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σχόλιο συντακτικής επιτροπής

Π ρόσφατα είχαν πέσει στα χέρια μου κάποιες παλιές (μάλλον των μέ-
σων της δεκαετίας του ’50) φωτογραφίες των κεντρικών δρόμων 
της Λευκωσίας. Της πλατείας Ελευθερίας (τότε πλατείας Μεταξά) 

και της λεωφόρου Ευαγόρου. Απεικόνιζαν κτίρια και δρόμους που κανέ-
νας Λευκωσιάτης, που γεννήθηκε μετά το 1960, δεν θα ήταν σε θέση να 
αναγνωρίσει. 
Οι φωτογραφίες, όμως, παρουσίαζαν και κάτι άλλο που σίγουρα θα παρέ-
πεμπε το θεατή τους σε εξωκυπριακό τοπίο: ποδήλατα και ποδηλατιστές, 
πολλά ποδήλατα και πολλούς ποδηλατιστές! Μάλιστα στη μια φωτογρα-
φία παρουσιάζονται δεκάδες ποδήλατα, χωρίς τους ιδιοκτήτες τους, στοι-
βαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Οι ιδιοκτήτες τους είναι προφανές ότι εκεί-
νη τη στιγμή παρακολουθούσαν κάποια ταινία στον πανέμορφο κινηματο-
γράφο της Λευκωσίας «Μαγικό Παλάτι», το οποίο κάπου μέσα στη δεκαε-
τία του ’70 έδωσε τη θέση του στο Μέγαρο Μιτσή. Η απορία, μεταξύ σοβα-
ρού και αστείου, είναι πώς αναγνώριζαν ο καθένας το ποδήλατό του! Ή μή-
πως ίσχυε (σίγουρα όχι) και τότε το πρόγραμμα που θα θέσουν, από τα τέλη 
του 2010, σε εφαρμογή κάποιοι δήμοι της μείζονος Λευκωσίας, για ενοικί-
αση ποδηλάτων!
Ωραία σκέψη, δεν λέω, πολύ ρομαντική όμως. Θα υπάρχουν, λέει, σταθ-
μοί ενοικιάσεως ποδηλάτων. Θα πληρώνεις με την πιστωτική σου κάρτα 1 
ή 2 ευρώ/ώρα (αν ξεχάσεις για 24 ώρες να το πάρεις πίσω, αυτόματα θα γί-
νεται δικό σου, αφού βέβαια σου αποκοπεί η ανάλογη αξία του ποδηλά-
του από το λογαριασμό σου) και θα κάνεις τη δουλειά σου και στο τέλος θα 
το επιστρέφεις σε όποιο σταθμό ενοικιάσεως θέλεις. Στο πρόγραμμα αυτό 
συνεργάζονται οι δήμοι Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου, Ιδαλίου, 
Στροβόλου και Λατσιών. Ήδη, στα τέλη Μαΐου, υπογράφηκαν τα συμβό-
λαια για το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ενοικίασης Ποδηλάτων. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του δήμου Αγλαντζιάς ο προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται στο €1.000.000 και συμπεριλαμβάνει τόσο την προμήθεια 
όσο και την πενταετή συντήρηση των ποδηλάτων και των μηχανών ενοικί-
ασης. «Τα ποδήλατα», σημειώνει η ιστοσελίδα του δήμου, «είναι τρίτης γε-
νιάς, ειδικά κατασκευασμένα για ευρεία χρήση, με μη ανταλλάξιμα μηχανι-
κά μέρη και με σοβαρή αντιβανδαλική προστασία».
Τα διάβασα όλα αυτά και κάπου χάρηκα. Μάλιστα στην ιστοσελίδα του Επί-
τροπου Περιβάλλοντος (http://theopemptou.com) βρήκα και μία λίστα με 
τις τοποθεσίες των σταθμών ενοικίασης (μάλλον όμως δεν ήταν τελειωτι-
κή διότι περιλάμβανε σταθμούς στην Έγκωμη, ο δήμος της οποίας δεν συμ-
μετέχει στο πρόγραμμα) και άρχισα να κάνω σχέδια για το πού θα παρκά-
ρω το αυτοκίνητο για να πάρω το ποδήλατο, να πάω δουλειά ή για ψώνια ή 
ακόμα και στο ΓΣΠ για να δω ποδόσφαιρο.
Μετά όμως άρχισαν να μου γεννιούνται απορίες:
- Θυμήθηκα ότι στην Κένεντι που εργάζομαι δεν υπάρχει ποδηλατόδρο-
μος (και πουθενά αλλού στο δήμο Λευκωσίας - Καϊμακλί, Παλλουριώτισ-

σα), αλλά ούτε καν πεζοδρόμια, άρα θα πρέπει να οδηγώ στον ίδιο δρόμο 
μαζί με τα αυτοκίνητα.
- Θυμήθηκα ότι για να πάω στο ΓΣΠ να δω ποδόσφαιρο, θα οδηγήσω στα 
πεζοδρόμια του δήμου Στροβόλου, θα διασχίσω την Σπύρου Κυπριανού 
και θα φτάσω στο γήπεδο. Όμως πού θα αφήσω το αντιβανδαλικό μου (δα-
νεικό) ποδήλατο; Θα πάρω μαζί μου κλειδωνιά; Και ποιος πληρώνει αν οι 
βάνδαλοι που θα είναι στο γήπεδο μαζί μου, όταν θα βγαίνουν αποφασί-
σουν να δοκιμάσουν την αντιβανδαλική ασπίδα του ποδηλάτου μου;
- Θυμήθηκα ότι θα μπορούσα να πηγαίνω και για προσκύνημα με το δανει-
κό μου ποδήλατο στον Άη Γιώργη της Αθαλάσσας, αλλά θα χρειάζεται και 
πάλι να οδηγώ στο δρόμο της οδού Κυρηνείας, αφού τον ποδηλατόδρο-
μο και τα πεζοδρόμια οι συμπολίτες μου προτιμούν να τα χρησιμοποιούν 
ως πάρκινγκ (το παραπονεθήκαμε αυτό στο δήμο Αγλαντζιάς, αλλά δεν άλ-
λαξε κάτι).
- Θυμήθηκα ότι αν θέλω να πάω στο Μall (Λατσιών), από τα φώτα του Κα-
λησπέρα μέχρι και το Μall δεν υπάρχει καμιά πρόνοια ούτε για πεζoύς ούτε 
για ποδήλατα, ο δρόμος είναι 100% υπεραστικός! Εκτός βέβαια αν έχω τά-
σεις αυτοκτονίας και πάρω το δρόμο που περνά δίπλα από το δάσος Αθα-
λάσσας και έξω από τα showroom της Mazda.
Ωραία η ιδέα το πρόγραμμα με τα ενοικιαζόμενα ποδήλατα, όμως οι άλ-
λες 50 πόλεις στον κόσμο που το εφαρμόζουν μάλλον προνόησαν ώστε να 
φτιάξουν το κατάλληλο περιβάλλον στους δρόμους τους ώστε να είναι φι-
λικές προς τους ποδηλατιστές – έχουν τουλάχιστον ένα ενοποιημένο σύ-
στημα ποδηλατόδρομων.
Βέβαια, για να μην είμαστε τελείως άδικοι, για τους ποδηλάτες ψυχαγωγίας 
ή γυμναστικής υπάρχουν οι επιλογές του Πάρκου Αθαλάσσας και του Γραμ-
μικού Πάρκου του Πεδιαίου. Μάλιστα το δεύτερο θα επεκταθεί (σε δύο 
χρόνια περίπου) αφού στη διαδρομή Λακατάμιας-Στροβόλου θα προστε-
θεί η Λευκωσία. Το έργο ανάπλασης του Πεδιαίου ποταμού στα όρια του 
δήμου Λευκωσίας ξεκινά από τη γέφυρα κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο και 
φθάνει μέχρι τη γέφυρα στο παλιό Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Το έργο 
στα όρια του δήμου Λευκωσίας έχει συνολικό μήκος 2,5 χιλιόμετρα. Στις 
όχθες του ποταμού θα διαμορφωθούν δυο διαδρομές, πεζόδρομος και πο-
δηλατόδρομος. Σε ορισμένα σημεία, λόγω της ιδιομορφίας του Πεδιαίου, 
οι δύο διαδρομές θα ενώνονται σε μια κοινή.

Ενοικιαζόμενα ποδήλατα
και ο Κύπριος του 2010

Δήμος Σταθμοί Ποδήλατα
Αγλαντζιάς 4 50
Στροβόλου 8 80
Λευκωσίας 5 100
Ιδαλίου 3 20
Αγίου Δομετίου 2 20
Λατσιών 2 15
Σύνολο 24 285
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θέματα

Π ραγματοποιήθηκε, το Μάιο, στη Λευ-
κωσία ημερίδα με θέμα την παρουσία-
ση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού 

προγράμματος «Κατηγοριοποίηση Κτιρίων στην 
Κύπρο με βάση την Ενεργειακή τους Απόδοση». 
Η δομή και οι στόχοι του ερευνητικού προγράμ-
ματος παρουσιάστηκαν από το συντονιστή του 
ερευνητικού δικτύου Δρα Σωτήρη Καλογή-
ρου. Ο μεταπτυχιακός συνεργάτης του ΤΕ.ΠΑ.Κ., 
κ. Γρηγόρης Παναγιώτου, παρουσίασε τα βασικά 
ερευνητικά ευρήματα σε σχέση με τα χαρακτη-
ριστικά και την ενεργειακή συμπεριφορά του κα-
τοικήσιμου κτιριακού αποθέματος της Κύπρου. 
Σύμφωνα με τον Δρα Παναγιώτου επιβεβαιώθη-
κε το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους οι κατοι-
κίες δεν είναι θερμομονωμένες και ότι πέραν του 
80% των κατοικιών αξιοποιούν την ηλιακή ενέρ-
γεια για ζεστό νερό χρήσης. Περαιτέρω πιστο-
ποιήθηκε ότι συνολική επιφάνεια της μέσης κα-
τοικίας ως επίσης και η ανηγμένη επιφάνεια ανά 
ένοικο είναι αρκετά υψηλότερες από τις αντί-
στοιχες ευρωπαϊκές τιμές. Σε ό,τι αφορά τις κα-
ταναλώσεις διαφάνηκε ότι η κατανάλωση πρω-
τογενούς ενέργειας ανά μονάδα επιφανείας σε 
ποσοστό πέραν του 60% του δείγματος κυμαίνε-
ται μεταξύ 51-150 kWh/m2, τιμή αρκετά χαμηλό-
τερη από την προσδοκώμενη.
Ο Δρ Πάρις Φωκαΐδης, επιστημονικός συνεργά-
της του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναφέρθηκε 
στα ευρήματα των μετρήσεων πεδίου, οι οποί-
ες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του ερευ-
νητικού έργου, και συγκεκριμένα στα ευρήματα 
της κτιριακής θερμογραφίας και στην ενεργεια-
κή αξιολόγηση των κατοικιών. Τα αποτελέσματα 
σε σχέση με το θέμα αυτό κατέδειξαν μία από-
κλιση της τάξης του 10% σε ό,τι αφορά την τιμή 
της θερμοπερατότητας στοιχείων του κελύφους 
του κτιρίου, η οποία προκύπτει από υπολογιστι-
κή διαδικασία από αυτή που προκύπτει από τις 

μετρήσεις πεδίου. Η απόκλιση αυτή οφείλεται σε 
δύο κατηγορίες παραγόντων. Στο γεγονός ότι οι 
θερμοφυσικές ιδιότητες υλικών διαφέρουν από 
τιμές θεωρητικού υπολογισμού και στα μετρητι-
κά σφάλματα.
Η σύνδεση του προγράμματος με τους στόχους 
και την εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής Οδη-
γίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, 
καθώς επίσης και στοιχεία σε σχέση με την ανα-
θεώρηση της εν λόγω Οδηγίας παρουσιάστηκαν 
από το λειτουργό Βιομηχανικών Εφαρμογών της 
Υπηρεσίας Ενέργειας, Νίκο Χατζηνικολάου. Σύμ-
φωνα με τον κ. Χατζηνικολάου τα αποτελέσματα 
του ερευνητικού προγράμματος είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμα και θα βοηθήσουν την επικαιροποίηση 
των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδο-

σης. Περαιτέρω τα αποτελέσματα του προγράμ-
ματος δίνουν μία πρώτη ένδειξη για τις συνήθει-
ες του Κύπριου ένοικου-χρήστη σε ό,τι αφορά 
την κατανάλωση ενέργειας στις κατοικίες. Σε ό,τι 
αφορά την αναθεωρημένη Οδηγία σύμφωνα με 
τον κ. Χατζηνικολάου, αυτή είναι πιο φιλόδοξη, 
θέτει υψηλότερους στόχους και είναι σε αρκετά 
σημεία πολύ πιο δεσμευτική για τα κράτη μέλη 
από την προκάτοχό της. 
Τέλος, ο Επιστημονικός Λειτουργός του ΕΤΕΚ, κ. 
Χρίστος Μαξούλης, αναφέρθηκε στις μεθοδο-
λογίες ενεργειακής αξιολόγησης των κατοικιών 
και παρουσίασε μια πρώτη σύγκριση των απο-
τελεσμάτων της υπολογιστικής προσέγγισης και 
των μετρήσεων των πραγματικών καταναλώσε-
ων. Σύμφωνα με τα ευρήματα διαφάνηκε ότι τα 
αποτελέσματα των δύο μεθοδολογιών (υπολο-
γιστική προσέγγιση και αξιολόγηση βάσει λει-
τουργικών δεδομένων) αποκλίνουν ουσιαστικά 
με την υπολογιστική προσέγγιση να υπερεκτι-
μά την κατανάλωση. Με βάση την παρατήρηση 
αυτή, φαίνεται ότι έχουμε μη βέλτιστες συνθήκες 
θερμικής άνεσης στις κατοικίες που αξιολογήθη-
καν αλλά και σε όλο το δείγμα. Η εξήγηση για την 
απόκλιση των αποτελεσμάτων φαίνεται να οφεί-
λεται στην αδυναμία της υπολογιστικής προσέγ-
γισης να αποτυπώσει το τι πραγματικά συμβαί-
νει στην πράξη σε ό,τι αφορά τα ψυκτικά φορ-
τία. Και αυτό γιατί τα ψυκτικά φορτία στην Κύπρο 
ικανοποιούνται από αντλίες θερμότητας-split 
units τα οποία έχουν συγκεκριμένα χαρακτηρι-
στικά και συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας (δια-
κοπτόμενο και ψύξη σε περιορισμένο χώρο).
Το ερευνητικό πρόγραμμα «Κατηγοριοποίηση 
Κτιρίων στην Κύπρο με βάση την Ενεργειακή 
τους Απόδοση», το οποίο υλοποιείται στα πλαί-
σια της Δέσμης 2008 του Ιδρύματος Προώθησης 
Έρευνας (Αρ. Συμβολαίου ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΑΣΤΙ/0308/
ΒΙΕ), αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια καταγρα-
φής της κατανάλωσης ενέργειας του κατοικήσι-
μου κτιριακού αποθέματος της Κύπρου και σε 
βάθος ανάλυσης της ενεργειακής συμπεριφο-
ράς του. Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη καθώς 
θα υποστηρίξει τις σχετικές με το θέμα αποφά-
σεις, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στον καταρτι-
σμό μέτρων και στοχευμένων δράσεων για βελ-
τίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτι-
ριακό τομέα. 
Οι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στο ερευνητικό 
πρόγραμμα είναι το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχα-
νικών και Επιστήμης Μηχανικής Υλικών του Τε-
χνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Πε-
ριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Επι-
στημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), 
η Υπηρεσία Ενέργειας του υπουργείου Εμπορίου 
Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο Αναπτυξιακός 
Οργανισμός «Τάλως».

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Ερευνητικό πρόγραμμα «Κατηγοριοποίηση 
Κτιρίων στην Κύπρο με βάση

την Ενεργειακή τους Απόδοση» 

Πέραν του 80% των κατοικιών 
αξιοποιούν την ηλιακή 

ενέργεια για ζεστό νερό 
χρήσης
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Eπείγουσα συνάντηση με τον 
υπουργό Οικονομικών Χαρίλαο 

Σταυράκη ζήτησε το ΕΤΕΚ, με στόχο 
την επεξήγηση της φιλοσοφίας, τον 
επιδιωκόμενο στόχο και τις βασικές 
πρόνοιες των τροποποιητικών 
νομοσχεδίων που αφορούν τον 
εκσυγχρονισμό των Κανονισμών 
Δεοντολογίας και της ίδρυσης 
Ταμείου Συνταξιοδοτικών Παροχών 
των μελών του ΕΤΕΚ, ώστε αυτά να 
αποδεσμευτούν και να σταλούν άμεσα 
στη Νομική Υπηρεσία για τα περαιτέρω.
Βασικό θέμα της συνάντησης θα είναι 
και η τροποποίηση του περί ΕΤΕΚ 
Νόμου σχετικά με τη συμμετοχή 
δημόσιων υπάλληλων στα αιρετά 
σώματά του.  
Στην επιστολή του το Επιμελητήριο 
τονίζει πως σε ό,τι αφορά τη 
συμμετοχή δημόσιων υπάλληλων στα 
αιρετά σώματα του ΕΤΕΚ, το Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 

με επιστολή του προς το Επιμελητήριο 
ανέφερε ότι δεν θεωρεί απαραίτητη 
την εισηγούμενη τροποποίηση. 
Για αυτό το θέμα, το ΕΤΕΚ εξέφρασε 
τη λύπη του προς τον υπουργό 
Οικονομικών καθώς και τον 
προβληματισμό του «για το μονολιθικό 
και αναχρονιστικό τρόπο με τον οποίο 
έχει αντιμετωπιστεί το θέμα από 
το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού, αγνοώντας τα 20 χρόνια 
προσφοράς του Επιμελητηρίου στην 
Πολιτεία και στο σύνολο της κοινωνίας 
χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ 
ο κρατικός  προϋπολογισμός». 
«Διερωτόμαστε», τονίζει το ΕΤΕΚ, 
«κατά πόσο η εκλογή σε αιρετά 
σώματα και ενασχόληση μικρού 
αριθμού δημόσιων υπαλλήλων, οι 
οποίοι ως αιρετά μέλη του ΕΤΕΚ 
επιτελούν λειτούργημα, με θέματα τα 
οποία, εν πάση περίπτωσει, είναι προς 
όφελος του δημοσίου συμφέροντος 

και της κοινωνίας γενικότερα, 
«προκαλούν αναστάτωση στην 
άσκηση των δημοσιοϋπαλληλικών τους 
καθηκόντων», όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρεται στην προαναφερόμενη 
επιστολή του Τμήματος Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού.
Περαιτέρω διερωτόμαστε κατά πόσο 
έχει ληφθεί υπόψη από το Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
ότι το Επιμελητήριο ενεργεί και ως 
τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας 
και συνεπώς η ανεξαρτησία του από 
την εκτελεστική εξουσία, η οποία 
έχει εμπεδωθεί και από τη δια Νόμου 
εξαίρεση κατάθεσης και έγκρισης του 
προϋπολογισμού του από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων, θα πρέπει να 
διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού». 
Η επιστολή του ΕΤΕΚ κοινοποιήθηκε 
προς το γενικό διευθυντή του 
υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων 
και το Γενικό Εισαγγελέα.

Τροποποίηση της περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας και σχέδια Κανονισμών 
που ετοιμάστηκαν δυνάμει του περί ΕΤΕΚ Νόμου ν. 224/1990

T ο Επιμελητήριο, ως ο θεσμοθετημένος τεχνικός 
σύμβουλος του κράτους, θεωρεί το θέμα της 
οδικής ασφάλειας και της μείωσης των οδικών 

δυστυχημάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους, ως 
υψίστης σημασίας. Προς το σκοπό αυτό και ανάμεσα 
σε άλλες ενέργειες του για το θέμα, έχει προχωρήσει 
στη σύσταση ξεχωριστής επιστημονικής επιτροπής, η 
οποία μελετά και εισηγείται προτάσεις για θέματα Δη-
μόσιων Συγκοινωνιών, κυκλοφοριακού προβλήματος 
και γενικότερα θέματα οδικής ασφάλειας. Παράλληλα 
το Επιμελητήριο συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα «SARTRE» (Social Attitude to Road Traffic 
Risk in Europe), το οποίο αφορά την επικινδυνότητα 
της οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη.
Το Επιμελητήριο, ως μέλος της κυπριακής κοινωνικής 
συμμαχίας της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλει-
ας, έχει ενημερώσει τα μέλη του αλλά και τους πολί-
τες τόσο μέσω του ενημερωτικού δελτίου του όσο και 
μέσω της ιστοσελίδας του για τους στόχους της ευρω-
παϊκής αυτής Χάρτας και τις πρακτικές που εισηγείται 
για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Περαιτέρω το 
Επιμελητήριο, σύμφωνα και με την πληροφόρηση της 
οποίας τυγχάνει, έχει στο παρελθόν ενημερώσει τα 
μέλη του για διάφορες δράσεις της κοινωνικής αυτής συμμαχίας, όπως ήταν η προκή-
ρυξη σχετικού διαγωνισμού για τη μείωση των θυμάτων από τα οδικά δυστυχήματα. 
Σε σχετική επιστολή του προς τους υπουργούς Συγκοινωνιών και Έργων, και Δικαιο-
σύνης και Δημόσιας Τάξης, το ΕΤΕΚ τους ενημερώνει ότι «ανάλογα και με το ενημε-
ρωτικό υλικό που θα του παραχωρηθεί, το Επιμελητήριο προγραμματίζει την απο-
στολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς όλα τα μέλη του, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ευαισθητοποίηση των νέων μελών, καθώς και την προσωπική ενημέρωση με παρά-
δοση ενημερωτικού σχετικού υλικού σε κάθε νέο μέλος που προσέρχεται στο ΕΤΕΚ 
για εγγραφή».

«Έτος Οδικής Ασφάλειας
με Επίκεντρο τους Νέους – 2010»

Το ΕΤΕΚ έχει προχωρήσει στη σύσταση 
ξεχωριστής επιστημονικής επιτροπής 

η οποία μελετά και εισηγείται 
προτάσεις για θέματα Δημόσιων 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφοριακού 

Προβλήματος και Οδικής Ασφάλειας
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Έναρξη ερευνητικού προγράμματος

SmartEN Marie Curie
Π ραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, 

την Παρασκευή 23 Απριλίου στη Λεμε-
σό, η επίσημη έναρξη του ερευνητικού 

προγράμματος SmartEN Marie Curie, το οποίο 
συντονίζεται από την καθηγήτρια Τούλα Ονου-
φρίου, πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Μη-
χανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Την εκ-
δήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης 
Χριστόφιας, ο πρώην Πρόεδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, η Επίτρο-
πος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαί-
δευση και τον Πολιτισμό, Ανδρούλλα Βασιλεί-
ου, ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ Αν-
δρέας Δημητρίου, ο υπουργός Εσωτερικών, Νε-
οκλής Συλικιώτης, και άλλοι επίσημοι, ο διευθυ-
ντής της δράσης προγραμμάτων Marie Curie 
της ΕΕ, κ. Bingen, καθώς επίσης και σημαντικές 
προσωπικότητες από τον πολιτειακό και βιομη-
χανικό χώρο.
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Χριστόφιας 
αναφέρθηκε στη σημασία που προσδίδει η πο-
λιτεία στη διεξαγωγή έρευνας υψηλής στάθμης. 
Τόνισε επίσης ότι η απονομή αυτού του προ-
γράμματος αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστο-
σύνης προς το ΤΕΠΑΚ και το Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 
και εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τη σημα-
ντική ερευνητική δραστηριότητα που υλοποιεί-
ται. Ανέφερε, εξάλλου, ότι η κυβέρνηση βρίσκε-
ται στο τελικό στάδιο ανάπτυξης στρατηγικής 
για την έρευνα και την καινοτομία για την επό-
μενη δεκαετία, κάλεσε δε όλους τους εμπλεκό-
μενους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
συνέχιση του ποιοτικού έργου που επιτελούν 
και δήλωσε ότι η πολιτεία βρίσκεται δίπλα τους.
Η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, Ανδρούλλα Βα-
σιλείου, υπογράμμισε τη σημαντικότητα των 
πρωτοβουλιών που υλοποιούνται στο πλαί-
σιο της δράσης Marie Curie, που συνεπάγονται 
έρευνα υψηλής ποιότητας, συμβάλλοντας, πα-
ράλληλα, στη διαμόρφωση της καινοτομίας 
στον ευρωπαϊκό χάρτη. Το SmartEN είναι σημα-
ντικό πρόγραμμα και αποτελεί πραγματική επι-
τυχία για την Κύπρο, ανέφερε η Επίτροπος, πα-
ρέχοντας τις καλύτερες ευκαιρίες για ερευνητι-

κή συνεργασία. 
Στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος της Διοικού-
σας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημί-
ου, καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού, αφού συγχά-
ρηκε το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχα-
νικών Γεωπληροφορικής για τη σημαντική διά-
κριση του προγράμματος SmartEN Marie Curie, 
τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που προσδίδεται 
στη διεξαγωγή έρευνας υψηλών προδιαγραφών 
στο Πανεπιστήμιο και υπογράμμισε την εκτενή 
ερευνητική δραστηριότητα που έχει ήδη ανα-
πτυχθεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Εκ μέρους όλων των Ευρωπαίων εταίρων του 
προγράμματος SmartEN μίλησε ο καθηγητής 
Μιχάλης Σακελάριος από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και ανέγνωσε το χαιρετισμό του 
καθηγητή John Polak από το Imperial College, 
ενός από τους κορυφαίους επιστήμονες στα θέ-

ματα Μεταφορών στο διεθνή χώρο. Ο καθηγη-
τής John Polak τόνισε ότι «χωρίς το όραμα της 
καθηγήτριας Τούλας Ονουφρίου που οδήγησε 
στη δημιουργία της βασικής ιδέας του SmartEN, 
τις ηγετικές της ικανότητες και την τεράστια της 
ενέργεια και αποφασιστικότητα να ξεπεράσει τα 
πολλαπλά εμπόδια που περιβάλλουν ένα τέτοιο 
μεγάλο και πολύπλοκο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, 
δεν θα είμασταν στην ευχάριστη θέση να κη-
ρύξουμε σήμερα την έναρξη των εργασιών του 
προγράμματος».

Παρουσίαση
Στη σύντομη παρουσίαση του προγράμματος, 
η καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου ανέφερε ότι 
το SmartEN Marie Curie επικεντρώνεται στην 
Ευφυή Διαχείριση για Αειφόρο Δομημένο και 
Φυσικό Περιβάλλον μέσα από τη διεπιστημο-
νική αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής από την 
πολιτική μηχανική, δίκτυα ασύρματων αισθη-
τήρων και ψηφιακή ανάλυση σήματος. Η έρευ-
να θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενοποιημέ-
νων πρωτοποριακών τεχνολογιών που θα έχουν 
εφαρμογές στον ευφυή και αειφόρο σχεδιασμό 
και τη διαχείριση συστημάτων όπως κατασκευ-
ές, συστήματα υποδομής, ενεργειακή απόδοση 
κτιρίων, αρχαιολογικά μνημεία, συστήματα με-
ταφορών, αστικά μικροκλίματα κ.ά. 
Η κ. Ονουφρίου ανέφερε ότι στο πρόγραμμα 
συμμετέχουν 15 κορυφαία πανεπιστήμια, ερευ-
νητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις από επτά ευ-
ρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης και διακεκριμέ-
νοι επιστήμονες από κορυφαία πανεπιστήμια 
των ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Κίνας και Αυστραλίας. Το 
πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το ποσό των 
€3.700.000 και έχει διάρκεια τεσσαρων χρόνων, 
ενώ σε αυτό θα εργαστούν πάνω από 70 επιστή-
μονες. Ολοκληρώνοντας, η συντονίστρια του 
προγράμματος τόνισε τη σημασία του μοντέ-
λου συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ πανε-
πιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων και βιομη-
χανίας και της διακίνησης και εκπαίδευσης των 
ερευνητών μέσα από αυτό το ενοποιημένο δι-
επιστημονικό δίκτυο συνεργασίας που υλοποι-
είται στο πρόγραμμα Marie Curie. Υπογράμμισε 
επίσης ότι προσφέρεται στην Κύπρο η ευκαιρία 
να ηγηθεί μιας σημαντικής πρωτοποριακής πε-
ριοχής στην έρευνα που έχει τη δυνατότητα να 
μετεξελιχθεί σε έναν πυρήνα αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων από τη βιομηχανία της Κύπρου, 
δίνοντάς της μια μοναδική ηγετική και ανταγω-
νιστική θέση διεθνώς στον τομέα της Ευφυούς 
Διαχείρισης του Ανθρώπινου Περιβάλλοντος. Η 
εμπειρία και το ενοποιημένο μοντέλο του προ-
γράμματος SmartEN, που λειτουργεί μέσα στο 
τρίπτυχο της εκπαίδευσης, έρευνας και βιομη-
χανίας, μπορεί να αποτελέσει ένα παραδειγμα-
τικό μοντέλο και έναν πυρήνα γύρω από τον 
οποίο μπορούν να στηθούν σωστοί μηχανισμοί 
για την ανάπτυξη έρευνας, εκπαίδευσης και συ-
νεργασίας με τη βιομηχανία, με σκοπό την κα-
λύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την 
δημιουργία τεχνολογικού πλούτου και ευημερί-
ας του πολίτη στην Κύπρο και την Ευρώπη.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί 
στην ανάπτυξη ενοποιημένων 
πρωτοποριακών τεχνολογιών 
που θα έχουν εφαρμογές στον 
ευφυή και αειφόρο σχεδιασμό 

και διαχείριση συστημάτων

Στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, Δημήτρη Χριστόφια, τελέστηκε η επίσημη 
έναρξη του προγράμματος SmartEN Marie Curie.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο ετοίμασε και θέτει σε δημόσια κρίση πλαίσιο 
που αφορά τον τρόπο παρουσίασης και περιεχόμενο της μελέτης 

μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Η αξιοποίηση του 
πλαισίου και των κατευθυντήριων γραμμών από τους μελετητές θα βοηθήσει 
στην ετοιμασία ολοκληρωμένων και πληρέστερων μελετών και θα βοηθήσει 
στην υποβολή μελέτης ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης 
με όσο το δυνατό πιο ομοιόμορφο τρόπο. Το πλαίσιο που αφορά τον 
τρόπο παρουσίασης και περιεχόμενο της μελέτης μηχανολογικών και 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και το ειδικό έντυπο σχολιασμού βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (www.etek.org.cy). Σχόλια 
επί του πλαισίου μπορούν να σταλούν στο c.maxoulis@etek.org.cy μέχρι τις 
30 Ιουλίου 2010 χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο σχολιασμού. 

Μελέτες μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
Κ.Δ.Π 111/2006 – Δημόσια κρίση κατευθυντήριων γραμμών
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Ενημερωτικές Διαλέξεις

«Διαδικασία Ελέγχου των Αιτήσεων για 
οικιστική ανάπτυξη με βάση το Έντυπο 
Αυτοελέγχου και επέκταση του θεσμού»

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι επαρχιακές (Λεμεσό, Λάρνακα, 
Πάφο και Λευκωσία) ενημερωτικές διαλέξεις που συνδιοργάνωσαν το 
ΕΤΕΚ, το υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσε-

ως, με θέμα τη «Διαδικασία Ελέγχου των Αιτήσεων για οικιστική ανάπτυξη με 
βάση το Έντυπο Αυτοελέγχου και επέκταση του θεσμού». Τις διαλέξεις, οι οποίες 
τελούσαν υπό την αιγίδα του υπουργού Εσωτερικών, παρακολούθησαν πέραν 
των 400 μηχανικών και άλλων ενδιαφερομένων.
Οι διαλέξεις είχαν σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τη μέχρι 
τώρα χρήση του Εντύπου Αυτοελέγχου και την ενημέρωση σε σχέση με την 
απόφαση που έχει ληφθεί για επέκτασή του ούτως ώστε να καλύπτει μεγαλύτε-
ρες οικιστικές αναπτύξεις και τη συμπερίληψη μέσω ενός νέου Εντύπου Εμπο-
ρικών/Γραφειακών Αναπτύξεων. Παράλληλα, οι διαλέξεις αποσκοπούσαν στην 
απευθείας επαφή μεταξύ των εκπροσώπων των αρμοδίων αρχών και των μελε-
τητών με στόχο τον εντοπισμό και την επίλυση των όποιων προβλημάτων παρα-
τηρούνται κατά την εφαρμογή του θεσμού.   
Ο υπουργός Εσωτερικών, Νεοκλής Συλικιώτης, σε χαιρετισμό του που αναγνώ-
στηκε στη διάλεξη που έγινε στη Λεμεσό, στις 26 Μαΐου, ανέφερε ότι όλες οι 
πρωτοβουλίες που ανέλαβε το υπουργείο του, τα τελευταία δύο χρόνια περίπου, 
«έχουν προκύψει μέσα από τη στενή συνεργασία του υπουργείου Εσωτερικών 
με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το ΕΤΕΚ, και επικεντρώθηκε στην 
αξιοποίηση των εισηγήσεων και προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά καιρούς 
από όλους τους εταίρους μας στο πεδίο της εφαρμογής του Νόμου περί Πολε-
οδομίας και Χωροταξίας και του Νόμου περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών». 
«Οφείλω να αναγνωρίσω για ακόμα μια φορά», τόνισε ο κ. Συλικιώτης, «ότι το 
ΕΤΕΚ συνεχίζει να αποτελεί τον πιο ενεργό και παραγωγικό εταίρο του υπουργεί-
ου Εσωτερικών και των Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αρχών και είναι γεγο-
νός αναντίρρητο, πως αρκετές από τις ρυθμίσεις που έχουμε εισάγει τελευταία, 
τέθηκαν και από το Επιμελητήριο». Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε, εξάλ-
λου, ότι «αυτή την περίοδο επεξεργαζόμαστε ρυθμίσεις για την απαλλαγή των 
Σχεδίων Ανάπτυξης από πρόνοιες κανονιστικής φύσης, που δημιουργούν αχρεί-
αστα σημαντικές δυσχέρειες στην άσκηση πολεοδομικού ελέγχου της ανάπτυ-
ξης, τις επικαλύψεις μεταξύ της Πολεοδομικής και της Οικοδομικής Νομοθεσίας 
και την αποτροπή της επανάληψης ελέγχων και την ενοποίηση όλων των εντύ-
πων που χρησιμοποιούνται από τις Πολεοδομικές και τις Οικοδομικές Αρχές». 
Εξάλλου, ο κ. Συλικιώτης ανέφερε στην εκδήλωση ότι «έχει ήδη υποβληθεί στη 
Βουλή νομοσχέδιο που προνοεί για τη θεσμοθέτηση του Αστικού Αναδασμού, 
ενώ πολύ σύντομα θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και νομοσχέδιο 
που ρυθμίζει τη Μεταφορά Αναπτυξιακών Δικαιωμάτων μεταξύ ιδιοκτησιών».
Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Χρίστος Ευθυβούλου, ανέφερε ότι «με 
δεδομένο ότι ο κατασκευαστικός τομέας/τομέας ανάπτυξης γης είναι μια από τις 
βασικές ατμομηχανές της κυπριακής οικονομίας, οι χρόνοι έκδοσης των αδειών 
και η πολυπλοκότητα του μηχανισμού εξασφάλισης εγκρίσεων είναι βασικοί δεί-
κτες άμεσα συνδεόμενοι με την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας».
Ο κ. Ευθυβούλου είπε, επίσης, ότι «η διαδικασία ελέγχου αιτήσεων για λήψη πολε-
οδομικής άδειας για οικιστική ανάπτυξη με το έντυπο αυτοελέγχου ήταν ένα από 
τα μέτρα τα οποία προέκυψαν από τη συνεργασία του υπουργείου Εσωτερικών 
και Επιμελητηρίου για την επίσπευση της έκδοσης των Πολεοδομικών Αδειών».   
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ υπενθύμισε ακόμη ότι «παραμένει ως ανοικτό θέμα ο εκ-
συγχρονισμός και η απλοποίηση της διαδικασίας για λήψη άδειας οικοδομής με 
στόχο τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης των αρμόδιων αρχών».
Εξάλλου, απευθυνόμενος προς τον υπουργό Εσωτερικών σημείωσε ότι το ΕΤΕΚ 
εισηγείται, στο πλαίσιο της μελέτης και συζήτησης της αναδιάρθρωσης της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, «να εξετάσετε την πάγια θέση του Επιμελητηρίου για δημι-
ουργία ενιαίων αρχών πολεοδομικού /οικοδομικού ελέγχου και ανάπτυξης ενο-
ποιώντας με αυτό τον τρόπο τις διάσπαρτες τεχνικές υπηρεσίες για την έκδοση 
των αδειών, πολεοδομικών και οικοδομικών».
Από την πλευρά του ο Χρ. Κτωρίδης, αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως, τόνισε ότι «ο Αυτοέλεγχος είναι μια νέα διαδικασία 

που για πρώτη φορά όχι μόνο απέδωσε αλλά απέκτησε και γρήγορα αποτελέ-
σματα. Μεταξύ άλλων, έχουν αναβαθμισθεί οι σχέσεις μελετητών/μηχανικών με 
το όλο προσωπικό των Πολεοδομικών Αρχών.  Έχει σπάσει ο πάγος και έχουν 
ανοιχθεί σημαντικά κανάλια επικοινωνίας μεταξύ τους.
Είναι μια διαδικασία που έχει δυνατότητα εξέλιξης, βελτίωσης και επέκτασης, 
μπορεί να δώσει απαντήσεις σε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις π.χ. να συμπε-
ριλάβει ο Αυτοέλεγχος και μεγαλύτερο αριθμό οικιστικών μονάδων ή/και μέρος 
της Εμπορικής Ανάπτυξης».
Στις διαλέξεις εκ μέρους του ΕΤΕΚ, ο Β’ Αντιπρόεδρος, Κωνσταντίνος Κωνστα-
ντή, ανάλυσε τις πρόνοιες του προτεινόμενου «Εντύπου Αυτοελέγχου», το οποίο 
προβλέπεται να καλύπτει μεγαλύτερες οικιστικές καθώς και εμπορικές/γραφει-
ακές αναπτύξεις.    
Εκ μέρους του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, η προϊσταμένη του Τομέα 
Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδίων, Ευτυχία Αβρααμίδου, παρου-
σίασε τα αποτελέσματα, τις διαπιστώσεις και τα προβλήματα που παρατηρού-
νται από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του θεσμού. Ιδιαίτερη σημασία και έμφα-
ση δόθηκε στα πιο συνηθισμένα λάθη και παραλείψεις που έχουν παρατηρηθεί. 
Από στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως όσον αφορά 
την εξέταση αιτήσεων προκύπτει ότι ο θεσμός είναι επιτυχημένος και έχει συνει-
σφέρει στην επιτάχυνση του ελέγχου των αιτήσεων για οικιστικές αναπτύξεις.
Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία ακούστηκαν οι εισηγήσεις και τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι μελετητές τόσο όσον αφορά την εφαρμογή του 
θεσμού, αλλά και γενικότερα την αδειοδότηση των προτεινόμενων αναπτύξεων. 
Παράλληλα, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, κατά τη συζήτηση που έγινε 
στο πλαίσιο των διαλέξεων εξέφρασε την πρόθεσή του για τα ακόλουθα:
• Συχνότερη επαφή των επαρχιακών τμημάτων του Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως με εκπροσώπους του ΕΤΕΚ για καλύτερο συντονισμό των προσπα-
θειών.
• Εντατικοποίηση των προσπαθειών για αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπη-
ρεσιών που προσφέρονται από το Τμήμα τόσο σε σχέση με την παρακολούθη-
ση της προόδου των αιτήσεων για ανάπτυξη όσο και σε σχέση με τις υπόλοιπες 
υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρονται μέσω διαδικτύου, για διευκόλυνση 
τόσο των μελετητών όσο και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 
• Εντατικοποίηση των διαδικασιών για προώθηση ενιαίων αρχών ελέγχου της 
ανάπτυξης. 
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Μετά από παράπονο που 
υποβλήθηκε στο Κέντρο 

SOLVIT Κύπρου εναντίον 
του Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου σε 
σχέση με αίτηση για εγγραφή 
Ευρωπαίου υπηκόου, ο οποίος 
δεν προσκόμισε στο Επιμελητήριο 
όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
που απαιτούνται για σκοπούς 
εξέτασης της αίτησής του για 
εγγραφή στο Επιμελητήριο, το 
ΕΤΕΚ ενημέρωσε γραπτώς για 
το θέμα το γενικό διευθυντή του 
υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του 
το ΕΤΕΚ «σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έχει υποβάλει ο αιτητής δεν 
είναι κάτοχος τίτλου σπουδών 
που να ικανοποιεί τις πρόνοιες 
του περί ΕΤΕΚ Νόμου. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τον ίδιο, αλλά και με 
βάση σχετική επιστολή του CIBSE, 
ο αιτητής έχει εγγραφεί στο CIBSE 
αφού αξιολογήθηκε μελέτη/
διατριβή του, η οποία κρίθηκε 
ότι ικανοποιεί την ακαδημαϊκή 
προϋπόθεση που απαιτείται από το 
CIBSE για σκοπούς εγγραφής του 
σε επίπεδο CΕng.

Ενόψει των πιο πάνω, γίνεται 
αντιληπτό ότι, επειδή η 
προαναφερόμενη μελέτη/διατριβή 
που έχει αξιολογηθεί από το CIBSE 
ως ισοδύναμη του ακαδημαϊκού 
διπλώματος που απαιτείται για 
σκοπούς εγγραφής σε αυτό, δεν 
έχει υποβληθεί προς το Τεχνικό 
Επιμελητήριο, το ΕΤΕΚ δεν δύναται 
να προβεί σε συνολική αξιολόγηση 
των προσόντων του αιτητή.

Με βάση τα πιο πάνω, για σκοπούς 
επανεξέτασης της αίτησης, το 
Επιμελητήριο θεωρεί ότι θα πρέπει 
να έχει ενώπιόν του όλα τα στοιχεία 
τα οποία επικαλείται ο αιτητής 
βάσει των οποίων έχει επιτύχει την 
εγγραφή του στο CIBSE.

Για σκοπούς επανεξέτασης της 
αίτησης, βάσει των προνοιών του 
Νόμου 31(Ι)/2008 και για λήψη 
σχετικής απόφασης, ο αιτητής 
θα πρέπει να προσκομίσει τη 
μελέτη/διατριβή του για σκοπούς 
αξιολόγησης από το Επιμελητήριο».

Αίτηση για 
εγγραφή στο ΕΤΕΚ 
Ευρωπαίου υπηκόου

Συνάντηση με το Μακαριότατο Αρχιεπί-
σκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο είχε το 
Μάιο αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ. Εκ μέ-

ρους του Επιμελητηρίου παρόντες στη συνά-
ντηση ήταν μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 
του καθώς και μέλος της Επιτροπής που είχε 
οριστεί για το θέμα.
Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθη-
κε σε εξαίρετο κλίμα, οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ 
παρέδωσαν στο Μακαριότατο το τελικό κείμε-
νο της έκθεσης που ετοιμάστηκε από το Επιμε-
λητήριο. Περαιτέρω, δόθηκε η ευκαιρία να πα-
ρουσιαστούν τα συμπεράσματα της εργασίας 
που έχει γίνει και να αναπτυχθούν οι προβλη-
ματισμοί του Επιμελητηρίου τόσο σε σχέση με 
τη χωροθέτηση του ναού, αλλά ιδιαίτερα και σε 
σχέση με τη μορφολογία του. 
Κατά τη συνάντηση ο Αρχιεπίσκοπος άκουσε 
με ενδιαφέρον τους εκπροσώπους του ΕΤΕΚ 
και σημείωσε ότι θα μελετήσει με προσοχή την 
έκθεση του Επιμελητηρίου και ακολούθως θα 
πρέπει να διευθετηθεί νέα συνάντηση για πε-
ραιτέρω συζήτηση του θέματος.

Γενικά συμπεράσματα
1. Η ανέγερση ενός καθεδρικού ναού συνιστά 
όχι μόνο τεχνικό αλλά και πνευματικό γεγονός. 
Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το ζή-
τημα και θεωρούμε ότι η συναίσθηση αυτού 
του γεγονότος πρέπει να διέπει τη διαδικασία 
προγραμματισμού, σχεδιασμού και ανέγερσης 
του νέου καθεδρικού ναού. Η ίδια συναίσθηση 
μεγεθύνει την ευθύνη μας και μας αναγκάζει να 
είμαστε δυσάρεστοι διατυπώνοντας όσες αρ-
νητικές σκέψεις προηγήθηκαν. Αυτό γίνεται με 
ειλικρινή λύπη αλλά και με αίσθημα ευθύνης.

2. Ο καθεδρικός ναός συνιστά έκφραση της 
ενότητας της Εκκλησίας και αυτή η διάσταση 
θα έπρεπε να είχε αποδοθεί στο τελικό κτίσμα 
αλλά και στη διαδικασία.

3. Ο σχεδιασμός ενός μεγάλου ναού παρουσιά-
ζει δυσκολίες τεχνικής φύσεως αλλά και ακόμη 
μεγαλύτερες είναι οι δυσκολίες αρχιτεκτονικής 
εκφράσεως νοημάτων, πέραν της γενικής μίμη-
σης παραδοσιακών μορφών. Η δυσκολία σχεδι-
ασμού ενός ναού αποδεικνύεται άλλωστε από 
το μικρό αριθμό αξιόλογων σύγχρονων ναών 
στον κόσμο.

4. Η απόφαση χωροθέτησης ενός καθεδρικού 
ναού φάνηκε, μέσα από την αξιολόγηση, ότι 
δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις που δεν λή-
φθηκαν υπόψη από την Εκκλησία της Κύπρου. 
Θεωρείται σημαντικό όπως επανακαθοριστεί 
η στρατηγική χωροθέτησης του εν λόγω καθε-
δρικού ναού έτσι ώστε να λάβει υπόψη τα όσα 

αναφέρθηκαν στην έκθεση της ειδικής Επιτρο-
πής που όρισε το ΕΤΕΚ για το θέμα.

5. Δεδομένου ότι θεωρούμε την ανέγερση του 
νέου καθεδρικού ναού πνευματικό γεγονός, 
κρίνουμε ότι η διαδικασία σχεδιασμού πρέ-
πει να είναι ανοικτή και να προκαλέσει τη με-
γαλύτερη δυνατή συμμετοχή του αρχιτεκτο-
νικού κόσμου, τουλάχιστον της Κύπρου. Μετά 
την αξιολόγηση μέσα από ανοικτή συζήτηση 
των επιλογών χωροθέτησης του καθεδρικού 
ναού που προτείνονται πιο πάνω, ενδεδειγμέ-
νη διαδικασία θα ήταν η διενέργεια αρχιτεκτο-
νικού διαγωνισμού, με πολύ σαφές πρόγραμμα 
και κατευθύνσεις. 

6. Του διαγωνισμού θα έπρεπε επίσης να είχε 
προηγηθεί συζήτηση για τα δέοντα της σύγ-
χρονης ορθόδοξης ναοδομίας, ενδεχομένως 
σε συνάρτηση και με τις λοιπές λειτουργικές τέ-
χνες. Η συζήτηση αυτή, στην οποία θα πρέπει 
να συνεισφέρουν πέραν των αρχιτεκτόνων και 
πολεοδόμων επίσης κληρικοί και θεολόγοι, και 
με δεδομένο το υψηλό επίπεδο του αρχιτεκτο-
νικού κόσμου της Κύπρου, θα ωφελούσε την 
ορθόδοξη ναοδομία συνολικά.

7. Για την πρόοδο του έργου προτείνεται η απο-
σαφήνιση των προθέσεων της Εκκλησίας της 
Κύπρου σχετικά με τις λειτουργίες που επιθυ-
μεί να στεγάσει μαζί με τον καθεδρικό ναό και 
η κατανομή αυτών σε φάσεις. 

8. Ωστόσο, και στην περίπτωση που θα επιλε-
γεί η συγκεκριμένη περιοχή, θα πρέπει να διε-
νεργηθεί αρχαιολογική έρευνα ώστε να αποσα-
φηνισθούν οι τυχόν δεσμεύσεις που θα προκύ-
ψουν. Πρέπει ενδεχομένως να αναθεωρηθούν 
οι κατευθύνσεις γενικών πολεοδομικών σχεδί-
ων προς την κατεύθυνση της διατήρησης ή και 
αποκατάστασης του παραδοσιακού χαρακτή-
ρα του πολεοδομικού ιστού στην υπό συζήτη-
ση περιοχή. 

9. Περαιτέρω, και ανεξάρτητα των πιο πάνω, γε-
νικό συμπέρασμα του ΕΤΕΚ, με βάση και την ει-
σήγηση της Επιτροπής, είναι πως με δεδομένο 
ότι τα σχετικά προβλήματα που επισημαίνονται 
είναι καίρια, γενικά εις ό,τι αφορά τη χωροθέ-
τηση και ειδικά σε σχέση με το γεγονός ότι η 
συγκεκριμένη πρόταση, όσον αφορά τη μορ-
φολογία του ναού, δεν συνάδει ούτε με τη γνή-
σια βυζαντινή μορφολογία ούτε με τον επιθυ-
μητό για την εντός των τειχών πόλη της Λευ-
κωσίας χαρακτήρα, θα πρέπει τουλάχιστον η 
μορφολογία του ναού να αλλάξει, ώστε να μην 
δημιουργηθεί και αισθητικώς περιβαλλοντικό 
πρόβλημα.

Ανέγερση καθεδρικού ναού στη Λευκωσία

Συνάντηση ΕΤΕΚ με 
τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου
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Πραγματοποιήθηκε στις 4-8 
Ιουνίου επίσκεψη αντιπροσωπείας 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Επιμελητηρίων Μηχανικών (European 
Council of Engineers Chambers 
– ECEC) στην Κύπρο, στα πλαίσια 
της διαδικασίας για αξιολόγηση της 
αίτησης του ΕΤΕΚ για συμμετοχή στο 
ECEC. Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από 
τον κ. Dimitar Natchev, αντιπρόεδρο 
του Συμβουλίου ECEC, και την κ. 
Maria Stefanova, Διευθύνουσα 

Σύμβουλο της KIIP/CEID, Σόφια. 
Η αντιπροσωπεία του Συμβουλίου 
ECEC είχε συναντήσεις τόσο με τον 
πρόεδρο όσο και με άλλα μέλη της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ. 
Σημειώνεται ότι το ΕΤΕΚ, μετά από 
σχετική απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής, είχε υποβάλει αίτηση 
εισδοχής στο Συμβούλιο ECEC, η 
εξέταση της οποίας θα λάβει χώρα κατά 
τη Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου, 
το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ECEC

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, 
στις 18 και 19 Ιουνίου, στη Λευκωσία, διή-
μερο σεμινάριο με θέμα τους Ευρωκώδι-

κες. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών με τη στήριξη του ΕΤΕΚ, του Κυ-
πριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και των 
επαγγελματικών συλλόγων ενόψει της τροχο-
δρόμησης της υποχρεωτικής εφαρμογής των Eυ-
ρωκωδίκων στα πλαίσια της περί Ρύθμισης Οδών 
και Οικοδομών Νομοθεσίας από 1η Ιανουαρίου 
2011. Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν ο Δρ Κρί-
στης Χρυσοστόμου, ο Δρ Πανίκος Παπαδόπου-
λος και ο Δρ Λοΐζος Παπαλοΐζου.
Χαιρετισμό εκ μέρους του προέδρου του ΕΤΕΚ 
ανέγνωσε ο Γενικός Ταμίας, κ. Κώστας Αλλα-
γιώτης, ο οποίος σημείωσε ότι «το όφελος από 
την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων είναι ότι ομα-
λοποιείται η αγορά στην κατασκευή και στα οι-
κοδομικά υλικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
επομένως οι όροι είναι ίσοι και επομένως αυξά-
νεται και η ανταγωνιστικότητα που αναπτύσσε-
ται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 
Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η εφαρμογή των Ευρω-
κωδίκων αποτελεί ένα άλμα 20 ετών σε σχέση με 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τον τρόπο μελέ-
της των κτιρίων, καθώς ο νομοθετημένος κυπρι-
ακός σεισμικός κώδικας και τα σχετικά πρότυπα 

τα οποία αφορούσαν τη στατική μελέτη εκπονή-
θηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990.
Ως Επιμελητήριο είμαστε πεπεισμένοι ότι η χρή-
ση των Ευρωκωδίκων εμπεδώνει και ενισχύει 
περαιτέρω την ασφάλεια και την ποιότητα στις 
κατασκευές και για αυτό θα πρέπει να συστρα-
τευτούμε όλοι μας για να αξιοποιήσουμε, με το 
βέλτιστο τρόπο, τη νέα ρύθμιση προς όφελος 
του κοινωνικού συνόλου». 
Σε ομιλία του στο σεμινάριο ο έπαρχος Κερύνει-
ας, Ανδρέας Ασσιώτης, ανέφερε ότι «το υπουρ-
γείο Εσωτερικών, αντιλαμβανόμενο το δύσκο-
λο έργο που πρέπει να επιτελεστεί έχει προχω-
ρήσει στον προγραμματισμό ενεργειών, σε συ-
νεργασία με άλλες υπηρεσίες και εμπειρογνώ-
μονες, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι σω-
στοί μηχανισμοί για εφαρμογή των Ευρωκωδί-
κων στην Κύπρο. Για το σκοπό αυτό έχει προβεί 
σε συστηματικές και προγραμματισμένες ενέρ-
γειες σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ και τον Κυπρια-
κό Οργανισμό Τυποποίησης. 
Ως πρώτο μέτρο ανατέθηκε στο ΕΤΕΚ η επιλογή 
των Εθνικά Καθορισμένων Παραμέτρων για τους 
τέσσερις Ευρωκώδικες και για την αντικατάστα-
ση των σε ισχύ Οικοδομικών και Αντισεισμικών 
Κανονισμών για έργα από οπλισμένο σκυρόδε-
μα. Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέ-
κρινε την ανάθεση στο ΕΤΕΚ τριετούς προγράμ-

ματος για την εφαρμογή και χρήση των Ευρωκω-
δίκων στην Κύπρο, σε συνεργασία με το υπουρ-
γείο Εσωτερικών και τον Κυπριακό Οργανισμό 
Τυποποίησης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το 
ΕΤΕΚ ανέλαβε μεταξύ άλλων το συντονισμό και 
την ετοιμασία των Εθνικών Προσαρτημάτων των 
μερών των Ευρωκωδίκων, την ετοιμασία εκδόσε-
ων, την εξέταση επιπτώσεων στις δημόσιες συμ-
βάσεις και την πραγματοποίηση σειρών μαθημά-
των για ενημέρωση των μηχανικών.
Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε, όμως το υπουρ-
γείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη συ-
νεχή ανάγκη για επιμόρφωση του τεχνικού κό-
σμου, αποφάσισε τη διεξαγωγή επιπρόσθετων 
ενημερωτικών σεμιναρίων, με τη στήριξη του 
ΕΤΕΚ, του CYS, του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανι-
κών Κύπρου και του Συνδέσμου Πολιτικών Μη-
χανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, στους οποί-
ους το υπουργείο διαβιβάζει θερμές ευχαριστί-
ες για την άψογη συνεργασία και τη βοήθεια 
που έδωσαν για τη διοργάνωση του σημερινού 
σεμιναρίου που αφορά τους Ευρωκώδικες για 
κατασκευές από σκυρόδεμα».
Στο σεμινάριο, εξάλλου,  έγινε αναφορά στην ει-
δική συμφωνία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυ-
ποποίησης για διάθεση των προτύπων της σει-
ράς ΕΝ 1990 (Ευρωκώδικες) στους μηχανικούς 
σε μη απαγορευτικό κόστος.

Σεμινάριο από το υπ. Εσωτερικών με τη στήριξη του ΕΤΕΚ και του CYS

«Ευρωκώδικες 2, 7, 8 – 
Κατασκευή από Σκυρόδεμα»
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άρθρα & αναλύσεις

Της Δρος Τασούλας Κυπριανίδου-Λεοντίδου*

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που παρουσίασε η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας, στον 21ο αιώνα τα δεδομένα που αφορούν 
την ευμάρεια των παιδιών εξακολουθούν να είναι αποκαρδιωτικά. 

Περισσότερα από 3 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν 
κάθε χρόνο από αίτια που συνδέονται με το περιβάλλον που ζούν και 
ειδικότερα με τη ρύπανση του αέρα και του νερού, την έκθεση σε τοξικούς 
χημικούς παράγοντες, την έκθεση σε ακτινοβολίες και τη γενικότερη 
υποβάθμιση του οικοσυστήματος.  
Ειδικότερα τα δεδομένα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας 
υποδεικνύουν ότι:
● Γύρω στα 1,6 εκατ. παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από γαστροεντερικά 
προβλήματα που προκαλούνται από τις υποβάθμισμένες συνθήκες 
υγιεινής στους χώρους που ζουν και διακινούνται καθώς και από την 
κατανάλωση ακατάλληλου νερού.
● Η ρύπανση του αέρα στους χώρους διαμονής τους, λόγω κυρίως της 
χρήσης καυσίμων που προέρχονται από βιομάζα, σκοτώνει περίπου 1 
εκατ. παιδιά ετησίως.
● Η μαλάρια, που προκαλείται από την κακή διαχείριση και αποθήκευση 
πόσιμου νερού, σκοτώνει ετήσια στην Αφρική 1 εκατ. παιδιά κάτω των 5 
ετών.  
● Οι τραυματισμοί που προκαλούνται από φυσικά αίτια και μπορούν να 
αποδοθούν σε περιβαλλοντικούς παράγοντες είναι η αιτία θανάτου περί-
που 300.000 παιδιών. Για αντιπαραβολή, σημειώστε ότι τα οδικά ατυχήμα-
τα είναι υπεύθυνα για 50.000 θανάτους, οι δηλητηριάσεις για 16.000, ενώ 
οι θάνατοι από πνιγμό ανέρχονται στις 60.000.
Παράλληλα, η έκθεση της μητέρας σε περιβαλλοντικούς κινδύνους ή σε 
κινδύνους κατά την εργασία μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη δική της 
υγεία, αλλά και την υγεία του αγέννητου βρέφους, του βρέφους που θη-
λάζει αλλά και του παιδιού στο σπίτι αφού πολλές φορές ο κίνδυνος με-
ταφέρεται από τον εργασιακό χώρο στο χώρο διαβίωσης. Χαρακτηριστι-
κή περίπτωση τέτοιου προβλήματος είναι η έκθεση της μητέρας κατά 
την εργασία σε επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως είναι τα διάφορα φυ-
τοφάρμακα, οι διαλύτες και βιοσυσσωρευόμενες ουσίες και η μεταφο-
ρά τους στη συνέχεια στο σπίτι χωρίς να λαμβάνονται τα αναγκαία μέ-
τρα προστασίας.  

Προστασία
Πολλές φορές υπάρχουν απλές και οικονομικές λύσεις για αντιμετώπιση 
των προβλημάτων αυτών. Η εφαρμογή των αρχών της πρόληψης μπορεί 
να συμβάλλει στη σημαντική μείωση των κινδύνων και τη βελτίωση του 
επιπέδου προστασίας.  Για να εφαρμοστεί η αρχή της πρόληψης σίγουρα 
χρειάζεται εκπαίδευση, σωστή ενημέρωση και συντονισμένες προσπάθειες 
κατά τη μεταφορά της πληροφόρησης στους επηρεαζόμενους. Είναι στο 
επίπεδο αυτό που οι αρμόδιες κυβερνητικές αρχές κάθε χώρας έχουν 
να διαδραμματίσουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη μεταφορά της 
πληροφόρησης και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Η μεταφορά της πληροφόρησης για τους κινδύνους που επηρεάζουν 
την υγεία είναι διαδικασία ιδιαίτερα λεπτή και ευαίσθητη, αφού με αυτή 
μεταφέρεται στους δέκτες, που μπορεί να είναι εργαζόμενοι, άτομα 
που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες και γενικά το κοινό, η αναγκαία και 
κατάλληλη πληροφόρηση για να μπορέσουν να εμπλακούν στη λήψη 
αποφάσεων για τα θέματα που τους επηρεάζουν. Στις μέρες μας έχει αρχίσει 
να αναγνωρίζεται ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια για σωστή 
διαχείριση του κινδύνου στην εργασία κατέχει ο τρόπος μεταφοράς της 
πληροφόρησης. Είναι άλλωστε ιστορικά αποδεδειγμένο ότι η διαδικασία 
μεταφοράς της πληροφόρησης για τον κίνδυνο ρυθμίζει την εξέλιξη ενός 
συμβάντος και καθορίζει την τελική του έκβαση. Εύκολα όσοι εμπλέκονται 
μπορεί να πέσουν στην παγίδα της αδράνειας, αλλά και της υπερβολής ή 

της υποβάθμισης του κινδύνου, δημιουργώντας λανθασμένες εικόνες και 
παρανοήσεις που μπορεί να έχουν τραγικό αποτέλεσμα.  
Επίσης βασικός κανόνας για ορθή μεταφορά της πληροφόρησης για 
τον κίνδυνο είναι η θετική εμπλοκή του αποδέκτη σε αυτή και η από 
μέρους του αποδοχή της διαδικασίας που έχει επιλεγεί για ορθό χειρισμό 
του προβλήματος. Αυτή η εμπλοκή προϋποθέτει την αναγνώριση των 
αναγκών του αλλά και της ικανότητάς του για αντίληψη και διαχείριση των 
πληροφοριών που θα του δοθούν.  
Γι’ αυτό και κάθε φορέας που έχει την ευθύνη για διαχείριση ευαίσθητων 
πληροφοριών, δηλαδή πληροφοριών οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν 
πανικό αλλά και να επηρεάσουν τις τύχες μερίδας πολιτών, θα πρέπει να 
γνωρίζει τις βασικές αρχές της διαχείρισης της πληροφόρησης αυτής. 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρίσκεται στο 
πνεύμα της προσέγγισης αυτής. Επιδιώκει να επικοινωνεί με το κοινό 
και να του μεταφέρει πληροφορίες που θα ενισχύσουν την προσπάθεια 
για έγκαιρη, σωστή και σφαιρική ενημέρωσή του και παράλληλα θα 
διευκολύνουν την από μέρους του λήψη ή αποδοχή αποφάσεων.  
Ιδιαίτερα σήμερα, που οι εξελίξεις στον κόσμο της εργασίας είναι 
ραγδαίες, είναι σκόπιμο να παρέχεται κάθε δυνατή πληροφόρηση στους 
επηρεαζόμενους έτσι ώστε αυτοί να ενημερώνονται για κάθε καινούργια 
εξέλιξη που αφορά όχι μόνο τους ίδιους προσωπικά αλλά και την κοινωνία 
και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. 

*Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας 

Η κατάλληλη πληροφόρηση 
βασικός συντελεστής 

στην πρόληψη του κινδύνου

Η έκθεση της μητέρας σε περιβαλλοντικούς κινδύνους ή σε κινδύνους κατά την 
εργασία μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη δική της υγεία, αλλά και την υγεία του 
αγέννητου βρέφους, του βρέφους που θηλάζει αλλά και του παιδιού στο σπίτι.
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Επιμέλεια κειμένων: Σπύρος Δρίβας*

Ο όρος «άρρωστο κτίριο» χρησιμοποιείται 
για να χαρακτηρίσει τα νεόκτιστα κτίρια 
που δεν προορίζονται για βιομηχανική 

χρήση, αλλά για να στεγάσουν υπηρεσίες ή κα-
τοικίες και τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα 
«εσωτερικής ρύπανσης».
«Εσωτερική ρύπανση» θεωρείται η κακή ποιότη-
τα του αέρα των εσωτερικών χώρων.
Ο όρος «Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου» χρη-
σιμοποιείται για να εκφράσει την κακή κατάστα-
ση της υγείας τουλάχιστον του 50% των ενοί-
κων, η οποία χαρακτηρίζεται από συγκεκριμέ-
να ενοχλήματα που αποδίδονται αποκλειστι-
κά και μόνο στην εσωτερική ρύπανση του αέρα 
του κτιρίου.
Τα κυριότερα συμπτώματα που παρουσιάζουν 
οι ένοικοι κατά την παραμονή τους σ’ ένα «Άρ-
ρωστο Κτίριο» είναι:
• Δύσπνοια
• Ξηρός βήχας
• Πονόλαιμος
• Βράχνιασμα
• Ρινόρροια
• Δακρύρροια
• Φτέρνισμα
• Ερεθισμός του δέρματος (εξανθήματα)
• Πονοκέφαλοι
• Ζαλάδες
• Ναυτία
• Πνευματική κόπωση και σύγχυση
• Σωματική κόπωση
• Λήθαργος
• Πεπτικές διαταραχές.
Η μακροχρόνια παραμονή σ’ ένα «Άρρωστο Κτί-
ριο» μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις, όπως:
• Ρινίτιδες (αλλεργικές ή μη αλλεργικές)
• Ιγμορίτιδες
• Ωτίτιδες
• Επιπεφυκίτιδες
• Πνευμονίες
• Δερματίτιδες (εκζέματα)
• Παθήσεις του πεπτικού συστήματος
• Νεοπλασίες
• Παθήσεις του ήπατος
• Παθήσεις των νεφρών
• Παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος

Οι βλαπτικοί παράγοντες που ευθύνονται για 
την εσωτερική ρύπανση ενός κτιρίου είναι:

Χημικοί παράγοντες 
• Η φορμαλδεΰδη (HCHO): Είναι υποπροϊόν 
καύσης και ευρέως χρησιμοποιούμενη χημική 
ουσία που βρίσκεται σε πολλά βιομηχανικά προ-
ϊόντα. Η παρουσία της φορμαλδεΰδης στους 
εσωτερικούς χώρους οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στη μεγάλη χρήση ρητινών που την εμπεριέχουν 

και από τις οποίες απελευθερώνεται. Τέτοιες ρη-
τίνες χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μονω-
τικών υλικών, επίπλων από κόντρα πλακέ, νοβο-
πάν ή άλλα συνθετικά ξύλα, συνθετικών μοκε-
τών, υφασμάτων επιπλώσεως κ.λπ. Η φορμαλ-
δεΰδη, μαζί με άλλες αλδεΰδες, αποτελεί επίσης 
ένα από τα προϊόντα που απελευθερώνονται 
κατά την καύση των τσιγάρων.
• Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Είναι ένα 
άχρωμο και άοσμο αέριο το οποίο παράγεται 
κατά την ατελή καύση. Όταν εισέρχεται στον αν-
θρώπινο οργανισμό ενώνεται με την αιμοσφαι-
ρίνη και εμποδίζει την κατανομή του οξυγόνου 
στα κύτταρα.
Ένα μέρος της ποσότητας του μονοξειδίου του 
άνθρακα που εντοπίζεται στους εσωτερικούς 
χώρους των κτιρίων προέρχεται από το εξωτερι-
κό περιβάλλον δεδομένου ότι αποτελεί προϊόν 
αφενός μεν της οδικής κυκλοφορίας, αφετέρου 
δε της βιομηχανικής δραστηριότητας και των 
κεντρικών συστημάτων θέρμανσης.
Στους εσωτερικούς χώρους το μονοξείδιο του 
άνθρακα απελευθερώνεται κατά την καύση των 
τσιγάρων, καθώς επίσης και από τη χρήση μαγει-
ρικών συσκευών αερίου.
• Τα οξείδια του αζώτου (ΝΟ-ΝΟ2): Απελευθε-
ρώνονται στον εσωτερικό χώρο με τη χρήση μα-
γειρικών συσκευών αερίου.
• Ο αμίαντος: Αποτελεί τη συλλογική ονομασία 
ορισμένων ορυκτών ινώδους μορφής και κρυ-
σταλλικής δομής. Ο αμίαντος ως πρώτη ή δευτε-
ρεύουσα ύλη εντοπίζεται σε περισσότερες από 
3.000 διαφορετικές τεχνικές εφαρμογές. Ανα-
μιγνύεται με διάφορες συγκολλητικές ουσίες, 
όπως το τσιμέντο, και χρησιμοποιείται σαν οικο-
δομικό υλικό με τη μορφή των φύλλων και των 
σωλήνων αμιαντοτσιμέντου. Επίσης χρησιμο-
ποιείται ως μονωτικό υλικό στα πλακάκια, τους 
φούρνους, τις σόμπες, τα ηλεκτρικά σίδερα και 
άλλα προϊόντα. Η απελεύθερωσή του στον εσω-
τερικό χώρο των κτιρίων οφείλεται στη σταδια-
κή γήρανση του υλικού, καθώς επίσης και στις 
παρεμβάσεις συντήρησης.
• Οι τεχνητές ορυκτές ίνες: Χρησιμοποιούνται 
σαν θερμομονωτικά υλικά σε υποκατάσταση 
του αμιάντου. Τέτοιες ίνες είναι ο πετροβάμβα-
κας και ο υαλοβάμβακας. Η απελευθέρωσή του 
στον εσωτερικό χώρο των κτιρίων οφείλεται κύ-
ρια στις παρεμβάσεις συντήρησης.
• Το κάπνισμα: Ένα σημαντικό μέρος της ρύ-
πανσης του εσωτερικού αέρα οφείλεται και στα 
προϊόντα καπνού. Ο καπνός που παράγεται απο-
τελεί ένα μείγμα αερίων, αιωρούμενων στερεών 
σωματιδίων και οργανικών ουσιών που προέρ-
χονται από την ατελή καύση τόσο του καπνού, 
όσο και του χαρτιού των τσιγάρων. Στον καπνό 
του τσιγάρου έχουν εντοπισθεί περίπου 4.300 
χημικές ουσίες, ορισμένες από τις οποίες είναι 
δυνατόν να προκαλέσουν διάφορα πνευμονι-
κά νοσήματα αλλά και καρκίνο στους παθητι-
κούς καπνιστές. Ο καπνός του τσιγάρου στους 
κλειστούς εσωτερικούς χώρους αυξάνει τις συ-
γκεντρώσεις τόσο των αιωρούμενων στερεών 
σωματιδίων, όσο και των άλλων αέριων ρύπων 

όπως της νικοτίνης, των αρωματικών υδρογο-
νανθράκων, του μονοξειδίου του άνθρακα κ.λπ.
• Οι πτητικές οργανικές ουσίες: Χημικές ουσί-
ες όπως το τριχλωροαιθυλένιο, το τριχλωροαι-
θάνιο, το τριχλωρομεθάνιο καθώς και άλλοι αλο-
γονωμένοι διαλύτες, εξαερώνονται με τη θερ-
μοκρασία των εσωτερικών χώρων από διάφορα 
προϊόντα (χρώματα, πλαστικά, κόλλες κ.λπ.) στα 
οποία υπάρχουν ως διαλύτες.
• Τα στερεά σωματίδια: Σε μη αεριζόμενους 
κλειστούς εσωτερικούς χώρους έχει παρατη-
ρηθεί υψηλή συγκέντρωση στερεών αιωρού-
μενων σωματιδίων τα οποία αποτελούν και 
το τελικό προϊόν της εκφυλιστικής διαδικασί-
ας των υλικών.

Φυσικοί παράγοντες 
• Το ραδόνιο: Αποτελεί προϊόν ραδιενεργούς 
μετάπτωσης του ράδιου 226 και σε ίχνη αποτε-
λεί συστατικό στοιχείο των βράχων και του εδά-
φους. Απελευθερώνεται σε αέρια μορφή στους 
κλειστούς εσωτερικούς χώρους των κτιρίων από 
τα κατασκευαστικά υλικά και το νερό.
Υψηλές συγκεντρώσεις από ραδόνιο παρατη-
ρούνται και στους μη αεριζόμενους υπόγειους 
χώρους όπου το στοιχείο απελευθερώνεται και 
από το έδαφος.

Βιολογικοί παράγοντες
Οι βιολογικοί παράγοντες οι οποίοι είναι υπεύ-
θυνοι για τη ρύπανση του εσωτερικού αέρα των 
κτιρίων είναι κυρίως τα βακτήρια, οι ιοί και οι μύ-
κητες. Αυτοί οι βιολογικοί ρυπαντές του εσω-
τερικού αέρα προέρχονται από τα κλιματιστι-
κά συστήματα με πύργους ψύξης καθώς επίσης 
από τους ανθρώπους και τα ζώα.

Διαδικασίες πρόληψης
Οι διαδικασίες πρόληψης θα πρέπει να εστιά-
ζονται:
• Στην καλή συντήρηση και στον καθαρισμό των 
κεντρικών κλιματιστικών συστημάτων.
• Στην εναλλαγή του εσωτερικού αέρα.
• Στο ότι η ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%.
• Στη μείωση της χρήσης συνθετικών προϊόντων 
στην επίπλωση του χώρου.
• Στην αποφυγή χρήσης χημικών καθαριστικών.
• Στην απαγόρευση του καπνίσματος στους κλει-
στούς εσωτερικούς χώρους.
• Στην ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των βλα-
πτικών παραγόντων του περιβάλλοντος εργα-
σίας.
• Στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την 
Υγεία και Ασφάλεια και στην υλοποίηση της γρα-
πτής εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου.

* Ειδικός Ιατρός Εργασίας
Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας – Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ

To Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου
(Sick Building Syndrome)

άρθρα & αναλύσεις
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Ο σχεδιασμός ποδηλατόδρομων
Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου*

Οι ποδηλατόδρομοι άρχισαν εδώ και καιρό να 
κάνουν την εμφάνισή τους σε διάφορες περιο-
χές της Κύπρου όπου γίνονται συνήθως καινούρ-
για έργα.
Η προσθήκη ενός ποδηλατόδρομου δεν είναι 
η απλή προσθήκη ακόμη μιας λωρίδας δίπλα 
στο πεζοδρόμιο. Αντίθετα, ένα σωστό δίκτυο 
ποδηλατόδρομων πρέπει να σχεδιάζεται με 
βάση πρότυπα και να προγραμματίζεται να κα-
λύπτει περιοχές μέσα στις πόλεις αλλά και στην 
ύπαιθρο.
Ένα καλά σχεδιασμένο δίκτυο μπορεί να προ-
σφέρει τα μέγιστα στην ποδηλασία για διασκέ-
δαση, γυμναστική, στην καθημερινή μας δια-
κίνηση και να προσελκύει ακόμη και τουρισμό 
στην περιοχή.
Για να μπορέσουν οι ποδηλατόδρομοι να επε-
κταθούν σωστά και να ελκύσουν ποδηλάτες 
από όλες τις ηλικίες και χρήσεις, όπως αναφέ-
ρει ο Οδηγός Σχεδιασμού Ποδηλατοδρόμων 
του Λονδίνου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπό-
ψη πολλοί παράγοντες. Όσον αφορά όμως την 
Κύπρο θα πρέπει:

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Να γίνει τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας ούτως ώστε αυτός να καλύπτει 
τους ποδηλατόδρομους και τους ποδηλάτες. 
Τι θα κάνει για παράδειγμα ένας ποδηλάτης 
που ακολουθεί τον ποδηλατόδρομο και φτά-
νει σε διασταύρωση; Που θα σταθεί; Τι σήμαν-
ση θα υπάρχει; Ποια η σήμανση του ποδηλα-
τοδρόμου και της λωρίδας στο δρόμο; Αυτά 
και διάφορα άλλα θέματα θα πρέπει να καθο-
ριστούν.

Οι τοπικές ανάγκες
Οι διαδρομές θα πρέπει να σχεδιάζονται με 
βάση τις τοπικές ανάγκες και όχι κρίνοντας από 
την κυκλοφοριακή κίνηση. Έχουμε δηλαδή σαν 
βάση τις ανάγκες του κάθε χρήστη: παιδιά, νεο-
λαία, ενήλικες και ηλικιωμένους καθώς και ανά-
πηρους σε ηλεκτρικά καθίσματα.
Όταν κάποιος έχει ποδήλατο στο σπίτι, θα το πά-
ρει για να πάει στο κοντινό εμπορικό κέντρο, στο 
σχολείο, στη δουλειά ή για περίπατο. Αυτός πρέ-
πει να είναι ο στόχος του σχεδιαστή του ποδη-
λατόδρομου. Να σχεδιάσει δηλαδή τις διαδρο-
μές που θα ακολουθήσουν οι ένοικοι της περιο-
χής με βάση τις ανάγκες τους. Είναι για αυτό που 
το πρώτο απαραίτητο βήμα είναι η εξέταση της 
περιοχής και ο διάλογος. Και ένα σοβαρό θέμα 
που συνήθως ξεχνούμε είναι ότι οι ποδηλάτες 
δεν επιλέγουν πάντα τις ίδιες διαδρομές με τους 
αυτοκινητιστές.

Η διαδρομή
Οπωσδήποτε η διαδρομή πρέπει να είναι όσο 
γίνεται ασφαλισμένη και όχι να δημιουργεί ένα 
λανθασμένο αίσθημα ασφάλειας. Θα πρέπει επί-
σης να αποφεύγονται όσο είναι δυνατό τα ανή-
φορα, τα εμπόδια και οτιδήποτε άλλο είναι δυ-
νατό να δυσκολέψει τον ποδηλάτη.
Από την άλλη, μια ωραία διαδρομή που περνά 
μέσα ή δίπλα από το πάρκο της περιοχής από 
ένα σημείο με θέα, και που εκμεταλλεύεται σω-
στά τα πλεονεκτήματα της μονοδρόμησης για 
γρήγορη και εύκολη πρόσβαση, σίγουρα θα ελ-
κύσει ακόμη περισσότερους ποδηλάτες.

Ο ποδηλατόδρομος
Οι διαστάσεις, οι χρωματισμοί, το οδόστρωμα, η 
χωροθέτηση σε σχέση με τα αυτοκίνητα, οι επι-

τρεπόμενες περιοχές (π.χ. επιτρέπεται το ποδήλα-
το σε πεζόδρομους;) και οι ευκολίες στάθμευσης, 
θα βοηθήσουν ακόμη περισσότερο στην αύξηση 
της χρήσης νοουμένου φυσικά ότι δεν θα εμποδί-
ζουν τη διέλευση τα σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Ενώ υπάρχουν για παράδειγμα ποδηλατόδρομοι 
στην Κύπρο, συχνά δεν υπάρχουν πρόνοιες για 
ασφαλισμένη στάθμευση του ποδηλάτου, παρά 
το χαμηλό κόστος τέτοιας πρόνοιας. Και ασφα-
λισμένη σημαίνει στάθμευση που δεν κλειδώνει 
μόνο τον μπροστινό τροχό, αλλά και το σκελετό 
του ποδηλάτου.

Πού είναι το ποδήλατό σας;
Η τεχνολογία στα ποδήλατα έχει προοδεύσει 
πολύ και οι παλαιότεροι θα πρέπει να ξεχάσετε 
τα δύσκολα και κουραστικά ποδήλατα των παι-
δικών σας χρόνων.
Τα σημερινά ποδήλατα προσφέρουν αναρτή-
σεις για άνετη και ξεκούραστη χρήση, είναι ελα-
φριά και έχουν μοντέρνες και εύχρηστες ταχύτη-
τες στο πετάλι και στον πίσω τροχό.
Τα ελαστικά έχουν επίσης αλλάξει, προσφέρουν 
άνεση και κράτημα στο δρόμο και σε συνδυα-
σμό με τα μοντέρνα φρένα προσφέρουν γρήγο-
ρο και ασφαλισμένο φρενάρισμα.
Η χρήση του ποδηλάτου από μικρούς και μεγάλους 
προσφέρει υγεία, είναι οικονομική, μειώνει τη κυ-
κλοφορία των αυτοκινήτων και μαζί φυσικά και τη 
μόλυνση. Αυτά είναι τα μεγάλα πλεονεκτήματα που 
έχουν κάνει πολλές χώρες να επενδύσουν μεγάλα 
ποσά στην προώθηση του ποδηλάτου.
Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η πιο κατάλληλη 
για ποδηλασία. Πάρτε λοιπόν και εσείς το ποδή-
λατό σας για ένα περίπατο.

*Επίτροπος Περιβάλλοντος

Ένα σωστό δίκτυο 
ποδηλατόδρομων 
πρέπει να σχεδιάζεται 
με βάση πρότυπα και 
να προγραμματίζεται 
να καλύπτει περιοχές 
μέσα στις πόλεις αλλά 
και στην ύπαιθρο
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Του Ιωσήφ Καρή*

Γ ια τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το εμπόριο απαιτούνται «ηλε-
κτρονικές υπογραφές» και συναφείς υπηρεσίες που παρέχουν τη 
δυνατότητα απόδειξης της γνησιότητας των δεδομένων. Η ύπαρ-

ξη αποκλινόντων κανόνων όσον αφορά τη νομική αναγνώριση των ψη-
φιακών υπογραφών και διαπίστευση «παροχέων υπηρεσιών» πιστοποίη-
σης στα κράτη μέλη ενδέχεται να αποτελέσει σημαντικό φραγμό για τη 
χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου.  Από 
την άλλη πλευρά ένα σαφές κοινοτικό πλαίσιο με τις προϋποθέσεις που θα 
εφαρμόζονται στις ηλεκτρονικές υπογραφές θα ενισχύσει την εμπιστοσύ-
νη στις νέες τεχνολογίες και θα συμβάλλει στη γενική αποδοχή τους. Οι νο-
μοθεσίες στα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την ελεύθερη κυ-
κλοφορία αγαθών και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά.  
Σύμφωνα με το Άρθρο 14 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εσωτε-
ρική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα στο οποίο δια-
σφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, θα πρέπει να 
προαχθεί η διαλειτουργικότητα των προϊόντων ηλεκτρονικών υπογραφών 
ικανοποιώντας βασικές απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλο-
φορίας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης των ηλεκτρονικών υπογραφών.  
Οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούν την κρυπτογραφία δημόσιου 
κλειδιού. Στην ουσία ο χρήστης διαθέτει δύο κλειδιά, το δημόσιο και το 
ιδιωτικό, τα οποία έχουν κάποιο μαθηματικό συσχετισμό. Το ένα κλειδί 
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της υπογραφής και το άλλο κλειδί για 
την επαλήθευσή της. Η διαφοροποίηση από την κρυπτογράφηση, έγκειται 
στο ότι για τη δημιουργία των ηλεκτρονικών υπογραφών ο αποστολέας 
χρησιμοποίει το ιδιωτικό κλειδί και για την επαλήθευσή της ο παραλήπτης 
χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του αποστολέα. Θεωρώντας ότι ο απο-
στολέας έχει ένα συγκεκριμένο ζευγάρι κλειδιών και το ιδιωτικό του κλειδί 
είναι στην πλήρη κατοχή του, τότε το γεγονός ότι ο αποστολέας χρησιμο-
ποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να κρυπτογραφήσει το μήνυμα πιστοποιεί 
στον παραλήπτη που το αποκρυπτογραφεί με το αντίστοιχο δημόσιο κλει-
δί (του αποστολέα) την ταυτότητα του αποστολέα (αυθεντικότητα). Μια 
ψηφιακή υπογραφή μπορεί να πλαστογραφηθεί εάν ο δικαιούχος του ιδι-
ωτικού κλειδιού δεν το έχει υπό τον πλήρη έλεγχό του.  

Ψηφιακό πιστοποιητικό 
Για την πιο ικανοποιητική αντίληψη του όλου συστήματος των ηλεκτρο-
νικών υπογραφών θα ήταν λογικό να εξηγήσουμε την σύνδεση των ηλε-
κτρονικών υπογραφών με το ψηφιακό πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
έναν παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης. Για την πιο αποτελεσματική προ-
ώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και την ασφαλή μεταφορά και αξιο-
πιστία των ηλεκτρονικών υπογραφών από ένα κράτος σε άλλο ή από τον 
αποστολέα στον παραλήπτη το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέδωσαν τη βασική Οδηγία 1999/93/ΕΚ σχετικά με το κοινο-
τικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές.  
Στόχος της Οδηγίας είναι να διευκολύνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπογρα-
φών και να συμβάλλει στη νομική αναγνώρισή τους. Καθορίζει το νομικό 
πλαίσιο και ορισμένες υπηρεσίες πιστοποίησης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 
η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η Οδηγία 1999/93/ΕΚ καθορί-
ζει με αρκετή λεπτομέρεια τη διαδικασία πρόσβασης στην αγορά, τις αρ-
χές που θα διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ηλεκτρονικών υπογρα-
φών στην εσωτερική αγορά και τις νομικές απαιτήσεις και συνέπειες των 
ηλεκτρονικών υπογραφών.  
Επίσης η Οδηγία διασαφηνίζει την ευθύνη των παροχέων υπηρεσιών πιστο-
ποίησης για την προκληθείσα ζημία έναντι οποιουδήποτε φορέα φυσικού 
ή νομικού προσώπου, που ευλόγως βασίζεται το πιστοποιητικό (ηλεκτρονι-
κή βεβαίωση) που έχει εκδοθεί από το διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, 
που συνδέει δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής με συγκεκριμένο άτομο.  

Διεθνείς πτυχές
Άλλες παράμετροι που περιλαμβάνονται στην Οδηγία είναι οι διεθνείς 
πτυχές της εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπογραφών εκτός κοινότητας, 

η προστασία δεδομένων και τέλος η δημιουργία Επιτροπής Ηλεκτρονικών 
Υπογραφών με τα πιο κάτω καθήκοντα και ευθύνες που καθορίζονται με 
κάθε λεπτομέρεια:
1) Τα κριτήρια για τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
2) Τους όρους για παροχείς υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδουν ανα-
γνωρισμένα πιστοποιητικά
3) Τις απαιτήσεις για ασφαλείς διατάξεις δημιουργίας υπογραφής
4) Συστάσεις για την ασφαλή επαλήθευση της υπογραφής  
5) Τα αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά/διεθνή πρότυπα για προϊόντα που συν-
δέονται με τις ηλεκτρονικές υπογραφές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Υπογραφών 
ανέθεσε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης για τις Τηλεπικοινωνί-
ες (ETSI) τη δημιουργία ευρωπαϊκών προτύπων που να υποστηρίζουν την 
Οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και το σχέδιο δράσης για την κατάλ-
ληλη ηλεκτρονική υποδομή για τη μεταφορά εγγράφου και την υποδομή 
για μεταφορά εγγράφων και υπογραφών διασυνοριακού χαρακτήρα.  
Πρόσφατα ο ΕΤSI ανακοίνωσε τη δημοσίευση πολυμερούς ευρωπαϊκού 
προτύπου (ΕΤSI TS 102 778) που θα διευκολύνει την ηλεκτρονική μεταφο-
ρά εγγράφου για την ασφαλή διεξαγωγή επιχειρηματικών πράξεων σε όλη 
την επικράτεια της Ευρώπης.  
Το πρότυπο υιοθετεί και αναγνωρίζει ότι ψηφιακά υπογεγραμμένα έγ-
γραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή και να αρχειοθετηθούν για χρό-
νια, ακόμα και για δεκαετίες.  Με τη μέθοδο της μακροχρόνιας επιβε-
βαίωσης, θα υπάρχει η δυνατότητα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
στο μέλλον, επικύρωσης του εγγράφου και επιβεβαίωσης της υπογρα-
φής από τη μέρα της υπογραφής του. Μεταξύ άλλων θεμάτων, το Ευ-
ρωπαϊκό Πρότυπο, που αποτελείται από πέντε μέρη, καταπιάνεται και 
με διάφορες πτυχές της μεταφοράς της προηγμένης ηλεκτρονικής υπο-
γραφής (Portable Advanced Electronic 
Signatures) γνωστής ως PADES (Με-
ταφερόμενη Προηγμένη Ηλεκτρονική 
Υπογραφή).
To PADES είναι συμπληρωματικό με δύο 
άλλους τύπους ηλεκτρονικών υπογρα-
φών που έχουν αναπτυχθεί στον ευρω-
παϊκό χώρο, από Τεχνικές Επιτροπές του 
ETSI. 
Tόσο το PADES όσο και το PDF (Με-
ταφερόμενος Μορφότυπος Κειμένου) αποτελούν σημαντικά εργαλεία 
για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στη θέση συνηθισμέ-
νων παραδοσιακών εγγράφων, το PADES και το PDF παρέχουν ένα ηλε-
κτρονικό ανάλογο στη συνηθισμένη έντυπη μορφή που οδηγεί σε ένα 
πλουσιότερο ψηφιακό περιεχόμενο πιο χρήσιμο στο χρήστη. Η μετά-
βαση από την παραδοσιακή έντυπη μορφή σε PDF και η δυνατότητα 
να μεταφέρονται ηλεκτρονικά τόσο το παραδοσιακό έντυπο όσο και οι 
«υπογραφές μελανιού» αποτελεί μια τεχνολογική επανάσταση στον το-
μέα του εμπορίου.  
Η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της Οδηγί-
ας είναι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Αρμόδιος λειτουργός του 
τμήματος είναι μέλος και παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυπο-
ποίησης ΕΤSI ESI (Electronic Signatures Infrastructure) που εκπονεί πρότυ-
πα για ηλεκτρονικές υπογραφές.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν και να προμηθευτούν διεθνή 
και ευρωπαϊκά πρότυπα από τα γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Τυ-
ποποίησης.
Πηγή: Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999 με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλε-
κτρονικές υπογραφές και ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Τυποποίησης για τις τηλεπικοινωνίες.    

*Λειτουργός Πληροφορικής Τυποποίησης 
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)

Επανάσταση στον τομέα του εμπορίου

Ηλεκτρονικές υπογραφές

Οι ψηφιακές 
υπογραφές 

χρησιμοποιούν
την κρυπτογραφία 
δημόσιου κλειδιού
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Του Δρα Αθανάσιου Αθανασίου*

Σ υχνά οι εργαζόμενοι τραυματίζονται ή 
ασθενούν στους χώρους εργασίας λόγω 
της έκθεσής τους σε διάφορους παράγο-

ντες που απειλούν την υγεία ή και τη σωματική 
τους ακεραιότητα. Η παροχή κατάλληλων πρώ-
των βοηθειών σε πρόσωπο που τραυματίσθη-
κε ή ασθένησε στο χώρο εργασίας αποτελεί ένα 
σύνολο ενεργειών που αποσκοπούν στο να μπο-
ρέσει το πρόσωπο αυτό να επιζήσει χωρίς σο-
βαρές επιπτώσεις για την υγεία ή την αρτιμέλειά 
του. Σκοπός των πρώτων βοηθειών είναι η δια-
τήρηση της ζωής, η ελαχιστοποίηση των συνε-
πειών τραυματισμού ή ασθένειας και η επίσπευ-
ση της ανάρρωσης προσώπων, που τραυματί-
ζονται ή ασθενούν σε χώρους εργασίας, μέχρις 
ότου τους παρασχεθεί πλήρης ιατρική βοήθεια. 
Επίσης, σκοπός των πρώτων βοηθειών είναι και 
η φροντίδα μικροτραυματισμών που δεν χρή-
ζουν ιατρικής βοήθειας.

Η παροχή των πρώτων βοηθειών στους χώρους 
εργασίας ρυθμίζεται από τους περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κα-
νονισμούς του 2009. Οι διατάξεις των πιο πάνω 
Κανονισμών έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή 
στις 15 Μαΐου 2010.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, κάθε 
εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι διαθέτει 
επαρκή αριθμό πρώτων βοηθών στους χώρους 
εργασίας που ελέγχει ανάλογα με τις ανάγκες που 
προκύπτουν από τις δραστηριότητές του. Για το 
σκοπό αυτό ο εργοδότης λαμβάνει υπόψη του τη 
γραπτή εκτίμηση του κινδύνου και άλλους παρά-
γοντες, όπως π.χ. το μέγεθος του υποστατικού, ή 
της επιχείρησής του, ή της εγκατάστασής του, τις 
ξεχωριστές κτιριακές εγκαταστάσεις, τον αριθμό 

και τη διασπορά των εργοδοτουμένων του, την 
απόσταση του εργασιακού χώρου από τα τμή-
ματα επειγόντων περιστατικών, τη διεξαγωγή ερ-
γασιών σε βάρδιες και την εκτέλεση εργασιών σε 
απομονωμένες περιοχές ή μακριά από τα υπο-
στατικά ή τις εγκαταστάσεις του.

Στις πρόνοιες των Κανονισμών γίνεται αναφο-
ρά στα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά του κιβωτί-
ου πρώτων βοηθειών, το οποίο πρέπει να υπάρ-
χει σε όλους τους χώρους εργασίας, ιδιαίτερα 
όταν αυτό απαιτείται από τις συνθήκες εργασί-
ας. Ο εξοπλισμός του κιβωτίου πρώτων βοηθει-
ών περιλαμβάνει μη φαρμακευτικό εξοπλισμό, 
δηλαδή γενικές οδηγίες παροχής πρώτων βοη-
θειών, κολλητικά επιθέματα διαφόρων μεγεθών 
κατάλληλα για το είδος της εργασίας, οφθαλμι-
κά επιθέματα, τριγωνικούς επιδέσμους, επιθέ-
ματα πληγών διαφόρων μεγεθών, υγρά αντιση-
πτικά μαντηλάκια μιας χρήσης, ζεύγος γαντιών 
μιας χρήσης, παραμάνες ασφαλείας και άλλα 
υλικά. Τα κιβώτια πρώτων βοηθειών πρέπει να 
τοποθετούνται σε χώρους εύκολα προσβάσι-
μους από όλους τους εργαζόμενους και να φέ-
ρουν την κατάλληλη σήμανση.

Οι πιο πάνω Κανονισμοί επιβάλλουν όπως οι πρώ-

τοι βοηθοί εκπαιδευτούν στην παροχή πρώτων 
βοηθειών στην εργασία και κατέχουν ισχύον πι-
στοποιητικό από εγκεκριμένο παροχέα πρώτων 
βοηθειών. Η εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βο-
ηθειών στην εργασία περιλαμβάνει δύο Προγράμ-
ματα Κατάρτισης, το 18ώρο πρόγραμμα «Πρώτες 
Βοήθειες στην Εργασία» και το 6ώρο πρόγραμμα 
«Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περι-
στατικά». Ο εργοδότης, λαμβάνοντας υπόψη τους 
παράγοντες που έχουν αναφερθεί πιο πάνω, καθο-
ρίζει σε ποιο από τα πιο πάνω προγράμματα θα εκ-
παιδευτεί ο κάθε πρώτος βοηθός του.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν προ-
γράμματα κατάρτισης στις πρώτες βοήθειες στην 
εργασία, πρέπει, σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο 
πάνω Κανονισμών, να τύχουν της έγκρισης του Αρ-
χιεπιθεωρητή ως Εγκεκριμένοι Παροχείς. Για να τύ-
χουν της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή οι ενδια-
φερόμενοι πρέπει να πληρούν τα Ελάχιστα Απαι-
τούμενα Κριτήρια και να παρέχουν τέτοια προ-
γράμματα εκπαίδευσης που να συνάδουν με τις 
Προδιαγραφές Προγραμμάτων Κατάρτισης στις 
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία που καθορίστη-
καν. Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο που επιθυμεί 
να εγκριθεί από τον Αρχιεπιθεωρητή ως παροχέ-
ας προγραμμάτων κατάρτισης στις πρώτες βοή-
θειες στην εργασία πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας σχετική αίτηση, η οποία 
να συνοδεύεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά που τεκμηριώνουν τα προσόντα του. Για σκο-
πούς πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων ερ-
γοδοτών και αυτοεργοδοτουμένων προσώπων 
που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες τέ-
τοιου εγκεκριμένου παροχέα, το Τμήμα Επιθεώρη-
σης Εργασίας τηρεί σχετικό Μητρώο.

*Ιατρός Εργασίας

Πρώτες βοήθειες στην εργασία

Της Ελίζας Βασιλείου*

Ε ίναι γεγονός ότι στο μυαλό των περισσοτέρων από εμάς ο κυκλο-
φορητής θέρμανσης είναι «αθώος» ως προς την ηλεκτρική κατανά-
λωση. Μελέτες, όμως, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν πως οι οικι-

ακοί κυκλοφορητές φέρουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης στην κατανάλω-
ση ενέργειας και προχώρησε με την ετοιμασία σχετικής Οδηγίας, της EC 
641/2009, που θα διέπει το σχεδιασμό τους.  
Από την προπαρασκευαστική μελέτη που εκπόνησε η ΕΕ για αυτή την Οδη-
γία, διαφάνηκε ότι κάθε χρόνο τοποθετούνται στην ευρωπαϊκή αγορά 14 
εκατομμύρια κυκλοφορητές. Το 2005 καταναλώθηκαν, από τους κυκλοφο-
ρητές που είναι εγκατεστημένοι στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, 50 TWh που 
αντιστοιχούν σε 23 εκατομμύρια τόνους παραγόμενο διοξείδιο του άνθρα-
κα, αριθμός συγκρίσιμος με την κατανάλωση των πλυντηρίων ρούχων στην 
Ευρώπη. Εκτιμάται δε ότι, αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, η κατανά-
λωση ηλεκτρικού ρεύματος θα ανέλθει στις 55 TWh μέχρι το 2020.
Από την 1η Ιανουαρίου του 2013 τίθεται σε εφαρμογή η ευρωπαϊκή Οδη-
γία EC 641/2009 που αφορά το σχεδιασμό κυκλοφορητών χωρίς μηχανι-
κό στυπιοθλήπτη (glandless circulating pumps). Η Οδηγία προβλέπει ότι 
οι κυκλοφορητές θα πρέπει να έχουν δείκτη ενεργειακής απόδοσης μι-

κρότερο του 0,27. Σύμφωνα με την Οδηγία ο κατασκευαστής έχει την ευ-
θύνη να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, συντήρηση 
και χρήση του κυκλοφορητή ούτως ώστε να μειώνεται η αρνητική του επί-
δραση στο περιβάλλον. Επιπλέον, υποχρέωσή του είναι να δίνει πληροφο-
ρίες σχετικά με το ξεμοντάρισμα του κυκλοφορητή και την ανακύκλωση ή 
απόρριψη, με το τέλος του κύκλου ζωής του, των υλικών από τα οποία εί-
ναι κατασκευασμένος.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται πιο πάνω πρέ-
πει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή και να είναι ορατές 
και προσβάσιμες στο κοινό. 
Με βάση τη σημερινή τεχνολογία στην κατασκευή των κυκλοφορητών, 
εναρμονισμένοι με την πιο πάνω Οδηγία είναι οι κυκλοφορητές που η λει-
τουργία τους στηρίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο των στροφών τους. Εί-
ναι καιρός πια να μεταπηδήσουμε από τους παραδοσιακούς κυκλοφορη-
τές τριών ταχυτήτων στους ηλεκτρονικούς και να επωφεληθούμε από τα 
καινοτόμα χαρακτηριστικά τους. Εξάλλου, ως μηχανικοί έχουμε υποχρέωση 
και ευθύνη να προσφέρουμε τόσο στο κοινό τις πιο συμφέρουσες ενεργει-
ακά λύσεις, όσο και στο περιβάλλον τις λύσεις με τις λιγότερες επιπτώσεις.  

*Μηχανολόγος Μηχανικός
e.vassiliou@mavromatis.com.cy

Ευρωπαϊκή Οδηγία EC 641/2009
για κυκλοφορητές θέρμανσης
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διεθνή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Βραβεία για «πράσινα μπαλκόνια»

Υιοθετούν εγκαταλειμμένες πρασιές με-
ταμορφώνοντάς τες σε οάσεις, μετατρέ-
πουν τα μπαλκόνια τους σε μικρές ζού-

γκλες και δίνουν μαθήματα οικολογίας, χρησι-
μοποιώντας τα αναρριχώμενα φυτά ως φυσικό 
κλιματιστικό.
Κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αντιστέκονται στο 
γκρίζο της μεγαλούπολης, πρασινίζουν το μι-
κρόκοσμό τους και… βραβεύονται από την 
αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Πρασίνου του 
δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του διαγωνι-
σμού για το «Πράσινο Μπαλκόνι».
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στον πολιτι-
κό μηχανικό Αβραάμ Παπαστρατή, στην πολυ-
κατοικία του οποίου, στην Κάτω Τούμπα, «σκαρ-
φαλώνει» εδώ και χρόνια μία αμπέλοψη. «Είναι 
ένα αναρριχητικό φυτό που φύτεψε πριν από 20 
χρόνια ο πατέρας μου στην πολυκατοικία όπου 
μένει πλέον όλη η οικογένειά μας και αποτε-
λεί το καλύτερο κλιματιστικό, αφού έχει καλύ-
ψει όλους τους τοίχους, κατεβάζοντας τη θερ-
μοκρασία στο εσωτερικό των διαμερισμάτων», 
αναφέρει ο κ. Παπαστρατής ο οποίος έχει κάνει 
πράσινη και την ταράτσα του.
Όσον αφορά την περιποίηση του φυτού, δηλώ-
νει ότι δεν χρειάζεται σχεδόν τίποτα και το συ-
νιστά ανεπιφύλακτα σε όσους θέλουν να αλλά-
ξουν το μικροκλίμα της περιοχής τους αλλά και 
την αισθητική.

Φυτά όλου του κόσμου
Η απεριόριστη αγάπη της για τα λουλούδια την 
οδήγησε να μετατρέψει τη βεράντα της σε μία 
ζούγκλα, αποσπώντας έτσι το δεύτερο βραβείο 
στο διαγωνισμό του δήμου.
Η σχεδιάστρια μόδας Μάρθα Παπαδάκη έχει 
«βουλιάξει» το ρετιρέ της, επί της οδού 25ης 
Μαρτίου, στα φυτά, αφού φιλοξενεί στο 60 τε-
τραγωνικών μέτρων μπαλκόνι της 250 γλάστρες!
 «Τα περισσότερα φυτά προέρχονται από τα τα-
ξίδια μου στην Ταϊλάνδη, το Περού, το Μεξικό, 
τη Μαλαισία και αλλού, ενώ απ΄ όπου δεν μπο-
ρώ να μεταφέρω φυτά, αγοράζω σπόρους και 
τους φυτεύω», λέει η κ. Παπαδάκη, σημειώνο-
ντας ότι αν και τα περισσότερα φυτά προσαρ-

μόζονται στο κλίμα της Ελλάδας, αργούν να αν-
θίσουν, κάνοντας πολλές φορές 5 ή 6 χρόνια.
Μια πρασιά με μπονσάι και πολλά λουλούδια 
δημιούργησε από την πλευρά του σε πολυκα-
τοικία της πλατείας Μουσχουντή ο φωτογρά-
φος Αθανάσιος Καρακασίδης, ο οποίος θα τιμη-
θεί με το τρίτο βραβείο. «Επειδή μένω στο ισό-
γειο, αποφάσισα να διαμορφώσω τη 40 τετρα-
γωνικών μέτρων πρασιά φυτεύοντας διάφο-
ρα φυτά και κυρίως μπονσάι», σημειώνει, εξη-
γώντας παράλληλα ότι η ετυμολογία της λέξης 
«μπονσάι» είναι «δέντρο σε πιατάκι». «Μπονσάι 
μπορούν να γίνουν πολλά δέντρα, όπως η ελιά», 
προσθέτει.
Με ειδικούς επαίνους θα τιμηθούν από την αντι-
δημαρχία Περιβάλλοντος οι Λαυρέντης Απο-
στολίδης και Γιάννης Βένος, εκπροσωπώντας 
τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές του Άρη. Ο 
κ. Αποστολίδης μετέτρεψε ένα σκουπιδότοπο 
στην οδό Αγγελικής Μεταλληνού, στη Νέα Ελ-
βετία, σε κήπο με λαχανικά και δέντρα.
«Με τη βοήθεια του θείου μου, φύτεψα πριν από 
πέντε χρόνια περίπου 30 δέντρα, ανάμεσά τους 
πορτοκαλιές και λεμονιές, καθώς και αγγουρά-
κια, ντομάτες και πιπεριές», δηλώνει. 
Όσο για τους παλαίμαχους του Άρη, υιοθέτησαν 
το πάρκο δυτικής εισόδου της πόλης συντηρώ-
ντας το καθημερινά με πότισμα, καθάρισμα και 
κλαδεύσεις.

Συλλογή και επεξεργασία 
αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου υπερψήφισε, τον Ιούνιο, 

Έκθεση για την επικαιροποίηση της Οδηγίας 
για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, με σημαντικές τροπολογίες του 
ευρωβουλευτή Μ. Τρεμόπουλου. 
Κεντρικά σημεία της Έκθεσης είναι η αντιμετώπιση 
των παράνομων εξαγωγών αποβλήτων που 
πραγματοποιούνται με το προκάλυμμα της 
επαναχρησιμοποίησης και η αύξηση του 
στόχου συλλογής στο 85% με ξεχωριστούς 
στόχους για μικρές συσκευές και λαμπτήρες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχουν 
υδράργυρο. Ταυτόχρονα, η Έκθεση εμπλέκει 
περισσότερο το λιανεμπόριο στα συστήματα 
συλλογής, επιτρέποντας στους πολίτες να 
επιστρέφουν χωρίς κόστος πολύ μικρές ηλεκτρικές 
συσκευές σε καταστήματα, κάτι σημαντικό 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτές -και οι 
επικίνδυνες ουσίες που περιέχουν- παραμένουν 
έξω από τα κοινά οικιακά απόβλητα.
Εισηγητής εκ μέρους της Ομάδας των Πρασίνων 
στη σχετική συζήτηση ήταν ο Μιχάλης 
Τρεμόπουλος. Έγιναν δεκτές πολλές από τις 
τροπολογίες που κατέθεσε, εκτός από τις 
προτάσεις για εισαγωγή ενός επικαιροποιημένου 
ορισμού για το τι θεωρείται «επικίνδυνη ουσία», ο 
οποίος να περιλαμβάνει και τα νανο-υλικά.

Σ την Ελλάδα ο 32χρονος Βασίλης Γρηγοριάδης απέσπασε το πρώτο 
βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό με θέμα την Εκλαϊκευμένη Παρουσίαση 

Επιστημονικών Θεμάτων.
Πώς μπορεί ένα φαινομενικά βαρετό επιστημονικό θέμα, όπως οι εκρήξεις 
σούπερ νόβα, να γίνει ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό; Την απάντηση έδωσε ο 
32χρονος Βασίλης, ο οποίος αφού κατάφερε να αφηγηθεί μια επιστημονική 
ιστορία με μπόλικες δόσεις χιούμορ, απέσπασε το πρώτο βραβείο σε διεθνή 
επιστημονικό διαγωνισμό. 
Ο Βασίλης συμμετείχε στο διεθνή διαγωνισμό «FameLab», στον οποίο 
πρώτευσε. Στόχος του διαγωνισμού ήταν η εκλαϊκευμένη παρουσίαση ενός 
επιστημονικού θέματος από τους συμμετέχοντες, μέσα σε μόλις τρία λεπτά. 
«Είδα μία όμορφη κοπέλα σε ένα κλαμπ και ήθελα να τη φλερτάρω με έναν 
πρωτότυπο τρόπο. "Ξέρεις πως τα αστέρια πεθαίνουν με μια έκρηξη που 
λέγεται σούπερ νόβα; Θέλεις να μάθεις περισσότερα;” της είπα». Με τον τρόπο 
αυτό ξεκίνησε ο Βασίλης Γρηγοριάδης την παρουσίασή του καταφέρνοντας να 
γοητεύσει την κριτική επιτροπή. «Με βοήθησε το γεγονός ότι σπούδασα στην 
Αγγλία, οπότε χρησιμοποίησα πολύ το αγγλικό χιούμορ», εξηγεί ο ίδιος. «Οι 
περισσότεροι διαγωνιζόμενοι ασχολούνται με ιατρικά θέματα, που απασχολούν 
περισσότερο τον κόσμο. Εγώ αποφάσισα να παρουσιάσω ένα θέμα σχετικό με την 
αστρονομία, επιστήμη που δεν είναι τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό», συμπληρώνει. 
Ο διαγωνισμός FameLab ξεκίνησε το 2005 στη Βρετανία. Κάθε χρόνο 
περιλαμβάνει μια σειρά εθνικών διαγωνισμών που διοργανώνονται σε 
διάφορες χώρες σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο. Οι νικητές κάθε 
εθνικού διαγωνισμού διεκδικούν την πρωτιά της διεθνούς διοργάνωσης στο 
Cheltenham Science Festival. 
Φέτος ο Βασίλης Γρηγοριάδης, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, κατάφερε να 
διακριθεί ανάμεσα σε νικητές εθνικών διαγωνισμών από τη Βρετανία, τη 
Βουλγαρία, την Κροατία, την Αυστρία, το Ισραήλ, τη Σερβία, την Αίγυπτο, το 
Χονγκ Κονγκ, το Μαρόκο, την Πορτογαλία και τη Λιβύη. 
Ο διαγωνισμός στην Ελλάδα διοργανώθηκε από το Βρετανικό Συμβούλιο και το 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Όταν η επιστήμη γίνεται φλερτ!
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διεθνή

Το διοξείδιο του άνθρακα δυσχεραίνει την αναπνοή των ωκεανών

Δ υσκολεύονται, ουσιαστικά, να ανασά-
νουν οι ωκεανοί του πλανήτη, λόγω της 
ανόδου των αερίων του θερμοκηπίου, 

με τα θαλάσσια οικοσυστήματα να καταστρέ-
φονται και τη διατροφική αλυσίδα να καταρρέ-
ει, σύμφωνα με καινούργια μελέτη που δημοσι-
εύεται στο τελευταίο τεύχος της επιθεώρησης 
Science.
«Είναι σαν η Γη να καπνίζει, για χρόνια, δυο πακέ-
τα τσιγάρα την ημέρα», είπε ο επικεφαλής συγ-
γραφέας της έκθεσης 'Οβε Χόε-Γκούλντμπεργκ, 
που διευθύνει το Πρόγραμμα Ωκεανών και 
Ακτών στο Παγκόσμιο Ινστιτούτο Αλλαγών του 
Πανεπιστημίου της Κουίνσλαντ, στην Αυστρα-
λία.
Σύμφωνα με τη μελέτη -που παρουσιάζεται 
στο Science με τον τίτλο «Οι επιπτώσεις της 
Κλιματικής Αλλαγής στα Θαλάσσια Οικοσυστή-

ματα του Πλανήτη- οι ωκεανοί θερμαίνονται 
και οξινίζονται ταχύτατα, τα υδατικά ρεύμα-
τα αλλάζουν και οι νεκρές ζώνες στα βάθη των 
ωκεανών επεκτείνονται. Παράλληλα, έχει δια-
πιστωθεί μεγάλης κλίμακας υποβάθμιση των 
μεγάλων θαλάσσιων οικοσυστημάτων, όπως 
τα δάση φυκιών και οι κοραλλιογενείς ύφαλοι 
καθώς και η κατάρρευση της θαλάσσιας δια-
τροφικής αλυσίδας, με μικρότερα ψάρια και 
συχνότερες επιδημίες στους θαλάσσιους ορ-
γανισμούς.
 «Αν συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι, θα μπού-
με σε καταστάσεις χωρίς προηγούμενο ανάλο-
γο», είπε ο Χόε-Γκούλντμπεργκ. Υπογράμμισε, 
παράλληλα, ότι οι ωκεανοί είναι «οι πνεύμονες 
και η καρδιά» της Γης, παράγοντας το 50% του 
οξυγόνου στον πλανήτη και απορροφώντας το 
30% του διοξειδίου του άνθρακα για το οποίο 

ευθύνεται ο άνθρωπος.

«Μπαίνουμε σε μια περίοδο στην οποία οι 
ίδιες οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ωκεανοί 
-και στις οποίες βασίζεται η ανθρωπότητα- 
υφίστανται μαζικές αλλαγές και, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, έχουν αρχίσει να μην επαρ-
κούν», προειδοποιεί ο επικεφαλής συγγραφέ-
ας της μελέτης. 

«Με απλά λόγια, η Γη δεν μπορεί να κάνει χω-
ρίς τους ωκεανούς της. Έχουμε ενδείξεις ότι βα-
δίζουμε προς μια νέα σημαντική εξαφάνιση ει-
δών», κατέληξε ο Χόε-Γκούλντμπεργκ.

Οι συγγραφείς της μελέτης υποστηρίζουν ότι οι 
ωκεανοί είναι η πρωταρχική πηγή τροφής για 
πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους στον 
πλανήτη και ο αριθμός αυτός μπορεί να διπλα-
σιαστεί μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

Έκλεισε η πρώτη 
ρυπογόνος 
λιγνιτική μονάδα 
της ΔΕΗ

Τ έλος εποχής 
σηματοδοτεί η 

συμβολική κίνηση, με 
την οποία η υπουργός 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, 
Τίνα Μπιρμπίλη, έθεσε εκτός 
λειτουργίας την πρώτη και 
ρυπογόνο λιγνιτική μονάδα 
της ΔΕΗ, την «Πτολεμαΐδα I». 
Η μονάδα, ισχύος 70 MW, 
λειτουργούσε από το 1959 
και μαζί με τις αντίστοιχες 
μονάδες στο Λαύριο και το 
Αλιβέρι, τροφοδοτούσαν 
ολόκληρη τη χώρα που 
δεν είχε τότε αυξημένες 
ενεργειακές ανάγκες. Με 
το σημερινό κλείσιμό της, 
οι ανάγκες του δικτύου 
θα καλυφθούν από τα 
υδροηλεκτρικά και το 
φυσικό αέριο. 
«Ο λιθάνθρακας και τα 
πυρηνικά δεν αποτελούν 
κομμάτι του ενεργειακού 
μίγματος της Ελλάδας», είπε 
χαρακτηριστικά η υπουργός.
«Στέλνουμε», πρόσθεσε η 
κ. Μπιρμπίλη, «ένα καθαρό 
μήνυμα ότι ξεκόβουμε από 
το παρελθόν. Το θεωρώ 
τιμή μου ότι έθεσα εκτός 
λειτουργίας μια μονάδα που 
επιβάρυνε το περιβάλλον, 
τις συνθήκες ζωής, την υγεία 
των εργαζομένων και των 
κατοίκων της περιοχής».

Σ το αρχιτεκτονικό έργο με το όνομα «The world stands on it's head», οι δημιουργοί του, θέλησαν να 
κατασκευάσουν κάτι πρωτότυπο και διαφορετικό, και να το παρουσιάσουν σε έκθεση κατοικιών 

στη Γερμανία.
Μπορεί να έχετε ξανακούσει ή ακόμα να έχετε ξαναδεί σπίτια των οποίων το εξωτερικό τους μέρος 
είναι ανάποδο. Το συγκεκριμένο σπίτι, όμως, έχει και το εσωτερικό του μέρος ανάποδα!

Το ανάποδο σπίτι
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Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμπερίληψη στους καταλόγους 
Εισηγητών/Κατηγόρων του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ

νέα του ΕΤΕΚ

Tο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ καλεί όσους από τα μέλη του Επι-
μελητηρίου επιθυμούν να συμμετάσχουν στο έργο του Συμβουλίου, 
αναλαμβάνοντας ρόλο εισηγητή (ερευνόντα λειτουργού) ή/και κατη-

γόρου, να δηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας σύντομο βιογραφικό στο 
οποίο, πέραν των προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, κλάδος/ειδικό-
τητα, αριθμός μητρώου ΕΤΕΚ, διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοι-
νωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, φαξ), να αναφέρεται και τυχόν προηγούμε-
νη συμμετοχή σε δραστηριότητες του ΕΤΕΚ ή άλλων επιστημονικών οργα-
νώσεων.
Σημειώνονται τα ακόλουθα:
Για σκοπούς συμπερίληψης στους σχετικούς καταλόγους, τα ενδιαφερόμενα 
μέλη του ΕΤΕΚ θα πρέπει:
Να έχουν διευθετήσει πλήρως όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς 
το Επιμελητήριο.
Να διαθέτουν πενταετή τουλάχιστο εμπειρία στον οικείο κλάδο.

Να μην έχουν υποπέσει στη διάπραξη σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή δι-
ευκρινίσεις από τους ενδιαφερόμενους. Η τελική επιλογή των ατόμων τα 
οποία θα συμπεριληφθούν στους σχετικούς καταλόγους εναπόκειται στο Πει-
θαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ.
Πληροφορίες σχετικές με τη σύσταση και λειτουργία του Πειθαρχικού Συμ-
βουλίου, καθώς και οι «Περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τε-
χνικού Επιμελητηρίου» Κανονισμούς, στους οποίους στηρίζεται η λειτουρ-
γία του Πειθαρχικού Συμβουλίου παρέχονται στην ιστοσελίδα του Επιμελη-
τηρίου:
http://www.etek.org.cy/page.aspx?page_id=17
http://www.etek.org.cy/files/deontologia.pdf
Οι σχετικές αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικά (ΕΤΕΚ, Τ.Θ. 21826, 
1513, Λευκωσία, Κύπρος), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( HYPERLINK 
"mailto:cyprus@etek.org.cy" cyprus@etek.org.cy) ή φαξ (22730373).

Σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών 
σχετικά με το θέμα της πολεοδομικής διευθέτησης και του 
εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου που διέπει την έκδοση 
αδειών και τίτλων ιδιοκτησίας το ΕΤΕΚ κατέθεσε τις πιο κάτω 
απόψεις, εισηγήσεις και επιφυλάξεις:  
Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται ως περιεκτική και 
ολοκληρωμένη. Τροποποιούνται πέντε νομοθεσίες που 
αφορούν την οικοδομική ανάπτυξη και συνδέονται με τον 
έναν ή με τον άλλο τρόπο μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό 
διαφοροποιεί την παρούσα προσπάθεια από προηγούμενες, 
που ήταν αποσπασματικές και ως εκ τούτου απέτυχαν, αφού 
προσέκρουαν ή/και δεν διευκολύνονταν από άλλες συναφείς 
νομοθεσίες προς επίτευξη του στόχου τους. 
Παρόλα αυτά η χρονική συγκυρία της οικονομικής κρίσης και 
η παρουσίαση της προσπάθειας ως ένα εργαλείο οικονομικής 
πολιτικής με στόχο τη βελτίωση των δημοσιονομικών είναι 
ατυχής και δίνει λανθασμένα μηνύματα στον κόσμο, ο 
οποίος δεν θα πεισθεί ότι το εγχείρημα δεν θα επαναληφθεί 
όταν το κράτος θα έχει ανάγκη από αυξημένα έσοδα στο 
μέλλον. Αυτό θα υπονομεύσει την παρούσα προσπάθεια και 
θα διαιωνίσει το πρόβλημα των πολεοδομικών/οικοδομικών 
παρατυπιών. 
Συνεπώς, αφού η πολιτεία αναπόφευκτα θα δώσει ένα 
μήνυμα αποδοχής της οικοδομικής παρανομίας έναντι 
αντίτιμου για τις υφιστάμενες οικοδομές, θα πρέπει να 
δώσει και ένα αυστηρό μήνυμα ευλαβικής τήρησης της 
Νομοθεσίας από τούδε και στο εξής χωρίς εκπτώσεις. 
Χαρακτηριστικά, θα μπορούσε με την ψήφιση του Νόμου 
η πολιτεία να προχωρήσει στην κατεδάφιση έκδηλα 
παράνομων οικοδομών ώστε να δοθεί και ένα μήνυμα 
εφαρμογής του Νόμου. 
Πέραν αυτού, ο χρόνος ανταπόκρισης του μηχανισμού 
που θα στηθεί στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων είναι 
ουσιαστικός. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια 
να μην είναι γραφειοκρατική η διαδικασία. Ανεξάρτητα 
από τη διαδικασία εξέτασης η οποία θα αποφασιστεί με 
την έναρξη εφαρμογής της νέας Νομοθεσίας, θα πρέπει να 
γίνεται διμηνιαία ανασκόπηση και περαιτέρω απλοποίηση, 
βελτίωση ή και ενίσχυση του/της μηχανισμού/διαδικασίας 
εάν αυτό απαιτηθεί.

Πολεοδομική διευθέτηση και εκσυγχρονισμός 
του νομικού πλαισίου που διέπει την έκδοση 
αδειών και τίτλων ιδιοκτησίας 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων

www.eprocurement.gov.cys

Το e-PS είναι μια ασφαλής, διαλειτουργική διαδικτυακή εφαρμογή της 
Δημοκρατίας της Κύπρου, η οποία αποτελεί μια συνολική λύση για την 

εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στη διεξαγωγή των διαγωνισμών δη-
μοσίων συμβάσεων στην Κύπρο. Το σύστημα είναι συμβατό με τις διατάξεις 
της Ευρωπαϊκής και Κυπριακής Νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων. Με-
ταξύ άλλων, υποστηρίζει την ανάθεση συμβάσεων μέσω διαδικασιών μεμο-
νωμένων και επαναληπτικών αγορών. Υπεύθυνη για τη διαχείριση του συστή-
ματος είναι η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της 
Δημοκρατίας της Κύπρου. Πρόσφατα, στο πλαίσιο της 4ης Ευρωπαϊκής Βρά-
βευσης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2009, το e-PS έλαβε το 
βραβείο Καλής Πρακτικής.

Υπηρεσίες Αναθέτουσας Αρχής
Οι υπηρεσίες για τις Αναθέτουσες Αρχές παρέχουν ένα ηλεκτρονικό περιβάλ-
λον συνεργασίας για την οργάνωση δραστηριοτήτων σχετικών με τις δημό-
σιες συμβάσεις. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν τα εργαλεία για τη διαχείριση 
των ηλεκτρονικών διαγωνισμών υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων τη δυνατό-
τητα ηλεκτρονικής προετοιμασίας και αποστολής των προκηρύξεων δημο-
σίων συμβάσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προ-
ηγμένες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη 
αξιολόγηση των προσφορών, την αυτοματοποιημένη ειδοποίηση των Οικο-
νομικών Φορέων σε περίπτωση δημοσίευσης παραρτημάτων/διορθώσεων 
των διαγωνισμών και την υποστήριξη ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Υπηρεσίες Οικονομικού Φορέα
Οι υπηρεσίες για τους Οικονομικούς Φορείς παρέχουν τα εργαλεία για την αυ-
τοματοποιημένη, διαφανή και ασφαλή ηλεκτρονική προετοιμασία και υπο-
βολή αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών σε διαγωνισμούς δημοσίων 
προμηθειών. Αποτελεί μια αμερόληπτη λύση σε ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις 
πτυχές δημόσιων προμηθειών, επιτρέποντας στους οικονομικούς φορείς να 
πραγματοποιούν αποτελεσματικά τις δραστηριότητές τους.
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T o Επιμελητήριο ενημέρωσε το δήμο 
Αγίου Αθανασίου ότι η κατεδάφιση 
τμήματος μιας διπλοκατοικίας είναι 

κάτι πολύ δύσκολο και με πολλές παραμέ-
τρους. Μετά από σχετικό αίτημα του δήμου 
Αγίου Αθανασίου, το ΕΤΕΚ τόνισε σε επιστο-
λή του ότι το θέμα θα πρέπει να αντιμετω-
πιστεί λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα 
ακόλουθα:
• Για σκοπούς εξέτασης αιτήσεων για κατεδα-
φίσεις, θα πρέπει να συσταθεί ομάδα έμπει-
ρων πολιτικών μηχανικών για το χειρισμό των 
αιτήσεων εκ μέρους της αρμόδιας αρχής.
• Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για κα-
τεδαφίσεις, θα πρέπει η προτεινόμενη από 
τους αιτητές μέθοδος κατεδάφισης και η στα-
τική επάρκεια του οικοδομήματος που θα 
παραμείνει να επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί 

να ικανοποιεί τον κώδικα σεισμικής επάρκει-
ας με βάση τον οποίο οικοδομήθηκε.
• Ανεξάρτητα των πιο πάνω και επειδή πιθα-
νόν να εγείρονται ζητήματα σε σχέση με τον 
επηρεασμό των δικαιωμάτων των ιδιοκτη-
τών της παραμένουσας οικοδομής, θα ήταν 
χρήσιμο να ζητηθεί και νομική συμβουλή σε 
σχέση με τα ζητήματα αυτά.

Άδεια κατεδάφισης τμήματος διπλοκατοικίας 

Το Επιμελητήριο ενίσταται έντονα στην 
εγγραφή σωματείου με την επωνυμία 

«Επιστημονικός Σύνδεσμος Τεχνολόγων 
Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου». Το 
ΕΤΕΚ ενημέρωσε το γενικό διευθυντή του 
υπουργείου Εσωτερικών, ότι «το Επιστημονικό 
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου αποτελεί 
νομικό πρόσωπο δημοσίου Δικαίου και 
συστάθηκε με κύριο σκοπό και αρμοδιότητα 
την εποπτεία, έλεγχο και ρύθμιση της άσκησης 
του επαγγέλματος σε κλάδους της μηχανικής 
επιστήμης. Όπως έχουμε ήδη υποδείξει, 
η άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο της 
μηχανικής επιστήμης απαιτεί την εγγραφή στο 
Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και την 
έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος στο 
συγκεκριμένο κλάδο της μηχανικής επιστήμης. 
Άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο της μηχανικής 
επιστήμης χωρίς τις πιο πάνω προϋποθέσεις 
συνιστά ποινικό αδίκημα (βλ. Άρθρο 25(4) του 
περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Νόμου, Ν224/90 όπως τροποποιήθηκε). 
Με βάση το Άρθρο 2 του Νόμου του 
Επιμελητηρίου, η τοπογραφική μηχανική 
αποτελεί κλάδο της μηχανικής επιστήμης».

Το Επιμελητήριο στην επιστολή του προς το 
υπουργείο σημειώνει ότι «είναι ολοφάνερο 
πως η ενδεχόμενη εγγραφή σωματείου, όπως 
επιζητείται, ουσιαστικά θα επιτρέψει την 
εγγραφή ενός σωματείου στο οποίο όλα τα 
μέλη του θα παρανομούν (για τους λόγους 
που εξηγούνται πιο πάνω) και ειδικά αφού 
δεν θα είναι εγγεγραμμένα μέλη στο ΕΤΕΚ, και 
πρόσθετα οι σκοποί του Σωματείου θα είναι 
παράνομοι.

Περαιτέρω ή/και διαζευκτικά και ανεξάρτητα 
από τα πιο πάνω, είναι ολοφάνερο ότι η 
επωνυμία θα προκαλέσει σύγχυση στο κοινό. 
Και τούτο γιατί δίνει την εντύπωση ενός 
Επιστημονικού Σωματείου με μέλη τα οποία 
ασκούν νόμιμα το επάγγελμα σε κλάδο της 
μηχανικής επιστήμης.

Η ενδεχόμενη αναγνώριση των προσόντων 
των μελών από το ΚΥΣΑΤΣ δεν προσδίδει 
οποιαδήποτε νομιμότητα, αφού, όπως 
προαναφέρεται, ο Νόμος απαιτεί εγγραφή στο 
Μητρώο του Επιμελητηρίου και έκδοση ετήσιας 
άδειας άσκησης από το Επιμελητήριο.

Το Επιμελητήριο δεν διεκδικεί ούτε 
μονοπωλιακά δικαιώματα ούτε 
αντισυνταγματική συμπεριφορά. Διεκδικεί 
απλά και μόνο την εφαρμογή της σχετικής 
Νομοθεσίας και την άσκηση της ανατεθείσας σε 
αυτό εξουσίας και αρμοδιότητας».

Το Επιμελητήριο επιφυλάσσει όλα τα νόμιμα 
δικαιώματά του.

Το Επιμελητήριο χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Συλλόγου Ναυπηγών και Ναυτικών 
Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου για τη δημιουργία Ναυπηγοεπισκευαστικών 

Διευκολύνσεων στην Κύπρο και θα υποστηρίξει οποιεσδήποτε προσπάθειες προς αυτή 
την κατεύθυνση.

Ένσταση στην εγγραφή σωματείου
με την επωνυμία «Επιστημονικός 
Σύνδεσμος Τεχνολόγων 
Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου»

Ναυπηγοεπισκευαστικές  Διευκολύνσεις

Πρόοδος αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών μηχανικής 
επιστήμης ΤΕΠΑΚ και Ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Νοείται ότι, για λήψη απόφασης για αναγνώριση προγραμμάτων σπουδών και εγγραφή 
στο Μητρώο Μελών του, το ΕΤΕΚ εξετάζει τα μαθήματα που έχει επιλέξει ο κάθε αιτητής και 
αποφασίζει κατά πόσο ικανοποιείται ο βασικός κύκλος σπουδών.
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Τ ο Επιμελητήριο, με αίτησή του προς τον έπαρχο Λευκωσίας, ζήτησε την επιδότηση της ανέγερσης 
Πολιτιστικού και Εκπαιδευτικού Κέντρου ΕΤΕΚ στην εντός των τειχών πόλη, πλησίον του υφιστάμενου 
οικήματός του, στα πλαίσια του σχεδίου χορηγίας για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

2009-2012 (Τετραετές πρόγραμμα αναζωογόνησης/αναβίωσης περιοχών πράσινης γραμμής Λευκωσίας, 
Σχέδιο χορηγίας για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 2009-2012 DE MINIMIS). 
Το Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ θα φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, γραφείο ευρωπαϊκών υποθέσεων, 
ηλεκτρονική τεχνική βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, αίθουσα πολυμέσων, αίθουσα σεμιναρίων, κυλικείο καθώς 
και αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας 100 ατόμων, η οποία θα αξιοποιείται για προβολές ως επίσης και 
για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων και σεμιναρίων. 
Το έργο αναμένεται να δώσει πνοή στην περιοχή αφού θα ενθαρρύνει τους μηχανικούς και ευρύτερα 
το κοινό να επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και τα σεμινάρια που θα 
πραγματοποιούνται από το Επιμελητήριο. Το Κέντρο θα αξιοποιηθεί επίσης από άλλους οργανωμένους 
φορείς των μηχανικών και των πολιτών γενικότερα, ενώ θα τίθεται στη διάθεση συνεργατών και 
υποστηρικτών του Επιμελητηρίου για κοινωφελείς και άλλους σκοπούς.

Αίτηση για επιδότηση της ανέγερσης Πολιτιστικού
και Εκπαιδευτικού Κέντρου ΕΤΕΚ

• Κατασκευή μονάδας 
διαχείρισης και επεξεργασίας 
στείρων αποβλήτων

Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε το διευθυντή 
της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του 

υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος ότι προτού προχωρήσει 
σε τελική τοποθέτηση επί της αίτησης 
για την κατασκευή μονάδας διαχείρισης 
και επεξεργασίας στείρων αποβλήτων 
από εκσκαφές και κατεδαφίσεις, της 
εταιρείας  C&D Cyprus Waste Industries Ltd 
στο μεταλλείο Μαθιάτη, επιθυμεί να έχει 
απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα:
1. Ποιο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, του χώ-
ρου των προτεινομένων εγκαταστάσεων αλλά 
και ολόκληρου του χώρου του εγκαταλελειμ-
μένου μεταλλείου (περιλαμβανόμενου όχι μό-
νον του κρατήρα απ΄ όπου έγινε η εκμετάλ-
λευση, αλλά και της ευρύτερης περιοχής όπου 
στο παρελθόν έγιναν επεμβάσεις στο περι-
βάλλον είτε με εκσκαφές είτε με εναποθέσεις 
μπαζών);
2. Υπάρχει και, εάν ναι, ποια η στρατηγική του 
κράτους σχετικά με τη αποκατάσταση εγκατα-
λελειμμένων μεταλλείων και πιο συγκεκριμέ-
να του μεταλλείου του Μαθιάτη;
3.  Η ΜΕΕΠ που υποβλήθηκε δεν καλύπτει 
τον ευρύτερο χώρο του μεταλλείου (χώροι 
εκσκαφής και απόρριψης μπαζών) και περιο-
ρίζεται μόνο στο χώρο του κρατήρα και του 
εργοστασίου. Υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη 
που να αναφέρεται στον ευρύτερο χώρο του 
μεταλλείου; 
4. Υπάρχει δυνατότητα αποδοχής και ζήτη-
σης δευτερογενών ανακυκλώσιμων υλικών 
της οικοδομικής βιομηχανίας και συνεπώς της 
αγοράς;
5. Στη Μελέτη της ICP mbH δεν γίνεται ανα-
φορά στην κατ’ εκτίμηση ιστορική αξία του 
μεταλλείου και τυχόν άλλη επιστημονική ιδιαι-

τερότητα που να καθιστά επιτρεπτή την πλή-
ρωσή του με τα στείρα απόβλητα.
6. Στη ίδια μελέτη η υδρογεωλογική μελέτη 
υστερεί και βασίζεται σε πολύ περιορισμένο 
αριθμό υφισταμένων, γειτονικών, γεωτρήσε-
ων. Επιβάλλεται η αξιολόγηση της υδρογεω-
λογικής μελέτης από τα αρμόδια Τμήματα Γε-
ωλογικής Επισκόπησης και Αναπτύξεως Υδά-
των.
7. Κατά τα τελευταία στάδια λειτουργίας του 
μεταλλείου (επίπεδο 264μ.) και υπό την προϋ-
πόθεση ότι η αναφορά εισροής υπόγειου νε-
ρού στη ανοικτή εκσκαφή είναι ακριβής, επι-
βάλλεται η αναζήτηση μαρτυριών ή στοιχείων 
σχετικών με την ημερήσια ποσότητα νερού 
που αντλείτο για τη λειτουργία του μεταλλεί-
ου. Είναι εφικτό για το μελετητή να έχει ή να 
μπορεί να αντλήσει αυτά τα στοιχεία;
8. Βάσει ποιων παραμέτρων ο μελετητής 
υπολόγισε ότι με την πλήρωση του κρατήρα, 
μέχρι το σημερινό επίπεδο της στάθμης του 
νερού, η στάθμη αυτή θα ανυψωθεί μόλις ένα 
μέτρο;
9. Μετά την πλήρωση του κρατήρα, ποια μέ-
τρα προτείνονται για να εμποδίζεται η συσ-
σώρευση των όμβριων νερών από τα από-
βλητα και ποιο μέγεθος όγκου νερού υπολο-
γίζεται ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι δι-
αχειριστές;
10. Ποια τελικά μέτρα αποκατάστασης του 
χώρου, μετά την πλήρωση του κρατήρα, προ-
τείνονται, ποια η μελλοντική χρήση του χώ-
ρου του κρατήρα καθώς και του ευρύτερου 
χώρου του μεταλλείου και ποιος θα είναι ο δι-
αχειριστής;
11. Κατά την ενημερωτική παρουσίαση της 
30ής  Απριλίου 2010, αναφέρθηκε ότι  το όλο 
έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις: Τη μονάδα 
επεξεργασίας και τη μετατροπή του μεταλ-
λείου σε χώρο υγειονομικής ταφής. Συνεπώς 
πού εντάσσεται η μονάδα; Στους κανονισμούς 
ανακύκλωσης ή στους κανονισμούς ΧΥΤΑ; 
Πώς θα συνυπάρχουν οι δύο αυτές φάσεις;

12. Το μεταλλείο Μαθιάτη θεωρείται ότι 
αποτελεί τυπικό παράδειγμα της  δημιουρ-
γίας των μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων 
«Τύπου Κύπρου» και παρουσιάζει ιδιαίτερο 
γεωλογικό και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. (S. 
Eduard’s et al, “Classic Geology in Europe 7, 
Cyprus”, Terra Publishing UK, 2010). Χρειάζε-
ται να προστατευθεί ο χώρος ή μέρος του χώ-
ρου του μεταλλείου, και πώς θα επιτευχθεί η 
προστασία αυτή;
13. Έχει μελετηθεί εναλλακτικά η χρήση του 
μεταλλείου σε θεματικό πάρκο και η περίλη-
ψή του για θεματικό τουρισμό; 
14. Τα μεταλλεία θεωρούνται ότι είναι επί 
του παρόντος ανενεργά και όχι εγκαταλελειμ-
μένα. Είναι δυνατό στο μέλλον να επαναδρα-
στηριοποιηθούν. Μήπως έχει μελετηθεί και η 
άποψη αυτή;
15. Μελετάται η δυνατότητα ανακύκλωσης 
αδρανών υλικών (Α.Ε.Κ.Κ.). Συνεπώς πριν τη 
λήψη των οποιονδήποτε αποφάσεων, επιβάλ-
λεται η ολοκλήρωση της μελέτης και του κα-
θορισμού των προδιαγραφών των προς ανα-
κύκλωση υλικών.
Παράκληση, αλλά, ταυτόχρονα και πρόταση 
του ΕΤΕΚ είναι όπως η παρούσα αίτηση επα-
ναφερθεί στην Επιτροπή για περαιτέρω συζή-
τηση για να δοθούν απαντήσεις στις πιο πάνω 
ερωτήσεις μας καθώς και σε άλλες ερωτήσεις 
που ενδεχομένως άλλα μέλη της Επιτροπής 
εγείρουν. 

• Ανέγερση πτηνοτροφικής 
μονάδας στον Άγιο Ιωάννη 
Μαλούντας
Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε το διευθυντή 
της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του 
υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος ότι τοποθετείται θετικά 
στην ανέγερση της πτηνοτροφικής μονάδας 
ΠΤΗΝΕΚ ΛΤΔ στη κοινότητα Αγίου Ιωάννη 
Μαλούντας.

Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
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Πολεοδομικές άδειες κατά παρέκκλιση
• Προσθηκομετατροπές σε χοιροστάσιο στο Μοναγρούλλι
Σχετικά με αίτηση της εταιρείας Κυριάκος Αριστείδης & Υιοί Λτδ για χορήγηση πολεοδομικής 
άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε 
υφιστάμενο χοιροστάσιο, στο Μοναγρούλλι, το ΕΤΕΚ ενημέρωσε τον πρόεδρο του Συμβουλίου 
Μελέτης Παρεκκλίσεων ότι η ανάπτυξη αυτή «δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη γενι-
κή στρατηγική της Δήλωσης Πολιτικής, εφόσον τηρηθούν οι όροι των αρμοδίων Τμημάτων και 
Υπηρεσιών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και λαμβανομένων υπόψη των θε-
τικών θέσεών τους και δεδομένου ότι θα διασφαλιστεί η εφαρμογή των πιο κάτω:

α) Διασφάλιση της εφαρμογής της συνεχούς τήρησης των όσων προβλέπονται από τις σχετι-
κές νομοθεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφά-
λειας και υγείας.

β) Εφαρμογή των όρων των αρμοδίων Υπηρεσιών και Τμημάτων. 

γ) Διασφάλιση της ελαχιστοποίησης της οχληρίας προς τις γύρω κοινότητες.  

Το Τεχνικό Επιμελητήριο εισηγείται όπως, σε περίπτωση που θα επιβληθούν αντισταθμιστικά 
μέτρα, αυτά θα πρέπει να αφορούν την αναβάθμιση της ποιότητας της ίδιας της ανάπτυξης.

• Προσθήκες σε φάρμα αλόγων
Σχετικά με αίτηση του Λοΐζου Φραγκεσκί-
δη για χορήγηση πολεοδομικής άδειας 
κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δή-
λωσης Πολιτικής, για προσθήκες σε αδει-
ούχα κτηνοτροφική μονάδα (φάρμα αλό-
γων), στο χωριό Ψημολόφου, με βάση τις 
πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του 
Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τρο-
ποποιητικού) Νόμου 142(1)/99 και των 
Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Πα-
ρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 
309/99) και των Περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) (Τροποποι-
ητικών) Κανονισμών του 2005 (Κ.Δ.Π. 
120/2005), το ΕΤΕΚ ενημέρωσε τον πρό-
εδρο του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκ-
κλίσεων ότι η αίτηση δεν αναμένεται να 
επηρεάσει ουσιωδώς τη γενική στρατη-
γική της Δήλωσης Πολιτικής, εφόσον τη-
ρηθούν οι όροι των αρμοδίων Τμημάτων 
και Υπηρεσιών που αφορούν την προ-
στασία του περιβάλλοντος και λαμβανο-
μένων υπόψη των θετικών θέσεών τους 
και του γεγονότος ότι δεν υπεβλήθησαν 
οποιεσδήποτε τεκμηριωμένες ενστάσεις 
από επηρεαζόμενους πολίτες.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο εισηγήθηκε 
όπως η αίτηση αντιμετωπισθεί θετικά.

Α ντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ είχε στις 12 Μα-
ΐου συνάντηση με τον προϊστάμενο Δι-
εθνών & Εθνικών Σχέσεων της CΥΤΑ, κ. 

Νίκο Νικολάου.

Σε συνέχεια της συνάντησης, το ΕΤΕΚ απέστει-
λε επιστολή προς τον κ. Νικολάου στην οποία 
τον ενημερώνει ότι το Επιμελητήριο είναι θετι-
κό στη συνδιοργάνωση ή τη συμμετοχή του ως 
υποστηρικτής σε διάφορες εκδηλώσεις, συνέ-
δρια, ημερίδες που διοργανώνει η CYTA στους 
τομείς των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφο-
ρικής. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής το 

Επιμελητήριο θα μπορεί να ενημερώνει τα μέλη 
του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της 
ιστοσελίδας του ΕΤΕΚ ή και μέσω του μηνιαίου 
ενημερωτικού του δελτίου.
Στη συνάντηση, και μέσα σε ένα ευρύτερο πλαί-
σιο συνεργασίας που συμφωνήθηκε, αποφασί-
στηκε, μεταξύ άλλων:
- Η συμπερίληψη συνδέσμων (link) στην ιστο-
σελίδα του κάθε οργανισμού που να κατευθύνει 
στην ιστοσελίδα του άλλου.
- Η ανταλλαγή ύλης για τα έντυπα του κάθε ορ-
γανισμού

Συνεργασία ΕΤΕΚ - CYTA Διαγωνισμός
CDO 014 - Consultancy 
Services for the 
Development of the 
existing Campus 
Master Plan and the 
Estate Strategy of the 
University of Cyprus

Αναφορικά με το διαγωνισμό «CDO 
014- Consultancy Services for the 

Development of the existing Campus 
Master Plan and the Estate Strategy of 
the University of Cyprus» και σε συνέχεια 
της επιστολής του διευθυντή Ανάπτυξης 
του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιού-
πολης, σε σχέση με τα έγγραφα προκή-
ρυξης διαγωνισμού που έχουν ετοιμαστεί 
από το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημι-
ούπολης, το Επιμελητήριο ενημέρωσε ότι: 
με κύριο στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσί-
ας και στην Κύπρο, σε περίπτωση ανάθε-
σης του έργου σε διαγωνιζόμενο από το 
εξωτερικό, είναι επιθυμητό να υπάρχουν 
πρόνοιες που να ενθαρρύνουν συνεργα-
σίες με τοπικά γραφεία, με στόχο τη δι-
ασφάλιση της μεταφοράς τεχνογνωσίας 
στους Κύπριους μηχανικούς.

Ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη
Προσφορές, από διάφορες 

ασφαλιστικές εταιρείες, για Σχέδιο 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
για τα μέλη του ζήτησε το ΕΤΕΚ. Οι 
προσφορές έπρεπε να υποβληθούν 
είτε ταχυδρομικώς είτε με απευθείας 
παράδοση στα γραφεία του ΕΤΕΚ μέχρι τις 
14 Ιουνίου 2010. 

Το ΕΤΕΚ στη Βουλή
Το ΕΤΕΚ εκπροσωπήθηκε σε συνεδρία 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Νομικών, στις 3 Ιουνίου, από το Β’ 
Αντιπρόεδρό του, Κωνσταντίνο Κωνσταντή 
και τον  Επιστημονικό Λειτουργό της 
Υπηρεσίας ΕΤΕΚ, Χρίστο Μαξούλη. Θέματα 
της συνεδρίας ήταν ο περί Πώλησης 
Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος του 
2010 (Συνέχιση της συζήτησης) και ο περί 
Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2010 (Συνέχιση της συζήτησης). 
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Τ ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με 
αφορμή τα 3 θανατηφόρα εργατικά ατυ-
χήματα που συνέβησαν μέσα σε έξι ημέ-

ρες τον περασμένο Μάιο, εκφράζει κατ’ αρχήν τη 
βαθειά του λύπη και τα ειλικρινή του συλλυπητή-
ρια στις οικογένειες των θυμάτων.
Το Τμήμα ανησυχεί βαθύτατα για το γεγονός ότι 
χάνονται ανθρώπινες ζωές εν ώρα εργασίας και 
τονίζει για άλλη μια φορά ότι είναι πλέον καιρός 
οι εργοδότες να αναλάβουν τις ευθύνες για προ-
στασία των εργοδοτουμένων τους καθώς και τρί-
των προσώπων που είναι δυνατό να επηρεάζο-
νται από τις εργασίες τους.
Και τα τρία θανατηφόρα ατυχήματα συνέβησαν 
κατά τη διάρκεια εργασιών σε ύψος, εργασιών, 
δηλαδή, που κατατάσσονται στις εργασίες υψη-
λού κινδύνου. Γι΄ αυτό κάθε εργοδότης ο οποί-
ος διεξάγει εργασίες σε ύψος πρέπει να καθορί-
σει πολιτική ασφάλειας και υγείας και να εφαρ-
μόζει τις αρχές πρόληψης, να εκτιμά τους κιν-
δύνους και να παρέχει τον κατάλληλο εξοπλι-
σμό και εκπαίδευση στους εργοδοτούμενούς 
του ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα λόγω 
πτώσης. Οι αρχές αυτές πρέπει να εφαρμόζονται 
σε κάθε στάδιο υλοποίησης ενός έργου, δηλα-

δή στο στάδιο της μελέτης, της διαδικασίας προ-
σφορών και της εκτέλεσης. Στις τεχνικές προδι-
αγραφές των έργων και τα συμβόλαια ανάθεσης 
πρέπει να καθορίζονται οι μέθοδοι εργασίας και 
τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμε-
τώπισης των κινδύνων. 
Το Τμήμα καλεί επίσης τις οργανώσεις των ερ-
γαζομένων και όλους γενικά τους εργαζόμενους 
να υποδεικνύουν, και στην ανάγκη να απαιτούν, 
την εκ μέρους των εργοδοτών κατάρτιση γρα-
πτής εκτίμησης των κινδύνων καθώς και τη λήψη 
όλων των κατάλληλων μέτρων εξάλειψης ή ελα-
χιστοποίησης των κινδύνων αυτών ώστε όλοι οι 
χώροι εργασίας να είναι απόλυτα ασφαλείς. 
Το Τμήμα, τέλος, δηλώνει αποφασισμένο να προ-
χωρήσει αφενός στην υποστήριξη όλων εκείνων 
των εργοδοτών που συνεργάζονται αρμονικά μαζί 
του και επιδιώκουν τη βοήθειά του για εφαρμογή 
της νομοθεσίας και βελτίωση των επιπέδων του ερ-
γασιακού περιβάλλοντος των επιχειρήσεών τους, 
αφετέρου όμως να διώξει όλους εκείνους τους 
ασυνείδητους εργοδότες, οι οποίοι κατάφορα πα-
ραβιάζουν το νόμο.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση με αφορμή 
τα πρόσφατα θανατηφόρα 

εργατικά ατυχήματα

Σ τις 23 Μαρτίου έγινε στις Βρυξέλλες η πρώτη επίσημη συνάντηση 
των εμπλεκομένων εταίρων του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου 

«HiPP». Αυτό το ερευνητικό έργο έχει ως κύριο σκοπό την πειραματική 
δοκιμή και επιλογή καινοτόμων υλικών συσκευασίας τροφίμων για τε-
χνικές υψηλής πίεσης, τα οποία να ικανοποιούν τις λειτουργικές και οικο-
νομικές ανάγκες της εν λόγω βιομηχανίας και που ταυτόχρονα να υπερι-
σχύουν σε ιδιότητες έναντι των συμβατικών υλικών. Την κυπριακή συμ-
μετοχή συγχρηματοδοτεί το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στα πλαίσια 
της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας CORNET (www.cornet-era.net). Το έργο 
αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα σε ερευνητικούς φορείς, συνδέ-
σμους επιχειρήσεων και επιχειρήσεις από τη Γερμανία, την Αυστρία, το 
Βέλγιο, την Ισπανία και την Κύπρο.  
Συγκεκριμένα το έργο έχει θέσει ως στόχους: (α) την επιλογή υλικών συ-
σκευασίας τροφίμων, (β) τη μελέτη και καταγραφή των αλλαγών των μη-
χανικών και των ιδιοτήτων φραγμού των πλαστικών υλικών συσκευασί-
ας, (γ) τη μελέτη και καταγραφή της αλληλεπίδρασης μεταξύ των υλικών 
συσκευασίας και του προϊόντος, (δ) την εφαρμογή πρακτικών δοκιμών 
σε πιλοτικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας βιομηχανικό εξοπλισμό υψηλής 
πίεσης, και (ε) τη διενέργεια σχετικής τεχνοοικονομικής μελέτης.
Την κυπριακή κοινοπραξία συντονίζει η Ερευνητική Ομάδα Οργάνω-
σης και Διοίκησης Παραγωγής του Ερευνητικού Κέντρου Frederick. Την 
κοινοπραξία πλαισιώνουν ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας και πέντε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου, οι  FoodLab Ltd, Gemanalysis, 
Lefkonitziatis Dairy Products Ltd, Kouroushis Ltd και Keses Dairy 
Products Ltd. 
Από γερμανικής πλευράς συνεργαζόμενοι εταίροι είναι ο Σύνδεσμος 

Έρευνας της Γερμανικής Βιο-
μηχανίας Τροφίμων, ο οποίος 
εκτελεί χρέη γενικού συντονι-
στή του έργου, και το Γερμα-
νικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Τροφίμων (DIL), ενώ από αυ-
στριακής πλευράς συνεργα-
ζόμενοι εταίροι είναι ο σύν-
δεσμος TECHforTASTE και το 
Αυστριακό Ινστιτούτο Έρευ-
νας στη Χημεία και Τεχνο-
λογία. Το Βέλγιο εκπροσω-
πείται από το Βελγικό Ινστι-
τούτο Συσκευασίας (BVBA), ενώ η Ισπανία 
από το Ερευνητικό κέντρο Συσκευασίας, Μεταφορών και Εφο-
διασμού (ITENE).
Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου HiPP έλαβαν μέρος όλα τα άμε-
σα εμπλεκόμενα μέρη των συμμετεχόντων χωρών πλην των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων. Συζητήθηκαν οι γενικοί στόχοι του έργου καθώς 
και τα πακέτα εργασίας που πρέπει να υλοποιηθούν μαζί με τα χρονοδι-
αγράμματά τους. Ανταλλάχτηκαν απόψεις σχετικά με την ερευνητική δι-
άσταση του έργου και επαναβεβαιώθηκε ο ρόλος του κάθε ερευνητικού 
φορέα και η μεταξύ τους συνεργασία.

Πληροφορίες: Δρ Μιχάλης Μενοίκου, Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Frederick, τηλ. 22345159 (ext. 112) ή 
eng.mm@fit.ac.cy

1ος Διεθνής 
Αγώνας 
Ηλιακών 
Οχημάτων
Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν 

το Σάββατο 19 Ιουνίου στην 
πίστα Daytona στο Τσέρι για να 
παρακολουθήσουν τον 1ο Διεθνή 
Αγώνα Ηλιακών Οχημάτων, που 
διοργάνωσε το Cyprus Institute σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας (ΙΠΕ). Το πρώτο βραβείο 
κέρδισε η Τεχνική Σχολή Αυγόρου, 
ενώ το Λύκειο Αποστόλου Πέτρου και 
Παύλου και η Τεχνική Σχολή Αγίου 
Λαζάρου κατέλαβαν τη 2η και 3η 
θέση αντίστοιχα. Βραβείο καλύτερου 
σχεδιασμού απονεμήθηκε στο 
Pascal English School Λάρνακας. Τα 
βραβεία απένειμαν στους νικητές ο 
υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, κ. Αντώνης Πασχαλίδης, και 
ο διευθυντής Τεχνικής Εκπαίδευσης, κ. 
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου. 

Μετά την τεράστια επιτυχία που 
σημείωσε ο αγώνας ηλιακών οχημάτων 
αποφασίστηκε όπως καταστεί πλέον 
θεσμός.

Έναρξη Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου CORNET II/ 2010-12 

«Υλικά Συσκευασίας Τροφίμων για 
Μεθόδους Επεξεργασίας Υψηλής Πίεσης»
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Τ ο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, 
με τη συνεργασία της Πρεσβείας της Ισπα-

νίας στην Κύπρο, φιλοξενεί, μέχρι τις 29 Αυγού-
στου, την έκθεση: «35 + Οικοδομώντας τη Δη-
μοκρατία - 35 χρόνια ισπανικής κοινωνικής αρ-
χιτεκτονικής».
Η έκθεση παρουσιάζει αντιπροσωπευτικά 
κτίρια και αρχιτεκτονικά έργα που έγιναν 
στην Ισπανία κατά την περίοδο 1975-2008. 
Στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιάσει τη 
νέα σύγχρονη ισπανική αρχιτεκτονική και τις 
επιδράσεις που δέχθηκε από τις πολιτικές 
αλλαγές που έγιναν στη χώρα με το νέο 
Σύνταγμα του 1978. 
Ο επισκέπτης θα ανακαλύψει τις συγκλίσεις 
μεταξύ αρχιτεκτονικής, πολιτικής και κοινωνίας. 
Ο επισκέπτης οδηγείται σε μια περιήγηση 
ακολουθώντας χρονολογικά τα κτίρια και 

έργα υποδομής που παρουσιάζονται. Τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε κτιρίου 
αποκαλύπτουν τον αρχιτέκτονα, τον εργολάβο 
αλλά και την εποχή, τον προϋπολογισμό που 
δαπανήθηκε για την κατασκευή του. 
Ο στόχος της έκθεσης είναι να εξηγήσει τη 
σχέση που δημιουργείται όταν στη σύγχρονη 
ιστορία της Ισπανίας ένα δημοκρατικό και 
κοινωνικό κράτος δημιουργεί δημόσια 
κτίρια και εγκαταστάσεις. Υγεία, κατοικίες, 
αθλητισμός, πολιτισμός και περιβάλλον, όλα 
εμπλέκονται σε κτίρια και υποδομές που 
μεταμορφώνουν το ισπανικό τοπίο και την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η Δημοκρατία 
δεν νομιμοποιείται μόνο με την ψήφο των 
πολιτών, αλλά και ο ρόλος της αρχιτεκτονικής 
είναι επίσης αναντικατάστατος και 
αναπόσπαστος.

Η Κύπρος συμμετέχει 
στη 12η Μπιενάλε Αρ-
χιτεκτονικής της Βενε-

τίας (www.cyprusarchitecturev
enicebiennale.com), που θα δι-
αρκέσει από 29 Αυγούστου ως 
21 Νοεμβρίου 2010, με τη στή-
ριξη του υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού.
Επιμελήτρια της φετινής Μπιε-
νάλε Αρχιτεκτονικής είναι η δι-
εθνούς φήμης αρχιτέκτονας 
Kazuyo Sejima, η οποία έδω-
σε και το θέμα «People Meet in 
Architecture».
Ο Σύνδεσμος Αρχιτεκτόνων του Συνδέσμου Πο-
λιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
(ΣΠΜΑΚ) και ο Σύνδεσμος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
(ΣΑΚ) ανέλαβαν την όλη διοργάνωση της κυπρι-
ακής συμμετοχής σε συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και 
το Πανεπιστήμιο Frederick.
Η επταμελής Επιτροπή Επιλογής για την Μπιενά-
λε 2010 αποτελείται από τους:
- Βέρα Ευθυμίου Παρλαλίδου (ΣΠΜΑΚ)
- Χρύσανθο Πισσαρίδη (ΣΠΜΑΚ)
- Στέφανο Φεραίο (ΣΑΚ)
- Μάριο Χριστοδουλίδη (ΣΑΚ)
- Δρ Παναγιώτα Πύλα (Παν. Κύπρου)
- Δρ Χάρη Πελαπαϊσιώτη (Παν. Λευκωσίας)
- Δρ Βύρωνα Ιωάννου (Παν. Frederick)

H Επιτροπή, έπειτα από μελέτη των προτάσεων 
που είχαν αποσταλεί, επέλεξε την πρόταση του 
κ. Χρίστου Χατζηχρίστου, με θέμα «A walking 
movie», ως αυτή που θα εκπροσωπήσει την Κύ-
προ στην Μπιενάλε 2010. Ως πρώτη επιλαχούσα 
επιλέγηκε η πρόταση του κ. Γιώργου Χατζηχρί-
στου και ως δεύτερη επιλαχούσα η πρόταση του 
κ. Αριστείδη Αντονά.

Συντονίστρια στη Βενετία θα είναι η αρχιτέκτο-
νας Αγγέλα Σκορδή και αναθέτης εκ μέρους του 
υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ο Πέτρος Δυ-
μιώτης.

Ο χώρος της έκθεσης που προορίζεται για την 
κυπριακή συμμετοχή είναι στο Palazzo Malipiero 
απέναντι από το Palazzo Grassi στη Βενετία.

Χορηγός της κυπριακής συμμετοχής είναι το 
υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

29 Αυγούστου – 21 Νοεμβρίου 2010

12η Μπιενάλε 
Αρχιτεκτονικής Βενετίας

Αποτελέσματα 
αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού

Ο δήμος Πάφου ανακοίνωσε τα 
αποτελέσματα του αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού που είχε προκηρύξει για 
τη διαμόρφωση του κυκλοφοριακού 
κόμβου στην είσοδο της Πάφου:

1ο Βραβείο
Χρύσανθος Χρυσάνθου και Ηρακλής 
Παπαχρίστου

3ο Βραβείο
Ανδρέας Βάρδας

Έπαινος
Iωακείμ Λοϊζάς

Γενική Συνέλευση 
Συμβουλίου 
Αρχιτεκτόνων 
Ευρώπης

Σ τις 4 και 5 Ιουνίου 2010 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες 

η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (Architects 
Council of Europe). Το Σύλλογο 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκπροσώπησαν 
τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου Μαρία Γεωργίου και 
Χρίστος Μαραθοβουνιώτης. Το 
Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών 
και Αρχιτεκτόνων εκπροσώπησε ο 
Χρύσανθος Πισσαρίδης.

«35 + Οικοδομώντας τη Δημοκρατία 
- 35 χρόνια ισπανικής κοινωνικής αρχιτεκτονικής»
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διορισμοί από το ΕΤΕΚ

μικρές αγγελίες

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

Πραγματογνωμοσύνες 
• Νίκος Μιχαηλίδης, αρχιτέκτονας μηχανικός, για 
αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα σχέδια, τη συναίνεση του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και το συμβόλαιο 
μεταξύ του εργολάβου και του ιδιοκτήτη για διατηρητέα 
οικοδομή στον Καλοπαναγιώτη.

• Γιώργος Χριστοφόρου, πολιτικός μηχανικός, για την 
εισροή νερών από το ταβάνι σε διαμέρισμα στο Στρόβολο.

• Ανδρέας Ευθυμιάδης, πολιτικός μηχανικός, για την ορθότητα 
τοποθέτησης και ποιότητα της μόνωσης σε κατοικία στη 
Λευκωσία.

• Χαράλαμπος Χριστοδούλου, πολιτικός μηχανικός, για 
την ασφάλεια των μπαλκονιών στην ανατολική πλευρά, τις 
ρωγμές -εσωτερικές και εξωτερικές- και τη στατική επάρκεια 
πολυκατοικίας στην Παλλουριώτισσα-Λυκαβητό.

• Χριστάκης Νεάρχου, αρχιτέκτονας μηχανικός, για 
υγρασίες στους τοίχους και τα κεραμικά τόσο εσωτερικά όσο 
και εξωτερικά και άλλες κακοτεχνίες σε οικίες στα Περβόλια 
Λάρνακας.

• Χαράλαμπος Παλαντζής, πολιτικός μηχανικός, για 
ρωγμές, υγρασίες, πλημμύρισμα υπόγειου χώρου στάθμευσης 
και άλλα προβλήματα σε πολυκατοικία στη Λευκωσία.

• Ευάγγελος Κναής, πολιτικός μηχανικός, για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει με τους λάκκους αποχέτευσης κατοικία στην Αραδίππου.

• Νικόλας Πάρης, πολιτικός μηχανικός, για υγρασίες, ανεπαρκή 
μόνωση, ρωγμές και άλλα προβλήματα σε οικία στην Αγλαντζιά.

• Κωνσταντίνος Λέβας, πολιτικός μηχανικός, για ρωγμές σε τοιχοποιία 
και λόγοι πρόκλησής τους.

Διαιτησίες
• Γιώργος Μούντης, επιμετρητής, για αγωγή.

Διορισμοί
• Νίκη Γεωργίου, αρχιτέκτονας, στην Κριτική Επιτροπή του 
διαγωνισμού για τη φιλοτέχνηση καλλιτεχνικής σύνθεσης για την 
ανέγερση μνημείου στην κεντρική πλατεία Αγίου Αθανασίου.

Ζητούνται
• Αρχιτέκτονας
Γνώση Autocad & 3d max. SIMPRAXIS 
ARCHITECTS, τηλέφωνο 22818171.

• Αρχιτέκτονας
Γνώσεις Autocad. Αρχιτεκτονικό Γραφείο Φά-
νος Λοϊζίδης + Αντωνία Σιάμπελα Λοϊζίδου,  
τηλέφωνο 25818174.

• Αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός
Χρ. & Στ. Μιχαήλ Εργοληπτική εταιρεία ΛΤΔ, 
τηλέφωνο 99781725 (κ. Μαρία Μιχαήλ).

• Πολιτικός μηχανικός
Ecobest (Cyprus) Ltd, τηλέφωνο 25811286 
(Χρίστος Μαρκίδης).

• Πολιτικός μηχανικός
Πέντε χρόνια πείρα. ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΥΙΟΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ, τηλέφωνο 22490895.

• Πολιτικός μηχανικός και τοπογράφος
Πείρα δύο χρόνια. MTN Cyprus Ltd, τηλέφω-
νο 96222611 (κ. Λουκία Κασουλή).

Ζητούν εργοδότηση
• Πολιτικός μηχανικός
BEng in Civil and Structural Engineering. 
University of Sheffield. Master in Project 
Management  – University of Glamorgan.

• Μηχανολόγος μηχανικός
BEng in Mechanical Engineering. MSc Project 
Management (Manufacturing).

• Χημικός μηχανικός
Πτυχίο στη Χημική Μηχανική – Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο.

Ετήσια έκθεση 
φοιτητών και νέων 
αρχιτεκτόνων 2010

ΟΣύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΣΠΜΑΚ 

συνδιοργανώνουν στις 8 και 9 Ιουλίου 
2010, την έκθεση Φοιτητών και Νέων 
Αρχιτεκτόνων.
Σκοπός της διοργάνωσης είναι να δοθεί η 
ευκαιρία σε φοιτητές και νέους αρχιτέκτονες 
να παρουσιάσουν τις μελέτες τους, με 
στόχο την προώθηση της αρχιτεκτονικής 
δημιουργία και τους εποικοδομητικού 
διαλόγου μεταξύ των αρχιτεκτόνων.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στις 8 
Ιουλίου, στις 19:30, στο ισόγειο του Τμήματος 
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
στο τέρμα της οδού Λήδρας. Τα εγκαίνια θα 
τελέσει ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, 
Δρ Ανδρέας Δημητρίου.


