους, την αποστέλλει στα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την 

καταχωρεί στην ιστοσελίδα του Τμή-

ματος για ενημέρωση του κοινού. 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.

mlsi.gov.cy/dli περιλαμβάνονται λε-

πτομέρειες για τις παραβάσεις της 

νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας 

και Υγείας στην Εργασία που οδή-

γησαν στην καταδίκη, καθώς και οι 

ποινές που επιβλήθηκαν. Οι αποφά-

σεις για τις οποίες εκδόθηκαν σχε-

τικές ανακοινώσεις περιγράφονται 

σε κείμενα της πιο πάνω ιστοσελί-

δας, όπου η ταξινόμηση γίνεται κατά 

έτος και επαρχία. Διευκρινίζεται ότι 

στα κείμενα υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου οι καταδικασθέντες εμφανί-

ζονται περισσότερες από μία φορές, 

γιατί καταδικάστηκαν σε ξεχωριστές 

ποινικές υποθέσεις.

Καταδίκες για 
την Ασφάλεια 

και Υγεία 
στην Εργασία
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Σε συνέχεια συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εσωτερικών, κατά την οποία συνε-

χίστηκε η κατά Άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου 

τροποποίησης της περί Ρύθμισης Οδών και Οικο-

δομών Νομοθεσίας, το ΕΤΕΚ, με επιστολή του προς 

τον πρόεδρο της Επιτροπής, παρέθεσε την εισήγη-

σή του σχετικά με την προσκόμιση έκθεσης κατά-

στασης του στατικού φορέα της κατασκευής σε οι-

κοδομές, οι οποίες αδειοδοτήθηκαν πριν την εισα-

γωγή του σεισμικού κώδικα, κάτι που θα διασφα-

λίσει ότι η κατασκευή, η οποία θα νομιμοποιηθεί, 

πληροί ελάχιστους όρους ασφάλειας.    

Άρθρο 10Δ (3) 

Στο τέλος της παραγράφου 10Δ(3) που καταλήγει με 

τη φράση «... διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα σχέ-

δια και έγγραφα της άδειας» θα πρέπει να προστεθεί 

το κείμενο «...σε ό,τι αφορά παρατυπίες που περιέ-

χονται στο Παράρτημα (Άρθρο 10Δ (1) και 10Δ (12)...»

Πριν την επόμενη παράγραφο, η οποία αρχίζει με 

τη φράση «Νοείται ότι σε περίπτωση που η αρμόδια 

Αρχή...», θα πρέπει να υπάρχει εισαγωγή του νέου, 

πιο κάτω αναφερόμενου κειμένου:

«Στις περιπτώσεις στις οποίες, η άδεια οικοδομής 

εκδόθηκε πριν την 1η Ιανουαρίου 1994, η αίτηση 

συνοδεύεται από έκθεση κατάστασης του στατικού 

φορέα της κατασκευής.

Νοείται ότι στην περίπτωση που ο στατικός φορέας 

της κατασκευής έχει υποστεί τροποποιήσεις σε σχέ-

ση με την άδεια, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκ-

δοσης αυτής, η αίτηση θα συνοδεύεται και από στα-

τική μελέτη  με βάση τον κώδικα που ίσχυε κατά την 

περίοδο αδειοδότησής της, καθώς και από έκθεση της 

παρούσας κατάστασης του φορέα της κατασκευής».

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να πιστοποιήσει ένας αρχιτέκτονας ή 

μηχανικός το 2011 ότι ακολουθήθηκαν τα σχέδια 

και οι όροι της άδειας σε θέματα που αφορούν δι-

ατομές σιδήρου, σκυροδέτησης, θεμελίωσης κ.λπ., 

όταν δεν επέβλεψε τις κατασκευαστικές εργασίες. 

Άρα δεν μπορεί να υπογράψει και να αναλάβει την 

ευθύνη για κάτι το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει σε 

ουσιαστικό βαθμό. Εάν δεν διευκρινιστεί αυτό, τότε 

πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα, παρεξη-

γήσεις και καθυστέρηση κατά την εφαρμογή της 

νομοθεσίας. 

Επειδή, όμως, η Πολιτεία θα νομιμοποιήσει κάποιες 

οικοδομές το 2011 και 2012, θεωρούμε ότι αυτές 

που αδειοδοτήθηκαν πριν την εισαγωγή του σει-

σμικού κώδικα, δηλαδή πριν το 1994, θα πρέπει να 

πληρούν μερικούς στοιχειώδεις όρους ασφάλειας 

για να αποφευχθεί το έστω και μικρής πιθανότητας 

σενάριο να νομιμοποιηθεί μία κατασκευή το 2011 

και σε μικρό χρονικό διάστημα μετά να καταρρεύ-

σει γιατί είχε εμφανείς αστοχίες. 

Στην περίπτωση που ο στατικός φορέας της κα-

τασκευής έχει τροποποιηθεί, τότε το ΕΤΕΚ θεωρεί 

ότι πέραν της έκθεσης, όσον αφορά την κατάστα-

ση του φορέα της κατασκευής, είναι απαραίτητο να 

υποβάλλεται και στατική μελέτη βάσει του κώδικα 

που ίσχυε κατά την περίοδο αδειοδότησής της.

Το ΕΤΕΚ επισήμανε ακόμα δύο σημεία:

1. Κατά την τροποποίηση του Άρθρου 4 του βασι-

κού Νόμου έχει αφαιρεθεί εκ παραδρομής, κατά 

την εκτίμηση του ΕΤΕΚ, η επιφύλαξη «νοείται ότι ο 

έλεγχος που ασκείται από την αρμόδια Αρχή περιο-

ρίζεται μόνο στα θέματα που εμπίπτουν στις διατά-

ξεις που παρόντος Νόμου και δεν επεκτείνεται σε 

θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις άλλων εξειδι-

κευμένων νομοθεσιών». 

2. Η περίοδος υποβολής αίτησης, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που ορίζει το τροποποιητικό νομοσχέδιο 

του περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών, είναι μό-

λις ένα έτος, σε αντιπαραβολή με την περίοδο υπο-

βολής αίτησης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορί-

ζει το τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Πολεο-

δομίας και Χωροταξίας, που είναι τρία έτη. Περαι-

τέρω, στο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας νομο-

σχέδιο έχει υιοθετηθεί η φιλοσοφία της επιβολής 

κινήτρων/αντικινήτρων για μην υποβληθούν όλες 

οι αιτήσεις μαζικά, λίγο πριν παρέλθει η προθεσμία 

που θέτει ο νόμος.

Έκδοση αδειών και τίτλων ιδιοκτησίας 

Σε συνέχεια των σχετικών απόψεων που 

κατέθεσε στην Επιτροπή Εσωτερικών της 

Βουλής για το θέμα της τροποποίησης του 

«περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμου, 

πιστοποιητικό συμπλήρωσης εργασιών», το 

ΕΤΕΚ, με επιστολή του προς τον πρόεδρο και τα 

μέλη της Επιτροπής, αναφέρει ότι θεωρεί πως 

η εισαγωγή της παραγράφου 3 του Άρθρου 10 

- 10(3) του περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδο-

μών Τροποποιητικού Νόμου δεν είναι η βέλτι-

στη προσέγγιση και δεν πρέπει να υιοθετηθεί.

Το Επιμελητήριο, αφού μελέτησε το θέμα, ει-

σηγείται την πιο κάτω προσέγγιση.  Οι παρά-

γραφοι 2 και 3 του νέου Άρθρου 10 να διατυ-

πωθούν ως εξής: 

10 (2) ο κάτοχος της άδειας, μέσα σε περίοδο 

που δεν υπερβαίνει τις 21 ημέρες από τη συ-

μπλήρωση της εργασίας, σε σχέση με την οποία 

εκδόθηκε η άδεια σύμφωνα με της διατάξεις 

του Άρθρου 3, οφείλει να γνωστοποιήσει στην 

αρμόδια Αρχή τη συμπλήρωση και να υποβά-

λει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης 

Νοείται ότι η αρμόδια Αρχή δεν προχωρεί στην 

εξέταση θέματος χορήγησης πιστοποιητικού 

έγκρισης, εκτός αν και μέχρις ότου έχει ενώπι-

όν της και το πιστοποιητικό συμπλήρωσης του 

έργου ή τμήματός του, που εκδίδεται κατά τον 

καθορισμένο τρόπο από τον επιβλέποντα μηχα-

νικό.

10 (3) ο επιβλέπων μηχανικός μέσα σε περίοδο 

21 ημερών από τη συμπλήρωση -  

(α) της εργασίας ή θέματος σε σχέση με την 

οποία εκδόθηκε η άδεια σύμφωνα με τις δι-

ατάξεις του Άρθρου 3, ή 

(β) μεγάλου ποσοστού της εργασίας, ή 

(γ) της έναρξης χρήσης του συνόλου ή τμή-

ματός της, χωρίς να έχουν συμπληρωθεί 

πλήρως ή επακριβώς όλες οι εργασίες που 

προνοούνται στην άδεια οικοδομής 

οφείλει να παραδώσει στον κάτοχο της άδειας 

πιστοποιητικό, με το οποίο να βεβαιώνεται 

η συμπλήρωση της εργασίας ή του θέματος, 

σύμφωνα με την άδεια που εκδόθηκε ως ανω-

τέρω, ή το στάδιο και το βαθμό εκτέλεσης της 

εργασίας ή τμήματός της και τα θέματα στα 

οποία η εργασία δεν είναι σύμφωνη με την 

άδεια, αντίστοιχα.

Περαιτέρω, το Άρθρο 20 από:

20.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει:

(α) Οποιαδήποτε από τις διατάξεις του Άρ-

θρου 3,4,(1Α), 9Α, ή 10· ...

θα πρέπει να γίνει 

20.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει:

(α) Οποιαδήποτε από τις διατάξεις του Άρ-

θρου 3,4,(1Α), 9Α, ή 10(1) και 10(2)...

Δηλαδή, μόνο η παραβίαση του 10(1) και 10(2) 

να είναι ποινικό αδίκημα.

Τροποποίηση του περί Ρύθμισης 
Οδών και Οικοδομών Νόμου

Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ Η  Δ Ι Ε ΥΘ Ε Τ Η Σ Η  Κ Α Ι  Ε Κ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Ν Ο Μ ΟΥ 

Συζήτηση νομοσχεδίου 
τροποποίησης της περί 

Ρύθμισης Οδών και 
Οικοδομών Νομοθεσίας 



ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
• Ολίβια Χούτρη, πολιτικός μηχανικός, για κακο-

τεχνίες στην εκτελεσθείσα εργασία (τοιχοποιία) και 

κοστολόγηση της εργασίας σε οικία στο Τσέρι.

• Ανδρέας Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός, για κα-

κοτεχνίες και οικονομική διαφορά σε οικοδομή στη 

Λεμεσό.

• Γιαννάκης Κουής, επιμετρητής, για εκτίμηση ερ-

γασιών, κακοτεχνίες, υπερχρεώσεις, καθυστέρηση 

στην παράδοση του έργου και άλλα προβλήματα σε 

κέντρο με πισίνα και λίμνες, στο Παλιομέτοχο.

• Μιχάλης Καμιναράς, πολιτικός μηχανικός, για 

λανθασμένη τοποθέτηση της πέτρας και άλλα προ-

βλήματα σε οικία στο χωριό Σαλαμιού της Πάφου.

• Τώνης Δίκαιος, αρχιτέκτονας μηχανικός, για τις 

ζημιές και το κόστος επιδιόρθωσης τους από λαν-

θασμένη ή/και ακατάλληλη στεγανοποίηση και θερ-

μομόνωση της ταράτσας οικίας στην Πάνω Δευτερά.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
• Λούκας Πέτρου, πολιτικός μηχανικός, για να ανα-

λάβει τον έλεγχο της γεωτεχνικής μελέτης και της 

μελέτης του πολιτικού μηχανικού που κατατέθηκε 

στο δήμο, για τη στατική επάρκεια πολυκατοικίας 

στην Παλλουριώτισσα.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
• Κώστας Παπαλλάς, αρχιτέκτονας, στην Κριτική 

Επιτροπή για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την 

ανέγερση Δημοτικής Αγοράς και Δημοτικού Χώρου 

Στάθμευσης στη Λάρνακα.

• Σκεύη Φαραζή, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επι-

τροπή για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη δια-

μόρφωση των Λανιτείων Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού.

• Αντωνία Θεοδοσίου, αρχιτέκτονας, στην Κριτική 

Επιτροπή της απονομής του 4ου Βραβείου στη μνή-

μη Αλέξη Θεοδοσιάδη.

• Βασίλης Ιερείδης, Ηρακλής Παπαχρίστου και 

Στέλλα Ευαγγελίδου, στις νέες ειδικές Επιτρο-

πές Άσκησης Αισθητικού Ελέγχου σύμφωνα με την 

Εντολή αρ. 2/2008 του υπουργού Εσωτερικών.

• Ανανέωση Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής CYS/TE16 

- Ασφάλεια Παιχνιδότοπων, Υδροπάρκων και Go-

Karts: «CYSTE16/YE1 Πίστες Go-Kart Αναψυχής» 

Γιάννης Κακουλλής, «CYSTE16/YE2 Παιχνιδότοποι» 

Χριστάκης Μελετιές, «CYSTE16/YE3 Υδροπάρκα» 

Κυριάκος Τσιηφτές.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ 
• Μακάριος Χαραλαμπίδης, πολιτικός μηχανικός, 

για τη διαφορά μεταξύ M&G Megabuild Ltd και Plan 

Developers Ltd.

• Πλάτωνας Στυλιανού, πολιτικός μηχανικός, για τη 

διαφορά μεταξύ Αντώνη Περικλέους και ΣΟΔΑΠ Λτδ.

• Βαρνάβας Λάμπρου, πολιτικός μηχανικός, για 

την οικονομική διαφορά μεταξύ του τεχνικού γρα-

φείου Νίκος Αναστασίου & Συνεργάτες και των πε-

λατών τους, JRD Developments Ltd, για 12 διώρο-

φες κατοικίες στην Χοιροκοιτία, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 4(2) - Εξουσιοδότηση Εντολέα.

• Χρίστος Ιωσηφίδης, αρχιτέκτονας-πολιτικός μη-

χανικός για οικία στο Παραλίμνι.

w w w. e t e k . o r g . c y  
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Αρχιτέκτονας

Παπαλλάς & Ιωαννίδου Αρχιτέκτονες, κ. Κώστα 

Παπαλλά. Tηλ: 24620440.

• Αρχιτέκτονας

Αρχιτεκτονικό Γραφείο Μαργαρίτας Δανού. Τηλ: 

22317031, 99671090.

• Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Τοπογραφικό Γραφείο Γιώργος Βρωμοβρυσιώτης. 

Tηλ: 99584697, 25107307.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού της Πολυτεχνικής 

Σχολής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

• Αρχιτέκτονας

Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής - Εθνικό Μετσόβιο Πο-

λυτεχνείο.

• Αρχιτέκτονας

BSc (Hons) RIBA I - University of Plymouth, 

UK. PG Dip Arch RIBA II - London South Bank 

University.

• Πολιτικός Μηχανικός

Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος - Δημο-

κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μεταπτυχια-

κό Environmental Modeling, Monitoring and 

Reconstruction - University of Manchester.

• Πολιτικός Μηχανικός

Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι-

κών και Μηχανικών Περιβάλλοντος - Πανεπιστή-

μιο Κύπρου. Μεταπτυχιακό Construction Project 

Management - University of Manchester.

• Πολιτικός Μηχανικός

BEng in Civil Engineering - Brighton University. 

MSc Advanced Structural Engineering - Napier 

University of Edinburgh.

• Πολιτικός Μηχανικός

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού - Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο.

• Μηχανολόγος Μηχανικός

BSc in Mechanical Engineering - University of 

Cyprus. MSc in Sustainable Building Technology - 

University of Nottingham.

• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 

Υπολογιστών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

BSc, MEng in Electrical and Computer Engineering 

- ΑΠΘ. MSc in Electrical Energy Conversion 

Systems - University of Manchester.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΣΠΜΑΚ

Μαζί θα γιορτάσουμε και πάλι 

τα Χριστούγεννα οι αρχιτέκτονες, οι 

πολιτικοί μηχανικοί, συγγενείς και 

φίλοι του ΣΠΜΑΚ. 

Ο Χριστουγεννιάτικος Χορός 

του ΣΠΜΑΚ, που έχει γίνει πλέον 

παράδοση, θα πραγματοποιηθεί 

στο ξενοδοχείο Χίλτον, 

το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010, 

στις 20:30. 

Περιμένουμε να σας δούμε όλους 

εκεί για να ανταλλάξουμε ευχές 

και να διασκεδάσουμε, μακριά 

από τις έγνοιες και τις σκοτούρες 

της καθημερινότητας, με πλούσιο 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα, φαγητό, 

ποτό, χορό και τραγούδι.

Πληροφορίες: 22751221

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ 
ΧΟΡΟΣ ΣΜΜΗΚ – ΣΕΜ

Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων 

Μηχανικών διοργανώνει και φέτος 

τον καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο 

χορό του, ο οποίος θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 

10 Δεκεμβρίου 2010, στις 8:30 μμ., 

στο ξενοδοχείο HILTON PARK στη 

Λευκωσία.

Είσοδος: €30 το άτομο και 

συμπεριλαμβάνει ποικιλία άφθονου 

φαγητού (για όσους θα νηστεύουν 

έχει ληφθεί πρόνοια για ποικιλία 

νηστίσιμων φαγητών), απεριόριστο 

κυπριακό ποτό και ζωντανή μουσική. 

H εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα 

του προέδρου του ΕΤΕΚ, Χρίστου 

Ευθυβούλου.

Για κρατήσεις στα τηλέφωνα 

22344647, 99562176, 99400978 ή 

στο cmea@cytanet.com.cy






