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                  Της Δρος Τασούλας Κυπριανίδου-Λεοντίδου*

Aγαπητοί συνάδελφοι,

Όταν φτάνεις στο κομβικό σημείο μιας 

δραστηριότητάς σου όχι μόνο νιώθεις 

την ανάγκη της αυτοκριτικής αλλά κυρίως αισθάνε-

σαι υποχρεωμένος να επαναπροσδιορίσεις το ρόλο και 

τις προτεραιότητές σου. Θέλεις να κρίνεις και να κρι-

θείς και μέσα από αυτή τη διαδικασία να καταφέρεις 

να εντοπίσεις τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματά σου και τελικά να βελτιω-

θείς θέτοντας νέους και ίσως υψηλότερους στόχους. 

Με το τεύχος που έχετε σήμερα στα χέρια σας συμπληρώνονται 150 εκ-

δόσεις του περιοδικού του ΕΤΕΚ. Μιας προσπάθειας που ξεκίνησε αρκετά 

χρόνια πριν, έχοντας ως κύριο στόχο τη συστηματική ενημέρωση των μελών 

του Επιμελητηρίου για θέματα που σχετίζονταν με τις δραστηριότητες του 

ΕΤΕΚ αλλά και για διάφορα άλλα θέματα εντός του πεδίου των ενδιαφερό-

ντων κάθε μηχανικού. 

Το πόσο δύσκολο ήταν το έργο αυτό, μόνο όσοι είχαν αναλάβει στο παρελ-

θόν ενεργό ρόλο στην έκδοση του περιοδικού μπο-

ρούν να το πουν. Κάποιοι σαν εμένα, που εντάχθηκαν 

σε αυτή την προσπάθεια αρκετά χρόνια αργότερα και 

ακόμη παραμένουν ενεργοί, μόνο αυτοκριτική και επα-

ναπροσδιορισμό των στόχων τους μπορούν να κάνουν.

Μια μηνιαία έκδοση, όπως αυτό το περιοδικό, βασίζεται 

σε μεγάλο βαθμό στην εθελοντική προσφορά. Αφενός 

η Συντακτική Ομάδα αξιολογεί και επιλέγει θέματα που 

θα ενταχθούν σε κάθε νέα έκδοση και αφετέρου άλλα άτομα συμβάλλουν με 

τη συνεισφορά τους στη σφαιρική κάλυψη άλλων θεμάτων που ενδιαφέρουν 

ένα μηχανικό. Αυτά είναι τα άτομα που σε τελευταία ανάλυση δίνουν στη Σύ-

νταξη το υλικό που θα τη βοηθήσει να προσφέρει στα υπόλοιπα μέλη του ΕΤΕΚ 

μια ολοκληρωμένη και ενδιαφέρουσα έκδοση. Μια έκδοση με ποικίλα θέματα 

που θα καλύπτει πολλές νέες εξελίξεις στο ευρύ πεδίο της μηχανικής επιστή-

μης και που μπορεί να προσφέρει γνώσεις, σωστή ενημέρωση και, γιατί όχι, ψυ-

χαγωγία στους αναγνώστες. 

Η επιτυχία ενός τέτοιου περιοδικού βασίζεται κυρίως στο ποσοστό απο-

δοχής του από τους αναγνώστες. Αν οι αναγνώστες το αγαπήσουν, νιώ-

σουν ότι τους εκφράζει και θελήσουν να βοηθήσουν στην αναβάθμισή του 

βάζοντας το δικό τους λιθαράκι στο κτίσιμό του, τότε η επιτυχία του θα 

είναι εξασφαλισμένη. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αποδοχή του 

περιοδικού αυτού ως του βασικού εκφραστικού οργάνου των Κυπρίων μη-

χανικών θα ενισχύσει και τη φωνή τους στην κοινωνία και τη δυνατότητα 

παρέμβασής τους στα κοινά. 

Εν κατακλείδι αγαπητοί συνάδελφοι εσείς είστε η ψυχή και η κινητήρια δύνα-

μη πίσω από αυτό το περιοδικό. Αν νιώθετε ότι κάτι έχετε να πείτε ή ότι κά-

ποια θέματα πρέπει να προβληθούν περισσότερο τότε 

είναι στο χέρι σας να το υποδείξετε και να συμβάλε-

τε στη βελτίωση της εικόνας του. Είστε ευπρόσδεκτοι!

*Χημικός μηχανικός

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής 

Ενημερωτικού Δελτίου ΕΤΕΚ

Τεύχος 150: Άλλος ένας 
σταθμός στην πορεία μας

Με το τεύχος που 
έχετε σήμερα στα χέρια 
σας συμπληρώνονται 

150 εκδόσεις του 
περιοδικού του ΕΤΕΚ
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Κ Υ Ρ Ι Ο  Θ Ε Μ Α

To 150ό τεύχος 
του ενημερωτικού δελτίου

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Αλλη μία επέτειο τιμά φέτος το Επιστημονικό 

Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, εκτός από τα 

20 χρόνια της ύπαρξής του. Με το τεύχος Νοεμ-

βρίου του 2011, το ενημερωτικό δελτίο του ΕΤΕΚ 

γιορτάζει 150 τεύχη και 17 χρόνια ζωής.

Το 36σέλιδο και έγχρωμο, σήμερα, περιοδικό του 

Επιμελητηρίου, η φωνή των μηχανικών της Κύ-

πρου, έχει καταστεί -με τα 150 τεύχη του- ένα 

σημαντικό αρχείο του τομέα, στο οποίο μπορεί 

να ανατρέξει το κάθε μέλος του ΕΤΕΚ αλλά και 

οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Το έργο του Τεχνικού Επιμελητηρίου καταγράφε-

ται μέσω του ενημερωτικού δελτίου, ενημερώνει τα 

10.000 και πλέον μέλη του και, την ίδια στιγμή, μπαίνει 

στην ιστορία των εκδόσεων του τόπου.

Για τη σημασία του ενημερωτικού δελτίου του ΕΤΕΚ 

μας μίλησαν ο νυν πρόεδρος του Επιμελητηρίου και 

για χρόνια πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής 

του περιοδικού, Στέλιος Αχνιώτης, και ο αρχιτέκτο-

νας Κυριάκος Αντωνίου, ο οποίος για πολλά χρόνια 

υπήρξε μέλος της Επιτροπής την οποία υπηρέτησε 

και ως αναπληρωτής πρόεδρός της.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

Ανατρέχοντας κανείς σε παλαιότερα τεύχη του ενη-

μερωτικού δελτίου εύκολα διαπιστώνει τις σημαντικές 

βελτιώσεις που έχουν προκύψει με το πέρασμα των 

χρόνων. Στα πρώτα βήματα ο πρώτιστος στόχος ήταν 

η κυκλοφορία του σε σταθερή χρονικά βάση. Αργότε-

ρα, αυξήθηκε ο αριθμός των σελίδων, εμπλουτίστηκε 

σε ύλη και θεματικές ενότητες, βελτιώθηκε η αισθητι-

κή του, ανέλαβαν επαγγελματίες την έκδοσή του, σή-

μερα προσφέρεται και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Τα εκφραστικά και άλλα μέσα έχουν σαφώς διαφο-

ροποιηθεί. Η σημασία, βέβαια, και οι στόχοι έκδο-

σης ενός -τέτοιου περιεχομένου- δελτίου παραμέ-

νουν ουσιαστικά αναλλοίωτοι. Το ενημερωτικό δελ-

τίο του ΕΤΕΚ αποτελεί το εκφραστικό όργανο του 

σώματος των μηχανικών. Στα χρόνια που πέρασαν 

ήταν το κυριότερο εργαλείο και μέσο ενημέρωσης 

των μελών του ΕΤΕΚ -αλλά και άλλων- για τις δρα-

στηριότητες και θέσεις του Επιμελητηρίου στα διά-

φορα επιστημονικού ενδιαφέροντος τεχνικά θέ-

ματα που απασχολούσαν την κοινωνία, την Πολι-

τεία και τους μηχανικούς. Παράλληλα, ενημέρωνε 

τα μέλη για τα επαγγελματικού ενδιαφέροντος ζη-

τήματα που μας απασχολούσαν.

Φτάνοντας στο ορόσημο των 150 τευχών, προσβλέπω 

σε ένα ενημερωτικό δελτίο δίαυλο αμφίδρομης επικοι-

νωνίας. Ένα εργαλείο άμεσης και έγκαιρης αλληλοενη-

μέρωσης μεταξύ αξιωματούχων και μελών, μια γέφυρα 

ανταλλαγής θέσεων και ιδεών, ένα μέσο σύγχρονης δι-

κτύωσης των μελών του ΕΤΕΚ. Τα τεχνικά μέσα υπάρ-

χουν, απαιτείται η βούληση για να επιτευχθεί.

Κυριάκος Αντωνίου

Αρχιτέκτονας
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ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η πορεία είναι γεμάτη από χαρακτηριστικά σημεία, 

σημεία που σηματοδοτούν, που οριοθετούν και συ-

νάμα χαράσσουν τ’ αχνάρια της διαδρομής.

Οδοιπόροι πορευόμαστε προς το αύριο με ελ-

πίδα, με θέληση και πίστη ότι κάτι καλύτερο θα 

γεννηθεί με τη δική μας συμβολή, με τη δική 

μας παρέμβαση. Το τι έχει αξία, σε ποιο βαθμό 

και αν αξίζει τελικά, είναι δεδομένο ότι, για τον 

κάθε άνθρωπο, είναι κάτι διαφορετικό. Όμως, 

η ομαδική δράση για να επιτευχθεί οτιδήπο-

τε, προσδίδει μια άλλη αίσθηση στο πώς τελικά 

θα επιμετρηθεί η αξία του αποτελέσματος αυ-

τής της κοινής προσπάθειας. Η συνέργια αυτή 

σε κάνει πρωταγωνιστή και θεατή ταυτόχρονα 

της πορείας και αυτό σε μαγεύει γιατί απλά δεν 

είσαι μόνος, γιατί φαίνεται να έχει σημασία ό,τι 

γίνεται και με τον τρόπο που γίνεται.

Τα πράγματα και οι καταστάσεις οργανώνονται και 

πραγματοποιούνται, δεν προκύπτουν από το που-

θενά ως διά μαγείας. Η προσπάθεια κρίνεται από το 

αποτέλεσμα και τα μέσα που έχουν διατεθεί αλλά 

έχει μεγάλη σημασία -κυρίως για τους οδοιπόρους- 

και η διαδρομή, οι δυσκολίες, οι λύπες και οι χαρές 

που τη συνοδεύουν. Ευελπιστούμε ότι η προσπάθεια 

συνεχούς βελτίωσής του ενημερωτικού δελτίου θα 

συνεχιστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 

των μελών και φίλων του Επιμελητηρίου. 

Φτάσαμε αισίως στο 150ό τεύχος του μηνιαίου ενη-

μερωτικού δελτίου, ενός δελτίου που τυγχάνει ποικί-

λης και διαφορετικής μεταχείρισης από τους παρα-

λήπτες του, ενός δελτίου που θέλουμε να πιστεύου-

με ότι προσφέρει κάτι θετικό με την ύπαρξή του. Εί-

ναι σημείο αναφοράς όπου μπορεί να ανατρέξει κα-

νείς γιατί εκεί αποτυπώνεται η διαδρομή, η συμμετο-

χή και τα ενδιάμεσα στάδια. 

Ευχαριστούμε όλους όσοι κατά καιρούς αποστέλλουν 

τα σχόλιά τους, τα άρθρα τους και την κριτική τους. 

Είναι ανεκτίμητη η συνεισφορά τους αυτή γιατί η επι-

κοινωνία είναι και θα πρέπει να παραμείνει αμφίδρο-

μη, αλλιώς η πορεία τελειώνει. 

Στέλιος Αχνιώτης

Πολιτικός μηχανικός

Πρόεδρος ETEK
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Tο Επιμελητήριο συμμετείχε ενεργά στη διαδικα-

σία εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου που 

διέπει την αδειοδότηση και τον έλεγχο της ανά-

πτυξης και την έκδοση εκσυγχρονισμένων τίτλων 

ιδιοκτησίας, της γνωστής σε όλους «πολεοδομικής 

αμνηστίας». Είχε δε επικροτήσει την όλη προσπάθεια 

της οποίας κύριος στόχος είναι η επίλυση των συσ-

σωρευμένων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί 

λόγω της τεραστίων διαστάσεων πολεοδομικής και οικοδομικής παρανομίας. 

Με τις τροποποιήσεις στις σχετικές νομοθεσίες δόθηκαν λύσεις και διέξοδοι 

στους αγοραστές που παρέμεναν εγκλωβισμένοι για χρόνια, με την ελπίδα 

ότι θα διασφαλιστεί η άρση της παρανομίας ώστε παρόμοια φαινόμενα να 

μην εμφανιστούν στο μέλλον. 

Ωστόσο, το ΕΤΕΚ παρατηρεί με ιδιαίτερη απογοήτευση ότι, παρά τις περί του 

αντιθέτου διαβεβαιώσεις, από την ψήφιση των νέων ρυθμίσεων, δεν έχει δυ-

στυχώς διαφοροποιηθεί ούτε η πλαδαρότητα ούτε η ανοχή με την οποία ασκεί-

ται (;) ο πολεοδομικός και οικοδομικός έλεγχος. Επισημαίνεται ότι η βασικότερη 

γενεσιουργός αιτία των προβλημάτων παραμένει, οδηγώντας στη διαιώνιση 

της μαζικής οικοδομικής αταξίας που παρατηρείται εδώ και δεκαετίες. 

Φαινόμενα έναρξης οικοδομικών εργασιών και σε αρκετές περιπτώσεις ολο-

κλήρωσης κτιρίων χωρίς την εξασφάλιση σχετικής άδειας, χωρίς το διορι-

σμό επιβλέποντος μηχανικού, εξόφθαλμης καταπάτησης σχεδίων και όρων 

αδειών οικοδομής, όχι μόνο δεν έχουν εκλείψει αλλά παρατηρούνται με την 

ίδια ή και αυξημένη συχνότητα και θράσος και προς τούτο το ΕΤΕΚ δέχε-

ται καθημερινά καταγγελίες από τα μέλη του αλλά και από πολίτες. Το ΕΤΕΚ 

κρούει τον κώδωνα του κινδύνου διότι, πέραν των άλλων προβλημάτων που 

δημιουργούνται, σε αρκετές περιπτώσεις, προκύπτουν και σημαντικότατα θέ-

ματα που επηρεάζουν την ασφάλεια των κατασκευών και θέτουν σε κίνδυνο 

τη ζωή των ίδιων των πολιτών.

Δυστυχώς, οι Πολεοδομικές Αρχές και η Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση παραμένουν σε πλήρη αδράνεια, παρακο-

λουθώντας με ανεξήγητη αμηχανία τη διαμορφού-

μενη κατάσταση εξαντλώντας τις αρμοδιότητές τους 

μοναχά στην εφαρμογή του νόμου που αφορά την 

αδειοδότηση, διυλίζοντας τον κώνωπα και καταπίνο-

ντας την κάμηλο. Οι αρμόδιες αρχές φαίνεται δυστυ-

χώς να «ξεχνούν» τις πιο ουσιαστικές εξουσίες που 

τους δίνονται από το νόμο για άσκηση αποτελεσματικού οικοδομικού ελέγχου. 

Δεδομένων των πιο πάνω, δεν θα πρέπει να εκπλήσσει το μειωμένο ενδιαφέ-

ρον από τους πολίτες για αξιοποίηση των προνοιών της αμνηστίας. Δυστυχώς 

η Πολιτεία δεν φαίνεται να έχει πείσει για τη βούλησή της να εφαρμόσει με 

συνέπεια τη νομοθεσία παρά τις σχετικές προς τούτο παραινέσεις, μεταξύ άλ-

λων και του ΕΤΕΚ. Δείγμα αποφασιστικότητας για επιβολή της νομοθεσίας θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν οικοδομές με υπέρμετρες παρατυπίες που δεν 

καλύπτονται ούτε με την αμνήστευση, είτε με την εφαρμογή του σχετικού άρ-

θρου για επιβολή διοικητικού προστίμου είτε ακόμα και με την έκδοση διαταγ-

μάτων κατεδάφισης. Δυστυχώς, η ανοχή στην παρανομία, αναπόφευκτα δίνει 

στους επιτήδειους, αλλά και στον νομοταγή πολίτη, μήνυμα ενθάρρυνσής της, 

γεγονός που οδηγεί αναπόδραστα στην οικοδομική αναρχία.

Το Επιμελητήριο προειδοποιεί για άλλη μία φορά, με τον πιο κατηγορηματι-

κό τρόπο, ότι η Πολιτεία θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει με συγκεκριμένα 

μέτρα με στόχο τη ριζική αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου άσκησης οι-

κοδομικού ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση εκτιμούμε ότι η πολεοδομική και 

οικοδομική παρανομία θα συνεχιστεί και με μαθηματική ακρίβεια η Πολιτεία 

θα αναγκαστεί, αργά ή γρήγορα, να προχωρήσει σε νέες ρυθμίσεις για αμνή-

στευση νέων παρανομιών που στο μεταξύ θα επισυμβούν δημιουργώντας 

έναν φαύλο κύκλο, αποτέλεσμα του οποίου θα είναι το οικοδομικό χάος και η 

πλήρης απαξίωση των ίδιων των θεσμών.

Στις 17 Νοεμβρίου αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ με 

επικεφαλής τον πρόεδρό του, Στέλιο Αχνιώτη, 

έγινε δεκτή από την υπουργό Εμπορίου, Βιομηχα-

νίας και Τουρισμού, Πραξούλα Αντωνιάδου Κυρι-

ακού. Στόχος της συνάντησης ήταν η συζήτηση 

θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. 

Η υπουργός, καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία 

του Επιμελητηρίου, επεσήμανε τη σημασία που 

προσδίδει στη στενή συνεργασία με το ΕΤΕΚ, και 

τον σημαντικό ρόλο που αυτό έχει να επιτελέσει 

ως ο Τεχνικός Σύμβουλος του κράτους.

Επίκεντρο της συζήτησης ήταν τα ενεργειακά θέ-

ματα. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου σημείωσε 

την απουσία ενεργειακού οράματος και μιας ολο-

κληρωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης με-

σοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ενεργειακής 

στρατηγικής, η οποία οφείλει να περιλαμβάνει πλέον 

και την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων που βρί-

σκονται εντός της ΑΟΖ της Δημοκρατίας και τόνισε 

την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ανεξάρτητου 

μηχανισμού ετοιμασίας της στρατηγικής αυτής. Στο 

πλαίσιο αυτό ενημέρωσε την υπουργό για την ολο-

κληρωμένη πρόταση του Επιμελητηρίου για τη σύ-

σταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής 

την οποία υπέβαλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

το καλοκαίρι του 2010. Η υπουργός δεσμεύτηκε να 

μελετήσει την πρόταση του Επιμελητηρίου και να 

διερευνήσει τη δυνατότητα προώθησής της.

Όσον αφορά την εφαρμογή του Νόμου σχετικά με 

την ενεργειακή απόδοση κτιρίων επισημάνθηκαν 

τα προβλήματα που προέκυψαν και τις αδυναμίες 

από την εφαρμογή της νομοθεσίας μέχρι σήμε-

ρα και συμφωνήθηκε να καταβληθεί προσπάθεια 

για επίλυση των προβλημάτων μέσω νομοθετικών 

ρυθμίσεων ενόψει και της αναθεώρησης της σχε-

τικής Οδηγίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τα θέματα 

επιβολής της νομοθεσίας. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης των θεμάτων πολιτι-

κής για τον τουρισμό το Επιμελητήριο σημείωσε 

ότι θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της επίδρασης 

που είχε στον τομέα η λειτουργία των υφιστά-

μενων γηπέδων γκολφ, πριν οριστικοποιηθεί ο 

αριθμός των γηπέδων που θα αδειοδοτηθούν και 

επανακαθοριστεί η σχετική με το θέμα πολιτική, 

κάτι που έγινε αποδεκτό από την υπουργό. 

Στη συνάντηση δόθηκε επίσης η ευκαιρία συζήτη-

σης και ανταλλαγής απόψεων για την τροποποί-

ηση του κυπριακού συμπληρωματικού Προτύπου 

για το Σκυρόδεμα και το νομοσχέδιο που αφορά 

τη ρύθμιση της λειτουργίας βιομηχανιών παραγω-

γής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος.

Πολεοδομική αμνηστία - Μια τρύπα στο νερό;

Συνάντηση ΕΤΕΚ με την υπουργό Εμπορίου
Σ ΤΟ  Ε Π Ι Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Τ Η Σ  Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Σ  ΤΑ  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Α  Θ Ε Μ ΑΤΑ

Δυστυχώς, οι 
Πολεοδομικές Αρχές και 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
παραμένουν σε πλήρη 

αδράνεια
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Oυπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης 

είχε στις 7 Νοεμβρίου συνάντηση με τη νέα 

ηγεσία του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Κύπρου (ΕΤΕΚ), στο πλαίσιο της οποίας συζήτησαν 

ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση και αφού συ-

νεχάρη τον κ. Στέλιο Αχνιώτη για την ανάδειξή του 

στην προεδρία του Επιμελητηρίου, ο κ. Συλικιώτης 

είπε ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα ζητή-

ματα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και τα δικαι-

ώματα των επαγγελματιών επιστημόνων μηχανικών. 

Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν τα θέματα πολεοδο-

μικής πολιτικής και ελέγχου της ανάπτυξης και συ-

γκεκριμένα η προσπάθεια σύστασης Ενιαίων Αρχών 

Ανάπτυξης και Αδειοδότησης, ενόψει και του γεγο-

νότος ότι τους αμέσως επόμενους μήνες αναμένεται 

να ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη που θα καθορίζει 

τον τρόπο συγκρότησής τους με τη συμμετοχή και 

των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι ενημέρωσε την 

αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ για τα θέματα της μεταρ-

ρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενός θεσμού 

που αποτελεί βασικό πυλώνα στα θέματα πολεοδο-

μικού σχεδιασμού και πολεοδομικού ελέγχου, της 

αναθεώρησης της δήλωσης πολιτικής, της μεμο-

νωμένης κατοικίας, της αναθεώρησης των τοπικών 

σχεδίων, του τέλους της πολεοδομικής αναβάθμι-

σης, καθώς επίσης και για τα ζητήματα αστικού ανα-

δασμού. Ο κ. Συλικιώτης εξέφρασε ταυτόχρονα την 

ελπίδα ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα αρχίσει 

επιτέλους τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου 

το οποίο βρίσκεται ενώπιόν της εδώ και δύο χρόνια.

Οικοδομική νομοθεσία

Παράλληλα, ανέφερε ο κ. Συλικιώτης, στη συνάντη-

ση συζητήθηκαν και μια σειρά από ζητήματα που 

αφορούν την οικοδομική νομοθεσία και τον εκσυγ-

χρονισμό της, σε μια προσπάθεια αφαίρεσης όλων 

εκείνων των προνοιών που αποτελούσαν επικάλυψη. 

Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΚ ενημερώθηκε και για την πορεία 

υλοποίησης της πολεοδομικής αμνηστίας καθώς και 

τις προσπάθειες που καταβάλλονται προς τις Τοπικές 

Αρχές και τις Επαρχιακές Διοικήσεις για επίσπευση της 

έκδοσης προσωρινών πιστοποιητικών έγκρισης. Μέχρι 

σήμερα, ανέφερε, έχουν υποβληθεί 7.000 δηλώσεις 

πρόθεσης που αφορούν πολλαπλάσιο αριθμό οικιστι-

κών μονάδων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο υπουργός 

προέβη επίσης σε ενημέρωση για τα θέματα του 

φυσικού αερίου. Ο κ. Συλικιώτης επισήμανε ότι 

αυτή η φιλική, εποικοδομητική και παραγωγική 

συνάντηση θα έχει και συνέχεια. 

Φυσικό αέριο

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, 

ο κ. Συλικιώτης διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι τεχνο-

κράτες μηχανικοί που χειρίζονται τα θέματα φυσικού 

αερίου σε διάφορους αρμόδιους φορείς και υπηρε-

σίες, όπως για παράδειγμα στις ΡΑΕΚ, ΔΕΦΑ, ΑΗΚ και 

διεύθυνση Ενέργειας, είναι μέλη του ΕΤΕΚ. Όσον αφο-

ρά το θέμα της χωροθέτησης όλων των αναπτύξεων 

που υπάρχουν στο Βασιλικό, είπε, έχει οριστεί αρμόδια 

τεχνική επιτροπή υπό την προεδρία του υπουργείου 

Συγκοινωνιών, η οποία και θα καταλήξει σε αποφάσεις 

για αυτά τα ζητήματα, όπως και για το θέμα της χωρο-

θέτησης του ενεργειακού κέντρου. Όπως εξήγησε ο κ. 

Συλικιώτης, πριν αποφασιστεί η ανέγερση της οποιασ-

δήποτε εγκατάστασης εκπονούνται σχετικές μελέτες 

που καλύπτουν ζητήματα ασφάλειας και περιβαλλο-

ντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με όσα επιτάσσει και το 

ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

Θέματα που κατέθεσε το ΕΤΕΚ

Το Επιμελητήριο, από την πλευρά του, υπέβαλε προς 

τον υπουργό Εσωτερικών τις πιο κάτω θέσεις, για 

διάφορα θέματα που απασχολούν τον τομέα:

1. Πολεοδομική Πολιτική και Έλεγχος της Ανά-

πτυξης

(α) Ενιαίες Αρχές Αδειοδότησης και Ελέγχου της 

Ανάπτυξης (ανάθεση τεχνοοικονομικής μελέτης σε 

οίκο για να αποτυπωθούν οι ανάγκες σε υποδομές, 

ανθρώπινο δυναμικό κλπ):

Το ΕΤΕΚ υποστηρίζει την εγκαθίδρυση και λειτουργία 

των Ε.Α.Ε.Α., κατά κύριο λόγο μία σε κάθε επαρχία. 

Στις αρχές θα εκχωρηθούν αρμοδιότητες που εμπί-

πτουν στο πλαίσιο των προνοιών του περί Πολεο-

δομίας και χωροταξίας νόμου και του περί οδών και 

οικοδομών. 

Οι ενιαίες αρχές θα αποτελούν αυτόνομούς Οργανι-

σμούς Δημοσίου Δικαίου, ανεξάρτητους και αυτοτε-

λείς. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από συμβούλιο 

που θα απαρτίζεται και από αιρετούς συμβούλους 

των αντίστοιχων τοπικών αρχών. Οι Ε.Α.Ε.Α. θα πρέπει 

να είναι άρτια στελεχωμένες με διευθυντικό, επιστη-

μονικό και γραμματειακό προσωπικό, να διαθέτουν 

εξαρχής άριστο εξοπλισμό και να αξιοποιούν την 

τεχνολογία. 

Στόχος στρατηγικής σημασίας η παροχή υπηρεσιών 

πολύ υψηλού επιπέδου στους πολίτες.

Το ΕΤΕΚ ενημερώθηκε ότι έχει ανατεθεί σε ιδιωτικό 

γραφείο να κάνει μελέτη σε ό,τι αφορά τις ανάγκες 

σε υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό για να λειτουρ-

γήσουν αυτές οι νέες δομές. 

(β) Αναθεώρηση Δήλωσης Πολιτικής, μεμονωμένη 

κατοικία:

Η πολιτική για τη μεμονωμένη κατοικία, η οποία 

μέσα από το πρίσμα της ορθολογικής και αειφόρου 

προοπτικής αποδεικνύεται να λειτουργεί αποτρεπτι-

κά σε σχέση με το στόχο μιας ισόρροπης και συγκε-

ντρωμένης / οργανωμένης ανάπτυξης, θα πρέπει να 

καταργηθεί ή τουλάχιστον να τροποποιηθεί ώστε να 

περιοριστούν στο ελάχιστο οι περιπτώσεις όπου θα 

επιτρέπεται. 

Θα πρέπει να αξιολογηθεί το μέτρο, αν απέδωσε τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα και εάν με δεδομένα 

το πρόσθετο μελλοντικό κόστος που επιβάλλει στις 

υποδομές και τα προβλήματα που προκαλεί, εξακο-

λουθεί να θεωρείται ότι έχει τα οφέλη εκείνα που να 

επιβάλλουν να διατηρηθεί ως πολιτική. 

(γ) Αναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων:

Τα νέα Τοπικά Σχέδια διασφάλισαν την εισαγωγή ευ-

έλικτων προνοιών και μέτρων πολιτικής που θα συμ-

βάλουν καθοριστικά και ουσιαστικά στην εξέλιξη των 

σύγχρονων πόλεων, όπως για παράδειγμα:

• Σημαντική αύξηση του καθορισμένου συντελεστή 

δόμησης στα αστικά κέντρα των τεσσάρων πόλεων, με 

στόχο να ενισχυθεί η συγκριτική τους ελκυστικότητα. 

• Χωροθέτηση ψηλών κτιρίων σε καθορισμένα ση-

μεία των πόλεων.

• Αύξηση του συντελεστή δόμησης για ενιαία οικι-

στική ανάπτυξη. 

• Δημιουργία κινήτρων για παροχή στέγης σε προσι-

τές τιμές στις ομάδες πληθυσμού που προέρχονται 

από χαμηλά ή μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

• Αύξηση του συντελεστή δόμησης με τη χρήση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε ποσοστό που θα 

καθοριστεί με σχετική εντολή.

• Σχεδιασμό για οργανωμένη ανάπτυξη, έτσι για 

παράδειγμα, γραφεία, εκθεσιακοί χώροι, κλινικές, 

αθλητικά κέντρα, φροντιστήρια κ.ά. χωροθετούνται 

κατά μήκος δρόμων πρωταρχικής σημασίας και σε 

περιοχές πέριξ σημαντικών κόμβων.

• Ανταλλαγή ιδιωτικών ιδιοκτησιών που πρέπει να 

αποκτηθούν από το Κράτος για πολεοδομικούς σκο-

πούς με κρατικές ιδιοκτησίες που εντάσσονται σε 

οικιστική ζώνη με την παρούσα τροποποίηση.

• Σχεδιασμό του οδικού δικτύου νέων οικιστικών 

ζωνών πριν την ενεργοποίησή τους.

• Καθορισμό των ζωνών ασφαλείας των αεροδρο-

μίων και των περιοχών που επηρεάζονται από τις 

Συνάντηση υπουργού Εσωτερικών 
με τη νέα ηγεσία του ΕΤΕΚ
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Καμπύλες Έντασης Θορύβου, και εισαγωγή ειδικής 

χωροθετικής πολιτικής. 

• Ενίσχυση της τουριστικής πολιτικής με την εισαγω-

γή κινήτρων για εμπλουτιστικά έργα και αύξηση των 

συντελεστών δόμησης σε τουριστικές ζώνες.

• Αφαίρεση των κανονιστικών διατάξεων από τα Το-

πικά Σχέδια και τη συμπερίληψή τους σε εντολές, για 

σκοπούς διευκόλυνσης και επιτάχυνσης της λειτουρ-

γίας του συστήματος ελέγχου της ανάπτυξης. 

• Την επιστροφή μέρους του οφέλους με εισαγωγή 

τέλους πολεοδομικής αναβάθμισης. 

• Επίσης αναδείχθηκε για πρώτη φορά το στοιχείο 

της συμμετοχικότητας. 

(δ) Εντολή υπουργού Εσωτερικών 3/2011 με θέμα 

«Πρότυπα για Παροχή και Διαμόρφωση Χώρων Στάθ-

μευσης»:

Το Τεχνικό Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας ότι οι πο-

λεοδομικές εντολές και οι εγκύκλιοι είναι χρήσιμο 

να παραμείνουν ευέλικτα εργαλεία για καθορισμό 

πολιτικής, πιστεύει ότι ως γενική αρχή, πριν την έκ-

δοση παρόμοιων εγκυκλίων ή και εντολών, θα πρέπει 

να προηγείται διαβούλευση. Περαιτέρω, θεωρεί ότι 

είναι αναγκαίο να δίνεται κατά κανόνα λογική χρο-

νική μεταβατική περίοδος πριν από την εφαρμογή 

τους έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα 

σε σχέση με έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο 

στάδιο μελέτης. 

Όσον αφορά συγκεκριμένες πρόνοιες που αφορούν 

τις απαιτήσεις για τον αριθμό χώρων στάθμευσης και 

τις διαστάσεις τους, φαίνεται να:

• Επηρεάζουν τα μέτρα που λαμβάνονται για ενθάρ-

ρυνση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς

• Επιφέρουν πρόσθετο κόστος για την ανάπτυξη 

• Δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή μετάβαση 

από το προηγούμενο σε ισχύ καθεστώς στο νέο 

• Μην δικαιολογούνται ή και να μην είναι πρακτικά 

εφαρμόσιμες

(ε) Αστικός Αναδασμός - Ενεργοποίηση αδρανού-

ντων οικοπέδων:

Μέτρα για ενεργοποίηση των κενών οικοπέδων και 

γης μέσα στα όρια των Σχεδίων Ανάπτυξης. Το πο-

λεοδομικό μέτρο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση των 

μηχανισμών των Σχεδίων Ανάπτυξης να ενθαρρύνουν 

/ διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και ανάπτυξη κενών 

οικοπέδων στις περιοχές ανάπτυξης και την παροχή 

επιλογών για απόκτηση γης από ομάδες του πληθυ-

σμού με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. 

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή 

στις 14 Ιανουαρίου 2010 – έμεινε όμως στα αζήτητα.

Η οικονομική κρίση κατέδειξε ότι η βέλτιστη και ορ-

θολογική αξιοποίηση των πόρων είναι κρίσιμη. Δεν 

σηκώνει η Κύπρος άλλη επέκταση οικιστικών ζωνών 

στις παρυφές των πόλεων πριν την αξιοποίηση των 

τεμαχίων που βρίσκονται ήδη σε κατάλληλες ζώνες 

(πρόσθετη υποδομή, μειωμένη πυκνότητα δόμησης 

με όλα τα προβλήματα που τη συνοδεύουν). 

(στ) Άρθρο 80 περί πολεοδομίας και χωροταξίας νό-

μου, επιβολή τέλους βελτίωσης

Εισαγωγή «Τέλους Πολεοδομικής Αναβάθμισης» για 

δημιουργία δημόσιων εσόδων από αναβαθμίσεις και 

επεκτάσεις ζωνών ανάπτυξης που παραχωρούν με 

αυτό τον τρόπο δικαιώματα ανάπτυξης. Δεν είναι 

κοινωνικά δίκαιο οι επεκτάσεις / αναβαθμίσεις ζω-

νών, που το κράτος αποφασίζει, να ευεργετεί οικο-

νομικά «τυχερούς» ιδιοκτήτες χωρίς να επιστρέφεται 

ένα ποσοστό έστω στο δημόσιο που το δημιούργησε 

για χρηματοδότηση νέων δαπανών στέγασης ή άλ-

λων έργων υποδομής. Η ενσωμάτωση του ΤΠΑ στην 

τελευταία αναθεώρηση κρίνεται θετικά και θα πρέπει 

άμεσα να ακολουθήσει η νομοθετική του ρύθμιση 

(θα πρέπει να διερευνηθούν οι τρόποι εφαρμογής 

του π.χ. πότε θα καταβάλλεται αυτό το αντίτιμο και 

με ποιο τρόπο).

2. Οικοδομική νομοθεσία, ο περί ρύθμισης οδών 

και οικοδομών νόμος και οι σχετικοί Κανονισμοί

(α) Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχα-

νολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κα-

νονισμοί του 2006, τροποποίηση των Κανονισμών, 

επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων: 

Α. Τροποποίηση κανονισμών για οδούς και οι-

κοδομές (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές 

Εγκαταστάσεις) – Θέμα ΕΤΕΚ – ΤΜΗΥ αρμοδιό-

τητα επί ηλεκτρολόγων μηχανικών, δικαίωμα τε-

χνικών να εκπονούν ηλεκτρολογικές μελέτες 

Το υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε το Επιμελητή-

ριο για την πρόθεσή του να τροποποιήσει / βελτιώσει 

τους υπό αναφορά Κανονισμούς. Ουσιαστικό μέρος 

της υπό συζήτηση τροποποίησης ήταν η τροποποίη-

ση του Κανονισμού 3(6) της Κ.Δ.Π 111/2006 ο οποίος 

προνοούσε την ετοιμασία και υποβολή ηλεκτρολο-

γικών μελετών από πρόσωπα που κατέχουν ειδική 

εξουσιοδότηση από τον διευθυντή του τμήματος 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Το Επιμελητήριο 

είχε αλλεπάλληλες επαφές και συναντήσεις με τα 

υπουργεία Εσωτερικών και Συγκοινωνιών και Έργων 

καθώς και με το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπη-

ρεσιών αναφορικά με το θέμα. Οι θέσεις του ΕΤΕΚ 

συνοψίζονται στα εξής: 

1. Να δοθεί πλήρης δικαιοδοσία στο ΕΤΕΚ για τις 

εξουσιοδοτήσεις / αδειοδοτήσεις των μηχανικών με 

ανάλογη διόρθωση στους Κανονισμούς 36/76.

2. Το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών να 

συνεχίσει να εκδίδει αδειοδοτήσεις / εξουσιοδο-

τήσεις για μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε 

απόφοιτους ιδρυμάτων με φοίτηση τριών χρόνων ή 

περισσοτέρων, που δεν μπορούν να γίνουν μέλη του 

ΕΤΕΚ, μέχρι 125 kVA μέγιστο εγκατεστημένο φορτίο 

που ισοδυναμεί με μέγιστη τριφασική παροχή 80 Α.

3. Οι Κανονισμοί 111/2006 να τροποποιηθούν με τη 

συμπερίληψη του Παραρτήματος που περιλαμβάνει 

κατάλογο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που θα εξαι-

ρούνται από την υποχρέωση υποβολής μελέτης 

προς τις Αρμόδιες Αρχές για έκδοση σχετικής Άδειας 

Οικοδομής.

4. Όσον αφορά τους δικαιούχους με βάση τις άδειές 

τους που είναι σε ισχύ θα πρέπει να ισχύσουν τα πιο 

πάνω όρια εξουσιοδότησης και όπου υπάρχει ανά-

γκη να γίνει σχετική διευκρίνιση με σχετικό διάταγμα 

του υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων.

5. Το ασυμβίβαστο μεταξύ μελετητή/επιβλέποντος 

και εργολήπτη θα πρέπει να εφαρμοστεί για όλες 

τις κατηγορίες μελετητών, όπως ερμηνεύεται από το 

ΕΤΕΚ και της σχετικής δεοντολογίας που έχει πρυ-

τανεύσει στα μέλη του. [ή μήπως τη σχετική δεο-

ντολογία;]

Β. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι μηχανολογικές 

και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να 

υλοποιούνται σύμφωνα με τις μελέτες, προδια-

γραφές και τους όρους της άδειας

Η σημαντικότητα της ορθής διαστασιολόγησης, επι-

λογής και εγκατάστασης μηχανολογικών και ηλε-

κτρολογικών εγκαταστάσεων γίνεται ολοένα και πιο 

σημαντική. Υπάρχουν θέματα ασφάλειας, ενεργεια-

κής απόδοσης, λειτουργικότητας, οικονομίας της κα-
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τασκευής, προστασίας του περιβάλλοντος κτλ. 

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι έφθασε το σημείο να 

μελετηθεί ένας μηχανισμός που να διασφαλίζει ότι 

οι μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με τις μελέτες, 

τις προδιαγραφές και τους όρους της άδειας. 

Μπορεί να επιβάλλεται η προσκόμιση σχετικής βεβαί-

ωσης από μηχανολόγο μελετητή στον επιβλέποντα. 

Περαιτέρω στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να εξετασθεί η 

εξαίρεση που υπάρχει στους Κανονισμούς για υπο-

βολή μελέτης κλιματισμού και θέρμανσης σε μικρές 

κατοικίες (στον Κανονισμό χρησιμοποιείται ο μη δό-

κιμος όρος μεμονωμένη κατοικία).

(α) Εφαρμογή των Ευρωκωδίκων: 

Τροποποίηση της υφιστάμενης πρόνοιας των Κα-

νονισμών που εξαιρεί την υποβολή αντισεισμικής 

μελέτης σε σχέση με προσθήκες και μετατροπές, 

οριζόντιες ή κατακόρυφες, σε υφιστάμενα κτίρια 

που αδειοδοτήθηκαν πριν το 1994, το Επιμελητήριο 

έχει έρθει σε επαφή με το υπουργείο Εσωτερικών 

και επεξεργάζεται το θέμα με στόχο να βρεθεί η 

βέλτιστη λύση για τη ρύθμισή του.

Το Επιμελητήριο πιστεύει ότι το θέμα αυτό θα πρέπει 

να διαχωριστεί από την υποχρεωτική εφαρμογή των 

Ευρωκωδίκων και δεν θα πρέπει να υπεισέλθει και να 

τεθεί εμπόδιο στην προγραμματισμένη υποχρεωτική 

εφαρμογή των Ευρωκωδίκων από την 1.1.2012.

(β) Εφαρμογή νέων προνοιών της νομοθεσίας για 

την πυρασφάλεια και ασφάλεια στη χρήση των οι-

κοδομών (ΑμΕΑ):

Το εγκεκριμένο πρότυπο για την Προσβασιμότητα 

και την Ασφάλεια στη Χρήση Δομικών Έργων που 

ετοιμάστηκε, ουσιαστικά αποτελεί εκσυγχρονισμό 

και εμπλουτισμό του Κανονισμού 61Η των περί Ρύθ-

μισης Οδών και Οικοδομών (Βασικών) Κανονισμών, 

χρήση οικοδομών από ανάπηρα άτομα, αλλά και 

επέκτασή του έτσι ώστε να υπάρχει συμμόρφωση 

με τη βασική απαίτηση «Ασφάλεια στη Χρήση» της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/106/ΕΚ για τα δομικά υλικά.

Το εγκεκριμένο πρότυπο για την πυρασφάλεια που 

ετοιμάστηκε, είναι ουσιαστικά μια καινοτόμος προ-

σέγγιση αλλά και εκσυγχρονισμός της περί Ρύθμισης 

Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας, καθώς πλέον θα 

ορίζονται με λεπτομέρεια οι τεχνικές απαιτήσεις 

σχετικά με την πυρασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα θα 

υπάρχει συμμόρφωση με τη βασική απαίτηση «Πυ-

ρασφάλειας» της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/106/ΕΚ 

για τα δομικά υλικά. Η υιοθέτηση συγκεκριμένων 

και ολοκληρωμένων τεχνικών προδιαγραφών στα 

θέματα πυρασφάλειας αναμένεται ότι θα απλοποι-

ήσει και θα επιταχύνει τη διαδικασία έκδοσης άδειας 

οικοδομής καθώς θα μειωθεί ή/και θα εξαλειφθεί η 

αναγκαιότητα διαβούλευσης των οικοδομικών αρχών 

με την Πυροσβεστική υπηρεσία.

Στο πλαίσιο της σύμβασης το Επιμελητήριο έθεσε τα 

έγγραφα που ετοιμάστηκαν σε δημόσια διαβούλευ-

ση και αφού έλαβε υπόψη τα σχόλια που έγιναν ορι-

στικοποίησε τα κείμενα και τα παρέδωσε τον Δεκέμ-

βριο του 2010 στο υπουργείο Εσωτερικών για τις πε-

ραιτέρω ενέργειες. 

Θα πρέπει να καθοριστούν οι επόμενες ενέργειες και 

να γίνουν τα επόμενα βήματα. 

Σε ό,τι αφορά την πυρασφάλεια η Πυροσβεστική 

υπηρεσία έδωσε τα τελικά της, ήσσονος σημασίας, 

σχόλια τον Αύγουστο που πέρασε. Θα πρέπει να δι-

ευκρινιστεί ότι οι εξουσίες και η αρμοδιότητα του 

τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε θέματα πυρα-

σφάλειας θα πρέπει να είναι μόνο κατά τη χρήση των 

οικοδομών και όχι κατά το σχεδιασμό/κατασκευή. 

(γ) Αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή 

απόδοση των κτιρίων, χρόνος έκδοσης του πιστοποι-

ητικού ενεργειακής απόδοσης σε νέα κτίρια:

Νέα οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Άποψη του Επιμελητηρίου είναι ότι η θέσπιση ενός 

νομικού πλαισίου από μόνη της δεν θα οδηγήσει στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Απαιτείται μια δέσμη μέ-

τρων καθώς και συγκροτημένη και ολοκληρωμένη 

προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου. Πέραν της 

ετοιμασίας ενός όχι πολύπλοκου και λειτουργικού 

νομοθετικού πλαισίου απαιτείται πρώτα και κύρια η 

απαραίτητη βούληση για επιβολή του νόμου. Συνε-

πώς απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας κατά την άσκη-

ση του οικοδομικού ελέγχου, καθώς επίσης και απο-

τελεσματικοί μηχανισμοί παρακολούθησης εφαρμο-

γής της νομοθεσίας, τόσο προληπτικοί όσο και κατα-

σταλτικοί. Απαιτείται επίσης: 

• Εκπόνηση τεχνικών πρότυπων και κατευθυντήριων 

γραμμών που να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότη-

τες και τις δυνατότητες της οικοδομικής βιομηχανίας 

• Υλοποίηση επικουρικών δράσεων που θα υποστη-

ρίξουν την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνολογιών Ανα-

νεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο δομημένο περιβάλ-

λον

• Εκπόνηση και συστηματική παρακολούθηση ενός 

ολοκληρωμένου και μακροχρόνιου σχεδίου εθνικής 

ενεργειακής πολιτικής 

• Επαρκής πληροφόρηση και ενημέρωση όλων των 

εμπλεκόμενων 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των εμπλεκομέ-

νων - μελετητών, εργοληπτών, εγκαταστατών, και 

λειτουργών των αρμόδιων αρχών. 

(δ) Εφαρμογή της Πολεοδομικής Αμνηστίας: 

Δυστυχώς η Πολιτεία δεν φαίνεται να έχει πείσει για 

τη βούλησή της να εφαρμόσει με συνέπεια τη νο-

μοθεσία παρά τις σχετικές προς τούτο παραινέσεις, 

μεταξύ άλλων και του ΕΤΕΚ. Δείγμα αποφασιστικότη-

τας για επιβολή της νομοθεσίας θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν οικοδομές με υπέρμετρες παρατυπίες 

που δεν καλύπτονται ούτε με την αμνήστευση, είτε 

με την εφαρμογή του σχετικού άρθρου για επιβο-

λή διοικητικού προστίμου είτε ακόμα και με την έκ-

δοση διαταγμάτων κατεδάφισης. Δυστυχώς, η ανοχή 

στην παρανομία, αναπόφευκτα δίδει στους επιτήδει-

ους αλλά και στον νομοταγή πολίτη μήνυμα ενθάρ-

ρυνσής της, γεγονός που οδηγεί αναπόδραστα στην 

οικοδομική αναρχία.

Το Επιμελητήριο προειδοποιεί για άλλη μία φορά, 

με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η Πολιτεία θα 

πρέπει άμεσα να προχωρήσει με συγκεκριμένα μέ-

τρα με στόχο τη ριζική αλλαγή της νοοτροπίας και 

του τρόπου άσκησης οικοδομικού ελέγχου. Σε αντί-

θετη περίπτωση εκτιμά ότι η πολεοδομική και οικο-

δομική παρανομία θα συνεχιστεί και με μαθηματική 

ακρίβεια η Πολιτεία θα αναγκαστεί, αργά ή γρήγορα, 

να προχωρήσει σε νέες ρυθμίσεις για αμνήστευση 

νέων παρανομιών που στο μεταξύ θα επισυμβούν 

δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο αποτέλεσμα του 

οποίου θα είναι το οικοδομικό χάος και η πλήρης 

απαξίωση των ίδιων των θεσμών.

(ε) Εκσυγχρονισμός της οικοδομικής νομοθεσίας (ρι-

ζική αναθεώρηση του περί ρύθμισης οδών και οικο-

δομών νόμου):

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’ 40, η αποικιακή κυ-

βέρνηση άρχισε να μελετά ένα σύστημα ελέγχου της 

οικοδομικής ανάπτυξης στην Κύπρο. Κύρια αιτιολογία, 

πέρα από την προφανή αναγκαιότητα για ρύθμιση 

της άναρχης ανάπτυξης, ήταν η έξαρση τυφοειδούς 

πυρετού που υποχρέωσε τους Βρετανούς να λάβουν 

άμεσα μέτρα για βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, 

εξαερισμού και υδροδότησης στις οικοδομές. Ως απο-

τέλεσμα ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νό-

μος, Κεφ. 96 τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 1946.

Μετά από 60 τόσα χρόνια και με πάνω από σαρά-

ντα τροποποιήσεις τόσο ο βασικός Νόμος όσο και 

οι σχετικοί Κανονισμοί, συνθέτουν ένα δύσκαμπτο 

σύστημα, χωρίς να έχουν απλή και κατανοητή δομή. 

Ειδικότερα οι Κανονισμοί χαρακτηρίζονται από μια 

συνεχή πρόσθεση νέων προνοιών, επιφυλάξεων, 

χωρίς να δημιουργούν ένα σύγχρονο ενοποιημένο 

έγγραφο Νομοθεσίας. Η αναθεώρηση πλέον της 

Νομοθεσίας είναι πλέον μια αναγκαιότητα, ώστε να 

διασφαλίσει και να επιτύχει τους πιο κάτω στόχους:

• Δημιουργία σύγχρονης νομοθεσίας-πλαισίου, με 

συνοπτικό περιεχόμενο και με σωστή δομή, που θα 

υποστηρίζεται από καθοδηγητικά / εγκεκριμένα έγ-

γραφα (τεχνικοί κανόνες κτλ.)

• Σημαντική ενίσχυση του οικοδομικού ελέγχου

• Απλές και ταχείες διαδικασίες και μεθόδους

• Διαφάνεια

• Αύξηση της παραγωγικότητας των αρμοδίων Αρ-

χών και τη μείωση των καθυστερήσεων.

Νέες απαιτήσεις επιβάλλουν τη νέα μορφή της Νο-

μοθεσίας ή και την έκδοση οικοδομικών Κανονισμών. 

Απτό παράδειγμα η εισαγωγή και εφαρμογή της 

Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για τα Προϊόντα Δομικών Κα-

τασκευών, όπου καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις 

που πρέπει να τηρούνται στα έργα στα εξής:

• Μηχανική αντοχή και ευστάθειαΠυρασφάλεια

• Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον

• Ασφάλεια χρήσης

• Προστασία κατά του θορύβου

• Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας

(στ) Στατική επάρκεια και αντισεισμική θωράκιση δη-

μόσιων κτιρίων ή κτιρίων δημόσιας χρήσης:
➤
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Tο ΕΤΕΚ παρακολουθεί με αγωνία τις καθημερινές 

πλέον εξελίξεις σχετικά με τα ενεργειακά θέμα-

τα του τόπου. Το Επιμελητήριο θεωρεί ως κύρια γε-

νεσιουργό αιτία την έλλειψη κατάλληλου μηχανι-

σμού καθορισμού ολιστικής, ολοκληρωμένης και αρ-

κούντως τεκμηριωμένης εθνικής ενεργειακής στρα-

τηγικής. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμ-

βάνει πλέον και το πολύ σημαντικό θέμα της δια-

χείρισης των πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε επισημάνει και στο 

παρελθόν την απουσία ολοκληρωμένης εθνικής 

ενεργειακής στρατηγικής. Η ανάγκη καθορισμού της 

καθίσταται πλέον αφόρητα επιτακτική, υπό το φως 

της διαφαινόμενης ύπαρξης σημαντικών και εκμε-

ταλλεύσιμων αποθεμάτων υδρογονανθράκων αλλά 

και της μη αποδοτικής λειτουργίας των υφιστάμενων 

δομών λήψης αποφάσεων. 

Τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να περιληφθούν στην 

ενεργειακή μας στρατηγική είναι πολλά: 

• Διαχείριση του φυσικού αερίου, τόσο σε ό,τι αφορά 

την εγχώρια χρήση όσο και σε ό,τι αφορά την εξαγωγή 

του (εμπορική εκμετάλλευσή του)

• Αδειοδότηση των υπόλοιπων οικοπέδων

• Ο στόχος ή οι προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τον τρό-

πο χειρισμού του σταθμού υγροποίησης

• Τεκμηρίωση της χωροθετικής πολιτικής η οποία ήθε-

λε όλες τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Κύπρου 

συγκεντρωμένες στο Βασιλικό. Η όποια απόφαση λη-

φθεί θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους πιθα-

νούς κινδύνους αλλά και τις δυνατότητες αντιμετώπι-

σής τους

• Επανεξέταση του, σε κάθε περίπτωση μη δημόσια 

δηλωμένου, ενεργειακού μείγματος της Κύπρου για το 

2030, το οποίο πλέον αλλάζει άρδην. Η μέγιστη δυνα-

τή αξιοποίηση του φυσικού αερίου είναι οικονομικά και 

περιβαλλοντικά σκόπιμη τόσο στη βιομηχανία όσο και 

τον οικιστικό τομέα και οι προσπάθειες προς αυτή την 

κατεύθυνση θα πρέπει να ενταθούν. 

Η έλλειψη ολοκληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής 

φαίνεται δυστυχώς να μας οδηγεί σε αποσπασματι-

κό ή και κακό σχεδιασμό, καθυστερήσεις στη λήψη 

αποφάσεων αλλά και συνεχείς παλινδρομήσεις. Πε-

ραιτέρω, η αποσπασματική αυτή αντιμετώπιση των 

θεμάτων και η έλλειψη στοιχειώδους ενημέρωσης 

και συμμετοχικότητας στη διαμόρφωση έστω και των 

επιμέρους πολιτικών, οδηγεί αναπόφευκτα στην αδια-

φάνεια και προσφέρει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης 

αλλά και γενικότερης αμφισβήτησης των αποφάσεων 

που λαμβάνονται.

Το ΕΤΕΚ υπογραμμίζει ότι, ειδικά για το κρίσιμο τούτο 

θέμα, θα έπρεπε να επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή συ-

ναίνεση ενώ οι ουσιαστικές παράμετροι και η στρατη-

γική θα έπρεπε να καθοριστούν λαμβάνοντας πάντοτε 

υπόψη επιστημονικά τεκμηριωμένα τεχνοοικονομικά 

κριτήρια, πέρα από τα γεωπολιτικά. 

Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη 

δημιουργίας νέων ανεξάρτητων δομών. Το Επιμελητή-

ριο έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες εισηγή-

σεις για δημιουργία Συμβουλίου Ενεργειακής Στρα-

τηγικής αλλά και συμβουλευτικού φορέα καθορισμού 

στρατηγικής διαχείρισης των εθνικών αποθεμάτων 

υδρογονανθράκων. Οι φορείς αυτοί θα κληθούν να 

σχεδιάσουν την ολοκληρωμένη μακροχρόνια ενεργει-

ακή στρατηγική της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και 

τους πιθανούς γεωπολιτικούς στόχους ή ακόμη και 

περιορισμούς που η συντεταγμένη Πολιτεία θα έπρε-

πε συναινετικά να καθορίσει. 

Το όραμα και οι βασικοί άξονες της κρατικής στρατη-

γικής θα πρέπει να είναι βέβαια, στο πλαίσιο που αυτό 

είναι δυνατό, προσβάσιμες σε όποιον ενδιαφέρεται και 

να έχουν περάσει τη βάσανο της διαβούλευσης. Πε-

ραιτέρω, θα πρέπει τυχόν διαφοροποιήσεις σε αυτή να 

τεκμηριώνονται βάσει δεδομένων και όχι μονάχα λόγω 

αλλαγής προσώπων σε ένα εκ των επιπέδων εξουσίας 

που εμπλέκονται.

Ορθολογική και όχι πολιτική εκμετάλλευση 
των κοιτασμάτων φυσικού αερίου 

Εισηγήσεις ΕΤΕΚ για 
δημιουργία μηχανισμών 

καθορισμού μακροχρόνιας 
και ολοκληρωμένης 

ενεργειακής στρατηγικής 

Αναφορικά με το θέμα έχει ήδη γίνει αρκετή εργασία 

για τα δημόσια κτίρια και έχει ετοιμαστεί κατάλληλη 

μεθοδολογία και πρωτόκολλα ελέγχου υπό το συ-

ντονισμό του υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

Δυστυχώς όμως δεν έχουν αρχίσει έλεγχοι. 

Γ. Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί από Επαρχιακές Δι-

οικήσεις για παροχή υπηρεσιών συμβούλων με-

λετητών

Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι σε ό,τι αφορά την αγορά μελε-

τητικών υπηρεσιών οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν 

να εφαρμόζουν τη μοναδική κατάλληλη με βάση 

το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διαδικασία ανάθε-

σης υπηρεσιών συμβούλων μελετητών, θέτοντας ως 

κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οι-

κονομική άποψη προσφορά και σε καμία περίπτω-

ση τη χαμηλότερη τιμή. Διαδικασία που προϋποθέ-

τει πέρα από τον ανταγωνισμό βάσει της οικονομι-

κής προσφοράς, την αξιολόγηση και των τεχνικών 

ικανοτήτων των προσφοροδοτών, δηλαδή των προ-

σόντων και της εμπειρίας τους, προσέγγιση που θα 

θέσει σε στερεή βάση και τη συνεργασία του κρά-

τους με τους συμβούλους στους οποίους αναθέτει 

τις εργασίες αυτές.

Αυτό επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον και μόνο έτσι 

θα οδηγηθούμε σε πραγματικές, και όχι πρόσκαιρες, 

εξοικονομήσεις αλλά, και αυτό είναι το σημαντικότε-

ρο, σε ποιοτικά έργα που αναδεικνύουν το ρόλο του 

κράτους ως παράδειγμα προς μίμηση.

Δ. Μέτρα που θα τονώσουν την ανάπτυξη και θα 

αμβλύνουν τα προβλήματα του κατασκευαστικού 

κλάδου

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων του κατασκευ-

αστικού τομέα είναι εφικτή, αρκεί να ενισχυθεί με 

τρόπο σοβαρό και συστηματικό η απασχόληση, 

η ανάπτυξη, η παραγωγικότητα, η ποιότητα και η 

ασφάλεια. Σε δημόσιες τοποθετήσεις του το ΕΤΕΚ 

πρότεινε τα εξής: 

• Να δοθούν κίνητρα για παρεμβάσεις ολοκληρωμέ-

νων ανακαινίσεων στα υπάρχοντα κτίρια (εξοικονό-

μηση ενέργειας, στατική ασφάλεια, λειτουργικότητα, 

αναπλάσεις περιοχών κτλ), με ελάχιστο κόστος για το 

κράτος 

• Σύντμηση [ή επίσπευση;] των διαδικασιών, μείωση 

της γραφειοκρατίας, κατάργηση των θεσμών και των 

πρακτικών που διαχέουν και εξαφανίζουν τις ευθύνες

• Υλοποίηση μικρών έργων πνοής στην περιφέρεια, 

στο πλαίσιο ενός συνολικού εθνικού σχεδιασμού και 

τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης 

• Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών και 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το δια-

δίκτυο στα θέματα αδειοδότησης και ελέγχου της 

ανάπτυξης

• Ολοκληρωμένη μελέτη και εξορθολογισμό των φο-

ρολογιών που αφορούν την ανάπτυξη ακινήτων 

• Τα πολεοδομικά ή και άλλα κίνητρα τα οποία δόθη-

καν μεσούσης της κρίσης όφειλαν να συνοδεύονταν 

με σαφή χρονοδιαγράμματα έναρξης υλοποίησης 

των έργων αυτών. Διότι δόθηκαν σε μια σειρά έργα 

κίνητρα, και παρ’ όλα αυτά δεν έχουν αρχίσει. Δηλα-

δή τα κίνητρα δόθηκαν χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. 

E. Εφαρμογή του Κανονισμού για τα Δομικά Υλικά, 

περιοδικός έλεγχος για το σκυρόδεμα και για το 

χάλυβα και έλεγχος διασφάλισης ποιότητας στο 

πλαίσιο του Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι στο πλαίσιο του περιο-

δικού ελέγχου που διενεργεί το υπουργείο Εσωτε-

ρικών ως αρμόδια αρχή για τα προϊόντα των δομι-

κών κατασκευών θα πρέπει να ενταχθούν και έλεγ-

χοι για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του έτοι-

μου σκυροδέματος κατά τη μεταφορά και τοποθέτη-

σή του με το κυπριακό (ευρωπαϊκό) πρότυπο CYS EN 

206-1 και CYS 300 ή και του χάλυβα.
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Aντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ με επικεφαλής τον 

πρόεδρό του, Στέλιο Αχνιώτη, έγινε δεκτή από 

τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Γιώργο Δη-

μοσθένους, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου. Στόχος της 

συνάντησης ήταν η συζήτηση θεμάτων κοινού εν-

διαφέρ οντος. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το 

θέμα της ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων μελε-

τητών από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του υπουργείου. 

Κατά τη συζήτηση οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ κατέθε-

σαν τον προβληματισμό τους για τη χρήση της δια-

δικασίας του μειοδοτικού διαγωνισμού για σκοπούς 

ανάθεσης υπηρεσιών σε συμβούλους και ενημέρω-

σαν σε σχέση με την πρωτοβουλία του Επιμελητη-

ρίου για τη βελτίωση της διαδικασίας που αφορά 

την οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά. Συμ-

φωνήθηκε επίσης όπως στα πλαίσια της πρωτο-

βουλίας αυτής το ΕΤΕΚ συνεργαστεί και με τους λει-

τουργούς του Υπουργείου. Περαιτέρω, και με βάση 

σχετική πρόταση που υποβλήθηκε από το ΕΤΕΚ, 

επισημάνθηκε εκ νέου η πρόθεση του Υπουργεί-

ου να αξιοποιήσει τη διαδικασία του αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού εκεί και όπου ενδείκνυται.  

Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης το 

θέμα της λειτουργίας κρατικών και ιδιωτικών πανε-

πιστήμιων και τα σχετικά ζητήματα αλλά και προ-

βλήματα που προκύπτουν, ειδικότερα σε σχέση με 

την ανάγκη συντονισμού μεταξύ των σωμάτων που 

διενεργούν ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανα-

γνώριση. Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι, αρκετά από 

τα υφιστάμενα προβλήματα θα λυθούν μέσα από 

την προωθούμενη δημιουργία του φορέα διασφά-

λισης και πιστοποίησης ανώτερης εκπαίδευσης και 

αναγνώρισης τίτλων σπουδών. Ο Υπουργός ανέφε-

ρε ότι θα διερευνήσει τη δυνατότητα περίληψης και 

του ΕΤΕΚ στις δομές του εν λόγω φορέα ώστε να 

επιτυγχάνεται η εμπλοκή του στα θέματα που εμπί-

πτουν στις αρμοδιότητές του και ιδιαίτερα σε σχέ-

ση με την αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών, 

ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα που παρου-

σιάζονται με την εκ των υστέρων αξιολόγηση από 

το Επιμελητήριο προγραμμάτων σπουδών. Παράλ-

ληλα, και μέχρι την ψήφιση της σχετικής νομοθε-

σίας, ο κ. Δημοσθένους ενημέρωσε τους εκπροσώ-

πους του ΕΤΕΚ για την πρόθεσή του να διερευνήσει 

τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η συμμετο-

χή του ΕΤΕΚ στις δομές και διαδικασίες των υφιστά-

μενων σωμάτων προς αποφυγή των εν λόγω προ-

βλημάτων.

Κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ ενημε-

ρώθηκαν επίσης και για μια σειρά από άλλα θέμα-

τα περιλαμβανομένων των ενεργειών του Υπουρ-

γείου για τη δημιουργία μεταλυκειακών ινστιτούτων 

επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και για το θέμα 

της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υφιστάμε-

νων σχολείων ενόψει και της δημόσιας συζήτησης 

που διεξάγεται για την αναβάθμιση των εγκαταστά-

σεων του Παγκυπρίου Γυμνασίου αλλά και του πρό-

σφατου περιστατικού στο Γυμνάσιο Φανερωμένης.

Ειδικά όσον αφορά το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του 

ΕΤΕΚ επεσήμανε ότι το Επιμελητήριο παραμέ-

νει υποστηρικτής της απόφασης της πολιτείας για 

αποκατάσταση και αναβάθμιση των κτιριακών εγκα-

ταστάσεων του Παγκυπρίου Γυμνασίου, εφόσον δι-

ασφαλιστεί ότι αυτό θα γίνει με πλήρη σεβασμό 

στον ευαίσθητο και ιστορικό χαρακτήρα του αλλά 

και με προτεραιότητα στην τόνωση του στοιχείου 

της συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων.

Συνάντηση του ΕΤΕΚ με 
τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού

Έχει ψηφιστεί και δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρα-

τίας η Κ.Δ.Π 479/2011 με την οποία καθίσταται υποχρεωτική από 1 

Ιανουαρίου 2012 η χρήση των Ευρωκωδίκων για την υποβολή στατικής 

και αντισεισμικής μελέτης για σκοπούς λήψης άδειας οικοδομής. 

Σημειώνεται ότι με την ψήφιση της Κ.Δ.Π 479/2011 έχει αφαιρεθεί η πρό-

νοια των προηγούμενων Κανονισμών που εξαιρούσε  την υποβολή αντισει-

σμικής μελέτης σε σχέση με προσθήκες και μετατροπές, οριζόντιες ή κα-

τακόρυφες, σε υφιστάμενα κτίρια που αδειοδοτήθηκαν πριν το 1994. 

Παρ' όλα αυτά το επίπεδο αντισεισμικής αναβάθμισης δεν ρυθμίζεται και 

είναι κάτι που θα πρέπει να αποφασίσει ο ιδιοκτήτης με τη βοήθεια και 

καθοδήγηση του συμβούλου μελετητή του. 

Σχετικό με το θέμα είναι το μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 που αφορά την 

αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτιρίων και την επι-

λογή κατάλληλων επεμβάσεων για αντισεισμική ενίσχυση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΕΥΡΩΚΩΔ ΙΚΩΝ

Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα 
της Δημοκρατίας της Κ.Δ.Π 479/2011
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Πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2011, στο ξενοδοχείο Ρόδον 

στον Αγρό, διήμερο εργαστήρι του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ κατά το 

οποίο συζητήθηκαν οι προτεραιότητες και βασικά θέματα τα οποία θα απασχο-

λήσουν το Επιμελητήριο κατά την τρέχουσα τριετία. Κατά τη διάρκεια του εργα-

στηρίου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν 11 κεντρικά θέματα. 

Η θεματολογία δεικνύει ότι η ενασχόληση και το έργο του Επιμελητηρίου θα 

συνεχίσει να κινείται γύρω από τους τρεις βασικούς άξονες: Προσφορά στην 

κοινωνία - Προαγωγή της Μηχανικής Επιστήμης - Επάγγελμα μηχανικού. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του διήμερου εργαστηρίου:

• Πρακτική άσκηση/εκπαίδευση και εξετάσεις για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ

• Αναβάθμιση του θεσμού του μελετητή ενόψει των αυξημένων νομοθετικών 

απαιτήσεων και τα προβλήματα στην εφαρμογή της πολεοδομικής/οικοδομι-

κής νομοθεσίας

• Δημόσια εικόνα και δημόσιες παρεμβάσεις ΕΤΕΚ

• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως μέ-

τρο αύξησης της παραγωγικότητας, της ταχύτητας και της διαφάνειας του δη-

μόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα)

• Κυκλοφοριακό πρόβλημα, οδική ασφάλεια και δημόσιες συγκοινωνίες

• Κατασκευαστικός τομέας στην Κύπρο, εισηγήσεις για έξοδο από την ύφεση

• Αειφόρος ανάπτυξη (υδατικό, προστασία του περιβάλλοντος, φυσικοί πόροι κτλ.)

• Ανάθεση και αμοιβές μελετητικών υπηρεσιών σε ιδιωτικά και δημόσια έργα

• Νομοθετικό πλαίσιο και μηχανισμοί ελέγχου της ανάπτυξης

• Ετοιμασία και έκδοση οικοδομικού κώδικα (building regulations)

• Ενεργειακή πολιτική, έλευση και χρήση φυσικού αερίου, ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου είχαν την ευκαι-

ρία να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς και να ενημερωθούν για τυ-

χόν νέες εξελίξεις ή νέα δεδομένα σχετικά με το κάθε θέμα. 

Στόχος είναι, με βάση την ανταλλαγή απόψεων που έγινε και τις εισηγήσεις που 

κατατέθηκαν, να καθοριστεί πλαίσιο πολιτικής ή/και σχετικά σχέδια δράσης για το 

κάθε θέμα προτεραιότητας, τα οποία και θα εγκριθούν από το Γενικό Συμβούλιο. Το 

Επιμελητήριο προγραμματίζει την πραγματοποίηση δημοσιογραφικής διάσκεψης 

με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων του Εργαστη-

ρίου, καθώς και του πλαισίου πολιτικής που θα ακολουθήσει το Επιμελητήριο κατά 

την τρέχουσα τριετία. 

Στις διαπιστώσεις του για τα αποτελέσματα του εργαστηρίου, ο πρόεδρος του 

ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, επεσήμανε ότι «το Εργαστήρι ήταν ιδιαίτερα παραγω-

γικό και χρήσιμο και τόνισε την αναγκαιότητα για διάλογο και συνθετική προ-

σέγγιση στη διαμόρφωση των θέσεων του Επιμελητηρίου». Ο κ. Αχνιώτης τόνι-

σε επίσης ότι «το Επιμελητήριο θα συνεχίσει την αντικειμενική και αμερόληπτη 

παρέμβαση για τα μεγάλα επιστημονικά και τεχνικά θέματα του τόπου και ταυ-

τόχρονα θα επιδιώξει την καλύτερη προβολή των θέσεών του προς ενημέρωση 

του κοινού, θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από τους μηχανικούς μέλη του, και θα εντείνει τις 

προσπάθειές του για τη διασφάλιση των καλώς νοούμενων δικαιωμάτων τους».

Οι προτεραιότητες του Γενικού Συμβουλίου
Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ο  Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι  Ε Τ Ε Κ  Σ ΤΟ Ν  Α Γ Ρ Ο
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Του Ανδρέα Μ. Λαμπριανού*

Tις τελευταίες δύο δεκαετίες, μεγάλος αριθμός λει-

τουργιών του Δημοσίου έχουν μηχανογραφηθεί 

στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών που 

παρέχει το κράτος προς τους πολίτες, αλλά και για 

σκοπούς βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελε-

σματικότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς επίσης 

και της όλης προσπάθειας που καταβάλλεται για εξοι-

κονόμηση οικονομικών, αλλά και ανθρώπινων πόρων.

Παρ’ όλα τα σημαντικά οφέλη που παρέχει η μηχα-

νογράφηση, η επιτυχής εφαρμογή και λειτουργία της 

προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών αναγνώρισης, 

αποτροπής και αντιμετώπισης των κινδύνων που απορ-

ρέουν από τη χρήση της. 

Ο πιο ορατός και σημαντικός κίνδυνος περιλαμβάνει 

την πιθανότητα το σύστημα να μην ανταποκρίνεται 

επαρκώς στις ανάγκες ενός δημόσιου οργανισμού είτε 

λόγω ελλείψεων και αδυναμιών κατά το στάδιο της 

αναγνώρισης αναγκών, καθώς και καθορισμού, εφαρ-

μογής και ελέγχου των προδιαγραφών του, είτε λόγω 

αδυναμιών κατά το στάδιο υλοποίησης και λειτουργίας 

του. Επιπρόσθετα, σοβαρό κίνδυνο για τα μηχανογρα-

φικά συστήματα αποτελεί η έλλειψη επαρκούς θωρά-

κισης που μπορεί να διαθέτει με αποτέλεσμα την απώ-

λεια δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

από κακόβουλους εισβολείς (hackers), καθώς και την 

αλλοίωση και υπεξαίρεση στοιχείων ή εγγράφων τους.

Υπό το φως των πιο πάνω δεδομένων, η Ανεξάρτη-

τη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατί-

ας –ενεργώντας ως σύμβουλος του κράτους– έχει 

δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο κλιμάκιο κάτω από 

τον Τομέα Μεθοδολογίας, Στρατηγικής και Ελέγχου 

Μηχανογραφικών Συστημάτων, με σκοπό τη διενέρ-

γεια ελέγχων των Μηχανογραφικών Συστημάτων της 

Δημόσιας Υπηρεσίας (I.T. Audits) και φαίνεται να είναι 

και ο μοναδικός δημόσιος οργανισμός της Κύπρου με 

τη δυνατότητα διενέργειας Ελέγχων Διεισδυτικότητας 

(Penetration Tests). Οι εν λόγω έλεγχοι συμπληρώνουν 

και ενδυναμώνουν περαιτέρω το ελεγκτικό της έργο, 

προσθέτοντας παράλληλα αξία και βελτιώνοντας τα 

συστήματα των ελεγχόμενων οργανισμών. 

Το προσωπικό του προαναφερόμενου κλιμακίου είναι 

άρτια καταρτισμένο στον τομέα της Διαχείρισης Κιν-

δύνων που απορρέουν από τη χρήση της τεχνολογίας 

(Information Risk Management) με εξειδικευμένες 

γνώσεις στην Αξιολόγηση Σημείων Ελέγχου Πληροφο-

ρικής (IT General Controls Review) και στη διενέργεια 

τεχνικών Ελέγχων Διεισδυτικότητας. 

Οι έλεγχοι Συστημάτων Πληροφορικής αφορούν την 

αξιολόγηση των πολιτικών και διαδικασιών του περι-

βάλλοντος πληροφορικής του Δημοσίου και περιλαμ-

βάνουν ενότητες όπως είναι η στρατηγική, η ανάπτυξη 

και η συντήρηση των συστημάτων, η λειτουργία κέ-

ντρου δεδομένων, η επιχειρησιακή συνέχεια κτλ. Στό-

χος των ελέγχων αυτών είναι η διασφάλιση της ορθής 

και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληρο-

φορικής με αποτέλεσμα την επίτευξη των επιχειρησια-

κών στόχων των κρατικών υπηρεσιών.

Τα Penetration Tests προσομοιάζουν επιθέσεις hackers 

έναντι μηχανογραφικών συστημάτων ώστε να εντο-

πιστούν εγκαίρως και να διορθωθούν κενά ασφαλείας 

που τυχόν υπάρχουν. 

Το εξειδικευμένο κλιμάκιο της υπηρεσίας μου έχει επί-

σης τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων μέσω εξειδι-

κευμένων λογισμικών CAAT (Computer Assisted Audit 

Techniques), τα οποία επιτρέπουν την εξαγωγή, ανάλυ-

ση και αξιολόγηση τεράστιου αριθμού δεδομένων από 

βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα, πράγμα που 

θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο μέσω συμ-

βατικών μεθοδολογιών ελέγχου. 

Τα τελευταία δύο χρόνια, το εξειδικευμένο κλιμάκιο της 

υπηρεσίας μου έχει αναβαθμιστεί κατά πολύ και έχει 

διενεργήσει μεγάλο αριθμό ελέγχων σε νευραλγικά 

και κρίσιμα συστήματα και εφαρμογές του Δημοσίου, 

παρέχοντας πολύτιμες εισηγήσεις και συστάσεις για 

την αντιμετώπιση κενών ασφαλείας και για την ενδυ-

νάμωσή τους. Επιπρόσθετα, έχει διενεργηθεί αριθμός 

ελέγχων σε μηχανογραφικά συστήματα για εντοπισμό 

κακόβουλων εισβολών και θωράκισή τους έναντι κακό-

βουλων επιθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εντοπιστεί 

αριθμός επιθέσεων από εισβολείς διαφόρων εθνικοτή-

των σε ιστοσελίδες του Δημοσίου και του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, κι ως εκ τούτου η υπηρεσία μου έχει 

επιτελέσει σημαντικό και καταλυτικό ρόλο στον εντο-

πισμό και αποτροπή επιθέσεων έναντι κυβερνητικών 

ιστοσελίδων από κακόβουλους εισβολείς.

*Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας

Έλεγχος μηχανογραφικών συστημάτων 
στο δημόσιο τομέα
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Του Μηνά Ταπάκη*

Hπορεία για την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων στην 

Κύπρο και γενικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο υπήρξε 

ήδη μεγάλη και φαίνεται, επιτέλους, ότι έχουμε φθάσει 

στο σημείο όπου ένας κώδικας για κατασκευές θα εφαρ-

μόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μέχρι τώρα, αναγνωρίζονται για την Κύπρο δύο σημαντι-

κοί σταθμοί. Ο πρώτος είναι η υιοθέτηση των Ευρωκωδί-

κων ως εργαλείο σχεδιασμού κατασκευών, παράλληλα με 

την ύπαρξη των κυπριακών Κανονισμών, και ο δεύτερος 

η ετοιμασία των εθνικών προσαρτημάτων της Κύπρου σε 

συνεργασία υπουργείου Εσωτερικών, ΕΤΕΚ και Κυπριακού 

Οργανισμού Τυποποίησης (CYS). Ειδική μνεία οφείλεται 

στην ομάδα πανεπιστημιακών και μηχανικών που μαζί με 

τον αναπληρωτή καθηγητή του ΤΕΠΑΚ Δρα Κρίστη Χρυ-

σοστόμου ανέλαβαν το δύσκολο καθήκον της σύνταξης 

των εθνικών αυτών κειμένων σε πολύ μικρό χρονικό δι-

άστημα, με αποτέλεσμα σήμερα τα εθνικά προσαρτήμα-

τα να είναι έτοιμα και να διατίθενται ελεύθερα σε όλους 

τους ενδιαφερόμενους. Ενόψει των δύο επόμενων ση-

μαντικών βημάτων που θα πραγματοποιηθούν σύντομα, 

δηλαδή τη διάθεση των ελληνικών μεταφράσεων και την 

υποχρεωτική εφαρμογή των Ευρωκωδίκων από την 1η 

Ιανουαρίου 2012, θα επιχειρηθεί μια σύντομη αναφορά 

στην περαιτέρω εξέλιξη αυτών των προτύπων.

Στόχοι

Η αρμόδια Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 250 έχει 

θέσει τέσσερις κύριους στόχους για το μέλλον. 

• Ο πρώτος στόχος αφορά στην εφαρμογή των Ευρω-

κωδίκων σε όλες τις χώρες της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής 

Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA), μέσω δύο κατευ-

θύνσεων. Αφενός είναι η προαγωγή της υποχρεωτικής 

εφαρμογής των Ευρωκωδίκων μέσω νομοθετικών ή άλ-

λων ρυθμίσεων στις χώρες της Ευρώπης και αφετέρου η 

προώθηση της χρήσης τους μέσω διενέργειας παρουσι-

άσεων, εργαστηρίων, διαλέξεων, κτλ., με σκοπό την εξοι-

κείωση των ευρωπαίων μηχανικών με τις κύριες διατά-

ξεις των προτύπων.

• Δεύτερος στόχος της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής 

είναι η εξέλιξη των υφιστάμενων Ευρωκωδίκων μέσω της 

απλοποίησης των κειμένων, της κατάργησης διατάξεων 

που δεν χρειάζονται και της μείωσης των εθνικά καθο-

ρισμένων παραμέτρων που περιλαμβάνονται στα εθνικά 

προσαρτήματα των χωρών. Παρά τις προθέσεις της Επι-

τροπής, ο στόχος αυτός θεωρείται πολύ δύσκολο να επι-

τευχθεί, τουλάχιστο μέσα στα επόμενα χρόνια, λόγω των 

σοβαρών διαφωνιών μεταξύ των χωρών-μελών σχετι-

κά με τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν. Θα πρέπει, 

εδώ, να σημειωθεί ότι τα υφιστάμενα πρότυπα αποτε-

λούν προϊόν συμβιβασμού μεταξύ των κρατών και ως εκ 

τούτου είναι πολύ δύσκολο να γίνουν περισσότερες υπο-

χωρήσεις προτού περάσει κάποιο χρονικό διάστημα από 

την εφαρμογή τους.

Η εμβάθυνση και ο εμπλουτισμός των υφιστάμενων προ-

τύπων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, και η ετοιμασία νέων 

κωδίκων σύμφωνα με τις ανάγκες των μηχανικών αποτε-

λούν τον τρίτο στόχο της CEN/TC 250. Αναφέρεται χαρα-

κτηριστικά ότι έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας με σκο-

πό την ετοιμασία προτύπων για υφιστάμενες κατασκευ-

ές, δομικό γυαλί, ινοπλισμένα πολυμερή και άλλα.

Ο επόμενος στόχος είναι η εξάπλωση της χρήσης των 

Ευρωκωδίκων στο διεθνή χώρο και η αναγνώρισή τους 

ως το καλύτερο εργαλείο κατασκευαστικού σχεδιασμού. 

Σημαντικό εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια αποτελούν 

οι αμερικανικοί Κώδικες οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί είτε 

επίσημα είτε ανεπίσημα σε αρκετές χώρες της Ασίας 

και της Αφρικής. Οι φορείς που έχουν αναλάβει σημα-

ντική δράση στον τομέα αυτό, κατόπιν οδηγιών της Επι-

τροπής, είναι ο Βρετανικός και ο Γαλλικός Οργανισμός 

Τυποποίησης με στρατηγική τους την κατ’ αρχάς εφαρ-

μογή των Ευρωκωδίκων σε κράτη-κλειδιά της κάθε πε-

ριοχής και στη συνέχεια τη διάδοση στις υπόλοιπες χώ-

ρες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σημαντικών κρατών 

που τίθενται σε πρώτη προτεραιότητα αποτελούν η Ρω-

σία, η Νότιος Αφρική, η Βραζιλία και η Αίγυπτος. Μετα-

ξύ των επιχειρημάτων που προβάλλονται σε αυτές τις 

χώρες για να τονιστεί η υπεροχή των Ευρωκωδίκων, εί-

ναι ότι η μεθοδολογία που προτείνεται για το σχεδια-

σμό των κατασκευών αποτελεί προϊόν συμφωνίας με-

ταξύ χωρών με διαφορετικά υπόβαθρα και ότι περιλαμ-

βάνονται πρόνοιες για εθνικά καθορισμένες παραμέ-

τρους. Ως εκ τούτου, το κάθε κράτος μπορεί να ορίζει 

τους συντελεστές και τις κρίσιμες τιμές που αντιστοι-

χούν στις τοπικές συνθήκες, την πρακτική που ακολου-

θείται κτλ. χωρίς να επηρεάζεται ο τρόπος σχεδιασμού. 

Τα αποτελέσματα της προσπάθειας εξάπλωσης αναμέ-

νεται να γίνουν πιο εμφανή σε λίγα χρόνια αλλά ήδη 

υπάρχουν θετικές ενδείξεις από τη Ρωσία, τη Νότιο 

Αφρική και την Ουκρανία.

Ο πιο πάνω στόχος, για τη διεθνή δηλαδή προώθηση 

των Ευρωκωδίκων, αποτελεί και μια πρόκληση για την 

ίδια την Επιτροπή. Τίθεται πλέον το ερώτημα κατά πό-

σον οι Ευρωκώδικες θα είναι και στο μέλλον κείμενα 

που θα ετοιμάζονται από τις χώρες-μέλη του Ευρωπαϊ-

κού Οργανισμού Τυποποίησης ή κατά πόσον θα πρέπει 

να συμμετάσχουν και χώρες πέραν της Ευρώπης. Στην 

πρόκληση αυτή θα πρέπει αργά ή γρήγορα να ανταπο-

κριθεί τόσο η Επιτροπή όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση η 

οποία επίσης ζητά, για δικούς της λόγους, την προώθη-

ση των Ευρωκωδίκων στο διεθνή χώρο.

Ο CYS, με τη συνεργασία και τη βοήθεια του υπουργεί-

ου Εσωτερικών, του ΕΤΕΚ και των πανεπιστημιακών ιδρυ-

μάτων της Κύπρου καθώς επίσης και της ομάδας του Δρα 

Χρυσοστόμου, παρακολουθεί την πορεία των Ευρωκωδί-

κων και ειδικά τους τομείς οι οποίοι βρίσκονται στο πλαί-

σιο του κυπριακού ενδιαφέροντος. Σημαντική πρόκληση 

για την Κύπρο θα αποτελέσει στα επόμενα χρόνια η «συ-

ντήρηση» των υφιστάμενων Ευρωκωδίκων, δηλαδή η εν-

σωμάτωση, τόσο στα κυρίως κείμενα όσο και στα εθνι-

κά προσαρτήματα, όλων των νέων προνοιών ή αναβαθ-

μίσεων που θα αποφασιστούν από την CEN/TC 250. Ο 

CYS χαιρετίζει την επικείμενη εφαρμογή των Ευρωκωδί-

κων και είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων για 

ενημέρωση σχετικά με τα πρότυπα και τις εργασίες της 

Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 250.

*Λειτουργός Τυποποίησης

To μέλλον των Ευρωκωδίκων

Ο επόμενος στόχος είναι 
η εξάπλωση της χρήσης 

των Ευρωκωδίκων στο διεθνή 
χώρο και η αναγνώρισή τους 

ως το καλύτερο εργαλείο 
κατασκευαστικού σχεδιασμού

O ΣΠΜΑΚ, ο ΣΠΟΛΜΗΚ και ο ΣΑΚ προσφέρουν φέτος στα μέλη τους, 
στους φίλους και στους συνεργάτες τους, την ευκαιρία 

να διασκεδάσουν και να περάσουν μαζί μια ευχάριστη βραδιά.

Στις 16 Δεκεμβρίου, στις 20:30, στο ξενοδοχείο Χίλτον.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις.

Τιμή εισόδου: €30 το άτομο 
(περιλαμβάνει εισιτήριο εισόδου, φαγητό και ποτό).

Προκρατήσεις (μέχρι 12 Δεκεμβρίου): 22751221, 22750624.

Χριστουγεννιάτικος χορός Αρχιτεκτόνων 
και Πολιτικών Μηχανικών
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Του Δρα Ανδρέα Πουλλικκά*

H Ευρωπαϊκή Ένωση για να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας στο 20% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης έως το 2020, χρειάζε-

ται να μεταφέρει την ενέργεια που παράγεται από τα αιολικά πάρκα και τους ηλι-

ακούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στους καταναλωτές. Για να γίνει αυτό χρειά-

ζεται ένα πλέον ενοποιημένο και ισχυρό ηλεκτρικό δίκτυο σε σχέση με αυτό που 

υπάρχει σήμερα. Προκειμένου να εξοικονομηθεί έως το 2020 ποσοστό 20% της 

εκτιμώμενης ενεργειακής κατανάλωσης, χρειάζονται οι έξυπνοι μετρητές και τα 

έξυπνα διασυνδεδεμένα δίκτυα, τα οποία επιτρέπουν στους καταναλωτές να ελέγ-

χουν επακριβώς την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και να εξοικονομούν χρή-

ματα και ενέργεια αλλάζοντας τις συνήθειές τους. Επίσης, για να διασφαλιστεί ο 

εφοδιασμός με φυσικό αέριο ειδικά σε περιπτώσεις κρίσης, χρειάζεται να διαφο-

ροποιηθούν οι πηγές προμήθειας άρα θα χρειάζονται 

νέες σωληνογραμμές οι οποίες θα μεταφέρουν απευ-

θείας στην Ευρώπη το φυσικό αέριο από νέες περι-

οχές προμήθειας. Τέλος, για να διασφαλιστεί μια λει-

τουργική εσωτερική ενεργειακή αγορά με ανταγωνι-

σμό και δίκαιες και ανταγωνιστικές τιμές, χρειάζονται 

διασυνδέσεις μεταξύ κρατών-μελών, επιτρέποντας 

στις εταιρείες να προσφέρουν την ενέργειά τους σε 

όλα τα κράτη-μέλη.

Για την επίτευξη των πιο πάνω η ΕΕ ανακοίνωσε στις 

19 Οκτωβρίου 2011 το σχέδιό της για τη διάθεση €200 δισεκατομμυρίων από 

τον προϋπολογισμό της περιόδου 2014-2020 για την αναβάθμιση των ενεργει-

ακών υποδομών των κρατών-μελών, όπως κατασκευή σωληνογραμμών φυσικού 

αερίου και διασύνδεση ηλεκτρικών συστημάτων. Σημειώνουμε ότι είναι η πρώτη 

φορά που η ΕΕ συγχρηματοδοτεί την κατασκευή εκτεταμένης ενεργειακής υπο-

δομής από τον τακτικό προϋπολογισμό της. Πιο συγκεκριμένα (α) €140 δισεκα-

τομμύρια θα διατεθούν για τα ηλεκτρικά συστήματα μεταφοράς υψηλής τάσης, 

για την αποθήκευση και για εφαρμογές έξυπνων διασυνδεδεμένων δικτύων, (β) 

€70 δισεκ. θα διατεθούν για σωληνογραμμές φυσικού αερίου, για αποθήκευ-

ση, για τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου και για υποδομή 

αντίστροφης ροής (ώστε να επιτρέπεται στο αέριο να ρέει και προς τις δύο κα-

τευθύνσεις) και (γ) €2,5 δισεκ. θα διατεθούν για ανάπτυξη υποδομών μεταφο-

ράς διοξειδίου του άνθρακα.

Ταχεία αδειοδότηση

Οι συγχρηματοδοτήσεις θα διατεθούν υπό τη μορφή ομολογιακών δανείων, επι-

δοτήσεων και εγγυήσεων σε επιλεγμένα έργα κοινού ενδιαφέροντος ενταγμένα 

σε διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης. Η ΕΕ θα συγχρηματοδοτήσει ποσοστό έως 

και 50% των δαπανών για εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών, και σε 

εξαιρετικές περιστάσεις, ποσοστό έως και 80% του κόστους των έργων τα οποία 

είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του εφοδιασμού ή την αλληλεγγύη σε 

περιφερειακή ή ενωσιακή κλίμακα. Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής τα έργα θα 

πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα 

και να εμπλέκουν τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη. Επιπρόσθετα κριτήρια ανά επιμέ-

ρους τομέα θα διασφαλίζουν ότι τα έργα ενισχύουν ιδίως την ασφάλεια του εφο-

διασμού, επιτρέπουν ενοποίηση της αγοράς, ευνοούν τον ανταγωνισμό, κατοχυ-

ρώνουν την ευελιξία του συστήματος και επιτρέπουν τη μεταφορά ηλεκτρικής 

ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές στα κέντρα κατανάλωσης και 

τους τόπους αποθήκευσης.

Η ΕΕ θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει (α) υπεράκτιο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δί-

κτυο στις περιοχές της Βόρειας Θάλασσας για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας πα-

ραγόμενης από αιολικά πάρκα στην ανοικτή θάλασσα σε καταναλωτές των μεγάλων 

πόλεων, (β) καινοτόμα έργα για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, (γ) σύνθετα 

έργα σωληνογραμμών φυσικού αερίου που επιτρέπουν τη διοχέτευση αερίου από 

νέες πηγές προμήθειας προς την ΕΕ, (δ) συμπιεστές που 

επιτρέπουν τη ροή φυσικού αερίου και προς τις δύο κα-

τευθύνσεις (έτσι θα δοθεί η δυνατότητα σε χώρες να 

αλληλοβοηθούνται σε περίπτωση κρίσης προμήθειας 

αερίου), κτλ.

Δύο επίπεδα

Η επιλογή των έργων κοινού ενδιαφέροντος θα δι-

ενεργηθεί σε δύο επίπεδα. Σε περιφερειακό επίπε-

δο ο φορέας προώθησης του έργου θα υποβάλλει την πρότασή του στη σχετι-

κή περιφερειακή ομάδα. Οι ομάδες αυτές στο πλαίσιο των οποίων συνεργάζονται 

κράτη-μέλη, ρυθμιστικές αρχές, διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και φορείς 

προώθησης έργων, καταρτίζουν τον κατάλογό τους με τα προτεινόμενα έργα. Σε 

επίπεδο ΕΕ θα ληφθεί η απόφαση για τον τελικό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέ-

ροντος. Ο πρώτος κατάλογος αναμένεται ότι θα εγκριθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2013 

και έπειτα θα επικαιροποιείται ανά διετία. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, μόλις 

υπαχθούν στο σχετικό καθεστώς, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδό-

τηση από την ΕΕ. Προκειμένου να εξετασθούν για παροχή συγχρηματοδότησης 

για την εκτέλεση εργασιών, οφείλουν να αποδείξουν ότι δεν είναι εμπορικώς βι-

ώσιμα. Η επιλογή τους ως έργων κοινού ενδιαφέροντος δεν εξασφαλίζει τη συγ-

χρηματοδότηση. Σημαίνει όμως ότι το έργο θα έχει το όφελος των ταχύτερων δι-

αδικασιών χορήγησης άδειας και της ειδικής κανονιστικής μεταχείρισης που προ-

βλέπεται για αυτά τα έργα.

Είναι ευκαιρία για την Κύπρο να καταρτίσει σχετικό κατάλογο έργων που θα 

μπορούσε να προωθήσει σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη τα οποία θα δια-

σφαλίζουν την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού μας και παράλληλα θα μπορού-

σαν να προωθήσουν τη μεγαλύτερη εισδοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργει-

ας. Για παράδειγμα η ηλεκτρική διασύνδεση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ 

και συνάμα η εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας θα μπορούσαν να αυξήσουν το ποσοστό διείσδυσης των ανανεώσι-

μων πηγών ενέργειας ελαχιστοποιώντας τα τεχνικά προβλήματα που παρουσι-

άζονται σε απομονωμένα συστήματα. Επίσης, η ανάπτυξη αλυσίδας τροφοδο-

σίας υγροποιημένου φυσικού αέριου, προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, από 

τα αναμενόμενα κυπριακά αποθέματα θα μπορούσε να επιλεγεί ως έργο κοινού 

ενδιαφέροντος (ίσως να μην εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση αφού θα είναι 

εμπορικά βιώσιμο) όμως θα μπορέσει να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διά-

στημα αφού θα βρίσκεται κάτω από το σχετικό καθεστώς των ταχύτερων διαδι-

κασιών χορήγησης άδειας και της ειδικής κανονιστικής μεταχείρισης που προ-

βλέπεται για αυτά τα έργα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Κύπρο να συνερ-

γαστεί με άλλα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αναπτύξει αειφόρες ενεργειακές υπο-

δομές προς όφελος των πολιτών.

*PhD, Βοηθός Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης ΑΗΚ

Αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών της ΕΕ

Είναι ευκαιρία για την 
Κύπρο να καταρτίσει 

σχετικό κατάλογο έργων 
που θα μπορούσε να 

προωθήσει σε συνεργασία 
με άλλα κράτη μέλη
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Το ελαφρύτερο μέταλλο στον κόσμο

Δ Ι Ε Θ Ν Η

Eίναι μέταλλο και αποτελείται από αέρα κατά 99,99%. Ο λόγος για ένα νέο υλικό που 

δημιούργησαν εργαστηριακά επιστήμονες νανοτεχνολογίας, στην Καλιφόρνια, του 

οποίου η πυκνότητα είναι 0,9 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά κυβικό εκατοστό.

Το υλικό είναι το ελαφρύτερο στον κόσμο και μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο, κα-

θώς είναι εύκαμπτο και φυσικά πολύ ελαφρύ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλε-

κτρόδια μπαταριών, συσκευές απορρόφησης ηχητικών δονήσεων ή ενεργειακών 

σοκ και θερμομόνωση.

Με την έρευνά τους οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας, 

του Πανεπιστημίου HRL, τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύτηκαν στο περιο-

δικό Science, πέτυχαν να φθάσουν σε τόσο χαμηλή πυκνότητα, χρησιμοποιώντας 

μια μοναδική αρχιτεκτονική «μικρο-πλέγματος». Συγκεκριμένα, κατασκεύασαν ένα 

πλέγμα διασυνδεδεμένων κοίλων νανοσωλήνων, οι οποίοι έχουν τοιχώματα πά-

χους 1.000 φορές πιο λεπτά από μία ανθρώπινη τρίχα.

Η έρευνά τους χρηματοδοτήθηκε από υπηρεσία του Πενταγώνου των ΗΠΑ, για την 

ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

Eρευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης 

ήλθαν ένα βήμα πιο κοντά στην ανάπτυξη υπολογιστικών συ-

στημάτων τα οποία θα αναπαράγουν τη δραστηριότητα του αν-

θρώπινου εγκεφάλου. Οι επιστήμονες σχεδίασαν ένα τσιπ που μι-

μείται τον τρόπο με τον οποίο οι ανθρώπινοι νευρώνες αποκρίνο-

νται στις νέες πληροφορίες. 

Τέτοιου είδους τσιπ εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν κάποια μέρα 

την επικοινωνία μεταξύ τεχνητών μελών και του εγκεφάλου ενώ 

παράλληλα θα ανοίξουν το δρόμο και για την ανάπτυξη συσκευ-

ών τεχνητής νοημοσύνης. 

Η ομάδα από το ΜΙΤ υπό τον ερευνητή Τσι-Σανγκ Πουν κατά-

φερε να σχεδιάσει ένα τσιπ το οποίο αναπαράγει τη δραστηρι-

ότητα μιας εγκεφαλικής σύναψης. Η δραστηριότητα στις συνά-

ψεις βασίζεται στα αποκαλούμενα κανάλια ιόντων τα οποία ελέγ-

χουν τη ροή φορτισμένων ατόμων όπως το ασβέστιο, το κάλιο 

και το νάτριο. 

Το τσιπ διαθέτει περί τα 400 τρανζίστορ και έχει «καλωδίωση» 

η οποία μιμείται εκείνη του εγκεφάλου. Το ρεύμα ρέει μέσα στα 

τρανζίστορ όπως ακριβώς ρέουν τα ιόντα στα κανάλια εντός των 

εγκεφαλικών κυττάρων. 

«Μπορούμε να αλλάξουμε τις παραμέτρους του συστήματος 

ώστε αυτό να μιμείται κάθε φορά συγκεκριμένα κανάλια ιόντων. 

Έχουμε πλέον τον τρόπο ώστε να ‘συλλαμβάνουμε’ κάθε διαδικα-

σία ροής ιόντων που λαμβάνει χώρα μέσα σε έναν νευρώνα» εξή-

γησε ο δρ Πουν. 

Οι ερευνητές του ΜΙΤ σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν το τσιπ 

τους για τη δημιουργία συστημάτων που θα αναπαράγουν συ-

γκεκριμένες νευρικές λειτουργίες, όπως για παράδειγμα η οπτι-

κή επεξεργασία. Τα συστήματα αυτά θα είναι πολύ ταχύτερα από 

τους υπολογιστές οι οποίοι χρειάζονται σήμερα ώρες ή ακόμη και 

ημέρες προκειμένου να κάνουν προσομοίωση ενός και μόνο «μο-

νοπατιού» του εγκεφάλου. Εκτιμάται μάλιστα ότι τα τσιπ θα απο-

δειχθούν κάποια ημέρα ταχύτερα και από την ίδια τη βιολογική 

διαδικασία που ακολουθεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος!

Δημιούργησαν… 
ανθρώπινο εγκέφαλο

Μπαταρίες που 
φορτίζονται ταχύτερα

Eρευνητές από το Northwestern University του Σικάγου συνδύασαν δύο 

μεθόδους για να δημιουργήσουν ηλεκτρόδιο, που επιτρέπει στις μπατα-

ρίες ιόντων λιθίου να δεκαπλασιάσουν την ταχύτητα φόρτισης και τη διάρ-

κεια ζωής τους. Το καλύτερο απ’ όλα: τέτοιες μπαταρίες θα μπορούσαν να δι-

ατίθενται προς πώληση μέσα σε μόλις τρία με πέντε χρόνια. «Βρήκαμε έναν 

τρόπο να παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής μιας νέας μπαταρίας ιόντων λιθίου 

κατά δέκα φορές», λέει ο Χάρολντ Κουνγκ, επικεφαλής της ερευνητικής ομά-

δας, η οποία δημοσιεύει τα αποτελέσματα της μελέτης της στην επιθεώρη-

ση Advanced Energy Materials. «Ακόμη και μετά από 150 φορτίσεις, που με-

ταφράζονται σε ένα χρόνο λειτουργίας ή και περισσότερο, η μπαταρία παρα-

μένει πέντε φορές αποδοτικότερη από τις μπαταρίες ιόντων λιθίου που υπάρ-

χουν σήμερα στην αγορά».

Οι σημερινές μπαταρίες φορτίζονται μέσω μιας χημικής αντίδρασης, κατά την 

οποία ιόντα λιθίου μετακινούνται μεταξύ των δύο άκρων της μπαταρίας. Καθώς 

η ενέργειά της καταναλώνεται, τα ιόντα «ταξιδεύουν» από την άνοδο προς την 

κάθοδο μέσω του ηλεκτρολύτη, ενώ κατά τη διάρκεια της φόρτισης, προς την 

αντίθετη κατεύθυνση.

Ένα από τα βασικά πρακτικά προβλήματα που αποτρέπουν τη δημιουργία καλύ-

τερων μπαταριών είναι ότι τα φύλλα γραφενίου που χρησιμοποιούν δεν μπο-

ρούν να ενσωματώσουν πολλά ιόντα λιθίου. Επιπλέον, η ταχύτητα φόρτισης πε-

ριορίζεται από το μακρύ και λεπτό σχήμα των φύλλων αυτών.

Συνδυάζοντας δύο διαφορετικές τεχνικές, ο Κουνγκ και η ομάδα του υπό-

σχονται να ξεπεράσουν και τα δύο εμπόδια. Μεταξύ των φύλλων γραφε-

νίου ενσωμάτωσαν πυρίτιο, κάτι που επέτρεψε την παρουσία περισσότε-

ρων ατόμων λιθίου στο ηλεκτρόδιο, αλλά και τη σταθεροποίηση του ίδιου 

του πυριτίου.

Έπειτα, χρησιμοποιώντας μια χημική διεργασία οξείδωσης, δημιούργησαν στα 

φύλλα εκατομμύρια μικροσκοπικές τρύπες, οι οποίες λειτουργούν ως «σύντο-

μος δρόμος» των ιόντων λιθίου προς την άνοδο της μπαταρίας. Με τον τρό-

πο αυτό επισπεύδεται κατά πολύ η φόρτιση. Τώρα, οι επιστήμονες σκοπεύουν 

να επικεντρωθούν στην κάθοδο, ώστε με παρόμοιες τροποποιήσεις να βελτι-

ώσουν ακόμη περισσότερο την αποδοτικότητα, ανοίγοντας το δρόμο π.χ. για 

μπαταρίες που θα διαρκούν μία εβδομάδα μετά από λίγα λεπτά στην πρίζα.
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Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ  Ε Τ Ε Κ

Tο Επιμελητήριο έδωσε τις θέσεις του στο Συμβού-

λιο Μελέτης Παρεκκλίσεων για διάφορες αιτήσεις 

για χορήγηση αδειών κατά παρέκκλιση:

• Σε αίτηση της εταιρείας Metro Cash & Carry Ltd 

για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλι-

ση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για 

ανέγερση οικοδομής αποτελούμενης από υπεραγο-

ρά, γραφεία και διαμερίσματα, στο δήμο Λεμεσού. Το 

ΕΤΕΚ θεωρεί ότι το έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει 

ουσιωδώς τη γενική στρατηγική του Τοπικού Σχεδίου 

Λεμεσού, νοουμένου ότι θα μειωθεί το εμβαδόν της 

μεικτής επιφάνειας της υπεραγοράς σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο σύστησε προς το ΣΥΜΕΠΑ να 

αντιμετωπισθεί η αίτηση θετικά, υπό την προϋπόθεση 

ότι θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι όροι που ει-

σηγούνται τα αρμόδια τμήματα/υπηρεσίες και αρχές, 

και ειδικά για τα θέματα που αφορούν την επίλυση 

κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

• Αίτηση της εταιρείας Ανδρέας Καΐλας και Υιοί Λτδ 

για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση 

των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου, για προ-

σθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενη χοιροτροφική 

μονάδα, στην Αθηένου. Το Τεχνικό Επιμελητήριο θε-

ωρεί ότι η προαναφερόμενη αίτηση δεν αναμένεται 

να επηρεάσει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική του 

Τοπικού Σχεδίου Αθηένου (2011). Το ΕΤΕΚ σύστησε να 

αντιμετωπισθεί η αίτηση θετικά.

• Αίτηση των κ. Παπά Ανδρέα Παραδεισιώτη, Μαρίας 

Ζήνωνος Βαρέλλα και εταιρείας Παραδεισιώτης Λτδ, 

για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση 

των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες 

και μετατροπές σε υφιστάμενο, με άδεια οικοδομής, 

πτηνοσφαγείο στο χωριό Ορά. Σύμφωνα με το ΕΤΕΚ:

1. Η πιο πάνω αίτηση αφορά ανάπτυξη η οποία έχει 

ολοκληρωθεί και λειτουργεί παράνομα με απόφαση 

του αιτητή, χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούμενων 

αδειών και εγκρίσεων, και χωρίς να λάβει τα δέοντα 

μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της 

δημόσιας ασφάλειας και υγείας. Γεγονός που θα πρέ-

πει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το Συμβούλιο.

2. Επιβεβαιώνεται, για ακόμη μία φορά, αδυναμία των 

αρμοδίων αρχών να επιβάλουν τους νόμους και να 

ασκήσουν έλεγχο των αναπτύξεων. Γεγονός που εί-

ναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν αφορά τέτοιου είδους 

αναπτύξεις, όπου η μη εφαρμογή της ισχύουσας 

νομοθεσίας δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα 

και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των 

ανυποψίαστων χρηστών, των εργαζομένων και των 

κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι η αίτηση δεν ανα-

μένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική 

και φιλοσοφία της Δήλωσης Πολιτικής για την περιο-

χή, λαμβανομένων υπόψη των θετικών θέσεων των 

αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών, ως επίσης και του γε-

γονότος ότι δεν έχουν υποβληθεί οποιεσδήποτε τεκ-

μηριωμένες ενστάσεις από επηρεαζόμενους πολίτες. 

Το ΕΤΕΚ σύστησε να αντιμετωπισθεί η αίτηση θετικά. 

Άποψη ΕΤΕΚ για 
μηχανικούς 

του Δημοσίου

Να μην εξαιρούνται από την υποχρέ-

ωση έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης 

επαγγέλματος οι μηχανικοί που υπηρε-

τούν στη Δημόσια ή την Εκπαιδευτική 

υπηρεσία προτείνει το ΕΤΕΚ.

Με επιστολή του προς τον αναπληρω-

τή γενικό διευθυντή του υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων, το Επιμε-

λητήριο σημειώνει ότι αποφάσισε ότι 

το εν λόγω τροποποιητικό νομοσχέδιο 

θα πρέπει να προωθηθεί στη Βουλή 

για ψήφιση με σκοπό την τροποποίη-

ση του βασικού νόμου, έτσι ώστε να 

μην εξαιρούνται από τις πρόνοιες της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 25 οι μηχανικοί που υπηρε-

τούν στη Δημόσια ή την Εκπαιδευτική 

υπηρεσία.

Παράνομες 
οικοδομές 

στο Παραλίμνι

Μετά από δημοσίευση στον καθημε-

ρινό Τύπο περί παράνομων οικοδομών 

στην περιοχή του δήμου Παραλιμνίου, 

το ΕΤΕΚ ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά 

από τον εν λόγω δήμο.

Το Επιμελητήριο ζήτησε από το δήμο 

Παραλιμνίου να το ενημερώσει, μεταξύ 

άλλων, για τις προθέσεις του σε σχέση 

με ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν 

για αποκατάσταση της νομιμότητας 

στην περίπτωση που τα όσα καταγ-

γέλλονται μέσω του δημοσιεύματος 

ευσταθούν.

Για το ίδιο θέμα ζητήθηκε η θέση του 

υπουργείου Εσωτερικών.

Πληροφορίες σχετικά με καταγγελία για 

επεμβάσεις στον στατικό φορέα υφι-

στάμενης οικοδομής σε βάρος της ασφάλει-

ας του κτιρίου και των ενοίκων στην Αρα-

δίππου, ζήτησε το Επιμελητήριο από τους 

αρμόδιους φορείς (δήμο Αραδίππου, τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας, Συμβούλιο Εγγρα-

φής και Ελέγχου Εργοληπτών).

Στην καταγγελία αναφέρεται ότι εκτελούνται 

εργασίες χωρίς να έχει διοριστεί επιβλέπων 

μηχανικός. 

Το ΕΤΕΚ τονίζει στην επιστολή του ότι για 

σκοπούς εκτέλεσης εργασιών όπως αυτή 

που προαναφέρεται απαιτείται απαραίτητα 

ο διορισμός επιβλέποντος μηχανικού καθώς 

και η παραχώρηση σχετικής άδειας από την 

αρμόδια αρχή. Υπενθυμίζεται, περαιτέρω, 

ότι άσκηση επαγγέλματος στη μηχανική 

επιστήμη από άτομα που δεν είναι μέλη του 

ΕΤΕΚ στον εν λόγω κλάδο συνιστά ποινικό 

αδίκημα. 

Εργασίες χωρίς επιβλέποντα μηχανικό

Θέσεις ΕΤΕΚ για άδειες κατά παρέκκλιση
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Νέα Διοίκηση ΤΕΠΑΚ

Συγχαρητήρια επιστολή προς τον πρόεδρο και 

τα μέλη της νέας Διοικούσας Επιτροπής του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου απέστειλε 

το ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο 

έργο της διοίκησης του ΤΕΠΑΚ και υπενθύμισε 

ότι είναι έτοιμο για κάθε βοήθεια και συνεργα-

σία. Πρότεινε επίσης να διευθετηθεί το συντο-

μότερο συνάντηση για συζήτηση θεμάτων αμοι-

βαίου ενδιαφέροντος.

Aπεβίωσε, την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011, σε ηλικία 65 ετών, 

ο πολιτικός μηχανικός, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του 

ΕΤΕΚ, Σταύρος Κουμπάρος. Ο Σ. Κουμπάρος, παντρεμένος και πατέ-

ρας δύο παιδιών, γεννήθηκε στις 28/8/1946 στο Πραστειό Μεσαορί-

ας, φοίτησε στο Λύκειο Αμμοχώστου, και αργότερα μετέβη για σπου-

δές στο Ινστιτούτο Πολιτικής Μηχανικής της Μόσχας. Μετά το πέρας 

των σπουδών του, και πριν τη μόνιμη επανεγκατάστασή του στην Κύ-

προ, μετέβη στην Αγγλία -μετά την εισβολή του 1974- όπου εργάστηκε για σειρά ετών. 

Ο Σταύρος Κουμπάρος ήταν από το 1999 μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του 

ΕΤΕΚ, και από το 2005, μετά την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, πρόεδρος 

ενός εκ των δυο νεοσυσταθέντων Κλιμακίων του Συμβουλίου. Διετέλεσε, επίσης, μέ-

λος του Διοικητικού Συμβουλίου και γραμματέας της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελευ-

θέρων Επαγγελματιών Μελετητών Αρχιτεκτόνων Πολιτικών Μηχανικών (ΠΟΕΕΜ) και 

ενεργό μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ) 

και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ).

Το ΕΤΕΚ εκφράζει τη θλίψη του για τον αδόκητο χαμό ενός εκ των πιο ενεργών μελών 

του και τη συμπαράστασή του στους οικείους του.

Θλίψη για το θάνατο 
του Σταύρου Κουμπάρου

Mετά από συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία 

του ΕΤΕΚ με λειτουργούς της Yπηρεσίας Eνέρ-

γειας του υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-

ρισμού, για τους περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την 

Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργει-

ακοί Ελεγκτές) Κανονισμοί του 2011, το Επιμελητήριο 

απέστειλε επιστολή με τις θέσεις του.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, το Τεχνικό Επιμε-

λητήριο θεωρεί ότι η ρύθμιση των προσόντων των 

ενεργειακών ελεγκτών είναι υπερβολική καθώς πέ-

ραν της εγγραφής τους στο μητρώο μελών του Τεχνι-

κού Επιμελητηρίου και της κατοχής άδειας εξάσκησης 

επαγγέλματος σε σχετικό με το αντικείμενο κλάδο της 

μηχανικής επιστήμης απαιτείται: 

α) Ανάλογα με την περίπτωση πείρα 

β) Υποχρεωτική παρακολούθηση πολύωρων εκπαι-

δευτικών προγραμμάτων τα οποία θα παρέχονται 

μόνο από εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς οργανι-

σμούς και 

γ) Επιτυχία σε εξετάσεις 

Περαιτέρω, καθορίζονται πολύ αυστηρά κριτήρια για 

τους εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, παρόλο που ο Κα-

νονισμός περιέχει με αρκετή λεπτομέρεια το περί-

γραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος για κάθε 

κατηγορία ενεργειακών ελέγχων. 

Το ΕΤΕΚ τονίζει ότι θα πρέπει να επισημανθεί ότι η δι-

αδικασία διενέργειας του ενεργειακού ελέγχου θα κα-

θοριστεί με διάταγμα του υπουργού (έχει αξιοποιηθεί 

ένας λεπτομερής Οδηγός του ΚΑΠΕ).

Με βάση τα πιο πάνω θα πρέπει να γίνει προσπάθεια 

να μειωθούν οι απαιτήσεις για την εγγραφή στο μη-

τρώο ενεργειακών ελεγκτών και να απλοποιηθεί όσο 

το δυνατό η διαδικασία για να αποφευχθεί γραφειο-

κρατία και αχρείαστος διοικητικός φόρτος. 

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΤΕΚ συμφωνεί με την εισήγηση 

να ενοποιηθούν οι κατηγορίες Α (απλά) και Β (μεγάλα 

εμπορικά) που αφορούν τα κτίρια. 

Σε ό,τι αφορά τις ειδικότητες των ατόμων τα οποία 

θα δύνανται να εγκριθούν ως ενεργειακοί ελεγκτές 

για την κατηγορία των κτιρίων, και αφού η ίδια η οδη-

γία 2006/32 αναγνωρίζει τη συνεργία του ενεργειακού 

ελέγχου και της έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής 

απόδοσης, θεωρούμε ότι αυτές θα πρέπει να είναι οι 

ίδιες με εκείνες που δίνουν το δικαίωμα σε κάποιον να 

εγκριθεί ως ειδικευμένος εμπειρογνώμονας. Με βάση 

την προσέγγιση αυτή, τυχόν αιτήματα από οργανω-

μένους φορείς άλλων κλάδων για δυνατότητα περίλη-

ψής τους στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών θα πρέ-

πει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της διαβούλευ-

σης για τροποποίηση του κανονισμού περί Ενεργεια-

κής Πιστοποίησης κτιρίων που είναι σε εξέλιξη.

Περαιτέρω, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η διαδικασία για 

έγκριση των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για εμπο-

ρικά κτίρια, έτσι ώστε τα άτομα τα οποία έχουν εγγρα-

φεί στο μητρώο αυτό και τα οποία έχουν εκδώσει με-

γάλο αριθμό πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης να 

δύνανται να εξαιρεθούν από κάποιες από τις απαιτήσεις 

π.χ. της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή μέρους αυτής.

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι «θα πρέπει να εγκρίνο-

νται μόνο τα προγράμματα κατάρτισης και ενδεχομέ-

νως και ο εκπαιδευτής (με σαφώς λιγότερες απαιτή-

σεις όμως) και όχι οι οργανισμοί κατάρτισης για την 

έγκριση των οποίων μπορεί κάλλιστα να αξιοποιούνται 

κατάλογοι που έχουν καταρτιστεί προς το σκοπό αυτό 

από άλλα σώματα, π.χ. από την ΑνΑΔ.

Στο ίδιο πνεύμα, της μείωσης δηλαδή των απαιτήσεων 

για σκοπούς έγκρισης των ελεγκτών, θα μπορούσαν να 

μειωθούν ελαφρώς και οι ώρες εκπαίδευσης για κάθε 

κατηγορία ενεργειακών ελέγχων».

Σχετικά με την εγγραφή νομικών προσώπων στο μη-

τρώο ενεργειακών ελεγκτών, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι «σε 

ό,τι αφορά τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης θα 

πρέπει αυτές απαραίτητα να συμμορφώνονται με την 

υπό ψήφιση περί ΕΤΕΚ τροποποιητική νομοθεσία η 

οποία καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για 

να παρέχει μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης υπη-

ρεσίες μηχανικής. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρούμε 

ότι η όποια ρύθμιση υιοθετηθεί θα συγκρούεται με 

την περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία».

Για το πιο πάνω θέμα (για το οποίο προέκυψαν διαφω-

νίες κατά τη συζήτησή του στην κοινοβουλευτική επι-

τροπή) θέση του ΕΤΕΚ, η οποία αποφασίστηκε στην τε-

λευταία συνεδρία της ΔΕ, είναι, σε ό,τι αφορά τις ειδικό-

τητες των μηχανικών μελών του ΕΤΕΚ τα οποία θα δύ-

νανται να εγκριθούν ως ενεργειακοί ελεγκτές βάσει της 

Οδηγίας 2006/32/ΕΚ πως αυτές θα πρέπει να είναι: για 

την κατηγορία των κτιρίων Μηχανολόγοι Μηχανικοί και 

Ηλεκτρολόγοι, για τις βιομηχανίες Mηχανολόγοι Mηχα-

νικοί, Ηλεκτρολόγοι Χημικοί Μηχανικοί και Μεταλλειο-

λόγοι, και για τις Μεταφορές Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

Υπερβολική η ρύθμιση των προσόντων 
των ενεργειακών ελεγκτών

Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η  Ε Τ Ε Κ  Μ Ε  Τ Η N  Y Π H P E Σ I A  E N E P Γ E I A Σ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Θερμική θωράκιση 
κελύφους κτιρίων

Με τη στήριξη του ΕΤΕΚ διοργανώνεται στις 10 Δεκεμβρίου από 

τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 13:30, στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκω-

σία, η επιστημονική ημερίδα «Θερμική θωράκιση κελύφους των 

κτιρίων». Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες μηχανικούς 

και ειδικότερα αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανο-

λόγους μηχανικούς. Κύριοι ομιλητές στην ημερίδα θα είναι η αρ-

χιτέκτονας Ε. Αλεξάνδρου, ο χημικός μηχανικός Aνδρέας Kαμού-

δης και ο μηχανολόγος δρ Διονύσιος Kολαΐτης. Οι ομιλητές θα 

αναφερθούν τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε υφιστάμενα 

κτίρια (επεμβάσεις σε ιστορικά και διατηρητέα κτίρια).

Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι δωρεάν. Πληροφορίες: 

22756666 ή synodos@cytanet.com.cy.

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΤΕΚ

Tο Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης διοργανώνει σεμινάριο με 

θέμα την επιδιόρθωση οικοδομών με μακρόχρονη εγκατάλειψη, το Σάββατο, 10 

Δεκεμβρίου, στις 8:30πμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Μεγάρου Λε-

μεσού. Στόχος του σεμιναρίου είναι η προετοιμασία των μηχανικών για την επιδιόρ-

θωση των κτιρίων της Αμμοχώστου, σε περίπτωση επιστροφής της πόλης. Το ακρο-

ατήριο θα αποτελείται από πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες από τον ιδιωτι-

κό και το δημόσιο τομέα. 

Ομιλητές στο σεμινάριο θα είναι οι: Παναγιώτης Τουλιάτος (Αρχιτεκτονική 

και Πολεοδομική Προσέγγιση για Επεμβάσεις σε Κλίμακα Πόλης), καθηγη-

τής ΕΜΠ, Θέμος Δημητρίου (Ειδικά Προβλήματα και Μεθοδολογίες), Προϊ-

στάμενος Τομέα Επιχειρήσεων Συμβουλίου Ανοικοδόμησης και Επανεγκα-

τάστασης, Κώστας Λιάσκας (Προγραμματισμός μεγάλης κλίμακας επεμβά-

σεων – Εμπειρίες από τους Σεισμούς στην Ελλάδα), πρώην πρόεδρος ΤΕΕ, 

και Μίλτος Χρονόπουλος (Φιλοσοφία και Μεθοδολογίες για Εκτεταμένες 

Επεμβάσεις σε Σχέση με την Περίκλειστη Πόλη), επιστημονικός συνεργά-

της ΕΜΠ.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δη-

λώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο, με fax στο 22302064 ή με ηλεκτρονικό τα-

χυδρομείο στη διεύθυνση info@crr.moi.gov.cy, μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου.

Μεθοδολογίες Επιδιόρθωσης Κτιρίων 
με Μακρόχρονη Εγκατάλειψη

« Η  Α Ν Α Δ Ο Μ Η Σ Η  Τ Η Σ  Α Μ Μ Ο Χ Ω Σ Τ ΟΥ  –  Π Ε Ρ Ι Κ Λ Ε Ι Σ Τ Η  Π Ο Λ Η »
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ένας από τους βασικούς στόχους του Επιμελητηρίου είναι η πληρέστερη 

και ευρύτερη ενημέρωση των μελών του και των πολιτών για θέματα που 

σχετίζονται με τη μηχανική επιστήμη και την τεχνική δραστηριότητα. Για 

το σκοπό αυτό το ΕΤΕΚ χρησιμοποιεί διάφορα μέσα πληροφόρησης, όπως 

η έκδοση του μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο αποστέλλεται τα-

χυδρομικώς σε όλα τα μέλη του, ο διαδικτυακός χώρος του Επιμελητηρίου 

(www.etek.org.cy) ο οποίος είναι προσβάσιμος από όλους και η αποστο-

λή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails).  Το Επιμελητήριο έχοντας λάβει 

διάφορα αιτήματα/εισηγήσεις από μέλη του για να μην τους αποστέλλεται 

το Ενημερωτικό Δελτίο ταχυδρομικώς, αποφάσισε να κάνει δεκτό το αί-

τημα. Συνεπώς, όσα μέλη του ΕΤΕΚ δεν επιθυμούν να λαμβάνουν το Ενη-

μερωτικό μας δελτίο ταχυδρομικώς, παρακαλούμε να συμπληρώσουν και 

να αποστείλουν τα πιο κάτω στοιχεία στη διεύθυνση cyprus@etek.org.cy 

ή στο φαξ 22730373. Σημειώνεται ότι το Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΤΕΚ 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου κάθε μήνα. 

✁

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Πρότυπα για παροχή και 
διαμόρφωση χώρων στάθμευσης

Την ευαρέσκειά του εξέφρασε το ΕΤΕΚ για την αναβολή της έναρξης εφαρ-

μογής συγκεκριμένων προνοιών της Εντολής 3 του 2011, για τα πρότυπα 

για παροχή και διαμόρφωση χώρων στάθμευσης, με επιστολή του προς τον 

υπουργό Εσωτερικών, Νεοκλή Συλικιώτη.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας ότι οι πολεοδομικές εντολές και 

εγκύκλιοι είναι χρήσιμο να παραμείνουν ευέλικτα εργαλεία για καθορισμό 

πολιτικής, πιστεύει ότι ως γενική αρχή, πριν την έκδοση παρόμοιων εγκυ-

κλίων ή και εντολών, θα πρέπει να προηγείται διαβούλευση. Περαιτέρω, 

θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να δίνεται κατά κανόνα λογική χρονική μεταβα-

τική περίοδος πριν από την εφαρμογή τους έτσι ώστε να μην δημιουργού-

νται προβλήματα σε σχέση με έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο στά-

διο μελέτης. 
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Aντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ συναντήθηκε στις 19 

Οκτωβρίου με τον αναπληρωτή γενικό διευθυ-

ντή του υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Θέμα 

της συνάντησης ήταν ο περί ΕΤΕΚ τροποποιητικός 

νόμος του 2011 - εγγραφή Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ.

Σε επιστολή του προς τον αναπληρωτή γενικό διευ-

θυντή του υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων το 

Επιμελητήριο κατέγραψε τις επόμενες ενέργειες 

που προκύπτουν για το θέμα:

1.  Το Επιμελητήριο θα ετοιμάσει και θα προωθήσει 

προς το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και τη 

Νομική υπηρεσία κείμενο με την επιχειρηματολο-

γία του σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους 

θεωρεί πως η νέα τροποποίηση της περί ΕΤΕΚ Νο-

μοθεσίας που επιτρέπει την άσκηση επαγγέλμα-

τος από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης θα πρέ-

πει να αφορά κατοχή του μετοχικού κεφαλαίου σε 

ποσοστό 100% από μέλη του ΕΤΕΚ. 

2.  Η εν λόγω επιχειρηματολογία θα προωθηθεί από 

τη Νομική υπηρεσία, μόλις μεταβιβαστεί σε αυτή, 

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την παράκληση 

οι απόψεις της Επιτροπής να κατατεθούν το συ-

ντομότερο δυνατό ώστε να καταστεί δυνατή η 

ψήφιση της τροποποίησης από τη Βουλή. 

3.  Στόχος είναι, μέχρι την κατάθεση των απόψεων 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το νομοσχέδιο να εί-

ναι ήδη ενώπιον της Βουλής ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα άμεσης ψήφισής του. 

4.  Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω η Νομική υπηρεσία θα 

μελετήσει τις τροποποιήσεις που έχουν ήδη γίνει στο 

νομοσχέδι ο σε συνεννόηση του ΕΤΕΚ, του υπουργεί-

ου και του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρε-

σιών, οι οποίες αφορούν τα πιο κάτω ζητήματα:

 i.  Εξαίρεση που αφορά τεχνικούς διευθυντές, 

υπαλλήλους και μετόχους εργοληπτικών εται-

ρειών και εταιρειών ανάπτυξης γης.

 ii.  Ρητή πρόνοια που επιτρέπει τη δυνατότητα εγ-

γραφής σε ειδικό κατάλογο Εταιρειών Μελετών 

άλλων κρατών μελών. 

 iii.  Πρόνοια που δίνει, σε σχέση με τη δυνατότητα 

συμμετοχής σε εταιρεία μελετών, τα ίδια δικαι-

ώματα στα εξ επαγγέλματος μέλη του ΕΤΕΚ κα-

θώς και στους κατόχους πιστοποιητικού ικανό-

τητας ανώτερου τεχνικού ηλεκτρολογίας. 

Καταχώρηση φακέλου στο EU PILOT

Σε επιστολή του προς τον γενικό διευθυντή του 

υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 

24 Οκτωβρίου, με θέμα «Καταχώρηση φακέλου στο 

EU PILOT Νομοσχέδιου ΕΤΕΚ για άσκηση επαγγέλμα-

τος από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και συνα-

φή θέματα», το ΕΤΕΚ σημειώνει:

2.1. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο αίρεται οριστικά 

και τελεσίδικα η απαγόρευση που υφίσταται σε σχέ-

ση με την παροχή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε κλάδο 

της μηχανικής επιστήμης (περιλαμβανομένων αρχιτε-

κτονικών και μηχανικών υπηρεσιών) από νομικά πρό-

σωπα. Με την έγκριση του νομοσχεδίου σε νόμο θα 

παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής εταιρείας περιο-

ρισμένης ευθύνης στο μητρώο του Επιμελητηρίου, η 

οποία θα δύναται να ασκεί επαγγελματική δραστηρι-

ότητα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης.

2.2. Με τη θέσπιση του νομοσχεδίου σε νόμο θα αρ-

θεί η διάκριση η οποία υπήρχε σε βάρος των μηχανι-

κών μελών του Επιμελητηρίου στους οποίους δεν πα-

ρείχετο η δυνατότητα να συνεταιριστούν και να ασκή-

σουν το επάγγελμα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανι-

κής επιστήμης υπό τη μορφή εταιρειών περιορισμέ-

νης ευθύνης με μετοχές και να λάβουν έτσι μέρος σε 

δημόσιους διαγωνισμούς, πράγμα που ήταν επιτρεπτό 

για παρόμοιες εταιρείες από τα άλλα κράτη-μέλη.

2.3. Υπογραμμίζουμε ότι πρόκειται για νέα νομοθετι-

κή ρύθμιση, η οποία παρέχει τη δυνατότητα λειτουρ-

γίας, άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και 

προσφοράς υπηρεσιών μέσω νομικού προσώπου και 

δεν «εισάγονται νέες προϋποθέσεις απόκτησης με-

τοχών» όπως ανακριβώς αναφέρεται στις παρατηρή-

σεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.4. Αντίθετα με την προτεινόμενη ρύθμιση διευ-

ρύνεται και δεν περιορίζεται ο τρόπος άσκησης της 

επαγγελματικής δραστηριότητας των μηχανικών με-

λών του Επιμελητηρίου. Με τη νέα ρύθμιση θα επι-

τρέπεται σε αυτούς η άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητάς τους είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε 

ως νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία μάλιστα περί-

πτωση μπορεί να μετέχουν σε όσα νομικά πρόσωπα 

οι ίδιοι επιθυμούν χωρίς κανέναν περιορισμό.

2.5. Διευκρινίζεται ότι με ρητή νομοθετική ρύθμιση 

(βλ. άρθρο 61Β) Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη σε 

κράτος-μέλος με την προσκόμιση του πιστοποιητι-

κού εγγραφής και άδειας άσκησης επαγγέλματος σε 

κράτος-μέλος δύναται να εγγραφεί σε ειδικό κατά-

λογο του Επιμελητηρίου και να ασκεί επαγγελματική 

δραστηριότητα στην Κύπρο.

1.1. Το Επιμελητήριο πιστεύει ότι στο προτεινόμενο 

νομοσχέδιο απαιτείται η κατά το δυνατό ελαχιστο-

ποίηση των απαιτήσεων για την προσφορά υπηρεσι-

ών στους κλάδους της μηχανικής επιστήμης. Αυτές 

περιορίζονται στο μέτρο της αναγκαιότητας της ανα-

λογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων.

1.2. Ειδικότερα, δεν εισάγονται οποιεσδήποτε δια-

κρίσεις οι οποίες είναι δυνατό να κριθούν με οποιο-

δήποτε τρόπο ως εργαλείο για την εισαγωγή περιο-

ρισμών στην ελεύθερη κίνηση προσώπων και στην 

ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 

1.3. Η βασική απαίτηση για εγγραφή και λειτουργία 

εταιρείας που απαιτεί συμμετοχή στο μετοχικό κε-

φάλαιο της Εταιρείας και της διεύθυνσης είναι ότι 

αυτή θα πρέπει να γίνεται από μέλη του Επιμελητη-

ρίου που κατέχουν άδεια άσκησης του επαγγέλμα-

τος σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης.

Είναι φανερό ότι αυτή η προϋπόθεση δεν αποτε-

λεί ούτε άμεση ούτε έμμεση διάκριση ιθαγένειας ή 

έδρας του μέλους αφού και μέλη του Επιμελητηρί-

ου από άλλα κράτη-μέλη ή μηχανικοί που έχουν την 

έδρα των εργασιών τους σε κράτος-μέλος μπορούν 

να συμμετέχουν σε τέτοιες εταιρείες. Σημειώνεται ότι 

αυτό το δικαίωμα θα είναι επιπρόσθετο του δικαιώμα-

τος που θα παρέχεται σε μέλη από άλλα κράτη-μέλη 

όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.5 πιο πάνω.

1.1. Η απαίτηση ότι ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο 

μπορεί να κατέχεται από μέλη του Επιμελητηρίου και 

το Διοικητικό Συμβούλιό της να είναι μέλη του Επι-

μελητηρίου επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμ-

φέροντος όπως πιο κάτω επεξηγείται.

1.2. Η Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 

2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγο-

ρά προνοεί για την απλούστευση της διοικητικής δι-

αδικασίας χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλμα-

τος. Η Οδηγία αυτή σε καμία περίπτωση δεν καταρ-

γεί το δικαίωμα του κάθε κράτους-μέλους να απο-

φασίζει και να ορίζει με δικούς του κανόνες ένα σύ-

στημα χορήγησης άδειας εξασκήσεως επαγγέλμα-

τος εφόσον οι κανόνες αυτοί δεν βασίζονται σε κρι-

τήρια ιθαγένειας ή έχουν δυσχερέστερες επιπτώσεις 

σε πρόσωπα άλλων κρατών-μελών. 

1.3. Το σύστημα χορήγησης άδειας άσκησης επαγ-

γέλματος επιτρέπεται εκεί όπου ο εκ των υστέρων 

έλεγχος δεν θα ήταν αποτελεσματικός εξαιτίας των 

κινδύνων που θα μπορούσαν να ανακύψουν από την 

απουσία προηγούμενου ελέγχου. 

1.4. Έχει νομολογηθεί ότι η ελευθερία παροχής υπη-

ρεσιών και η ελεύθερη εγκατάσταση σε κράτος-μέλος 

μπορούν να περιοριστούν εφόσον δεν εισάγονται κρι-

τήρια τα οποία προβαίνουν σε διακρίσεις λόγω ιθαγέ-

νειας. Περιορισμοί επιτρέπονται όταν πρόκειται για επι-

τακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος και τηρούνται οι 

αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. 

1.5. Η νομολογία του Δικαστηρίου έχει αναγνωρίσει ότι 

η προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών, η προστα-

σία των καταναλωτών, η πρόληψη της απάτης, η πρόλη-

ψη του αθέμιτου ανταγωνισμού, η προστασία του περι-

βάλλοντος και του αστικού περιβάλλοντος περιλαμβα-

νομένης και της χωροταξίας πόλεων και υπαίθρου απο-

τελούν επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

1.6. Η εισαγωγή εταιρείας μελετών με κριτήριο την 

ύπαρξη μετόχων οι οποίοι να είναι μελετητές, μέλη 

Συνάντηση στο υπ. Συγκοινωνιών για την εγγραφή 
εταιρειών στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ
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του Επιμελητηρίου με δικαίωμα - άδεια άσκησης του 

επαγγέλματος, στο βαθμό που συνιστά περιορισμό, θα 

εφαρμόζεται ανεξάρτητα ιθαγένειας. Στην περίπτωση 

αυτή, ο συγκεκριμένος περιορισμός θα εφαρμόζεται 

με τον ίδιο τρόπο τόσο στους Κύπριους μελετητές 

όσο και σε πολίτες άλλου κράτους-μέλους οι οποίοι 

θέλουν να εγκατασταθούν στην Κύπρο ή να προσφέ-

ρουν υπηρεσίες μέσω εταιρείας. Καθίσταται σαφές ότι 

ο περιορισμός αυτός δεν εισάγει οποιαδήποτε διάκρι-

ση λόγω ιθαγένειας.

Στην υπόθεση Attanasio Group Srl κατά Comune di 

Carbognano, Υπόθεση C-384/08, το Δικαστήριο επε-

σήμανε τα εξής σε σχέση με την ελευθερία εγκα-

τάστασης: 

«50. Εξάλλου, η νομολογία του Δικαστηρίου έχει ανα-

γνωρίσει ορισμένους λόγους γενικού συμφέροντος 

δυνάμενους να δικαιολογήσουν περιορισμούς των 

θεμελιωδών ελευθεριών της Συνθήκης. Μεταξύ τέ-

τοιου είδους λόγων, οι οποίοι έχουν ήδη αναγνωρι-

στεί από το Δικαστήριο, είναι η οδική ασφάλεια (βλ., 

ιδίως, αποφάσεις της 5ης Οκτωβρίου 1994, C-55/93, 

van Schaik, Συλλογή 1994, σ. Ι-4837, σκέψη 19, και της 

15ης Μαρτίου 2007, C-54/05, Επιτροπή κατά Φινλαν-

δίας, Συλλογή 2007, σ. Ι-2473, σκέψη 40 και εκεί πα-

ρατιθέμενη νομολογία), η προστασία του περιβάλλο-

ντος (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 20ής Σεπτεμ-

βρίου 1988, 302/86, Επιτροπή κατά Δανίας, Συλλογή 

1988, σ. 4607, σκέψη 9, καθώς και της 14ης Δεκεμβρί-

ου 2004, C-309/02, Radlberger Getränkegesellschaft 

και S. Spitz, Συλλογή 2004, σ. I-11763, σκέψη 75) και η 

προστασία των καταναλωτών (βλ., μεταξύ άλλων, απο-

φάσεις της 4ης Δεκεμβρίου 1986, 220/83, Επιτροπή 

κατά Γαλλίας, Συλλογή 1986, σ. 3663, σκέψη 20, προ-

παρατεθείσα απόφαση Caixabank France, σκέψη 21, 

καθώς και της 29ης Νοεμβρίου 2007, C-393/05, Επι-

τροπή κατά Αυστρίας, Συλλογή 2007, σ. I-10195, σκέ-

ψη 52 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 

51. Εντούτοις, υπενθυμίζεται ότι, ανεξαρτήτως της 

υπάρξεως θεμιτού σκοπού από τη σκοπιά του δικαίου 

της Ένωσης, προϋπόθεση για να δικαιολογηθεί ένας 

περιορισμός των θεμελιωδών ελευθεριών τις οποίες 

εγγυάται η Συνθήκη ΕΚ αποτελεί ότι το επίμαχο μέτρο 

είναι κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 

σκοπού και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επί-

τευξη του σκοπού αυτού όρια (βλ., κατ’ αυτήν την έν-

νοια, αποφάσεις της 26ης Νοεμβρίου 2002, C-100/01, 

Oteiza Olazabal, Συλλογή 2002, σ. I-10981, σκέψη 43, 

της 16ης Οκτωβρίου 2008, C-527/06, Renneberg, 

Συλλογή 2008, σ. I-7735, σκέψη 81, της 11ης Ιουνίου 

2009, C-155/08 και C-157/08, X και Passenheim-van 

Schoot, Συλλογή 2009, σ. I-5093, σκέψη 47, καθώς και 

της 17ης Νοεμβρίου 2009, C-169/08, Presidente del 

Consiglio dei Ministri, Συλλογή 2009, σ. I-10821, σκέ-

ψη 42). Επιπλέον, η εθνική νομοθεσία είναι κατάλλη-

λη για την επίτευξη του προβαλλόμενου σκοπού μό-

νον αν αποσκοπεί πράγματι στην επίτευξή του με συ-

νέπεια και συστηματικότητα (βλ., ιδίως, προπαρατεθεί-

σες αποφάσεις Hartlauer, σκέψη 55, και Presidente del 

Consiglio dei Ministri, σκέψη 42).»

1.7. Ο περιορισμός σε μετόχους μελετητές δικαιολο-

γείται με βάση τους λόγους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 4.6. πιο πάνω. Ειδικότερα, η προστασία 

των αποδεκτών των υπηρεσιών είτε αυτή προσφέ-

ρεται ως υπηρεσία είτε ως αποτέλεσμα εγκατάστα-

σης δικαιολογεί τον περιορισμό σε μετόχους μελε-

τητές αφού μόνο με αυτό το μέτρο θα μπορεί να δι-

ασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας που θα λάβει 

το κοινό. Εάν, για παράδειγμα, επιτραπεί σε πρόσωπα 

που δεν είναι μελετητές να είναι μέτοχοι σε εταιρεί-

ες μελετητών, τότε δεν θα διαφέρει από οποιαδήπο-

τε εμπορική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο 

εμπόριο και όχι στην παροχή υπηρεσιών.

1.8. Σίγουρα μια εταιρεία μελετητών χωρίς περιορι-

σμό στους μετόχους της θα ενδιαφέρεται μόνο ή 

περισσότερο για την ανάπτυξη των εμπορικών δρα-

στηριοτήτων της και για τη δημιουργία περισσότε-

ρου κέρδους για να τους ικανοποιήσει και ως αποτέ-

λεσμα δεν θα μπορεί να εξασφαλίσει την ποιότητα 

στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

1.9. Περαιτέρω, με τυχόν επένδυση από μετόχους 

που δεν είναι μελετητές, πιθανόν να οδηγηθεί η πα-

ροχή τέτοιων υπηρεσιών σε αθέμιτο ανταγωνισμό 

αφού μελετητές που δεν θα συμμετέχουν σε τέτοιες 

εταιρείες δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν σε τέ-

τοιες συνθήκες αγοράς. 

1.10. Το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο διότι σε διαφορε-

τική περίπτωση δεν θα μπορεί να ελεγχθεί η ποιότη-

τα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις εταιρείες με-

λετών. Για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω εί-

ναι σημαντικός ο έλεγχος των εταιρειών μελετών αλλά 

και πειθαρχικός έλεγχος αυτών που θα συμμετέχουν 

στις εταιρείες, δηλαδή των μελετητών. Εάν δεν πρό-

κειται για μετόχους μελετητές τότε οι εταιρείες μελε-

τών δεν θα μπορούν να υποβληθούν σε οποιοδήποτε 

έλεγχο από το ΕΤΕΚ, πόσο μάλλον πειθαρχικό έλεγχο. 

1.11. Το μέτρο αυτό είναι κατάλληλο για την προστα-

σία των καταναλωτών, για την προστασία του περι-

βάλλοντος και την πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνι-

σμού. Περαιτέρω, το συγκεκριμένο μέτρο δεν υπερ-

βαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του σκο-

πού του. Η προϋπόθεση για τη σύσταση εταιρείας με 

μετόχους μελετητές θα εφαρμόζεται με συνέπεια 

και συστηματικότητα σε όλες τις περιπτώσεις και σε 

καμία περίπτωση δεν θα αποτελεί περιορισμό στην 

ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή/και εγκατάστασης. 

1.12. Παρακαλώ σημειώστε ότι παρόμοιες ρυθμίσεις, 

δηλ. με υποχρέωση το μετοχικό κεφάλαιο και η δι-

οίκηση Εταιρείας ενσωματώθηκαν και στον περί Δι-

κηγόρων Νόμο. Έτσι δικηγορική εταιρεία μπορεί να 

εγκριθεί και να λειτουργεί μόνον εάν όλοι οι μέτοχοί 

της και όλοι οι διοικητικοί σύμβουλοί της είναι εγ-

γεγραμμένοι δικηγόροι και κατέχουν ετήσια άδεια 

άσκησης επαγγέλματος.

5.1. Αναφορικά με το θέμα της διαφήμισης με τους 

προτεινόμενους νέους Κανονισμούς Δεοντολογί-

ας αυτή είναι επιτρεπτή. Σημειώνεται ότι προηγου-

μένως υπήρξε πλήρης απαγόρευση διαφήμισης και 

με τους νέους Κανονισμούς αυτή γίνεται επιτρεπτή.

5.2. Το ΕΤΕΚ μελέτησε τις επισημάνσεις της Επιτρο-

πής σε σχέση με τα υποεδάφια (2) και (η) του εδα-

φίου (4) του άρθρου 6 των Κανονισμών και έχει απο-

φασίσει να διαγράψει τις σχετικές απαγορεύσεις σε 

συμμόρφωση και με τις υποδείξεις της Επιτροπής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Εφαρμογή Ευρωκωδίκων 
Tτο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή των περί ρύθμισης Οδών και 

Οικοδομών (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2011, Εφαρμογή Ευ-

ρωκωδίκων, που θα θεσπίσουν την υποχρεωτική χρήση των Ευρωκωδί-

κων για σκοπούς στατικής και αντισεισμικής μελέτης προέκυψε θέμα 

και συζητήθηκε η υφιστάμενη πρόνοια των Κανονισμών που εξαιρεί την 

υποβολή αντισεισμικής μελέτης σε σχέση με προσθήκες και μετατρο-

πές, οριζόντιες ή κατακόρυφες, σε υφιστάμενα κτίρια που αδειοδοτή-

θηκαν πριν το 1994.

Το Επιμελητήριο με σχετική επιστολή του προς τον πρόεδρο της κοι-

νοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών σημείωσε ότι έχει έρθει σε επα-

φή με το υπουργείο Εσωτερικών και επεξεργάζεται το θέμα με στόχο να 

βρεθεί η βέλτιστη λύση για τη ρύθμισή του. Παράλληλα, κατά τη συνε-

δρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών στην οποία συμμε-

τείχε ο γενικός γραμματέας του ΕΤΕΚ, Κώστας Αλλαγιώτης, το Επιμελη-

τήριο εισηγήθηκε την απάλειψη της υφιστάμενης πρόνοιας των Κανονι-

σμών που εξαιρεί την υποβολή αντισεισμικής μελέτης σε σχέση με προ-

σθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενα κτίρια που αδειοδοτήθηκαν πριν 

το 1994 και παράλληλα την εφαρμογή των προνοιών των Ευρωκωδίκων 

στις περιπτώσεις αναβάθμισης των εν λόγω κτιρίων.

Παράλληλα σημείωσε ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να διαχωριστεί από 

την υποχρεωτική εφαρμογή των Ευρωκωδίκων και δεν θα πρέπει να 

υπεισέλθει και να τεθεί εμπόδιο στην προγραμματισμένη υποχρεωτική 

εφαρμογή τους από την 1 Ιανουαρίου 2012.

Στην πρόσφατη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής που πραγμα-

τοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, η επιτροπή Εσωτερικών συμφώ-

νησε να υιοθετήσει τη θέση του Επιμελητήριου για το θέμα. 
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Tο Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη, σε συνεργασία με το Μουσείο 

Ηρακλειδών στην Αθήνα, φιλοξενεί στο Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη στη 

Λεμεσό, τη διεθνώς επιτυχημένη έκθεση με τίτλο: «Η Πλήρης Συλλο-

γή Γλυπτών του Edgar Degas», η οποία έχει περιοδεύσει ανά τον κόσμο, 

προσελκύοντας παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η έκθεση παρουσιάζει και τα 74 μπρούντζινα γλυπτά του Edgar Degas 

με πρωταγωνίστρια τη «Μικρή Δεκατετράχρονη Χορεύτρια». Τα γλυπτά 

προέρχονται από τη συλλογή του M.T. Abraham Center for the Visual 

Arts, το οποίο τα έχει ευγενώς δανείσει στο Ίδρυμα Ευαγόρα και Κά-

θλην Λανίτη, ειδικά για τους σκοπούς αυτής της έκθεσης. 

Η έκθεση θα είναι ανοικτή στο κοινό από 10 Δεκεμβρίου 2011 

έως 12 Φεβρουαρίου 2012. Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά: 9:00-

13:00 & 17:00-21:00 (εκτός Δευτέρας), Σάββατο και Κυριακή: 

14:00-21:00.

«Η Πλήρης Συλλογή 
Γλυπτών 

του Edgar Degas»

«Μηχανισμός των 
Αντικυθήρων»

Oμοιώματα και πληροφοριακό υλικό 

για τον περίφημο «Μηχανισμό των 

Αντικυθήρων», ένα αναλογικό υψίστης 

σημασίας για την ιστορία της τεχνολογί-

ας. Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της 

συνεργασίας του Λεβέντειου Δημοτικού 

Μουσείου με το Ινστιτούτο Κύπρου και 

απευθύνεται σε φοιτητές, μαθητές και 

στο ευρύτερο κοινό. Κατά τη διάρκεια 

της έκθεσης ειδικοί επιστήμονες θα δώ-

σουν διαλέξεις.

Διοργανώνεται από το Λεβέντειο Δημο-

τικό Μουσείο, το Ινστιτούτο Κύπρου, την 

Ομάδα Μελέτης του Μηχανισμού των 

Αντικυθήρων του Αριστοτέλειου Πανε-

πιστήμιου Θεσσαλονίκης. Διάρκεια έκ-

θεσης μέχρι 12 Φεβρουαρίου 2012

Στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο στον 

εκθεσιακό χώρο «Σπίτι Εκπαιδευτι-

κών Προγραμμάτων». Πληροφορίες: 

22661475.

Έκθεση υποβρύχιας 
φωτογραφίας

Πρώτη ατομική έκθεση 

φωτογραφίας, με τίτλο 

«Στα στενά του Λεμπέ», του 

Λούη Τσιάκκιρου (EFIAP). 

Η έκθεση οργανώνεται, σε 

συνεργασία με τον Αντι-

καρκινικό Σύνδεσμο Κύ-

πρου, στο κτίριο Διοίκησης 

της Τράπεζας Κύπρου, στην 

Αγία Παρασκευή, στη Λευκωσία. Τα εγκαίνια θα τελέ-

σει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, την Παρασκευή 16 Δεκεμ-

βρίου, στις 20:00. Μέρος των εσόδων θα δοθεί στον 

Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

H έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 22 Δεκεμβρί-

ου (Δευτ.-Παρ. 9:00-20:00 και Σάβ 9:00-14:00.

             Το ανέκδοτο του μήνα
Ένας γιατρός, ένας αρχιτέκτονας και ένας μηχανικός υπολογιστών διαφωνούσαν σχε-

τικά με το ποιανού το επάγγελμα ήταν το παλιότερο. Καθώς διαφωνούσαν, έφτασαν 

στην ιστορία της ανθρωπότητας μέχρι τον Κήπο της Εδέμ, οπότε και ο γιατρός είπε:

- Το ιατρικό επάγγελμα είναι προφανέστατα το παλιότερο, καθώς η Εύα φτιάχτηκε 

από το πλευρό του Αδάμ, όπως λέει η ιστορία, και αυτό ήταν ένα απλώς απίστευ-

το χειρουργικό κατόρθωμα.

Ο αρχιτέκτονας δεν συμφώνησε. Είπε: 

- Αλλά αν κοιτάξεις στον ίδιο τον Κήπο, στην αρχή υπήρχε Χάος και Κενό, και από 

αυτό ο Κήπος και ο κόσμος κατασκευάστηκαν. Επομένως ο Θεός πρέπει να ήταν 

αρχιτέκτονας.

Ο μηχανικός υπολογιστών, ο οποίος άκουγε με προσοχή όλα αυτά, τότε συμπλήρωσε:

- Ναι, αλλά από πού νομίζεις ότι προήλθε το Χάος;

To ξέρατε ότι:
•  Δεν υπάρχει Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικής, 

όμως υπάρχουν τοπικές Ημέρες Μηχανικής. 

Για παράδειγμα στην Ινδία είναι η 15η Σε-

πτεμβρίου. Επιλέχθηκε αυτή η μέρα γιατί εί-

ναι η μέρα που γεννήθηκε ο Ινδός μηχανι-

κός Sir Mokshagundam Visvesvaraya. Στην 

Αργεντινή στις 15 Ιουνίου. Στο Ιράν στις 24 

Φεβρουαρίου κτλ.

•  Η Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής γιορ-

τάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του 

Οκτωβρίου, μαζί με την Παγκόσμια Ημέρα 

Κατοικίας. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Δι-

εθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) και στο-

χεύει στην ανάδειξη του έργου του αρχιτέ-

κτονα, που είναι κομβικής σημασίας για την 

αστική ανάπτυξη.

•  Η 8η Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

«Μεσόγειος», από 

τη Λία Λαπίθη και 

τον Νίκο Κουρούσιη

H Λία Λαπίθη και ο Νίκος Κουρούσιης παρουσιά-

ζουν τη νέα τους εικαστική δουλειά σε μία -ακό-

μη- κοινή έκθεσή τους με τίτλο «Μεσόγειος».

Τα έργα των δύο καλλιτεχνών, σημαντικών αντιπρο-

σώπων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης, παρουσιά-

ζονται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του δήμου Λάρ-

νακας για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς. Φετι-

νό θέμα των ΕΗΚ στην Κύπρο είναι οι Πολιτιστικές Δι-

αδρομές. Ο δήμος Λάρνακας είναι ο συντονιστής των 

εκδηλώσεων, που έχουν ως θέμα τη σχέση της πό-

λης με τη θάλασσα.

Η έκθεση θα είναι ανοικτή όλο τον Δεκέμβριο και μέ-

χρι τις 9 Ιανουαρίου 2012.

Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, στη λεωφόρο 

Αθηνών. Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 

9:00-13:00 & 16:00-19:00. Σάββατο: 9:00-13:00.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Human Resources 

Offi ce US Embassy Nicosia, Mrs Anthi Ioannou, tel. 

22776400.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός ETS Compliance Ltd & 

SWAP Energy Ltd, κ. Ανδρέα Ευριπίδου, τηλ. 25337070.

• Ηλεκτρολόγος/μηχανολόγος μηχανικός Εργα-

σία στη Λιβύη. Εμπειρία σε production lines, κ. Ιωάν-

νη Παπαχρίστο, τηλ. 22679800.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική, ΕΜΠ.

• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική, Πα-

νεπιστήμιο Θεσσαλίας.

• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 

Πανεπιστήμιο Πατρών.

• Αρχιτέκτονας Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

• Αρχιτέκτονας Doctor of Science in architecture, 

University Mediterranean of Reggio Calabria Italy.

• Πολιτικός μηχανικός BSc in Civil Engineering, 

New Jersey Institute of Technology, MSc in Civil 

Engineering, New Jersey Institute of Technology 

(Specialization in Construction Engineering and 

Management).

• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικής Μηχα-

νικής, ΑΠΘ.

• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανι-

κού, Westminster University, UK.

• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανι-

κού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

• Πολιτικός μηχανικός BEng (Hons) Civil Engineer-

ing, University of Surrey, M\Sc Structural Engineer-

ing, University of Surrey.

• Πολιτικός μηχανικός BSc in Civil Engineering, 

Πανεπιστήμιο Dundee UK, MSc στην Τεχνολογία 

Σκυροδέματος και το Περιβάλλοντος, Πανεπιστή-

μιο Dundee UK.

• Μηχανολόγος μηχανικός Engineering Diploma / 

Master in Mechanical Engineering, National Technical 

University of Athens (NTUA), MSc Project and Enter-

prise Management, University College London, UK.

• Μηχανολόγος μηχανικός Δίπλωμα Μηχανολό-

γου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

• Μηχανολόγος Μηχανικός Πτυχίο Μηχανο-

λόγου Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου, MSc in 

Sustainable Energy & Entrepreneurship, University of 

Nottingham.

• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δίπλωμα Ηλεκτρολό-

γου Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Χημικός Μηχανικός Πτυχίο στη Χημική Μηχα-

νική, ΑΠΘ.

• Εκτιμητής γης BSc(Hons) in Real Estate 

Management, Anglia Ruskin University, MSc Property 

Development, Birmingham City University.

• Χημικός μηχανικός Δίπλωμα Μηχανικού Περι-

βάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

• Χημικός Μηχανικός Πτυχίο Χημικής Μηχανικής, 

ΑΠΘ.

• Επιμετρητής Ποσοτήτων BSc (Hons) Quantity 

Surveying Consultancy, Kingston University.

• Πολεοδόμος Μηχανικός Πτυχίο Μηχανικού Χω-

ροταξίας - Πολεοδομίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας BA Hons Architecture, University of 

Sheffi eld.

Το Επιμελητήριο στηρίζει, προωθεί και ενθαρρύνει την εφαρμοσμένη έρευνα και, ανάμεσα σε άλλα προς το σκο-

πό αυτό, ενημερώνει τα μέλη του και το κοινό μέσω του Ενημερωτικού του Δελτίου για ενδιαφέροντα ερευνητικά 

προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από μέλη του ΕΤΕΚ και άλλους όμορους οργανισμούς. 

Η δημοσίευση άρθρων που αναφέρονται σε ερευνητικά προγράμματα εναπόκειται στην κρίση της Συντακτικής 

Επιτροπής. Θα ήταν επιθυμητό τα άρθρα αυτά αποστέλλονται στη Συντακτική Επιτροπή του Ενημερωτικού Δελ-

τίου με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος, ώστε να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και στα αποτε-

λέσματα της έρευνας. 

Το μέγεθός τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 600 λέξεις. Η αναφορά σε ονόματα εταιρειών ή/και οργανισμών που χρη-

ματοδοτούν ή/και συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα θεωρείται θεμιτή, αλλά δεν θα δημοσιεύονται άρθρα 

εμπορικού ή/και διαφημιστικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν ονομαστική αναφορά σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

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

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ  
• Αντρέας Τσιέλεπος, πολιτικός μηχανικός, για 

υγρασίες, ηλεκτρολογικά, ερμάρια, παρκέ και άλλα 

προβλήματα σε οικία στην Κισσόνεργα Πάφου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
• Μάριος Χριστοφίνης, αρχιτέκτονας, στο 

Κοινό Συμβούλιο για το Τοπικό Σχέδιο Κέντρου 

Λεμεσού.

Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι
To «Ένα Μέλλον Μαζί» 
προσκαλεί για υποβολή 

προτάσεων

Το πρόγραμμα «Ένα Μέλλον Μαζί» έχει σκοπό να 

εξασφαλίσει τη συμμετοχή Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων στο σχεδιασμό των κοινών τους 

χώρων, με ιδιαίτερη έμφαση σε χώρους πολιτιστι-

κής κληρονομιάς και σε περιβαλλοντικές δραστη-

ριότητες. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη στή-

ριξη του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνω-

μένων Εθνών UNDP-ACT και της USAID, και σε 

αυτό συμμετέχουν το ΕΤΕΚ και το Τουρκοκυπρια-

κό Επιμελητήριο ΚΤΜΜΟΒ.

Με βάση τα πορίσματα έρευνας πάνω σε παρα-

δείγματα συμμετοχικού σχεδιασμού, το Πρό-

γραμμα «Ένα Μέλλον Μαζί» οργάνωσε μια σει-

ρά από εργαστήρια που σκοπό είχαν να δώσουν 

στους συμμετέχοντες τα εφόδια και τις απαραί-

τητες δεξιότητες για να εξασφαλίζουν τη συμμε-

τοχή του κοινού.

Το πρόγραμμα «Ένα Μέλλον Μαζί» προσκαλεί για 

Υποβολή Προτάσεων οι οποίες να αποσκοπούν 

στην υποστήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε 

δικοινοτικά έργα συμμετοχικής ανάπτυξης, με 

έμφαση στους κοινούς χώρους.

Tα Χριστούγεννα βρίσκονται μια ανάσα μακριά και ο Σύνδεσμος 

Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ) διοργα-

νώνει και φέτος τον καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο χορό 

ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρί-

ου 2011, στις 20:30, στο GRAND HALL (ισόγειο οικήματος 

ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.) στη Λευκωσία.

Η τελική τιμή εισόδου μετά την επιχορήγηση του Συν-

δέσμου είναι €15 ανά άτομο και συμπεριλαμβάνει ποικι-

λία άφθονου φαγητού (για όσους νηστεύουν έχει προβλε-

φθεί ποικιλία νηστίσιμων εδεσμάτων), απεριόριστο κυπριακό 

ποτό και μουσική.

Έχουμε ετοιμάσει μια βραδιά γεμάτη μουσική και χορό! Σας περιμένουμε λοιπόν μαζί με 

τους φίλους, τους συναδέλφους και τους συνεργάτες σας για να διασκεδάσουμε σε μια 

υπέροχη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα!

Για κρατήσεις: 22344647, 99562176, 900400978 και στο cmea@cytanet.com.cy

Χριστουγεννιάτικος χορός ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ






