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                  Της Ελίζας Βασιλείου*

Oπρώτος μήνας του φθινοπώρου έφυγε, με τον καιρό να μην 

μας αφήνει να ξεχάσουμε το καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι με τρα-

γικό απολογισμό για ακόμα μία φορά: 13 θύματα, ένας συμπα-

τριώτης μας που παλεύει να επανέλθει στη φυσιολογική ζωή, δεκάδες μέλη 

της ΕΜΑΚ που πασχίζουν να διαγράψουν από τη μνήμη τους τις φρικιαστικές 

στιγμές που έζησαν, υπάλληλοι του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της ΑΗΚ 

που προσπαθούν να συνέλθουν από τα ψυχικά τραύματα που άφησε πίσω 

της η φονική έκρηξη, μια πλειάδα από λεβέντες ναύτες που προσπαθούν να 

ξεχάσουν τι έζησαν στα 18 τους χρόνια, χαροκαμένες μανάδες που έθαψαν 

ό,τι πολυτιμότερο είχαν και ορφανά παιδάκια που ο πατέρας τους δεν θα έρ-

θει ποτέ για τον απογευματινό περίπατο.  

Τραγικού απολογισμού συνέχεια… ο μεγαλύτερος και πιο σύγχρονος ηλε-

κτροπαραγωγός σταθμός της χώρας μας σκόνη και θρύψαλα στο πέρασμα 

του ωστικού κύματος. Συνεπεία αυτού, οι συνεχείς διακοπές ηλεκτρικού ρεύ-

ματος που έκαναν το καλοκαίρι να μοιάζει κόλαση, παραφουσκωμένοι λο-

γαριασμοί ρεύματος για την αποκατάσταση της «ισορροπίας» και χιλιάδες 

επιχειρήσεις να παρακολουθούν, ανήμπορες να αντιδράσουν, το οικονομι-

κό πλήγμα.

Ενός κακού μύρια έπονται. Οι οικονομικές και οι πολιτικές εξελίξεις πολλές. 

Πακέτα μέτρων συζητούνται και ψηφίζονται προκειμένου να μειωθεί το έλ-

λειμμα και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο του μη-

χανισμού στήριξης που επικρέμαται σαν δαμόκλει-

ος σπάθη πάνω από τα κεφάλια μας. Όσο για τις 

πολιτικές εξελίξεις και τις προσπάθειες να αποδο-

θούν ευθύνες για την τραγωδία στο Μαρί, το έργο 

έχει πάρει τη μορφή «δεν ήξερα-δεν ρώταγα, δεν 

φταίει κανείς». 

 Εκτός συνόρων, αλλά όχι μακριά, η γειτονική Τουρ-

κία άστραψε και βρόντηξε όταν είδε τον «Όμηρο» στο Οικόπεδο 12. Απειλές, 

απειλές και ξανά απειλές, και εκ τότε Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται σε στρα-

τιωτική επιφυλακή.

Συνοψίζοντας γεγονότα, πορίσματα και αποτελέσματα από την 11η Ιουλίου 

μέχρι σήμερα, το μυαλό του ανθρώπου φτάνει στα όριά του!  Είναι μικρός 

ο νους για να χωρέσει μια τόσο παρατεταμένη τραγωδία. Ας πέσει η αυ-

λαία τώρα!

Αν και τα γεγονότα μάς φέρνουν μπροστά σε ένα αδιέξοδο, η ιδιοσυγκρασία 

μας μάς αναγκάζει να παραμείνουμε απτόητοι! Γιατί, θα τη βρούμε την άκρη, 

φτάσαμε ξανά σε αδιέξοδα κι όμως μπορέσαμε να ανοίξουμε το δρόμο. Εί-

μαστε ένας λαός που δεν έμαθε να σκύβει το κεφάλι.  Θα αντλήσουμε δύνα-

μη από το πλούσιο, σε ιστορικούς θριάμβους, παρελθόν μας, θα παραδειγμα-

τιστούμε από τα λάθη μας και θα δουλέψουμε ακούραστα για να κερδίσουμε 

το χαμένο έδαφος. Ενάντια λοιπόν στις προβλέψεις για ένα αβέβαιο μέλλον, 

εμείς προτάσσουμε ένα δυναμικό παρόν, γεμάτο ελπίδα, αισιοδοξία και όρε-

ξη για δημιουργία. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, ότι ο τόπος μας μάς έμαθε να δια-

ψεύδουμε τους δυσάρεστους οιωνούς και να επαληθεύουμε τη δυνατότητα 

επανάκαμψης και αλλαγής. 

Αγαπητέ συνάδελφε, τα δεδομένα μας είναι εκεί και δεν μπορούμε, δυστυ-

χώς, να τα αλλάξουμε.  Μπορούμε, όμως, να επιλέξουμε τον τρόπο με τον 

οποίο τα αντιμετωπίζουμε, και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί η «απαισι-

οδοξία ποτέ δεν κέρδισε καμιά μάχη» (Dwight Eisenhower).  Αφήνουμε, λοι-

πόν, πίσω υποβαθμίσεις, Διερευνητικές Επιτροπές 

και ό,τι άλλο έχει έρθει για να μας πτοήσει, και κα-

λωσορίζουμε τον Οκτώβρη με καλή διάθεση, ακόμα 

κι αν αυτή η διάθεση βρίσκεται σε υψηλότερα, για 

την εποχή, επίπεδα. Ο χειμώνας είναι καθ’ οδόν να 

μας χτυπήσει την πόρτα και πρέπει να τον υποδε-

χτούμε με χαμόγελο!

*Μηχανολόγος Μηχανικός

Το μέλλον μέσα από άλλο φακό…

Αν και τα γεγονότα μάς 
φέρνουν μπροστά σε ένα 

αδιέξοδο, η ιδιοσυγκρασία 
μας μάς αναγκάζει να 

παραμείνουμε απτόητοι
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Ενεργειακή πολιτική της Κύπρου 
και η στρατηγική της

Στις 4 Μαΐου, το ΕΤΕΚ –προφητικά θα λέγαμε σή-

μερα, μετά τα θλιβερά γεγονότα της 11ης Ιουλί-

ου– διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για 

την εισήγηση του Επιμελητηρίου αναφορικά με την 

αναγκαιότητα δημιουργίας Συμβουλίου Ενεργειακής 

Στρατηγικής στην Κύπρο. 

Η χάραξη μηχανισμού που να είναι σε θέση να μελε-

τά και να διαμορφώνει εισηγήσεις για τη μακροχρόνια 

ενεργειακή στρατηγική της Κύπρου, με χρονικό ορί-

ζοντα το 2050, είναι ο στόχος της πρότασης του ΕΤΕΚ. 

Η πρόταση ετοιμάστηκε από τα μέλη της Ειδικής Επι-

τροπής Ενέργειας του ΕΤΕΚ και το ΕΤΕΚ δεσμεύτηκε 

όπως αυτή δημοσιευθεί στο Ενημερωτικό του Δελτίο.

Στη συζήτηση, όπου τέθηκε επί τάπητος το προσχέ-

διο της πρότασης του ΕΤΕΚ, προσκλήθηκαν εκπρό-

σωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, η ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ, 

οι Ενώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ακαδημαϊκά 

Ιδρύματα, οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και εμπο-

ρικών επιχειρήσεων, Σύνδεσμοι επιστημόνων και 

σχετικών Μη Κυβερνητικών Πργανισμών. Οι υπουρ-

γοί Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γεωργί-

ας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Συγκοινωνι-

ών και Έργων, Εσωτερικών, και Εργασίας και Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων προσκλήθηκαν, αλλά δεν παρέστη-

σαν στην συνάντηση.

Ύστερα από σύντομο χαιρετισμό από τον τέως πρόε-

δρο του ΕΤΕΚ, Χρίστο Ευθυβούλου, ακολούθησε εκτε-

νής παρουσίαση από την επικεφαλής της Αντιπρο-

σωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Αν-

δρούλλα Καμιναρά, για τις πολιτικές της ΕΕ για την 

Ενέργεια και τη Κλιματική Δράση. Ακολούθησε πα-

ρουσίαση της πρότασης του ΕΤΕΚ από τους Δρα Βε-

νιζέλο Ευθυμίου και Δρα Ανδρέα Πουλλικκά, μέλη της 

Ειδικής Επιτροπής Ενέργειας. 

Οι προκλήσεις

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, έγινε αναφορά 

στις δύο μακροπρόθεσμες προκλήσεις της ενέργειας:

• Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και μείωση 

των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την πα-

ραγωγή και χρήση ενέργειας, και 

• Παροχή ασφαλούς, καθαρής ενέργειας σε προσιτές 

τιμές για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, 

ενώ θα είναι περιβαλλοντικά φιλική. 

Η ενεργειακή πολιτική της Κύπρου οφείλει να επα-

ναπροσδιορίσει και να υιοθετήσει ένα νέο ενεργεια-

κό μείγμα που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις τεχνολο-

γικές βελτιώσεις και κατευθύνσεις. Για να επιτευχθεί 

αυτό, θα πρέπει πλέον η ενεργειακή πολιτική να χα-

ράσσεται συλλογικά, μέσω εκτεταμένου διάλογου με 

όλους τους θεσμικούς παράγοντες της αγοράς, αλλά 

και την απαραίτητη τεκμηρίωση και στοιχειοθέτηση 

που απαιτείται από τους επιστήμονες-ερευνητές.

Θέσεις κομμάτων

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, τα πολιτι-

κά κόμματα κλήθηκαν να τοποθετηθούν. 

• ΔΗΣΥ: Η ενεργειακή πολιτική της Κύπρου θα πρέ-

πει να επιτρέψει μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανε-

ώσιμων Πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο, αλλά και να 

ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέρ-

γειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερ-

μοκηπίου. 

Απαιτείται αναβάθμιση του τομέα μεταφορών και ιδι-

αίτερα των δημόσιων μεταφορών. Θα πρέπει να δο-

θούν τα απαραίτητα κίνητρα εκσυγχρονισμού του 

στόλου των επιβατικών οχημάτων σε φιλικότερα 

προς το περιβάλλον οχήματα. Η ενεργειακή στρατη-

γική της Κύπρου θα πρέπει να καταστρώνεται σε ορί-

ζοντα πέραν των 20 χρόνων. 

• ΑΚΕΛ: Για να επιτευχθεί ο στόχος της κατάστρω-

σης μακροπρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής είναι 

απαραίτητη η συνεργασία του ακαδημαϊκού κόσμου 

με την πολιτεία. Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό 

και θα πρέπει να παρέχεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ωφελείται η κοινωνία, το περιβάλλον και η οικονομία.

• ΕΥΡΩΚΟ: Πρέπει να αξιοποιηθούν οι Ανανεώσιμες 

Πηγές και θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η έρευ-

να και η τεχνολογική ανάπτυξη.

• ΕΔΕΚ: Στην Κύπρο, απαιτείται η ανάπτυξη της πρά-

σινης οικονομίας, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες 

εδώ και αρκετά χρόνια. Η Κύπρος πρέπει πλέον να 

δείξει έργα και να μην μένει στα λόγια.

• Οικολόγοι: Στην Κύπρο, είναι απαραίτητη η απεξάρ-

τηση της παραγωγής ενέργειας από το πετρέλαιο. 

Στη συζήτηση δεν παρευρέθηκε εκπρόσωπος του 

ΔΗΚΟ.

Κύρια συμπεράσματα

• Συμφωνία στη χάραξη ενεργειακής πολιτικής με 

ορίζοντα το 2030. Η Κύπρος θα πρέπει να επιτύ-

χει μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές ορυκτών 

καυσίμων και να λάβει μέτρα για διαφοροποίηση του 

ενεργειακού μείγματος.

• Να αυξηθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και τεχνο-

λογική ανάπτυξη.

• Να αυξηθούν οι δράσεις και να υπάρξει ολοκληρω-

μένη στρατηγική για τη μείωση εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου.

•Να εντατικοποιηθούν τα μέτρα για εξοικονόμηση 

ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

• Βελτίωση της παροχής κινήτρων για την προώθηση 

των ΑΠΕ και προσέλκυση επενδύσεων.

• Να ληφθούν άμεσα μέτρα στον τομέα των μετα-

φορών.

• Η δημιουργία Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής 

είναι αναγκαιότητα και δεν θα πρέπει να είναι άσκη-

ση επί χάρτου. Θα πρέπει να σταλούν λεπτομέρειες 

του προσχεδίου που ετοίμασε το ΕΤΕΚ σε όλους όσοι 

παρευρέθηκαν για να ολοκληρωθεί ο κύκλος των δι-

αβουλεύσεων και να ετοιμαστεί τελικό κείμενο εισή-

γησης για δημιουργία και λειτουργία του Συμβουλίου. 

Προσχέδιο

Δημιουργία Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής 

(ΣΕΣ)

Αποστολή

Το Συμβούλιο Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΣ) της Κύ-

πρου θα είναι συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνη-
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σης για θέματα ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης, 

υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας ή 

εκπροσώπου του, με συμμετοχή όλων των εμπλεκό-

μενων υπουργείων, κυβερνητικών διευθύνσεων, ανε-

ξάρτητων φορέων, κοινωνικών εταίρων, ακαδημαϊ-

κών και ενδιαφερόμενων ερευνητικών κέντρων. Αντι-

πρόεδρος του ΣΕΣ θα είναι ο υπουργός Οικονομικών 

και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου και επικεφα-

λής του Γραφείου ΣΕΣ θα διορίζεται από το Υπουργι-

κό Συμβούλιο.

Στο ΣΕΣ θα συμμετέχουν οι ακόλουθοι υπουργοί και 

φορείς: 

• Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

• Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλ-

λοντος 

• Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων

• Υπουργός Εσωτερικών

• Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• ΡΑΕΚ

• ΑΗΚ

• ETEK

• Δήμοι (επικεφαλής της Ένωσης των Δήμων)

• Κοινότητες (επικεφαλής της Ένωσης Κοινοτήτων)

• Επιστημονικά ιδρύματα (ινστιτούτα, ερευνητικά κέ-

ντρα, επιμελητήρια) 

• Ακαδημία (δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια)

• Επιχειρήσεις – Βιομηχανία (ΟΕΒ, ΚΕΒΕ) 

• Οι ΜΚΟ (Σύνδεσμοι Μηχανικών, κ.λπ.)

• Τουλάχιστον δύο ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες για 

την ενέργεια.

Η κύρια αποστολή του ΣΕΣ, καθώς το Σώμα απαρτί-

ζεται από πολλές ομάδες ενδιαφερομένων που εκ-

προσωπούν διάφορους τομείς της κυπριακής κοινω-

νίας, είναι να παρέχει συμβουλές πολιτικής προς την 

κυβέρνηση για τα ζητήματα ενεργειακής πολιτικής 

και αειφόρου ανάπτυξης. Ειδικότερα, το ΣΕΣ αξιολογεί 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές της 

κυβέρνησης και προτείνει ολοκληρωμένες στρατηγι-

κές για όλους τους πυλώνες που σχετίζονται με την 

ενεργειακή πολιτική της Κύπρου. Εκτός από την αξιο-

λόγηση εγγράφων στρατηγικής που υποβάλλονται για 

εξέταση, το Συμβούλιο έχει καθήκον να διαμορφώνει 

εισηγήσεις προς την κυβέρνηση επί όλων των θεμά-

των που σχετίζονται με την ενέργεια και την πολιτική 

για την αειφόρο ανάπτυξη. 

Το ΣΕΣ έχει ως αποστολή να προωθήσει την έννοια 

της ολοκληρωμένης Ενεργειακής Διαχείρισης και 

Στρατηγικής, έτσι ώστε να βοηθήσει στη χάραξη μα-

κροπρόθεσμης ενεργειακής πολιτικής που να συνάδει 

με τους στόχους και την στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και να εξυπηρετεί τεχνοοικονομικά την κυπρι-

ακή κοινωνία με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Γραμματεία του Συμβουλίου

Για τη σωστή λειτουργία του ΣΕΣ θα πρέπει να δημι-

ουργηθεί το Γραφείο του ΣΕΣ. Ο επικεφαλής του Γρα-

φείου για την Ενεργειακή Στρατηγική λειτουργεί ως 

γραμματέας του Συμβουλίου. Το ΣΕΣ προεδρεύεται 

από τον πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται σε περί-

πτωση απουσίας του, από τον υπουργό Οικονομικών. 

Με βάση κυβερνητική απόφαση θα δοθεί εντολή στον 

επικεφαλής του Γραφείου Ενεργειακής Στρατηγικής 

να διεξαγάγει τις αναγκαίες διαβουλεύσεις με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να καθοριστεί 

η τελική σύσταση του Συμβουλίου. Μετά τις διαβου-

λεύσεις αυτές, θα διοριστούν εκπρόσωποι των φορέ-

ων στο Συμβούλιο.

Προσωπικό

Το Γραφείο θα λειτουργήσει με την οικονομική υπο-

στήριξη του κράτους και την οργανωτική υποστήρι-

ξη του ΕΤΕΚ.

Ο προϊστάμενος θα στεγάζεται και θα μπορεί να χρη-

σιμοποιεί εξοπλισμό του ΕΤΕΚ, αλλά θα πρέπει να πα-

ρασχεθεί και η αντίστοιχη οικονομική στήριξη για δι-

οικητικό προσωπικό.

Οι κύριοι ρόλοι που θα εκτελούνται είναι: 

1. Γραμματεία στο Συμβούλιο ΣΕΣ

2. Παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής στρα-

τηγικής, καθώς και σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων 

προόδου και εφαρμογής

3. Ο συντονισμός των φορέων που εργάζονται στους 

τομείς της ενεργειακής πολιτικής

4. Διεθνείς συνεργασίες με αντίστοιχους φορείς/ορ-

γανισμούς.

Καθήκοντα

Τα κύρια καθήκοντα του ΣΕΣ είναι: 

1. Να εξασφαλίζει τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό 

της Κύπρου.

2. Να τροχιοδρομήσει τη σταδιακή μείωση της πετρε-

λαϊκής εξάρτησης της Κύπρου.

3. Να υποστηρίζει την ενίσχυση των καθαρών μορφών 

ενέργειας και ιδίως εκείνης που προέρχεται από ΑΠΕ.

4. Να προωθήσει τη δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου 

Ενεργειακής Πολιτικής (παρόμοιες ενέργειες έχουν 

γίνει πρόσφατα από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ π.χ. 

Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ.).

5. Να παρακολουθεί την υιοθέτηση και εφαρμογή της 

Στρατηγικής της Ενεργειακής Πολιτικής της Κύπρου, 

καθώς και την εκτέλεση των εργασιών με βάση στρα-

τηγικά έγγραφα που υιοθετούνται από το ΣΕΣ.

6. Να εξετάσει τα έγγραφα πολιτικής για την ανάπτυ-

ξη, τις στρατηγικές και τα επενδυτικά προγράμματα 

προτεραιότητας για την ενεργειακή πολιτική της Κύ-

πρου.

7. Να υποστηρίξει τη συμμετοχή του τομέα της πο-

λιτικής, από κοινού με τους κρατικούς θεσμούς, κατά 

τη διαδικασία της δημιουργίας και της εφαρμογής της 

πολιτικής. 

8. Να στηρίξει τη συνεργασία της Κύπρου στους κόλ-

πους της διεθνούς κοινότητας όσον αφορά τον προσ-

διορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και το πρό-

γραμμα της αειφόρου ανάπτυξης.

9. Να καταστρώνει μέτρα και να εκδίδει δείκτες της 

αειφόρου ανάπτυξης, εναρμονισμένους με τα ευρω-

παϊκά και διεθνή πρότυπα.

10. Να προωθεί προς υλοποίηση δραστηριότητες που 

αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

11. Να προωθεί για εφαρμογή άλλα σχετικά έγγραφα 

στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης.

Ομάδες Εργασίας

Το ΣΕΣ θα ξεκινήσει τις δράσεις του με τη δημιουρ-

γία Ομάδων Εργασίας (ΟΕ), για να μπορέσει το Συμ-

βούλιο να πραγματοποιήσει λεπτομερέστερη έρευ-

να και να εξετάσει ορισμένα θέματα σε βάθος. Οι ΟΕ 

θα συνεδριάζουν πολύ πιο τακτικά απ’ ό,τι η ολομέλεια 

του Συμβουλίου. Οι συντονιστές των ΟΕ θα διορίζο-

νται από τα μέλη του Συμβουλίου, με τον προϊστάμε-

νο και το Γραφείο να διαδραματίζει το ρόλο του γραμ-

ματέα/συντονιστή για κάθε μία από τις ΟΕ. Οι εκθέσεις 

των ΟΕ θα υποβάλλονται στο ΣΕΣ. Εάν είναι απαραίτη-

το, μπορούν να ζητήσουν εμπειρογνωμοσύνη από ει-

δικούς στο θέμα.

Μπορούν επίσης να δημιουργούνται ad-hoc Ομάδες 

αναλόγως των αναγκών και της κρισιμότητας των θε-

μάτων που προκύπτουν. Η Ομάδα ad-hoc μπορεί να 

συνεδριάσει αρκετές φορές πριν δώσει την τελική σύ-

σταση και τις συμβουλές της στο ΣΕΣ.

Έγγραφα και εισηγήσεις του Γραφείου προς ΣΕΣ

Η πρακτική θα είναι το Γραφείο να παρέχει στο ΣΕΣ 

ενημέρωση και εισηγήσεις σχετικά με την πολιτική και 

στρατηγική των υπουργείων ή των σχετικών κρατικών 

θεσμών. Με βάση την ετήσια έκθεση της κυβέρνη-

σης, το Συμβούλιο επιλέγει τα θέματα προς εξέταση 

και ψήφιση για το επόμενο δωδεκάμηνο. Τα συμπερά-

σματα της ΣΕΣ και σχετικές συστάσεις αποστέλλονται 

στα αρμόδια υπουργεία ή την κυβέρνηση.

Το Συμβούλιο αναπτύσσει πρωτοβουλία για την ετοι-

μασία συμβουλευτικών εγγράφων και μελετών σχετι-

κά με ειδικά ενεργειακά θέματα.

Συνεδριάσεις

Η ολομέλεια του Συμβουλίου συνεδριάζει τουλάχι-

στον τρεις φορές το χρόνο. 
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Υστερα από σχετική εισήγηση αρκετών μελών του, το Επιμελητήριο διερευ-

νά τη δυνατότητα ανάρτησης των επαγγελματικών στοιχείων επικοινωνίας 

των μελών του στο διαδικτυακό του χώρο. Στόχος της σχετικής υπηρεσίας είναι 

να δίνεται η δυνατότητα στο κοινό να πληροφορείται σε σχέση με τα άτομα που 

έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος στη μηχανική επιστήμη. 

Προς το σκοπό αυτό, διευκρινίζεται ότι στην ιστοσελίδα θα παρουσιάζονται 

ο Αριθμός Μητρώου, το ονοματεπώνυμο και ο κλάδος όλων των μελών του 

ΕΤΕΚ που έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους και είναι κάτοχοι άδειας άσκη-

σης επαγγέλματος. 

Περαιτέρω, στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ θα παρουσιάζονται και τα στοιχεία επι-

κοινωνίας που αφορούν την επαγγελματική διεύθυνση του κάθε μέλους, νο-

ουμένου ότι θα δοθεί προς τούτο σχετική συγκατάθεση με την αποστολή του 

εντύπου που επισυνάπτεται.

Στην περίπτωση που κάποιος αποδέχεται τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα 

των επαγγελματικών στοιχείων επικοινωνίας, θα πρέπει να επιλέξει τις πλη-

ροφορίες που επιθυμεί να δημοσιεύονται σημειώνοντας «» στο κουτί «ΣΥ-

ΓΚΑΤΑΘΕΣΗ», στο έντυπο.

Αφού συμπληρωθεί το έντυπο, να αποσταλεί με φαξ στον αριθμό 22730373 

ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση cyprus@etek.org.cy.

Η δήλωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ www.etek.org.cy.

Tο Επιμελητήριο μελετά τις επιπτώσεις από τις 

τροποποιήσεις της Εντολής 3/2011, τις οποίες 

έχει εκδώσει το υπουργείο Εσωτερικών, στις 2 Αυ-

γούστου, με θέμα «Πρότυπα για Παροχή και Δια-

μόρφωση Χώρων Στάθμευσης», και θα ανακοινώ-

σει τις θέσεις του το συντομότερο.

Η εντολή τροποποιεί τα Πρότυπα για Παροχή και 

Διαμόρφωση Χώρων Στάθμευσης, τα οποία εφαρ-

μόζονται κατά τη διαδικασία άσκησης πολεοδομι-

κού ελέγχου της ανάπτυξης στις περιπτώσεις Το-

πικών Σχεδίων.

Στην εντολή καθορίζονται Πρότυπα Παροχής και 

Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης για:

• Οικιστικές αναπτύξεις

• Εμπορικές αναπτύξεις

• Τουριστικές αναπτύξεις

• Αποθήκες

• Βιομηχανικές και βιοτεχνικές αναπτύξεις

• Οικοπεδοποιήσεις

• Κινηματογράφους - θέατρα

• Νοσοκομεία – κλινικές

• Εκπαίδευση

•  Βρεφοκομικούς παιδοκομικούς σταθμούς και 

γηροκομεία- σχολές γυμναστικής χορού ή μπα-

λέτου

• Στάδια γυμναστήρια γήπεδα κα κολυμβητήρια

• Ιπποδρόμια

• Λούνα-παρκ, σφαιριστήρια, κέντρα παιγνιδιών

• Δικαστήρια

• Βιβλιοθήκες

• Εκκλησίες

•  Καταστήματα πώλησης έτοιμων φαγητών, πρα-

κτορεία στοιχημάτων

•  Σταθμούς οχημάτων ταξί σταθμούς ενοικίασης 

οχημάτων

• Γραφεία μεταφοράς δεμάτων

• Άλλες αναπτύξεις

• Χώρους στάθμευσης για οχήματα αναπήρων

• Γενικά.

Η εγκύκλιος προβλέπει περαιτέρω τα λειτουργικά και 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά των χώρων στάθμευ-

σης, ενώ περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες για μείωση 

ή, ανάλογα, αύξηση των απαιτήσεων σε συγκεκριμέ-

νες περιπτώσεις αλλά και για τις προϋποθέσεις που 

θα πρέπει να ικανοποιούνται ώστε να δίνεται η δυ-

νατότητα εξαγοράς χώρων στάθμευσης.

Θέση του Επιμελητηρίου είναι ότι ορισμένα ζητή-

ματα που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο, και ει-

δικότερα συγκεκριμένες πρόνοιες που αφορούν 

τις απαιτήσεις για τον αριθμό χώρων στάθμευσης 

και τις διαστάσεις τους, φαίνεται να:

•  επηρεάζουν τα μέτρα που λαμβάνονται για εν-

θάρρυνση 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 πρακτι-

κά εφαρμόσιμες.

Το θέμα θα τεθεί σε συνάντηση που θα διευθετη-

θεί άμεσα με τον υπουργό Εσωτερικών, κατά την 

οποία το Επιμελητήριο θα ζητήσει να: 

•  προηγείται μελλοντικά διαβούλευση με το Επι-

μελητήριο πριν από τη λήψη αποφάσεων από 

τον υπουργό και την έκδοση εντολών ή/και 

εγκυκλίων με στόχο την αποφυγή παρόμοιων 

προβλημάτων στο μέλλον

•  δοθεί κάποια χρονική περίοδος πριν από την 

εφαρμογή συγκεκριμένων προνοιών που θα 

πρέπει να παραμείνουν, οι οποίες ωστόσο δη-

μιουργούν προβλήματα σε σχέση με υπό με-

λέτη έργα 

•  να απαλειφθούν ή/και τροποποιηθούν ή/και δι-

ευκρινιστούν συγκεκριμένες πρόνοιες της εγκυ-

κλίου που είναι προβληματικές για την ανάπτυξη.

Αναβάθμιση τράπεζας πληροφοριών, δημοσίευση στοιχείων επικοινωνίας 
και κατόχων άδειας άσκησης επαγγέλματος στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ

«Πρότυπα για Παροχή και 
Διαμόρφωση Χώρων Στάθμευσης»

Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Ε Τ Ε Κ  Σ Ε  Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ  Π ΟΥ  Ε Κ Α Ν Ε  ΤΟ  Υ Π .  Ε Σ ΩΤ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν
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Tις τελικές θέσεις του Κυπριακού Οργανισμού Τυ-

ποποίησης, σε σχέση με τον καθορισμό παραμέ-

τρων που αφορούν τη θερμοκρασία και τα χλωριόντα 

του έτοιμου σκυροδέματος, ζήτησε το ΕΤΕΚ, μετά και 

την κάθοδο ειδικού εμπειρογνώμονα και την παρουσί-

αση/σεμινάριο που έγινε τον Ιούνιο.

Το Επιμελητήριο είχε διαφωνήσει με τον Οργανισμό 

Τυποποίησης σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του Οργα-

νισμού να καθορίζει τις παραμέτρους που αφορούν τη 

θερμοκρασία και τα χλωριόντα του έτοιμου σκυροδέ-

ματος, σε συμπληρωματικό κυπριακό Πρότυπο.

Σε σχετική επιστολή του προς τον Οργανισμό Τυπο-

ποίησης, το Επιμελητήριο αναφέρει ότι:

• Το ίδιο το Πρότυπο EN 206-1 περιέχει σχετικές πρό-

νοιες, οι οποίες επιτρέπουν τον καθορισμό της μέγι-

στης περιεκτικότητας χλωριόντων σε 0,2%, αλλά και 

της διατήρησης της μέγιστης θερμοκρασίας στους 

32οC.

Συγκεκριμένα το πρότυπο στην εισαγωγή του ρητά 

αναφέρει τα εξής: “Introduction: This European 

Standard will be applied in Europe under different 

climatic and geographical conditions, different levels 

of protection and under different, well established, 

regional traditions and experience. Classes for 

concrete properties have been introduced to cover 

these situations. Where such general solutions were 

not possible, the relevant clauses contain permission 

for the application of national standards or provisions 

valid in the place of use of the concrete.”

• Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο σε χλωριόντα, το 

Πρότυπο στην παράγραφο 5.2.7 ρητά αναφέρει: 

“The chloride content of a concrete, expressed as the 

percentage of chloride ions by mass of cement, shall 

not exceed the value for the selected class.”

• Σε ό,τι αφορά το οπλισμένο σκυρόδεμα, το Πρότυπο, 

μέσω του Πίνακα 10, δίνει δύο κλάσεις-επιλογές, αυτή 

του 0,20% (η οποία υπήρχε στο προηγούμενο Πρότυ-

πο και ήταν και η απόφαση της αρμόδιας κυπριακής 

Τεχνικής Επιτροπής) και αυτή του 0,40%. 

• Το πιο πάνω, σε συνδυασμό με το τι αναφέρει το 

Πρότυπο στην εισαγωγή του, καταρρίπτει το επιχεί-

ρημα που περιέχεται στην ανακοίνωση ημερομηνί-

ας 17.3.2011, ότι «το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει 

ως μέγιστη περιεκτικότητα το 0,4%, το οποίο ισχύει 

σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες χωρίς καμία εξαίρεση. 

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού 

Οργανισμού Τυποποίησης αποφάσισε όπως καθορίσει 

την ίδια μέγιστη τιμή δηλ. 0,4%», και ρητά δίνει το δι-

καίωμα στους εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης να 

επιλέξουν μία εκ των δύο κλάσεων, λαμβάνοντας υπό-

ψη κλιματολογικές και γεωγραφικές συνθήκες, καθώς 

και την κουλτούρα, την τοπική γνώση και εμπειρία. 

• Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, θα πρέπει να ση-

μειωθεί ότι η πρόταση που περιέχεται στην παρά-

γραφο 5.2.8, “Where a requirement for a different 

minimum temperature or a maximum temperature 

of fresh concrete is necessary, they shall be specifi ed 

giving also tolerances”, σε συνδυασμό με αυτό που 

αναφέρεται στην εισαγωγή του Προτύπου: “Where 

such general solutions were not possible, the relevant 

clauses contain permission for the application of 

national standards or provisions”, ρητά δίνει το δικαίω-

μα καθορισμού μέγιστης θερμοκρασίας σε εθνικό συ-

μπληρωματικό Πρότυπο, με μόνη προϋπόθεση όπως 

αυτή καθοριστεί ως πεδίο τιμών.

Στην επιστολή του, το ΕΤΕΚ τονίζει ότι «δεν υπάρχει κα-

μία αμφιβολία κατά πόσον ήταν επιτρεπτή η μη τροπο-

ποίηση των επίμαχων παραμέτρων, όπως περιέχονταν 

στο προηγούμενο συμπληρωματικό Πρότυπο», ενώ ση-

μειώνει επίσης πως «σε έρευνα που διεξήγαγε η Ευρω-

παϊκή Ομοσπονδία Έτοιμου Σκυροδέματος διαφάνηκε 

ότι πέραν των 15 κρατών-μελών έχουν ετοιμάσει εθνι-

κά συμπληρωματικά Πρότυπα ή Προσαρτήματα, στα 

οποία καθορίζονται, όπου το Πρότυπο το επιτρέπει, ει-

δικές εθνικές παραμέτρους και απαιτήσεις». 

Καθορισμός παραμέτρων για τη θερμοκρασία 
και τα χλωριόντα του έτοιμου σκυροδέματος 

Δηλώσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή 
στο έργο του Επιμελητηρίου

Tο Επιμελητήριο, στα πλαίσια της αποστολής 

του για προαγωγή της επιστήμης στους δι-

άφορους τομείς που σχετίζονται με την ειδικό-

τητα των μελών του, της μηχανικής και της τε-

χνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για αυ-

τοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστι-

κή ανάπτυξη της Δημοκρατίας, προβαίνει σε δι-

άφορες ενέργειες αναγκαίες προς την επίτευξη 

του σκοπού του, με βάση την εξουσία που του 

παρέχει η περί ΕΤΕΚ νομοθεσία.

Σε αυτά τα πλαίσια, ενόψει και της εκλογής των 

νέων μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Δι-

οικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ και με βάση σχε-

τικές αποφάσεις των αιρετών του Σωμάτων, το 

Επιμελητήριο απευθύνεται προς τα μέλη του για 

σκοπούς εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμε-

τοχή στις διάφορες δραστηριότητες του Επιμε-

λητηρίου που αφορούν τόσο τα μέλη του όσο 

και το ευρύ κοινό. Προς το σκοπό αυτό ετοιμά-

στηκαν οι πιο κάτω Εγκύκλιοι:

1. Αναβάθμιση Τράπεζας Πληροφοριών και Δη-

μοσίευση Στοιχείων Επικοινωνίας των Κατόχων 

Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στην Ιστοσελί-

δα του ΕΤΕΚ

2. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο 

Εργο του ΕΤΕΚ

3. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Περίληψη 

στους Καταλόγους Εισηγητών/Κατηγόρων του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ

4. Καταρτισμός Μητρώου Πραγματογνωμόνων 

ΕΤΕΚ

5. Καταρτισμός Μητρώου Διαιτητών ΕΤΕΚ

6. Δήλωση Ενδιαφέροντος από Αρχιτέκτονες 

για Συμπερίληψη στο Μητρώο Κριτών Αρχιτε-

κτονικών Διαγωνισμών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως, αφού 

μελετήσουν τις εγκυκλίους (στάλθηκαν ηλεκτρο-

νικά στα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν δη-

λώσει την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, ενώ 

έχουν επίσης αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του 

ΕΤΕΚ: www.etek.org.cy), συμπληρώσουν τα αντί-

στοιχα έντυπα (στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: www.

etek.org.cy) και να τα αποστείλουν ταχυδρομικά 

στην διεύθυνση Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία, ή 

με φαξ στον αριθμό 22730373 ή μέσω ηλεκτρο-

νικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cyprus@

etek.org.cy, εντός των χρονικών πλαισίων που 

αναγράφονται. 

Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο  Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο  C Y S  3 0 0

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΚ 

Ανάρτηση πινακίδων 
στα εργοτάξια

Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει εκδώσει 

Κανονισμούς, με βάση τους οποίους 

γίνεται η τοποθέτηση των πινακίδων στα 

εργοτάξια με τα ονόματα των μηχανικών 

που εμπλέκονται στο κάθε έργο.

Στην περίπτωση που γίνεται αντικατά-

σταση μελετητή/επιβλέποντα με νέο εγ-

γεγραμμένο μηχανικό, είναι δικαίωμα 

του αντικατασταθέντα μελετητή να απο-

φασίσει αν θέλει να υπάρχει στο χώρο 

του εργοταξίου στην πινακίδα με τους 

άλλους συντελεστές του έργου και το 

δικό του όνομα ως αρχικός ή πρώτος με-

λετητής κ.λπ.

Την ευθύνη για την τοποθέτηση στο 

χώρο του εργοταξίου πινακίδας με τα 

ονόματα όλων των εμπλεκομένων μελε-

τητών/επιβλεπόντων μηχανικών, κατα-

σκευαστών και προμηθευτών έχει ο διο-

ρισμένος από τον εντολέα μηχανικός του 

έργου. 
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Το ΕΤΕΚ συμμετέχει ως εταίρος στο συγχρηματο-

δοτούμενο έργο PV TRIN μέσω του προγράμματος 

«Intelligent Energy Europe», το οποίο στοχεύει στην 

ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και μιας 

διαδικασίας πιστοποίησης για τεχνικούς υπεύθυνους 

για την εγκατάσταση και συντήρηση μικρής κλίμακας 

φωτοβολταϊκών συστημάτων (πρόνοια του Άρθρου 14 

της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ). Στις 7 και 8 Ιουλίου πραγμα-

τοποιήθηκε, στα γραφεία της TECHNALIA –εταίρο του 

έργου PV TRIN– στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, η τρίτη 

συνάντηση των εταίρων του έργου, όπου συζητήθηκε 

η πρόοδος των εργασιών, ύστερα από πάροδο 14 μη-

νών από την έναρξή του.

Οι στόχοι του έργου είναι να αναπτυχθεί μία εκπαι-

δευτική μεθοδολογία, η οποία θα οδηγήσει στην πι-

στοποίηση εγκαταστατών μικρών φωτοβολταϊκών 

συστημάτων. Σε ό,τι αφορά την πρόοδο των εργα-

σιών του προγράμματος έχει ήδη γίνει αξιολόγη-

ση των υπαρχόντων εκπαιδευτικών υλικών που εί-

ναι διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περαιτέρω, 

έχουν ξεκινήσει οι εργασίες δημιουργίας του ειδι-

κού εκπαιδευτικού υλικού και της διδακτικής ύλης 

που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των 

εγκαταστατών μικρής κλίμακας φωτοβολταϊκών. Τέ-

λος, το έγγραφο για την κοινή μεθοδολογία εκπαί-

δευσης, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τη δι-

άρθρωση των μαθημάτων, το περιεχόμενο, τη διάρ-

κεια και την εξεταστέα ύλη, τις μεθόδους εκπαίδευ-

σης και τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευ-

όμενων βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης. 

Στα πλαίσια αυτά θα τεθούν τα κριτήρια και οι απαι-

τήσεις για τους εκπαιδευτές και τους φορείς παρο-

χής εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτές που θα επιλεγούν για να διεξάγουν 

το πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να είναι πιστο-

ποιημένοι (από εθνικό ή ευρωπαϊκό Οργανισμό) και 

θα πρέπει να ικανοποιούν  τις κατευθυντήριες γραμ-

μές ή/και απαιτήσεις που θα αναπτυχθούν μέσω του 

προγράμματος. 

Το ΕΤΕΚ είναι ο συντονιστής για την επιτυχή διεξα-

γωγή των πιλοτικών προγραμμάτων κατάρτισης που 

αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της 

υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα, θα πραγματο-

ποιηθούν συνολικά έξι εκπαιδευτικά προγράμματα, 

ένα σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο (Ελλά-

δα, Κύπρος, Ισπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροα-

τία). Στην Ελλάδα και τη Ρουμανία θα πραγματοποι-

ηθούν δύο πιλοτικά προγράμματα. 

Η επόμενη συνάντηση των εταίρων του έργου θα 

πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, το Φεβρουάριο του 

2011.

Photo: Enfoton Solar Ltd

Πληροφορίες: www.pvtrin.eu/ 

Πρόοδος του έργου PV TRIN
TRAINING AND CERTIFICATION OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS IN EUROPE

 Ανάπτυξη στην περιοχή Δασούδι
Σε συνέχεια των έντονων παραστάσεών του προς τον ΚΟΤ και το 

υπουργείο Εσωτερικών, τον περασμένο Ιούνιο, ως προς τα δημο-

σιεύματα περί ανάπτυξης στην περιοχή Δασούδι, του δήμου Γερμα-

σόγειας, το Επιμελητήριο ζήτησε, τον Αύγουστο, διευκρινίσεις τόσο 

από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως όσο και από το υπουργείο 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Να σημειώσουμε ότι τον Ιούλιο αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ με επι-

κεφαλής τον πρόεδρο του, Στέλιο Αχνιώτη, είχε συνάντηση για 

το θέμα αυτό με τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Του-

ρισμού. Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ είχαν την 

ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις, αλλά και το σοβαρό προ-

βληματισμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου αναφορικά με τα σχέδια 

αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του ΚΟΤ στο Δασούδι. Ειδικό-

τερα, οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε 

σχέση με την ένταση της προτεινόμενης ανάπτυξης, την απόφα-

ση του Οργανισμού να μην προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό για 

υποβολή προτάσεων για την αναβάθμιση του χώρου, αλλά και για 

την ενέργεια του ΚΟΤ να προχωρήσει στην προώθηση των αιτή-

σεων στην αρμόδια πολεοδομική Αρχή χωρίς να προηγηθεί δημό-

σια παρουσίαση των σχεδίων, αλλά και διαβούλευση με τα οργα-

νωμένα σύνολα και τους πολίτες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΚΟΤ διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους του ΕΤΕΚ ότι ο Οργανισμός θα 

προχωρήσει σε τροποποίηση των σχεδίων αναβάθμισης των εγκα-

ταστάσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, με 

σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και τις πρόνοιες του τοπι-

κού σχεδίου της περιοχής. Περαιτέρω δε, δεσμεύτηκε ότι τα τροπο-

ποιημένα σχέδια θα περιλαμβάνουν αισθητά μειωμένους όγκους για 

τις οικοδομές που προτείνονται και διαβεβαίωσε ότι πριν τη λήψη 

οποιωνδήποτε οριστικών αποφάσεων επί του θέματος, οι προθέσεις 

του Οργανισμού θα παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό και θα διεξαχθεί 

δημόσια διαβούλευση.
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Επιστολές, με τις οποίες τους συγ-

χαίρει για το διορισμό τους, απέ-

στειλε τον περασμένο Αύγουστο το 

ΕΤΕΚ στους νέους υπουργούς Οικονο-

μικών, Κίκη Καζαμία, Συγκοινωνιών και 

Έργων, Ευθύμιο Φλουρέντζο, Εμπορί-

ου Βιομηχανίας και Τουρισμού, Πρα-

ξούλα Αντωνιάδου, Υγείας, Σταύρο 

Μαλά, Παιδείας και Πολιτισμού, Γιώρ-

γο Δημοσθένους, και Γεωργίας, Φυσι-

κών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σοφο-

κλή Αλετράρη.

Να σημειώσουμε ότι ο νέος υπουργός 

Παιδείας είναι μέλος του ΕΤΕΚ, γεννή-

θηκε στην Πάνω Ζώδια και είναι 47 ετών. Είναι Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick και κα-

θηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Απέκτησε το δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού και 

το διδακτορικό δίπλωμα Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Μέλος του ΕΤΕΚ είναι και ο νέος υπουργός Γεωργίας, ο οποίος γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 22 

Απριλίου 1953. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από όπου πήρε δίπλωμα Αγρονό-

μου-Τοπογράφου Μηχανικού (1977), και στο Utah State University των Η.Π.Α, από όπου πήρε πτυ-

χία BSc στην Πολιτική Μηχανική (1982) και MSc στην Υδραυλική Μηχανική (1983). Σε μεταγενέστε-

ρο στάδιο (1999), πήρε πτυχίο Master in Business Administration (MBA) από το University of New 

Haven των Η.Π.Α. Από τις 15 Δεκεμβρίου 2008 ήταν διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Ελληνικά 
κείμενα 

Ευρωκωδίκων

Παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών από Εταιρείες 
Περιορισμένης Ευθύνης 

Σε συνέχεια ενημερωτικού ηλεκτρονικού 

μηνύματος που έχει σταλεί στα μέλη για 

την παραγγελία/εξασφάλιση της ελληνικής 

συλλογής των Ευρωκωδίκων, το ΕΤΕΚ επι-

θυμεί να ενημερώσει ότι η νέα καταληκτική 

ημερομηνία για την παραγγελία του CD ROM 

είναι η 7η Οκτώβρη 2011.

Κάθε Κύπριος μηχανικός μπορεί να παραγ-

γέλνει μέσω του ΕΤΕΚ (τηλέφωνο 22877644, 

www.etek.org.cy) όλη τη συλλογή των Ευρω-

κωδίκων στην τιμή των €766,80+ΦΠΑ.

Οι Ευρωκώδικες προγραμματίζεται να κατα-

στούν μέρος της νομοθεσίας και να εφαρ-

μόζονται υποχρεωτικά από την 1η Ιανουα-

ρίου 2012.

Τα κυπριακά προσαρτήματα των Ευρωκωδί-

κων στην αγγλική γλώσσα διατίθενται δωρε-

άν από την ιστοσελίδα του υπουργείου Εσω-

τερικών και του Κυπριακού Οργανισμού Τυ-

ποποίησης (CYS, www.cys.org.cy). H μετά-

φρασή τους στα ελληνικά αναμένεται να 

ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο. 

Με βάση τους υφιστάμενους Νόμους και 

Κανονισμούς, επί του παρόντος δεν πα-

ρέχεται σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 

η δυνατότητα εγγραφής στους καταλόγους 

του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητη-

ρίου Κύπρου και η άσκηση επαγγέλματος σε 

οποιονδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστή-

μης. Επισημαίνεται ότι η παροχή συμβουλευ-

τικών υπηρεσιών θεωρείται και είναι άσκηση 

επαγγέλματος.

Το εν λόγω θέμα απασχολεί έντονα τα αιρετά 

Σώματα και τα μέλη του Επιμελητηρίου τα τε-

λευταία χρόνια. Έχει δε αποτελέσει αντικείμε-

νο συζήτησης και προβληματισμού, και έχουν 

αρμοδίως δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη 

νομική του διευθέτηση. Συγκεκριμένα, οι τρο-

ποποιητικοί Κανονισμοί, οι οποίοι αποτελούν 

το απότοκο των εσωτερικών διεργασιών του 

Επιμελητηρίου, έχοντας πρώτα τύχει επεξερ-

γασίας από το Νομικό Σύμβουλο του Επιμε-

λητηρίου, βρίσκονται ενώπιον του υπουργεί-

ου Συγκοινωνιών και Έργων, και αναμένεται η 

προώθησή τους προς έγκριση από το Υπουρ-

γικό Συμβούλιο.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Συγχαρητήρια 
προς νέους υπουργούς

Τέλος ετήσιας ανανέωσης 
εγγραφής ειδικευμένου εμπειρογνώμονα

Ο υπουργός Γεωργίας (αριστερά) και ο υπουργός Παιδείας.

Τις θέσεις του ως προς το θέμα του τέ-

λους ετήσιας ανανέωσης εγγραφής ει-

δικευμένου εμπειρογνώμονα ανέπτυξε το 

ΕΤΕΚ, με επιστολή του προς το Διευθυντή 

Υπηρεσίας Ενέργειας.

Άποψη του Επιμελητηρίου είναι ότι κατά 

την επικείμενη τροποποίηση της Κ.Δ.Π. 

164/2009 θα πρέπει να εξεταστεί, μεταξύ 

άλλων, και το θέμα της καταβολής τέλους 

ετήσιας ανανέωσης εγγραφής ειδικευμέ-

νου εμπειρογνώμονα, το οποίο έχει ορι-

στεί στα €100. 

Ως γενική αρχή, το Επιμελητήριο θεωρεί ότι 

οι πολλαπλές αδειοδοτήσεις και η αναγκαι-

ότητα καταβολής πέραν της μίας επαγγελ-

ματικής συνδρομής για άσκηση επαγγέλ-

ματος σχετικού με τη μηχανική επιστήμη 

θα πρέπει να αποφεύγεται. Προς το σκο-

πό αυτό, το Επιμελητήριο ανέφερε στην 

Υπηρεσία Ενέργειας ότι «είναι διατεθειμέ-

νο να αναλάβει την τήρηση του μητρώ-

ου ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και εί-

ναι στη διάθεσή σας για να συζητήσει το 

θέμα αυτό». 

Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι, εφόσον η ανανέωση 

της άδειας δεν απαιτεί την αξιολόγηση κά-

ποιων επιπρόσθετων στοιχείων και συνε-

πώς δεν συνεπάγεται οποιοδήποτε ουσια-

στικό κόστος, δεν θα πρέπει να επιβαρύ-

νονται οι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες με 

το τέλος ετήσιας ανανέωσης εγγραφής. Η 

λογική αυτή εφαρμόστηκε και στους υπό 

έκδοση Κανονισμούς που αφορούν τη ρύθ-

μιση των ενεργειακών ελεγκτών στα πλαί-

σια εφαρμογής του Νόμου περί Ενεργεια-

κής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και 

Ενεργειακές Υπηρεσίες (ν. 31(Ι)/2009).

Περαιτέρω, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι «οι όποιες 

εισπράξεις σχετικά με την εφαρμογή του 

σχετικού Νόμου (τέλος εγγραφής, διοικητι-

κά πρόστιμα κ.ο.κ.) θα πρέπει να καταβάλ-

λονται σε ξεχωριστό ταμείο και όχι στο Πά-

γιο της Δημοκρατίας, και να αξιοποιούνται 

σε ενέργειες, οι οποίες θα υποστηρίξουν 

την αρτιότερη εφαρμογή του Νόμου, π.χ. 

δημιουργία εξειδικευμένης ιστοσελίδας, 

παραγωγή ενημερωτικού υλικού, εκπαίδευ-

ση και ενημέρωση εμπλεκομένων κ.λπ.».
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Του Θέμη Θεμιστοκλέους*

Oι δυσκολίες επιβίωσης ενός κοινωνικοοικονομι-

κού συστήματος, η λειτουργία του οποίου στη-

ρίζεται στην ηλεκτρική ενέργεια σαν βασικής μορφής 

ζωτική ενέργεια,  χωρίς την επάρκεια αυτής, είναι αυ-

τονόητες και δεδομένες. 

Κάθε οργανισμός που αναγκάζεται να επιβιώσει στε-

ρούμενος ή με ανεπάρκεια ζωτικών πόρων –νερού, 

τροφής, αέρα– θα ατροφήσει, αδυνατήσει, εξασθενή-

σει, ανάλογα με τις ελλείψεις, θα καθίσταται πιο ευά-

λωτος στους εξωτερικούς κινδύνους και προκλήσεις, 

ενώ τα περιθώρια αυτοάμυνας θα ελαττώνονται.

Γι’ αυτό, σε περίπτωση πολέμου, οι ηλεκτροπαραγωγι-

κοί σταθμοί αποτελούν, ως γνωστόν, πρωταρχικό στό-

χο των εμπόλεμων δυνάμεων, αφού τυχόν καταστρο-

φή τους αποδιοργανώνει πλήρως τον αντίπαλο, αφαι-

ρώντας του ζωτικούς πόρους και κατά συνέπεια καθί-

σταται ευκολότερη η επικράτηση.

Αυτές τις δύσκολές στιγμές, επανέρχονται νοερά 

στο νου τα λόγια ενός έγκριτου Αμερικανού καθηγη-

τή, ειδικού στην Ηλιακή Αρχιτεκτονική, ο οποίος μας 

έλεγε στη διάρκεια ενός σεμιναρίου –πριν 20 περί-

που χρόνια– ότι με την ευκαιρία της έλευσής του 

στην Κύπρο είχε επισκεφθεί, μαζί με την πρόεδρο 

της ΔΟΗΕ (Διεθνής Οργάνωση Ηλιακής Ενέργειας) 

Κύπρου, τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας. Τόνισε τότε, στη συνάντηση, ότι η Κύπρος είχε 

έναν ακόμα λόγο να στραφεί στην ηλιακή ενέργεια, 

αφού ένεκα της ασταθούς πολιτικής της κατάστασης 

και της ευάλωτης θέσης της, καθώς και στα πλαίσια 

χάραξης μιας αμυντικής στρατηγικής πολιτικής θα 

έπρεπε να φροντίσει να διασφαλίσει την αυτάρκεια 

κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της. Τουλάχι-

στον των σημαντικότερων υποδομών του κράτους 

(υπουργεία, νοσοκομεία, στρατόπεδα κ.λπ.), που θα 

κινδύνευαν να βρεθούν παροπλισμένα από οποιο-

δήποτε πλήγμα στους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθ-

μούς ή στις δεξαμενές καυσίμων. Αυτό θα μπορού-

σε να διασφαλιστεί με κάτι που η φύση στην Κύπρο 

μάς χαρίζει απεριόριστα και δωρεαν, είναι απόλυτα 

ασφαλές και κανείς δεν μπορεί ποτέ ούτε να αποκό-

ψει ούτε να μας στερήσει: την ηλιακή ενέργεια. Βλέ-

ποντας την αδυναμία μας να αντιληφθούμε όλα τα 

άλλα οφέλη από τη στροφή μας στην ηλιακή ενέρ-

γεια, όπως στην οικονομία (εξάρτηση, κόστος αγο-

ράς καυσίμων, εξαγωγή συναλλάγματος, κόστος πα-

ραγωγής και εκμετάλευσης), στο περιβάλλον (μειώ-

ση ρύπων, καθαρότερος αέρας, κ.λπ.) και στην υγεία 

(καλύτερη ποιότητα ζωής, μείωση αναγκών περίθαλ-

ψης), ο καθηγητής πίστευε ότι η θέση του μπορούσε 

να πείσει τουλάχιστον σε ό,τι αφορούσε άμεσα την 

επιβίωσή μας ως κράτος. Δυστυχώς, δεν πράξαμε τί-

ποτα. Αντίθετα, αυξήσαμε αυτή την εξάρτηση ακόμα 

και στα νέα έργα υποδομής: τους σταθμούς αφαλά-

τωσης. Έτσι, αντί να έχουμε τώρα νερό απρόσκοπτα 

με τη χρήση ηλιακής ενέργειας, όπως σε δεκάδες 

άλλους σταθμούς στον κόσμο, εκτός απο την απώ-

λεια της ηλεκτρικής μας ενέργειας, ακόμα χειρότερα 

μένουμε χωρίς νερό. Κι αν χωρίς ρεύμα μπορεί κά-

ποιος έστω να επιβιώσει, χωρίς νερό αυτό μπορεί να 

γίνει μόνο για τρεις μέρες. Δεν ήταν μήπως αυτό αρ-

κετό για να πείσει κάποιους «ειδικούς» για την ανά-

γκη λειτουργίας των σταθμών αφαλάτωσης με ηλια-

κή ενέργεια; Υπήρχε μήπως τίποτε πιο εύκολο; Κι ας 

μην πει κάποιος για αυξημένο κόστος κατασκευής, 

διότι θα μαρτυρούσε απλώς ανικανότητα αντίληψης 

μπροστά στα πλεονεκτήματα και ασέβεια στην ανε-

κτίμητη αξία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπει-

ας. Νοουμένου ότι αφενός οι ανάγκες σε νερό αυ-

ξάνονται και αφετέρου ότι οι βροχοπτώσεις –ένεκα 

των κλιματικών αλλαγών– ελαττώνονται, καθιστώ-

ντας πλέον τη λειτουργία των μονάδων συνεχή και 

αναγκαία,  ενώ παράλληλα το κόστος πετρελαίου συ-

νεχώς αυξάνεται, είναι φανερό ότι οποιοδήποτε επι-

πρόσθετο αρχικό κόστος στη δημιουργία σταθμού 

με χρήση ηλιακής ενέργειας θα μπορούσε να απο-

σβεστεί πλήρως πολύ σύντομα, άσχετα με το πλεο-

νέκτημα της συνεχούς αυτόνομης και απρόσκοπτης 

λειτουργίας του. 

Έκρηξη στο Μαρί

Αυτό που συνέβη τη Δευτέρα 11-07-11 είναι λίγο 

μπροστά σε αυτό που θα μπορούσε να συμβεί στην 

περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης, ή δολιοφθοράς 

ή κάποιας νέας αμέλειας ή/και ατυχήματος – σε λίγα 

χρόνια θα υπάρχει και το υγραέριο.

Προσδοκούμε ότι σύντομα θα γίνουν αντιληπτές, από 

τους όποιους κυβερνώντες, οι συνέπειες αυτής της 

κατάστασης που έχει πλέον δημιουργηθεί.

Ασφαλώς, θα χρειαστούν άμεσα μέτρα, αλλά και χάρα-

ξη πολιτικής για το μέλλον.

Παρέχεται τώρα η ευκαιρία να ενεργήσουμε μελε-

τημένα, ψύχραιμα, με λογική, μαθαίνοντας έστω μια 

φορά από τα λάθη μας και βάζοντας στόχο να οικο-

δομήσουμε μια κοινωνία πιο υγιή και πιο ευτυχισμένη. 

Μοιάζουμε με ψάρια στο νερό που ψάχνουν για νερό. 

Ας αντιληφθούμε επιτέλους, αυτές τις δύσκολες στιγ-

μές, την καθαρή και απεριόριστη ενέργεια που έχουμε 

απέναντι μας, που μας περιβάλλει. Από εμάς και μόνο 

εξαρτάται να την αντλήσουμε και να τη χρησιμοποιή-

σουμε στο βαθμό που μας χρειάζεται.

Ας γίνει αιτία αυτή η συμφορά, τουλάχιστον, για την 

αφύπνιση, για μια αρχή ενσυνείδητων επιλογών. 

Η χρήση ηλιακής ενέργειας για κάλυψη των ενερ-

γειακών μας αναγκών –τόσο άμεσων όσο και μελ-

λοντικών– θα πρέπει πλέον ν’ αποτελέσει πρωταρ-

χικό στόχο και ραχοκοκαλιά μιας νέας φωτισμένης 

ενεργειακής πολιτικής, που θα πρέπει τώρα να επα-

ναχαραχθεί με το φως των νέων δεδομένων, και όχι 

το φτωχό συγγενή που μας επιβάλλουν συμβατικές 

υποχρεώσεις.

Επιλογές

Οι επιλογές είναι δύο. Είτε θα στραφούμε στην πε-

πατημένη, ανασύρωντας από τα συρτάρια τα κα-

λυμμένα ακόμα από τις σκόνες της έκρηξης και της 

καταστροφής σχέδια της ενεργειακής πολιτικής 

μέχρι την επόμενη έκρηξη του νέου ενδεχομένως 

Η ηλιακή ενέργεια και το ενεργειακό μας πρόβλημα

Παρέχεται τώρα η 
ευκαιρία να ενεργήσουμε 
μελετημένα, ψύχραιμα, με 
λογική, μαθαίνοντας έστω 
μια φορά από τα λάθη μας

➤
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Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου*

Πέρα από τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις, το κράτος και ο ευρύτερος δημό-

σιος τομέας θα πρέπει να πάρουν σοβαρά πλέον μέτρα για μείωση της ζήτη-

σης ενέργειας, όχι μόνο για περιβαλλοντικούς, αλλά και για οικονομικούς λόγους. 

Ο οδικός φωτισμός είναι ένα σημαντικό μέτρο για τη μείωση της εγκληματικότη-

τας, ενώ διευκολύνει και τις δραστηριότητες του κοινού. Υπάρχουν διεθνή πρότυ-

πα για το φωτισμό στους δρόμους, καθώς και πολλά μοντέλα που έχουν αναπτύ-

ξει εταιρείες κατασκευής και πώλησης συστημάτων οδικού φωτισμού. Όλα αυτά δι-

ασφαλίζουν το επίπεδο φωτισμού, αλλά κυρίως την ομοιομορφία, ούτως ώστε να 

μην υπάρχουν σκοτεινά σημεία.

Ένα, όμως, εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο, στο οποίο δεν έχουμε δώσει σημασία εί-

ναι το γεγονός ότι η υποχρέωση είναι για το φωτισμό του δρόμου και όχι των γει-

τονικών χωραφιών και κατοικιών. Οποιοσδήποτε φωτισμός καταλήγει οπουδήπο-

τε αλλού εκτός από το οδόστρωμα είναι σπατάλη και απώλεια ενέργειας και πολ-

λές φορές αποτελεί και ενόχληση στις γειτονικές κατοικίες.

Στην Κύπρο, την ευθύνη για τον οδικό φωτισμό σε πόλεις 

και κοινότητες την έχει η τοπική Αρχή, για τους αυτοκι-

νητόδρομους το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ενώ 

σύμβουλος των πιο πάνω είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύ-

πρου.

Μέχρι τώρα, το θέμα του οδικού φωτισμού δεν έχει εξε-

ταστεί σοβαρά, αν και πολλοί δήμοι έχουν αναζητήσει λύ-

σεις, αφού τα έξοδα που επωμίζονται για τον οδικό φω-

τισμό είναι πολύ ψηλά. Όσοι δήμοι έχουν υπογράψει το 

Σύμφωνο των Δημάρχων έχουν ήδη αρχίσει να εξετά-

ζουν τα μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για 

τον οδικό φωτισμό σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς και ως αποτέλε-

σμα έχει αναπτυχθεί μια σειρά από λύσεις που –χωρίς να επηρεάσουν το επί-

πεδο ασφαλείας– προσφέρουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέρ-

γειας και επομένως μείωση εξόδων. 

Ένα τέτοιο μέτρο είναι, για παράδειγμα, η μείωση του επιπέδου φωτισμού ορισμέ-

νες ώρες πριν την ανατολή του ήλιου. Αυτό, για να γίνει εφικτό, χρειάζεται προ-

γραμματισμό, ούτως ώστε η αλλαγή των εξαρτημάτων να μπορεί να στηρίξει τη συ-

γκεκριμένη εφαρμογή. 

Ακόμη πιο απλό σύστημα είναι η επιλογή ειδικών φωτιστικών συστημάτων που 

εστιάζουν το φως πάνω στην άσφαλτο. Πολλές φορές, τέτοια συστήματα αναρτού-

νται σε μεταλλικά καλώδια πάνω από το κέντρο του οδοστρώματος, ούτως ώστε να 

εστιάζεται το φως μόνο στο δρόμο και όχι αλλού.

Για εντελώς καινούργιες εγκαταστάσεις, ο φωτισμός επιλογής είναι πλέον αυτός 

που βασίζεται στην τεχνολογία των LEDs, η οποία 

προσφέρει ψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια 

ζωής. Τα φωτιστικά αυτά δεν έχουν κανένα κίνδυνο 

για την υγεία και γι’ αυτό δεν υπάρχει λόγος να το-

ποθετούνται σε πολύ ψηλούς πασσάλους, μειώνο-

ντας έτσι την απόδοσή τους.

Οι μικρές απώλειες των συστημάτων αυτών επιτρέ-

πουν τη σύνδεσή τους με φωτοβολταϊκά συστήμα-

τα, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι το ότι μπορεί 

εύκολα να ρυθμιστεί το επίπεδο φωτισμού τους. 

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μειώνεται ο φωτισμός 

όταν αρχίσει να ξημερώνει, αλλά επίσης ότι σε εμπορικούς δρόμους με πολύ φω-

τισμό από βιτρίνες, αυτός μπορεί να αυτορυθμίζεται ανάλογα με το επίπεδο του 

φωτισμού.

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών είναι τόσα πολλά που αξίζει να μελετη-

θεί ακόμη και η αντικατάσταση των συστημάτων που υπάρχουν τώρα.

Ένας άλλος απλός και ανέξοδος τρόπος, με τον οποίο πειραματίζονται πολλές χώ-

ρες και ιδιαίτερα με το φωτισμό σε αυτοκινητόδρομους, είναι η αφαίρεση ενός λα-

μπτήρα κάθε τρεις. 

Αυτή την εποχή αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα προβλήματα με την παροχή ενέρ-

γειας και η τιμή του ηλεκτρισμού θα ανέβει. Γι’ αυτό είναι πλέον πολύ σημαντικό να 

εξεταστούν τα πιο πάνω, καθώς και άλλα μέτρα που υπάρχουν όχι μόνο για μείω-

ση της κατανάλωσης, αλλά και για τη σημαντική μείωση των εξόδων που τα μέτρα 

αυτά προσφέρουν.

 * Επίτροπος Περιβάλλοντος

Η σπατάλη ενέργειας στον οδικό φωτισμό

πυρηνικού σταθμού ή σταθμού υγραερίου, είτε θα 

χαράξουμε μια νέα ευφάνταστη σύγχρονη ενεργει-

ακή πολιτική, σύμφωνη με τις σύγχρονες τάσεις και 

τους προβληματισμούς της παγκόσμιας πλέον οι-

κονομίας και πολιτικής στρατηγική (ας παραδειγμα-

τιστούμε κι από τις σύγχρονες τάσεις της παγκό-

σμιας βιομηχανίας, ηλιακά οχήματα κ.λπ.).

Αυτή είναι μια κατεύθυνση που θα βρει απεριόριστη 

στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιστώντας την 

Κύπρο πρωτοστάτη και πυλώνα της Ευρώπης στον 

τομέα της ηλιακής ενέργειας, και μάλιστα εντός των 

πλαισίων της δεδηλωμένης ευρωπαϊκής ενεργειακής 

πολιτικής.

Εκτός από τα άμεσα, επακόλουθα οφέλη από μια τέ-

τοια στροφή στην ηλιακή ενέργεια, η Κύπρος θα μπο-

ρούσε να καταστεί ένα παγκόσμιο κέντρο έρευνας σε 

θέματα ηλιακής ενέργειας, προσελκύοντας ερευνητές 

και  κορυφαίους επιστήμονες  από όλο τον κόσμο και 

επενδύοντας τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και 

σε βιομηχανίες παραγωγής. 

Έτσι, ας στραφούν επιτέλους οι κυβερνώντες και άλ-

λοι αρμόδιοι στον κατάλληλα καταρτισμένο επιστημο-

νικό κόσμο, στα πανεπιστήμια, με σωστές διαδικασίες 

και σοβαρές και έγκυρες μελέτες, αξιοκρατικά και πα-

ραμερίζοντας πλέον τον κανόνα της γνωστής κομμα-

τικής και αναξιοκρατικής προώθησης, του ρουσφετιού 

και  εξυπηρέτησης ημετέρων, της κρατικής γραφειο-

κρατίας και ανεπάρκειας που όλοι γνωρίζουμε και μας 

έχει οδηγήσει στην καταστροφή. 

Αυτό δεν μπορεί να θεωρείται πλέον ρομαντισμός –ως 

είθισται– από τους επαΐοντες του τομέα διαχείρισης 

της ενέργειας, γιατί τότε αυτό θα σήμαινε πως μάλλον 

οι ίδιοι κάπου σε κάποιο μαζούτ έχουν… κολλήσει. Η 

εκμετάλλευση και χρήση της ηλιακής ενέργειας απο-

τελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους τομείς 

επένδυσης της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό μαρτυ-

ρούν και οι ανερχόμενοι ρυθμοί στους χρηματιστηρια-

κούς δείκτες του τομέα των νέων εναλλακτικών μορ-

φών ενέργειας, σε αντίθεση με την αρνητική πορεία 

και γενικότερη κατρακύλα άλλων τομέων.

Αν ο ήλιος της Κύπρου έκανε τον τουρισμό να λέγεται 

«η κότα που γεννά χρυσά αυγά», η χρήση της ηλιακής 

του ενέργειας είναι ασφαλώς το χρυσορυχείο.  

Ας εκτελέσουμε όλοι το χρέος μας.

*Αρχιτέκτονας

Όσοι δήμοι έχουν 
υπογράψει το Σύμφωνο 
των Δημάρχων έχουν 

ήδη αρχίσει να εξετάζουν 
τα μέτρα μείωσης της 

κατανάλωσης ενέργειας 
για τον οδικό φωτισμό

Οποιοσδήποτε φωτισμός καταλήγει οπουδήποτε αλλού εκτός 

από το οδόστρωμα είναι σπατάλη και απώλεια ενέργειας.
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Aτμοσφαιρική ρύπανση καλείται η παρουσία στην 

ατμόσφαιρα ρύπων σε ποσότητα, συγκέντρωση 

ή διάρκεια, που έχουν ως αποτέλεσμα την αλλοίω-

ση της δομής, της σύστασης και των χαρακτηριστι-

κών της ατμόσφαιρας. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να 

προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη 

υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυ-

στήματα. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως οι 

μεταφορές, η βιομηχανία και οι οικιστικές θερμάνσεις 

είναι οι κύριες πηγές εκπομπής αέριων ρύπων. Αρμό-

δια Αρχή για την παρακολούθηση, εκτίμηση και δια-

χείριση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο είναι το 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE).

Η παρακολούθηση και διαχείριση της ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο γίνεται μέσα από τις 

πρόνοιες του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού 

Αέρα Νόμου του 2010 (Ν. 77(Ι)/2010) και δύο σειρών 

Κανονισμών που καθορίζουν όρια ποιότητας ατμο-

σφαιρικού αέρα για συγκεκριμένους ρύπους. 

Παρακολούθηση 

Για την παρακολούθηση της ποιότητας του ατμο-

σφαιρικού αέρα στην Κύπρο, το ΤΕΕ λειτουργεί δί-

κτυο (Σχήμα 1) εννέα σταθμών, πλήρως εξοπλισμέ-

νων με αυτόματα όργανα συνεχούς μέτρησης των 

ρύπων: όζον (O3), μονοξείδιο, διοξείδιο και οξείδια 

του αζώτου (NO/NO2/NOx), διοξείδιο του θείου (SO2), 

μονοξείδιο του άνθρακα (CO), αιωρούμενα σωματί-

δια (ΑΣ10, ΑΣ2.5), βενζόλιο και άλλες πτητικές οργανι-

κές ενώσεις (ΠΟΕ). Οι συγκεντρώσεις των βαρέων με-

τάλλων (Pb, As, Cd, Ni, κτλ) υπολογίζονται ύστερα από 

ανάλυση –σε χημικό εργαστήριο– των φίλτρων, στα 

οποία συλλέγονται τα αιωρούμενα σωματίδια. Το δί-

κτυο επεκτάθηκε πρόσφατα με την αγορά και εγκα-

τάσταση τεσσάρων νέων σταθμών στις περιοχές 

Κάβο Γκρέκο, Ακάμα, Τροόδους και Σταυροβουνίου.

Σχήμα 1: Δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του 

αέρα στην Κύπρο.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που λαμβάνονται 

από τους εν λόγω σταθμούς δημοσιεύονται επιγραμ-

μικά στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα www.airquality.

gov.cy μαζί με πολλές άλλες πληροφορίες που αφο-

ρούν την ποιότητα του αέρα για πληροφόρηση του 

κοινού. Επιπρόσθετα, για την άμεση ενημέρωση 

του κοινού υπάρχει μια γιγαντοοθόνη στον περίβο-

λο του αστυνομικού σταθμού Λυκαβητού, καθώς και 

δυο εσωτερικές οθόνες, μια στο Κέντρο Εξυπηρέτη-

σης του Πολίτη στη Λευκωσία και μια στην είσοδο του 

υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Λόγω της σημασίας που έχουν οι μετεωρολογικές 

συνθήκες στη διασπορά των διαφόρων ρύπων στην 

ατμόσφαιρα, για την καλύτερη αξιολόγηση των απο-

τελεσμάτων των μετρήσεων μετρούνται ταυτόχρονα 

οι βασικότερες μετεωρολογικές παράμετροι, όπως εί-

ναι η διεύθυνση και η ταχύτητα του ανέμου, η θερ-

μοκρασία περιβάλλοντος, η σχετική υγρασία, η ατμο-

σφαιρική πίεση και η ηλιακή ακτινοβολία.  

Εκτίμηση ποιότητας

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων των κυριότερων 

ατμοσφαιρικών ρύπων στις πιο πάνω περιοχές δεί-

χνουν ότι οι συγκεντρώσεις των περισσοτέρων ρύ-

πων, όπως του διοξειδίου του θείου, του μονοξειδί-

ου του άνθρακα, του διοξειδίου και των οξειδίων του 

αζώτου, του βενζολίου, του μολύβδου, του αρσενικού, 

του καδμίου, του νικελίου και του βενζο(α)πυρενίου, 

βρίσκονται κάτω από τις αντίστοιχες οριακές τιμές.

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται οι μέσες ετήσιες τιμές 

διαφόρων ρύπων στον κυκλοφοριακό σταθμό Λευ-

κωσίας, από το 2000 μέχρι και το 2009. Παρατηρείται 

σαφής μείωση της συγκέντρωσης των ρύπων NOx, 

CO και SO2. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη 

βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων, στην εισαγω-

γή οχημάτων νέας τεχνολογίας εξοπλισμένων με κα-

ταλύτη, στην περιοδική επιθεώρηση των οχημάτων 

κ.ά. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις του όζοντος 

και των αιωρούμενων σωματιδίων. 

Σχήμα 2: Μέσες ετήσιες τιμές ΝΟ, ΝΟ2, ΝΟx, SO2 και 

ΑΣ10 (PM10) στον κυκλοφοριακό σταθμό Λευκωσίας.

Στην περίπτωση του όζοντος οι υπερβάσεις οφείλο-

νται σε μεγάλο βαθμό στις κλιματολογικές συνθή-

κες που επικρατούν στην Κύπρο, όπως είναι οι ψη-

λές θερμοκρασίες και η ψηλή ηλιοφάνεια που συμ-

βάλλουν στη δημιουργία του, καθώς και στη διασυνο-

ριακή ρύπανση με τη μεταφορά του όζοντος και των 

πρόδρομων ουσιών του από την ανατολική Μεσόγειο 

και τα γειτονικά κράτη. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται οι 

μέσες ετήσιες τιμές όζοντος σε τέσσερις αντιπροσω-

πευτικές περιοχές, όπου φαίνεται ότι οι συγκεντρώ-

σεις όζοντος σε μη αστικές περιοχές (Αγία Μαρίνα 

Ξυλιάτου) είναι πιο ψηλές.

Σχήμα 3: Μέσες ετήσιες τιμές όζοντος (Ο3) σε 

διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Υπερβάσεις οριακών τιμών παρατηρήθηκαν και 

στην περίπτωση των Αιωρούμενων Σωματιδίων, οι 

οποίες οφείλονται, μεταξύ άλλων, στις εκπομπές 

από τα οχήματα, τις κεντρικές θερμάνσεις, διάφο-

ρες βιομηχανικές πηγές, καθώς επίσης και στην 

αερομεταφερόμενη σκόνη από τις γεωργικές πε-

ριοχές και από τη Σαχάρα, στην επαναιώρηση σκό-

νης από τους δρόμους και τις ακάλυπτες περιοχές 

των πόλεων κατά τις περιόδους της ξηρασίας, κα-

θώς και στα άλατα από τη θάλασσα. Στο Σχήμα 4 

παρουσιάζονται οι ετήσιες μέσες τιμές των Αιω-

ρούμενων Σωματιδίων (ΑΣ10) σε πέντε σταθμούς. 

Εκτός από τις τιμές στο Σταθμό Υποβάθρου, όλες 

υπερβαίνουν την ετήσια οριακή τιμή, που είναι 40 

μg/m3.

Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται ο αριθμός των υπερ-

βάσεων της 24ωρης οριακής τιμής (50 μg/m3) 

στους ίδιους σταθμούς. Εκτός από το Σταθμό 

Υποβάθρου, στους άλλους σταθμούς ο αριθμός 

των υπερβάσεων ξεπερνά κατά πολύ το μέγι-

στο επιτρεπόμενο αριθμό των 35 υπερβάσεων 

ανά έτος.

Διαχείριση της ποιότητας

Για αντιμετώπιση του προβλήματος των υπερβά-

σεων, ειδικά για τα ΑΣ10, αλλά και για βελτίωση 

της ποιότητας του αέρα όσον αφορά και τους άλ-

λους ρύπους, το ΤΕΕ ετοίμασε Σχέδιο Δράσης για 

τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα, το οποίο 

εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2008 

και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Ταυ-

τόχρονα, εντός του 2010 συνέχισε την έρευνα για 

τον εντοπισμό των πηγών προέλευσης των ΑΣ10 

με χημικές αναλύσεις, για να καθοριστεί το ποσο-

στό συνεισφοράς των φυσικών πηγών, ώστε να 

μπορούν να υλοποιηθούν ρεαλιστικά μέτρα για τη 

μείωση των ανθρωπογενών πηγών.

Η πρόοδος στην υλοποίηση του εν λόγω Σχεδί-

ου Δράσης παρακολουθείται από το ΤΕΕ μέσω της 

Τεχνικής Επιτροπής που προβλέπεται στη σχετι-

κή νομοθεσία και στην οποία συμμετέχουν εκ-

πρόσωποι άλλων πέντε συναρμόδιων υπουργεί-

ων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

άλλοι φορείς.

Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο
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Mε βάση αυστηρότερους Κανόνες που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι 

οποίοι θ’ αρχίσουν να ισχύουν την 1η Μαΐου 2013, θα περιοριστούν στο 

ελάχιστο οι βιομηχανικές χρήσεις του κρεοζώτου, μιας τοξικής χημικής ουσί-

ας, γνωστής από τη χρήση της στους ξύλινους στρωτήρες των σιδηροδρομικών 

γραμμών, τους στύλους των ηλεκτρικών δικτύων και τους φράκτες. Το κρεόζωτο, 

που είναι καρκινογόνο, δεν θα μπορεί πλέον να διατεθεί στην αγορά της ΕΕ παρά 

μόνο εάν η εταιρεία που το διαθέτει λάβει σχετική άδεια. Η χρήση του κρεοζώ-

του από τους καταναλωτές έχει απαγορευτεί ήδη από το 2003. 

Η νέα απόφαση της Επιτροπής τροποποιεί την Οδηγία περί Βιοκτόνων και προκύ-

πτει από εκτίμηση του κινδύνου που παρουσιάζει το κρεόζωτο για την ανθρώπι-

νη υγεία και το περιβάλλον. Το κρεόζωτο είναι καρκινογόνο σε όλα τα επίπεδα συ-

γκέντρωσης και το περιβάλλον απειλείται ιδιαίτερα όταν τα ξύλα που έχουν υπο-

στεί κατεργασία με κρεόζωτο έλθουν σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με τα ύδατα. 

Ο Janez Potocnik, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Η 

σημερινή απόφαση θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλο-

ντος για όλους. Ορισμένες χρήσεις του κρεοζώτου θα συνεχιστούν, αλλά οι νέοι πε-

ριορισμοί θα εξασφαλίσουν ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα δίδεται προτεραιότητα 

στην ασφάλεια. Η βιομηχανία πρέπει τώρα να εντείνει τις προσπάθειές της για να 

βρει βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που να επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον».

Το κρεόζωτο είναι βιομηχανικό υλικό προληπτικής κατεργασίας του ξύλου που 

χρησιμοποιείται άνω της εκατονταετίας, αλλά η τοξικότητά του προκαλεί όλο και 

περισσότερες ανησυχίες. Είναι ένα πολύπλοκο μείγμα εκατοντάδων διαφορετι-

κών ενώσεων που περιλαμβάνουν δι- και πολυ-κυκλικούς αρωματικούς υδρογο-

νάνθρακες, οι οποίοι είναι πολύ επιβλαβείς για το περιβάλλον και συνιστούν μη 

αποδεκτό κίνδυνο για τις μελλοντικές γενιές. 

Οι ξύλινοι στρωτήρες για σιδηροδρομικές γραμμές, οι οποίοι έχουν υποστεί κα-

τεργασία με κρεόζωτο, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ευρέως από σιδηροδρο-

μικές επιχειρήσεις, ιδίως σε αγροτικές περιοχές ή σε δυσπρόσιτα σημεία. Πολύ 

γνωστοί επίσης είναι οι ξύλινοι στύλοι που χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν 

καλώδια ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Σημαντική αγορά για την κα-

τεργασμένη με κρεόζωτο ξυλεία αποτελούν οι φράκτες για γεωργικές και βιομη-

χανικές χρήσεις.

Από αναλύσεις κύκλου ζωής προκύπτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρ-

χουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις. Συνεπώς, τα κράτη-μέλη μπορούν να 

εγκρίνουν τη διάθεση κρεοζώτου στην αγορά για σαφώς καθορισμένες χρήσεις, 

στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται εναλλακτικά προϊόντα που να προκαλούν 

λιγότερη ζημιά στο περιβάλλον. Για τις περιπτώσεις αυτές, ισχύουν αυστηρές 

προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων προστασίας των εργαζόμενων 

από την έκθεση κατά την κατεργασία της ξυλείας και το χειρισμό του κατεργα-

σμένου ξύλου. Από τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, που αποτελούσε 

μέρος της διαδικασίας λήψης της απόφασης, προέκυψε ότι υφίσταται σημαντικό 

κοινωνικοοικονομικό όφελος από τη χρήση κρεόζωτου σε ορισμένες εφαρμογές. 

Επόμενα βήματα

Τα κράτη-μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν εθνική νομοθεσία 

συμμόρφωσης με τη νέα Οδηγία, το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2012. Η νο-

μοθεσία θα εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2013.

Ιστορικό

Από τεχνική άποψη, το σημερινό μέτρο αποτελεί τροποποίηση της Οδηγίας περί 

Βιοκτόνων, με την οποία το κρεόζωτο προστίθεται στο Παράρτημα 1, ήτοι στον 

κατάλογο δραστικών ουσιών και των απαιτήσεων που έχουν συμφωνηθεί σε κοι-

νοτικό επίπεδο για να αποτελούν οι ουσίες αυτές συστατικά βιοκτόνων. Η Οδη-

γία περί Βιοκτόνων αποσκοπεί στην εναρμόνιση της ευρωπαϊκής αγοράς βιοκτό-

νων και των δραστικών τους ουσιών, με στόχο την εξασφάλιση προστασίας υψη-

λού επιπέδου για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον. 

Περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/biocides/creosote.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Αυστηρότεροι περιορισμοί στις βιομηχανικές 
χρήσεις του κρεοζώτου 

Νέα έργα

Επιπρόσθετα στα πιο πάνω, για τον εντοπισμό των 

πηγών προέλευσης των ΑΣ10, το ΤΕΕ υπέβαλε πρό-

ταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υλοποίηση έργου 

με σκοπό την παρακολούθηση, μοντελοποίηση και δι-

αχείριση των ΑΣ10 στην Κύπρο. Το έργο αυτό συγ-

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE+ και κύριο 

σκοπό έχει την τεκμηρίωση της συνεισφοράς σκό-

νης από τις διάφορες διασυνοριακές και τοπικές πη-

γές. Επίσης, το έργο στοχεύει στη διαμόρφωση και 

βελτιστοποίηση του προγράμματος μέτρων διαχείρι-

σης καθώς και στην πρόβλεψη και χαρτογράφηση της 

ποιότητας του αέρα στην Κύπρο.

Το έργο άρχισε τον Ιανουάριο του 2011 και θα διαρκέ-

σει τρία χρόνια. Ανάδοχος του έργου είναι το ΤΕΕ και 

οι συμμετέχοντες φορείς είναι το Αριστοτέλειο Πανε-

πιστήμιο, η ESS Βελγίου, το Τεχνολογικό Πανεπιστή-

μιο Κύπρου και η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Κύπρου. 

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην εξειδι-

κευμένη ιστοσελίδα του έργου www.life-airquality.eu.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχήμα 5: Αριθμός υπερβάσεων της 24ωρης οριακής τιμής (50 μg/m3) σε 

διάφορες περιοχές.

Σχήμα 4: Μέσες ετήσιες τιμές ΑΣ10 σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.
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Της Νανάς Μιχαηλίδου*

O σεισμός μεγέθους 8,9 βαθμών στην κλίμα-

κα Richter που έπληξε τη βορειοανατολι-

κή Ιαπωνία στις 11 Μαρτίου, ο ισχυρότερος που 

έχει καταγραφεί ποτέ στη «Χώρα του Ανατέλλο-

ντος Ηλίου», μας έχει συγκλονίσει και συγκινήσει 

όλους. Ο απλός κόσμος δύσκολα αντιλαμβάνεται 

το μέγεθος αυτό. Θα μπορούσαμε απλώς να ανα-

φέρουμε ότι ένας σεισμός μεγέθους 9 βαθμών 

στη Richter απελευθερώνει ενέργεια 25.000 φο-

ρές περισσότερη σε σχέση με ένα σεισμό 6 βαθ-

μών, που για την Κύπρο θα θεωρείται πολύ με-

γάλος.

Από την άλλη, εύκολα είναι αντιληπτό ότι η κα-

ταστρεπτικότητα ενός σεισμού εξαρτάται άμεσα 

από το χώρο στον οποίο συμβαίνει. Αν συμβεί 

κοντά σε κατοικημένες περιοχές, και ειδικά εάν 

το εστιακό βάθος είναι μικρό, τότε η καταστρε-

πτικότητά του θα είναι πολύ πιο μεγάλη παρά εάν 

συμβεί σε μεγάλη απόσταση και βάθος. 

Αυτό που συνέβη στην Ιαπωνία ήταν κάτι πρω-

τοφανές. Το ρήγμα στο φλοιό της γης που διαρ-

ρήχθηκε είχε μήκος περί τα 500 χιλιόμετρα και η 

μετακίνηση κατά μήκος του ρήγματος ήταν περί 

τα 30 χιλιόμετρα. Η μέγιστη καταγραφείσα επι-

τάχυνση (βασικό μέγεθος για τον αντισεισμικό 

σχεδιασμό των κατασκευών) έφτασε μέχρι και τα 

3g, όπου «g» η επιτάχυνση της βαρύτητας. Το μέ-

γεθος αυτό είναι κολοσσιαίο, εάν σκεφτεί κανείς 

ότι στην Κύπρο σχεδιάζουμε τις κατασκευές μας 

για 0,10 έως 0,25g.

Η Κύπρος, αν και βρίσκεται μέσα στη δεύτερη σε 

έκταση σεισμογενή ζώνη της γης, ωστόσο είναι 

σ’ ένα τμήμα αυτής της ζώνης σχετικά λιγότερο 

ενεργό. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στο όριο μεταξύ 

της Αφρικανικής και Ευρασιατικής Πλάκας, μέσα 

σε μία γενική ζώνη κατάδυσης που εκτείνεται σε 

τοξοειδή μορφή, γνωστή ως κυπριακό τόξο. 

Οι σεισμοί στην περιοχή μας έχουν μεγέθη που 

σπάνια υπερβαίνουν το 7, χωρίς φυσικά αυτό να 

σημαίνει ότι ένας τέτοιος σεισμός δεν θα μπο-

ρούσε να προξενήσει πολύ εκτεταμένες ζημιές, 

ειδικά εάν είχε μικρό εστιακό βάθος και γινόταν 

κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ο σεισμός στην 

Αθήνα του 1999 είχε μέγεθος 6, και όλοι θυμό-

μαστε τις φοβερές καταστροφές που προκάλεσε.

Βέβαια, μπορεί οι Ιάπωνες να έχουν μεγαλύτε-

ρους σεισμούς από εμάς, είναι όμως και καλύ-

τερα προετοιμασμένοι. Πρώτα απ’ όλα, σχεδιά-

ζουν τις κατασκευές τους ώστε να αντέχουν πιο 

έντονες σεισμικές δονήσεις, ενώ από μικρή ηλι-

κία φροντίζουν να έχουν μία σωστή αντισεισμική 

εκπαίδευση, γιατί η γνώση είναι προστασία στο 

σεισμό. 

Αντισεισμική εκπαίδευση 

Μέσα από μία σωστή αντισεισμική εκπαίδευση 

μπορούμε να αναπτύξουμε μία αντισεισμική συ-

νείδηση και να είμαστε σε θέση ανά πάσα στιγμή 

να αντιμετωπίσουμε αυτό το φυσικό φαινόμενο.

Μαθαίνουμε, λοιπόν, τι κάνουμε ΠΡΙΝ, κατά τη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΜΕΤΑ το σεισμό, και διατηρώντας 

την ψυχραιμία μας την ώρα του σεισμού, εφαρ-

μόζουμε αυτά που έχουμε μάθει.

Για αυτή την εκπαίδευση ψάξαμε και βρήκα-

με στο διαδίκτυο διάφορους ιστοχώρους. Εντύ-

πωση μας προκάλεσε ο ιστοχώρος του Οργανι-

σμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 

(Ο.Α.Σ.Π.), τον οποίο και σας προτείνουμε να επι-

σκεφθείτε www.oasp.gr. Πρόκειται για έναν ελ-

ληνικό διαδικτυακό τόπο με πλούσιο ενημερωτι-

κό υλικό. Ο Ο.Α.Σ.Π. ιδρύθηκε το 1983. Είναι Νο-

μικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύε-

ται από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων Ελλάδος. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

αντισεισμικής συνείδησης του πληθυσμού δι-

οργανώνοντας ενημερωτικές ομιλίες, συμμετέ-

χοντας σε ασκήσεις ετοιμότητας σε χώρους ερ-

γασίας, υλοποιώντας ενημερωτικά προγράμματα 

και διανέμοντας το κατάλληλο ενημερωτικό υλι-

κό ανά ομάδα-στόχο.

Στον ιστοχώρο του θα βρείτε οδηγίες αντισεισμι-

κής προστασίας, θα μάθετε τι είναι σεισμός, μέ-

γεθος, εστία, ένταση, επίκεντρο, ρήγμα, σεισμικά 

κύματα, έννοιες που ακούγονται συχνά και που 

επαναλαμβάνονται από όλους μας ύστερα από 

ένα μεγάλο σεισμό. Επίσης θα βρείτε πληροφο-

ρίες για το τι πρέπει να γνωρίζετε για την κα-

τασκευή ή την αγορά σπιτιού, αφού η αντισει-

σμική προστασία πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά 

υπόψη κατά τη μελέτη και την κατασκευή του, 

κι όχι μόνο.  

Και επειδή και τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν 

μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση σεισμού, 

ο Ο.Α.Σ.Π. φρόντισε και για αυτά δημιουργώ-

ντας τους μία ιστοσελίδα που ενημερώνει μέσα 

από παιχνίδια και ψυχαγωγικές δραστηριότητες: 

http://kids.oasp.gr/. 

Η ευθύνη για σωστή ενημέρωση, που βαραίνει 

όλους εμάς τους μηχανικούς, ανεξάρτητα ειδι-

κότητας, είναι αυξημένη. Σε περίπτωτη σεισμού 

θα πρέπει να ανταποκριθούμε με επάρκεια στην 

αποστολή μας και να αποτελέσουμε πυρήνες ορ-

θής ενημέρωσης του απλού κόσμου. Μην χάνε-

τε, λοιπόν, χρόνο. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τα 

θέματα αντισεισμικής προστασίας. Εύχομαι αυτό 

το άρθρο να αποτελέσει έναυσμα για το ξεκίνη-

μα μιας καλής αντισεισμικής εκπαίδευσης, γιατί 

«η γνώση είναι προστασία».

*Πολιτικός μηχανικός

Σεισμός, ας είμαστε προετοιμασμένοι
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Του Διαμαντή Ζαφειριάδη*

Oι επιχειρήσεις, η βιομηχανία και οι κυβερνή-

σεις βρίσκονται κάτω από τεράστιες οικονο-

μικές και περιβαλλοντικές πιέσεις τα τελευταία χρό-

νια. Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος της ενέργειας, 

αλλά και οι πιέσεις για την προστασία του περιβάλ-

λοντος και τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων έχουν 

οδηγήσει στην αναζήτηση τρόπων για αποδοτικότε-

ρη διαχείριση της ενέργειας. Στην παγκόσμια αγορά, 

μια οικονομικά ανταγωνιστική επιχείρηση, βιομηχα-

νία, αλλά ακόμη και μια κυβέρνηση, πρέπει να λάβει 

υπόψη της την εξοικονόμηση ενέργειας σε σημαντι-

κές αποφάσεις που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα 

και μελλοντικές επενδύσεις.

Το πρόσφατο τραγικό συμβάν στο Μαρί μάς έδω-

σε ακόμη ένα μάθημα για την ανάγκη σωστότερης 

ενεργειακής διαχείρισης όχι μόνο από τις κυβερνή-

σεις, αλλά και από εμάς τους ίδιους στο σπίτι και στις 

επιχειρήσεις.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), στην προ-

σπάθειά του να συμβάλει στην αποτελεσματικότε-

ρη ενεργειακή διαχείριση, εκπόνησε και δημοσίευσε 

το Πρότυπο ISO 50001:2011 «Συστήματα Διαχείρισης 

Ενέργειας – Απαιτήσεις και οδηγός χρήσης», τον Ιού-

νιο του 2011. Ένα τέτοιο Πρότυπο ενεργειακής δια-

χείρισης παρέχει το πλαίσιο συστηματοποίησης των 

προσπαθειών των επιχειρήσεων και των κυβερνήσε-

ων για την εξοικονόμηση ενέργειας, καθιερώνοντας 

ένα Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ).

Το ISO 50001 στοχεύει στη συστηματική διαχείριση 

των χρησιμοποιούμενων ενεργειακών πόρων μιας 

επιχείρησης/Οργανισμού μέσω της εγκατάστασης 

και λειτουργίας ενός συστήματος διεργασιών και δι-

αδικασιών, οι οποίες θα ελέγχουν τις βασικές ενερ-

γειακές πλευρές του Οργανισμού. Ένα ΣΔΕ που εγκα-

θιδρύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτή-

σεις του παραπάνω Προτύπου εντοπίζει τις ευκαιρί-

ες ενεργειακής βελτίωσης και καθιερώνει συγκεκρι-

μένους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους εξοι-

κονόμησης ενέργειας. Οι εν λόγω σκοποί και στόχοι 

επιτυγχάνονται μέσω προγραμμάτων συστηματικής 

διαχείρισης της ενέργειας, νέων αποδοτικών τεχνο-

λογιών, υλικών και διεργασιών παραγωγής, τα οποία, 

πέρα από το οικονομικό όφελος, βοηθούν τις επι-

χειρήσεις να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους 

και να αυξήσουν την ποιότητα των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών τους. Εκτός από τη βελτίωση της ενερ-

γειακής αποδοτικότητας, ένα ΣΔΕ μπορεί να οδηγή-

σει σε βελτίωση των κριτηρίων συντήρησης εξοπλι-

σμού και επιλογής προμηθευτών, αλλά ακόμα και στη 

βελτίωση της διακύμανσης της ποιότητας στις διερ-

γασίες παραγωγής. Επίσης, μπορεί να περικόψει κό-

στη και να μειώσει εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, 

παρέχοντας ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα 

για την επιχείρηση.

Άλλα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του ISO 50001 

είναι η συγκριτική προτυποποίηση (benchmarking), η 

μέτρηση, η τεκμηρίωση και η αναφορά των βελτιώσε-

ων της ενεργειακής έντασης και των επιπτώσεών τους 

στο περιβάλλον. Η ύπαρξη διαφάνειας και καλύτερης 

επικοινωνίας σχετικά με τη διαχείριση των ενεργεια-

κών πόρων, αλλά και η αξιολόγηση και η ιεράρχηση της 

υλοποίησης νέων ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, 

αποτελούν επιπλέον οφέλη της εφαρμογής ενός ΣΔΕ.

Για την ορθή εφαρμογή της ενεργειακής διαχείρι-

σης σε μια βιομηχανία, απαιτείται αρχικά η διενέρ-

γεια Ενεργειακής Επιθεώρησης, από την οποία θα 

προκύψει, μεταξύ άλλων, και σαφής εικόνα για την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η βιομηχανία από 

ενεργειακή άποψη. Το ΣΔΕ, σύμφωνα με το Πρότυπο 

ISO 50001, μπορεί να εφαρμοστεί και να πιστοποι-

ηθεί τόσο αυτοτελώς όσο και ενοποιημένα με άλλα 

Συστήματα Διαχείρισης (όπως π.χ. με τα Συστήματα 

Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 9001 και Περιβάλλοντος, 

ISO 14001). Απευθύνεται σε όλους τους τύπους και 

τα μεγέθη των Οργανισμών και επιχειρήσεων, ώστε 

να μπορούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια 

ενιαία πολιτική, να εντοπίζουν τόσο τις σημαντι-

κές ενεργειακές πτυχές όσο και τις εγκαταστάσεις-

δίκτυα-εξοπλισμό που επιφέρουν σημαντικές επι-

πτώσεις στη χρήση και κατανάλωση της ενέργειας. 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ο οποί-

ος είναι ο αρμόδιος φορέας της εκπόνησης και υι-

οθέτησης των ευρωπαϊκών και διεθνών Προτύπων 

στην Κύπρο, παρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα 

και θα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για 

οποιεσδήποτε εξελίξεις.

*Λειτουργός Τυποποίησης του 

Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

Το πρόσφατο τραγικό 
συμβάν στο Μαρί μάς 

έδωσε ακόμη ένα μάθημα 
για την ανάγκη σωστότερης 

ενεργειακής διαχείρισης

Ενεργειακή διαχείριση – Απαίτηση των καιρών
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Οκαλύτερος συντονισμός ανάμεσα στις κυ-

βερνήσεις θα ενισχύσει τη θέση της ΕΕ στις 

διαπραγματεύσεις της με τους διεθνείς προμη-

θευτές ενεργειακών πόρων.

Η εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ενεργεια-

κών πόρων αυξάνεται συνεχώς και γι’ αυτό απαι-

τείται μια ξεκάθαρη στρατηγική που θα διασφα-

λίζει τα ενεργειακά της συμφέροντα στο εξωτε-

ρικό. Ο ανταγωνισμός για την προμήθεια πετρε-

λαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα από υπερπό-

ντιες χώρες, αλλά και τα προβλήματα ανεφοδια-

σμού οδηγούν σε υψηλές και ασταθείς τιμές του 

πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης. 

Με τη νέα πρόταση της Επιτροπής οι χώρες της 

ΕΕ θα μπορούν να μιλούν με μια φωνή στις συ-

ζητήσεις τους με τους προμηθευτές και στις δι-

απραγματεύσεις τους για τη σύναψη διεθνών 

συμφωνιών. Το σχέδιο αυτό θα συμβάλει στην 

ασφάλεια του εφοδιασμού για όλους και με τι-

μές ανταγωνιστικές. 

Η διατύπωση μιας κοινής θέσης θα βοηθήσει 

επίσης στην προώθηση ισχυρών εταιρικών συμ-

φωνιών στον ενεργειακό τομέα με σημαντικές 

γειτονικές χώρες. Η διεθνής συνεργασία είναι 

απαραίτητη για την αντιμετώπιση προκλήσεων 

που είναι κοινές για όλες τις χώρες της ΕΕ, κα-

θώς και για τις περισσότερες άλλες χώρες, όπως 

η κλιματική αλλαγή. 

Η πρόταση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ 

«Ενέργεια 2020», το οποίο προωθεί τη μείωση της 

κατανάλωσης, την αύξηση της ενεργειακής από-

δοσης, την ασφάλεια του εφοδιασμού, τη λήψη 

μέτρων κατά της έλλειψης ενεργειακών πόρων 

και τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης. 

Στα μέτρα για την ασφάλεια του εφοδιασμού 

συγκαταλέγονται: 

• H προώθηση της διαφάνειας: οι χώρες της ΕΕ 

θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις διεθνείς 

συμφωνίες που συνάπτουν στον ενεργειακό το-

μέα. 

• O συντονισμός των διαφόρων πολιτικών ένα-

ντι των χωρών-εταίρων και ο καθορισμός κοινών 

θέσεων στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών. 

• H σύναψη ολοκληρωμένων εταιρικών συμφω-

νιών με σημαντικές χώρες-εταίρους στον ενερ-

γειακό τομέα. 

Συνεργασία με χώρες-εταίρους 

Η μεγαλύτερη διαφάνεια των αγορών και η 

εφαρμογή βιωσιμότερων ενεργειακών πολιτικών 

θα τονώσουν τις επενδύσεις και θα κάνουν τις 

αγορές λιγότερο ευάλωτες σε απρόβλεπτα προ-

βλήματα ανεφοδιασμού. Έτσι, θα αποφεύγονται 

σοβαρές κρίσεις ανεφοδιασμού, όπως συνέβη 

στην Ανατολική Ευρώπη το 2009. 

Ανάμεσα στις προτεραιότητες της ΕΕ είναι η σύ-

ναψη συμφωνίας με το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρ-

κμενιστάν για τον αγωγό φυσικού αερίου μέσω 

της Κασπίας και η δημιουργία νέας εταιρικής σχέ-

σης με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για έργα 

που αφορούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης, προωθείται 

και η καλύτερη πρόσβαση των αναπτυσσόμενων 

χωρών σε βιώσιμες πηγές ενέργειας. 

Επόμενα βήματα 

Η στρατηγική θα εφαρμοστεί μέσα στα επόμενα 

χρόνια και οι χώρες της ΕΕ αναμένεται να αρχί-

σουν να χρησιμοποιούν, το 2012, το νέο σύστη-

μα ανταλλαγής πληροφοριών για τις συμφωνίες 

στον ενεργειακό τομέα. 

Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού 

Σχεδόν στάσιμη προβλέπεται η ανάπτυξη της ΕΕ μέχρι το τέ-

λος του 2011, εξαιτίας της κρίσης του δημόσιου χρέους και της 

αναταραχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Επιβραδύνεται η οικονομική ανάκαμψη στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, 

σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

το δεύτερο εξάμηνο του έτους. 

Περιορισμένη αναμένεται να είναι η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ το δεύτε-

ρο εξάμηνο του 2011. Με βάση τις προοπτικές για τις επτά μεγαλύτε-

ρες χώρες της ΕΕ, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί το τρίτο τρίμηνο μό-

νον κατά 0,2% τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη και το τέταρτο 

τρίμηνο κατά 0,2% στην ΕΕ και 0,1% στην Ευρωζώνη. 

Οι προοπτικές αυτές επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως 

η εξασθένιση των παγκόσμιων αγορών, οι οποίοι έπληξαν τις εξαγω-

γές της ΕΕ, καθώς και από τη μείωση της εγχώριας κατανάλωσης. Επί-

σης, τα συνεχιζόμενα προβλήματα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και 

η κρίση χρέους σε ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης επηρέασαν αρνη-

τικά το κλίμα εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα την αύξηση του επενδυτι-

κούς κόστους για τις επιχειρήσεις. 

Εξαιτίας της αβεβαιότητας στην αγορά και της ανησυχίας για την κρίση 

χρέους, θα υπάρξει μια περίοδος χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης στην 

ΕΕ που θα διαρκέσει περισσότερο και θα είναι βαθύτερη απ’ ό,τι αναμε-

νόταν στις πλήρεις προβλέψεις της Επιτροπής την προηγούμενη άνοιξη. 

Υποχώρηση πληθωρισμού 

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει σταδιακά λόγω της 

μείωσης των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, της εξασθένισης 

της παγκόσμιας ζήτησης και των συγκρατημένων μισθολογικών αυ-

ξήσεων, αν και αναμένεται να παραμείνει πάνω από 2% έως το τέ-

λος του 2011. 

ΑΕΠ 

Δεδομένου ότι ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν υψηλός το πρώτο τρίμηνο του 

2011, το ΑΕΠ για όλο το έτος προβλέπεται να ανέλθει κατά μέσο όρο σε 

1,7% στην ΕΕ και 1,6% στην Ευρωζώνη. 

Η Επιτροπή δημοσιεύει οικονομικές προβλέψεις τέσσερις φορές το 

χρόνο. Οι πλήρεις εαρινές και φθινοπωρινές προβλέψεις καλύπτουν την 

οικονομική ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, την απασχόληση, τα δημοσιο-

νομικά ελλείμματα και το δημόσιο χρέος όλων των κρατών-μελών της 

ΕΕ και πολλών τρίτων χωρών. 

Οι βραχύτερες ενδιάμεσες προβλέψεις –οι οποίες δημοσιεύονται συ-

νήθως το Φεβρουάριο και το Σεπτέμβριο– εξετάζουν τις εξελίξεις σε 

σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις μόνο για τις μεγαλύτερες οι-

κονομίες. 

Οι επόμενες προβλέψεις που θα καλύπτουν όλες τις χώρες της ΕΕ και 

θα έχουν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα θα δημοσιευθούν το Νοέμβριο.

Ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις: η ανάκαμψη καθυστερεί

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Ε Ν Ω Σ Η
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Tο «1ο Διεθνές Συνέδριο για την Ασφάλεια και 

τη Διαχείριση Κρίσεων στους Τομείς των Κατα-

σκευών, του Τουρισμού και των Μικρομεσαίων Επι-

χειρήσεων» (1st CoSaCM), έλαβε χώρα στη Λευκω-

σία μεταξύ 24 και 28 Ιουνίου 2011, στην παρουσία 

100 και πλέον συνέδρων από 21 χώρες. Το Συνέ-

δριο διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστή-

μιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρη-

σης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων, τον Κυπριακό Οργανισμό Του-

ρισμού, τη Cybarco Ltd και την ενεργή υποστήριξη 

του ΕΤΕΚ και του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας 

Κύπρου. Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν 78 επι-

στημονικά άρθρα στον τομέα της ασφάλειας και της 

διαχείρισης κρίσεων.

Η προσεκτική ανάγνωση των άρθρων του Συνε-

δρίου σκιαγραφεί ένα πλαίσιο συμπερασμάτων, τα 

οποία έχουν εφαρμογή στη διεθνή αλλά και κυπρι-

ακή πραγματικότητα, αναδεικνύουν διαχρονικές ελ-

λείψεις σε κρίσιμους τομείς, αλλά και δείχνουν τις 

αναγκαίες κινήσεις που πρέπει να γίνουν για το 

μέλλον.

Κουλτούρα ασφάλειας 

Είναι αυταπόδεικτο γεγονός ότι τα περισσότερα 

από τα μικρά ή μεγάλα συμβάντα ασφάλειας (ατυ-

χήματα) συμβαίνουν εξαιτίας του ανθρώπινου πα-

ράγοντα. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η ύπαρ-

ξη, η εκπαίδευση, η δημιουργία, η καλλιέργεια, και η 

εμπέδωση κουλτούρας ασφάλειας.

Ενώ σε πραγματικό επίπεδο το ζητούμενο είναι η 

καλλιέργεια της κουλτούρας ασφάλειας, σε ερευνη-

τικό επίπεδο είναι η μέτρησή της με τα σωστά ερ-

γαλεία, τα οποία εν πολλοίς αναπτύσσονται ακόμη. 

Η καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας μέσα από την 

εκπαίδευση –δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, Πανεπι-

στήμιο– με την εισαγωγή μαθημάτων στην Πρωτο-

βάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ακόμη και 

πανεπιστημιακών πτυχίων κρίνεται απαραίτητη και 

επιτακτική. Η δημιουργία στοχευμένων πολιτικών 

και η επικοινωνία και εφαρμογή τους στην επιχει-

ρηματική κοινότητα είναι επίσης απαραίτητη.

Διεπιστημονικότητα της ασφάλειας

Ο τομέας της ασφάλειας χαρακτηρίζεται από μια 

πρωτόγνωρη επιστημονική πολυφωνία. Μηχανική, 

οικονομικά, διοίκηση, ψυχολογία είναι μόνο μερι-

κές από τις πτυχές της επιστημονικής σκέψης που 

εντάσσονται στον τομέα ασφάλειας. Προκύπτει σα-

φώς μέσα από τα συμπεράσματα του Συνεδρίου η 

ανάγκη για την ίδρυση και λειτουργία νέων δομών 

που θα προάγουν την επιστημονική σκέψη, αλλά 

και θα φέρουν πιο κοντά την επιχειρηματική με την 

επιστημονική κοινότητα, καλλιεργώντας παράλληλα 

την εφαρμοσμένη έρευνα. 

Εφαρμοσμένη έρευνα 

Ο τομέας της ασφάλειας είναι από τη φύση του 

στοχευμένος στην εφαρμοσμένη έρευνα μιας και 

καταπιάνεται με την επίλυση υπαρκτών προβλημά-

των. Γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η στόχευση 

αυτής της έρευνας να είναι από τη βιομηχανία προς 

την ακαδημαϊκή κοινότητα (bottom up approach) 

και όχι από το πανεπιστήμιο προς τη βιομηχανία 

(top down approach). Για να καταστεί, όμως, αυτό 

δυνατό κρίνεται αναγκαία η δημιουργία μηχανι-

σμών ανταλλαγής εμπειριών υπό τη μορφή cluster.  

Διαχείριση κρίσεων

Η παλαιότερη και πιο πρόσφατη εμπειρία καταδει-

κνύει ξεκάθαρα το γεγονός ότι η ως τώρα διαχείριση 

κρίσεων –μικρών και μεγάλων– χαρακτηρίζεται από 

αποσπασματικότητα και αναποτελεσματικότητα των 

μηχανισμών. Η αδυναμία συνεννόησης, η εμμονή σε 

ξεπερασμένα πρότυπα, η πλήρης άγνοια και η μη 

χρήση επιστημονικών μεθόδων και πρακτικών ανα-

πόφευκτα οδηγούν σε διόγκωση των υπό διαχείρι-

ση προβλημάτων. Η δημιουργία μηχανισμών που θα 

φέρουν πιο κοντά την ακαδημαϊκή κοινότητα στην 

εκτελεστική εξουσία για τη διάχυση εφαρμοσμένης 

και ερευνητικής γνώσης είναι αναγκαία. 

Επίδραση τοπικών και εθιμικών 

χαρακτηριστικών στην ασφάλεια και 

διαχείριση κρίσεων

Είναι γεγονός –προκύπτει ερευνητικά– ότι ένας με-

γάλος αριθμός παραγόντων επιδρούν καταλυτικά 

στον ανθρώπινο παράγοντα (μεμονωμένα, αλλά και 

συλλογικά)  πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και ύστερα 

από ατυχήματα. Ανάμεσα σε αυτούς τους παράγο-

ντες, με την πάροδο των χρόνων, γίνεται σαφές ότι 

σημαντικό ρόλο παίζουν εθιμικοί, κλιματολογικοί, 

θρησκευτικοί και άλλοι παράγοντες που μπορούν 

να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων ή τη λήψη 

μέτρων. Σε ερευνητικό επίπεδο αυτός είναι τομέας 

αιχμής, καθώς δεν υπάρχουν πειραματικά δεδομέ-

να πέραν ορισμένων παρατηρήσεων.  

Ατυχήματα μικρά και μεγάλα θα συμβαίνουν πάντα, 

είναι σημαντικό όμως ο αριθμός τους και η έντασή 

τους να μειωθούν. Είναι σημαντικό επίσης να υπάρ-

ξει διαχείριση των συνεπειών των ατυχημάτων με 

στοχευμένο τρόπο, τέτοιον που να μεριμνά για την 

καταγραφή των συνεπειών, την ανάλυσή τους σε 

βάθος χρόνου και την εξαγωγή ασφαλών συμπε-

ρασμάτων που θα οδηγήσουν στην ελαχιστοποίηση 

του αριθμού και των συνεπειών, και θα οδηγήσουν 

στη λήψη των σωστών αποφάσεων και μέτρων.  

Μέσα από τα συμπεράσματα του Συνεδρίου διαφά-

νηκε η ανάγκη για τη δημιουργία υποστηρικτικών 

μηχανισμών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 

και κρατών που να βοηθούν στη χρηματοδότηση 

έρευνας γύρω από αυτούς τους τομείς.  

Για την Επιστημονική Επιτροπή του «1ου Διεθνούς 

Συνεδρίου για την Ασφάλεια και τη Διαχείριση Κρί-

σεων στους Τομείς των Κατασκευών, του Τουρι-

σμού και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (1st 

CoSaCM)

Δρ Γιώργος Μπούστρας – Επίκουρος Καθηγητής

Δρ Ανδρέας Ευσταθιάδης – Καθηγητής

Σημείωση

Η έκδοση των συμπερασμάτων του Συνεδρίου συμπίπτει 

χρονικά με το τραγικό συμβάν της 11ης Ιουλίου στη Ναυ-

τική Βάση του Ζυγίου. Πολλά από τα συμπεράσματα θα 

μπορούσαν να είναι χρήσιμα για την αποφυγή μελλοντι-

κών καταστροφών μεγάλης κλίμακας. 

«1ο Διεθνές Συνέδριο για την Ασφάλεια και 
τη Διαχείριση Κρίσεων στους Τομείς των Κατασκευών, του 

Τουρισμού και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν
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Απονομή διακρίσεων 
σε μαθητές και φοιτητές

Tο Επιμελητήριο ενημέρωσε το υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού, αλλά και τις διοικήσεις των Πανε-

πιστημίων στην Κύπρο, ότι αποφάσισε να απονέμει τι-

μητική διάκριση στον πρωτεύσαντα μαθητή από κάθε 

σχολείο, που συγκέντρωσε την ψηλότερη βαθμολογία, 

νοουμένου ότι έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον τρία 

από τα πιο κάτω μαθήματα:

• Μαθηματικά

• Πληροφορική

• Σχεδιασμό και τεχνολογία

• Τεχνικό σχέδιο

• Φυσική

• Χημεία.

Την απόφαση για την απονομή της διάκρισης στον 

πρώτο σε επίδοση απόφοιτο κάθε σχολικής χρονιάς θα 

λαμβάνει ο καθηγητικός σύλλογος.

Επίσης, το ΕΤΕΚ θα απονέμει κάθε χρόνο τιμητική δι-

άκριση προς τον πρωτεύσαντα φοιτητή που φοιτά σε 

κλάδο (πτυχίου ή τίτλου) της μηχανικής.

Συνάντηση ETEΚ
με διευθυντή ΤΕΕ

Συνάντηση με το διευθυντή του Τμήματος Επιθεώ-

ρησης Εργασίας, Λέανδρο Νικολαΐδη, είχε αντιπρο-

σωπεία του ΕΤΕΚ στις 6 Σεπτεμβρίου. Θέμα της συζή-

τησης ήταν ο Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστά-

σεις Υγραερίου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν και άλλα θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος.

H κάρτα American Express Green, που σχε-

διάστηκε ειδικά για τα μέλη του ΕΤΕΚ, εί-

ναι πλέον στη διάθεσή μας. Η κάρτα ΕΤΕΚ, πέραν 

των ξεχωριστών προνομίων που προσφέρει ως 

κάρτα American Express με παγκόσμια αναγνώ-

ριση, προσφέρει επιπρόσθετα οφέλη που απευ-

θύνονται αποκλειστικά στα μέλη μας.

Τα πιο σημαντικά προνόμια που θα απολαμβά-

νουν όσα μέλη του ΕΤΕΚ αποκτήσουν την κάρ-

τα είναι:

• Μειωμένη ετήσια συνδρομή της κάρτας: 

€40 αντί €50, που είναι η συνηθισμένη κάρτα 

American Express Green. Μέχρι 31/12/2011 η 

κάρτα προσφέρεται με δωρεάν συνδρομή για 

τον πρώτο χρόνο.

• 1% επιστροφή των χρημάτων σας με αυτόμα-

τη σύνδεση στο Σχέδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ American 

Express. Με τις αγορές σας οπουδήποτε (π.χ. 

εστιατόρια, ξενοδοχεία, βενζίνη κ.λπ.), το 1% 

της αξίας των συναλλαγών σας θα σας επιστρέ-

φεται κάθε τρεις μήνες σε επιταγή που απλά θα 

την εξαργυρώνετε με δωρεάν ψώνια σε όλες τις 

υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

• Ευκολία στην πληρωμή της συνδρομής ΕΤΕΚ 

και της επαγγελματικής άδειας (μέσω JCCsmart/ 

τηλεφωνικά στο ΕΤΕΚ).

• Αποκλειστικές προσφορές ειδικά για κατό-

χους ΕΤΕΚ American Express. Οι προσφορές σή-

μερα είναι:

• Nora Furnishings Limited – 30% έκπτωση μέ-

χρι 30/06/2012

• Mavromatis Books ‘n Stationery – 20% έκ-

πτωση (εκτός από τα είδη προσφοράς) μέχρι 

30/06/2012

• Δωρεάν επιπρόσθετη κάρτα (ETEK American 

Express) για πάντα

• Συμμετοχή στο σχέδιο Selects με εκπτώσεις 

σε πάνω από 400 επιχειρήσεις στην Κύπρο και 

πάνω από 5.000 προσφορές ανά τον κόσμο

• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια.

Για να αποκτήσετε τη νέα κάρτα American Express 

Green του ΕΤΕΚ ή για επιπρόσθετες πληροφορίες, 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε κα-

τάστημα της Τράπεζας Κύπρου, να τηλεφωνήσετε 

στο 1bank στο 800 00 800 (Δευτέρα-Παρασκευή 

7:45-21:30) ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

του ETEK (www.etek.org.cy) ή της Τράπεζας Κύ-

πρου (www.bankofcyprus.com.cy).

H κάρτα American Express Green του ΕΤΕΚ

Στο παρόν στάδιο της αξιολόγησης των προτεινομένων τροποποιήσεων σε σχέση 

με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Πά-

φου, το ΕΤΕΚ τοποθετείται θετικά. 

Σε επιστολή του προς το διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, του υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Επιμελητήριο τονίζει ότι θα επα-

νέλθει με παρατηρήσεις και θέσεις μετά την αναμενόμενη επίσημη δημοσίευση του 

Τοπικού Σχεδίου «οπότε και θα μπορούσαμε να θίξουμε θέματα πέραν των προτει-

νομένων τροποποιήσεων». Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει την προσπάθεια που γίνεται για ανα-

βάθμιση και καλυτέρευση σειράς πτυχών του υφιστάμενου Τοπικού Σχεδίου, πλην 

όμως φρονεί ότι σειρα αλλων τροποποιήσεων θα μπορούσαν να γίνουν από το Πο-

λεοδομικό Συμβούλιο, με στόχο την αύξηση προστασίας των χώρων δημόσιου πρα-

σίνου και ζωνών προστασίας του Τοπικού Σχεδίου, καθώς και την αναβάθμισή τους 

σε ενιαία δημόσια πάρκα.

Το ΕΤΕΚ ζήτησε από το Τμήμα Περιβάλλοντος όπως στη Γνωμάτευση της Περιβαλλο-

ντικής Αρχής τεθούν υπό μορφή αναφορών και εισηγήσεων θέματα που έθεσε το Επι-

μελητήριο κατά τις συζητήσεις για το Τοπικό Σχέδιο.

Οπρόεδρος του Επιμελητηρίου, Στέλιος Αχνιώτης, είχε στις 5 Σεπτεμβρίου συνά-

ντηση με την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ανάπτυξης Αν-

θρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ), Νίκη Ματθαίου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΑΝΑΔ και κατά τη διάρκειά της 

έγινε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Το Επιμελητήριο θεωρεί ως εξαιρετικά 

σημαντική την κοινή διαπίστωση της προοπτικής για περαιτέρω ενδυνάμωση των 

σχέσεων των δύο Oργανισμών και στενότερη συνεργασία στα πολλά και σημαντικά 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος που άπτονται της επιμόρφωσης και ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού.

Θέσεις ΕΤΕΚ για τροποποιήσεις 
στο Τοπικό Σχέδιο Πάφου

Συνάντηση προέδρου ETEK 
με την πρόεδρο της ΑΝΑΔ
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Βέλτιστα, από πλευράς κόστους, επίπεδα ελάχιστων 
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης
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Σειρά αιτήσεων, που υποβλήθηκαν προς το Συμ-

βούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων για χορήγηση πο-

λεοδομικών αδειών κατά παρέκκλιση, εξέτασε πρό-

σφατα το ΕΤΕΚ.

• Αίτηση Γιώργου Νικολάου (διαχειριστή περιουσί-

ας κ. Ζωής Πετρίδη, ιδιοκτήτριας του τεμαχίου, για κ. 

Κωνσταντίνο Δημητρίου, διαχειριστή μουσικοχορευ-

τικού κέντρου), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας 

κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου 

Λευκωσίας, για προσθήκες/μετατροπές σε εγκριμένο 

εστιατόριο και σε εφαπτόμενο με αυτό εγκριμένο κα-

τάστημα, ενοποίηση και αλλαγή χρήσης τους σε μου-

σικοχορευτικό κέντρο, στο Καϊμακλί.

To ETEK κατέθεσε την άποψη ότι η ανάπτυξη αυτή 

«δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη γενι-

κή στρατηγική του Τοπικού Σχεδίου, λαμβανομένων 

υπόψη των θετικών θέσεων των αρμοδίων Αρχών και 

εφόσον τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις που θέ-

τουν τα αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες». Το Επιμελη-

τήριο σύστησε όπως η αίτηση αντιμετωπιστεί θετικά.

• Αίτηση της εταιρείας Wadnic Trading Ltd και του 

Moustafa Moustafa, για χορήγηση πολεοδομικής 

άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού 

Σχεδίου Λάρνακας, για ανέγερση γραφειακής ανάπτυ-

ξης μεγάλης κλίμακας (4 ανεξάρτητα τριώροφα συ-

γκροτήματα), στη Δρομολαξιά.

Θέση του ΕΤΕΚ είναι ότι η ανάπτυξη «δεν αναμένεται 

να επηρεάσει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική του Το-

πικού Σχεδίου Λάρνακας» και εισηγήθηκε όπως η αίτη-

ση αντιμετωπιστεί θετικά, νοουμένου ότι θα διασφα-

λιστεί η διευθέτηση όλων των θεμάτων που σχετίζο-

νται με το κυκλοφοριακό και με τις επιπτώσεις στο πε-

ριβάλλον, καθώς και η ικανοποίηση των απαιτήσεων 

και των όρων που εισηγούνται τα αρμόδια Τμήματα και 

Υπηρεσίες. 

Στην απάντησή του για την αίτηση αυτή, το Επιμελη-

τήριο συνεχάρη το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων 

«για τη σημαντική μείωση του χρόνου εξέτασης των 

κατά παρέκκλιση αδειών, που φαίνεται να έχει επιτευ-

χθεί κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης αυτής, 

η οποία είχε υποβληθεί στις 2/3/2011».

• Αίτηση της εταιρείας Πελέτικο Πέντα, για χορήγη-

ση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προ-

νοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την ανέγερση ερ-

γοστασίου επεξεργασίας λατομικών υλικών (πεντονί-

τη), στο Πεντάκωμο.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι:

(i) Η προαναφερόμενη αίτηση αφορά ανάπτυξη, της 

οποίας η δραστηριότητα θεωρείται σημαντική για την 

οικονομία του τόπου.

(ii) Η ανάπτυξη έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί πα-

ράνομα για πολλά χρόνια χωρίς την εξασφάλιση των 

απαιτούμενων αδειών με απόφαση των αιτητών, γε-

γονός που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από 

το Συμβούλιο. Ταυτόχρονα, μεγάλη είναι και ευθύνη 

των αρμοδίων Αρχών και Υπηρεσιών για την αδυναμία 

τους να επιβάλουν τους Νόμους και Κανονισμούς και 

να ασκήσουν αποτελεσματικό έλεγχο στην υλοποίηση 

των αναπτύξεων, καθώς οι επιπτώσεις από την αδυνα-

μία αυτή αφορούν τη δημόσια ασφάλεια και υγεία και 

την προστασία του περιβάλλοντος. 

(iii) Η αίτηση δεν μπορεί να προχωρήσει για έκδοση 

της αιτούμενης πολεοδομικής άδειας, προτού εξα-

σφαλιστεί κατάλληλη, άνετη και ασφαλής προσπέλα-

ση και προτού διευθετηθεί η μετακίνηση του δημόσι-

ου αργακιού, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμό-

διου κυβερνητικού Τμήματος, καθώς και η επέμβαση 

της ανάπτυξης σε άλλα τεμάχια που δεν περιλαμβά-

νονται στην αίτηση.  

Ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να προωθηθεί για κατά 

παρέκκλιση εξέταση, χωρίς να έχουν διευθετηθεί τα 

πιο πάνω και με δεδομένο ότι η αίτηση θα μπορού-

σε να εξεταστεί με βάση τις πρόνοιες της παραγρά-

φου 9.9.2 (Παράρτημα Ε )́ της Δήλωσης Πολιτικής, 

όπου παρέχεται η ευχέρεια στην πολεοδομική Αρχή 

να επιτρέψει τη χωροθέτηση Βιομηχανίας Κατηγορί-

ας Α  ́και εκτός των καθορισμένων ζωνών και περιο-

χών υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

• Αίτηση της κ. Σοφούλας Ανδρέου, για χορήγηση πο-

λεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών 

της Δήλωσης Πολιτικής, για νομιμοποίηση αυθαίρε-

των προσθηκομετατροπών σε υφιστάμενο αδειούχο 

ορνιθοτροφείο/πτηνοτροφείο, στο χωριό Άγιος Επι-

φάνιος Ορεινής.

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η αίτηση δεν αναμένεται 

να επηρεάσει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική της Δή-

λωσης Πολιτικής και σύστησε όπως η αίτηση αντιμε-

τωπιστεί θετικά.

• Αίτηση της εταιρείας Oryktaco Ltd, για πολεοδομι-

κή άδεια κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης 

Πολιτικής, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενη 

αδειούχα βιομηχανική οικοδομή επεξεργασίας φαιο-

χώματος και νομιμοποίηση αυθαίρετης μονάδας επε-

ξεργασίας πεντονίτη, στη Μαλούντα.

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι:

(i) Η αίτηση αφορά υφιστάμενη αδειούχα βιομηχανι-

κή μονάδα, η οποία έχει επεκτείνει παράνομα τις δρα-

στηριότητές της, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη. 

(ii) Η προτεινόμενη ανάπτυξη αφορά εντατικοποίη-

ση της αδειούχας βιομηχανικής ανάπτυξης αυξημέ-

νου βαθμού οχληρίας, Κατηγορίας Α, η οποία βρίσκε-

ται σε κτηνοτροφική ζώνη, με αποτέλεσμα να επηρε-

άζει τις ανέσεις των κατοίκων των παρακείμενων κοι-

νοτήτων, καθώς και την ποιότητα του περιβάλλοντος.

(iii) Η νομιμοποίηση της αυθαίρετης μονάδας επεξερ-

γασίας πεντονίτη δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κρι-

τήρια του Κανονισμού 19 και αναμένεται να επηρεά-

σει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική της Δήλωσης Πο-

λιτικής, λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω και των 

αρνητικών θέσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών και Τμη-

μάτων, καθώς και των ενστάσεων από τις επηρεαζό-

μενες κοινότητες. 

Το Επιμελητήριο σύστησε την απόρριψη της αίτησης.

Αιτήσεις για άδειες κατά παρέκκλιση 
των Τοπικών Σχεδίων

Σε συνέχεια συνάντησης που είχε το ΕΤΕΚ με το διευθυντή της 

Υπηρεσίας Ενέργειας, κ. Σόλωνα Κασίνη, στις 14 Ιουλίου, για το 

θέμα του προσδιορισμού κτιρίων αναφοράς για υπολογισμό των βέλ-

τιστων, από πλευράς κόστους, επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων 

ενεργειακής απόδοσης, το Επιμελητήριο απέστειλε στην Υπηρεσία 

Ενέργειας σχετική επιστολή.

Το ΕΤΕΚ ενημερώνει την Υπηρεσία Ενέργειας ότι συμφωνεί με την προ-

σέγγιση και τη μεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισμό των 

βέλτιστων, από πλευράς κόστους, επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων 

ενεργειακής απόδοσης και σημειώνει ότι «κατά τον καθορισμό των ελάχι-

στων απαιτήσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η μεθοδο-

λογία της υπολογιστικής προσέγγισης υπερεκτιμά την ενεργειακή κατα-

νάλωση». Επίσης, το ΕΤΕΚ τονίζει στην επιστολή του ότι «θα πρέπει να κα-

ταβληθεί προσπάθεια οι ελάχιστες απαιτήσεις να είναι όσο το δυνατόν λι-

γότερο πολύπλοκες και μόνο εκεί όπου το προστιθέμενο όφελος θα είναι 

ουσιαστικό να υπάρχει διάκριση στις ελάχιστες απαιτήσεις που θα καθο-

ριστούν σε νέα ή υφιστάμενα κτίρια, στις διάφορες κατηγορίες κτιρίων ή 

σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες (ζώνες)».
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Απεβίωσε ο αρχιτέκτονας 
Αρτέμης Ψευτόδιακος

Σε ηλικία 48 ετών απεβίωσε, τον περασμένο Αύγουστο, 

μετά από καρδιακό επεισόδιο, ο Γιώργος Ψαράς, ιδρυ-

τικό μέλος του Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου και τέως 

πρόεδρος του Συνδέσμου. Ο Γιώργος Ψαράς, ο οποίος δια-

δραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εδραίωση και ανά-

πτυξη του επαγγέλματος στην Κύπρο, ήταν άμεσα αναμε-

μειγμένος στην εκπόνηση της μελέτης του οίκου Muhanna 

για το συνταξιοδοτικό πρόβλημα της Κύπρου. Ο εκλιπών 

υπήρξε διευθύνων αναλογιστής της εταιρείας Muhanna, 

με την οποία το ΕΤΕΚ συνεργάστηκε αρκετές φορές.

Το Επιμελητήριο με επιστολή του εξέφρασε τα συλλυ-

πητήριά του προς την οικογένεια, αλλά και στους στε-

νούς συνεργάτες του Γιώργου Ψαρά, ο οποίος υπήρξε 

στενός συνεργάτης, αλλά και φίλος του ΕΤΕΚ επί σειρά 

ετών. Το Επιμελητήριο του οφείλει πολλά για την εργασία 

του προς ετοιμασία του πρώτου σχεδίου για τη δημιουρ-

γία Ταμείου Σύνταξης για τα μέλη του ΕΤΕΚ και τη συμ-

βολή του στην προσπάθεια του ΕΤΕΚ να αναβαθμίσει το 

Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης των μελών του.

Ο Γιώργος Ψαράς υπήρξε πρότυπο επαγγελματία και συ-

νεργάτη. Κυριότερα, όμως, υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός ως 

άνθρωπος και για αυτό είχε κερδίσει την εκτίμηση και το 

σεβασμό της κοινωνίας των μηχανικών. Όπως ανέφερε στη 

συλλυπητήρια επιστολή του το ΕΤΕΚ: «Η επαγγελματική του 

ακεραιότητα, η άρτια κατάρτιση και η αξιοθαύμαστη αποτε-

λεσματικότητα ήταν πρωτοφανείς, ενώ με θαυμασμό πα-

ρακολουθούσαμε τη δράση του και σε επίπεδο κοινωνικής 

προσφοράς μέσω των άοκνων προσπαθειών του για εδραί-

ωση του Round Table International, οι οποίες ξέφευγαν 

συχνά και από αυτά ακόμη τα όρια της χώρας μας».

Συλλυπητήρια για τον πρόωρο χαμό 
του φίλου του ΕΤΕΚ, Γιώργου Ψαρά

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2011 απε-

βίωσε ο αρχιτέκτονας Αρτέμης 

Ψευτόδιακος. Η κηδεία του έγινε 

από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 

Λατσιών στις 7 Σεπτεμβρίου.

Ο Αρτέμης Ψευτόδιακος διαγνώ-

στηκε με καρκίνο στις αρχές του 

2011. Ήταν ο τρίτος γιος της οι-

κογένειας Λάμπρου Πιερή, από το 

προσφυγικό χωριό Άσσια. Στα 16 

του χρόνια, κατά την επέλαση του 

Αττίλα το 1974 συνελήφθηκε αιχ-

μάλωτος για δύο μήνες. Ο πατέρας 

του από τότε είναι αγνοούμενος.

Ο Αρτέμης Ψευτόδιακος σπούδασε 

στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Πο-

λωνίας από το 1977 μέχρι το 1982 και πήρε το πτυχίο του αρχιτέκτο-

να. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, παντρεύτηκε, το 1983, με την 

αγαπημένη του Τούλα, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τη Δέσποι-

να και τον Κωνσταντίνο.

Είχε μια πλούσια κοινωνική προσφορά. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβου-

λος Αγλαντζιάς την πενταετία 1986-1991. Διετέλεσε για πέντε χρόνια 

μέλος της Σχολικής Εφορείας Λατσιών, ενώ για πολλά χρόνια υπήρξε 

δραστήριο στέλεχος της Πολιτιστικής Κίνησης «Η Παλιά Αγλαντζιά» και 

του Συνδέσμου Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών.

Στον επικήδειο ο δήμαρχος Αγλαντζιάς, Ανδρέας Πέτρου, ανέφερε 

ότι ο Αρτέμης Ψευτόδιακος ορμώμενος από την μεγάλη του αγάπη, 

την πολιτιστική κληρονομιά, ήταν ο άνθρωπος που ήγειρε στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο την ανάγκη διατήρησης της παλιάς Αγλαντζιάς. 

Μαζί με τον καθηγητή Σβετζίνσκι έδωσαν τη μελέτη, καρπός της 

οποίας είναι το πολιτιστικό κέντρο «Το Σκαλί» και οι πλατείες της 

παλιάς Αγλαντζιάς.

Η Ελένη Πετροπούλου 
άφησε πίσω της σπουδαία 

κληρονομιά

Ο δήμος Λευκωσίας αποχαιρέτησε ένα εκλεκτό του μέλος, την αρχιτέκτονα 

Ελένη Πετροπούλου, η οποία απεβίωσε στις 28 Ιουλίου. Η Ελένη πάλεψε 

τα τελευταία δέκα χρόνια ενάντια στον καρκίνο με αποφασιστικότητα και τρο-

μερό σθένος. Παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, πάντα έβρισκε τη δύ-

ναμη να αγωνιστεί με πάθος για τη ζωή. 

Ήταν μια από τις αρχιτέκτονες του Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου Λευκωσίας 

(ΕΡΣΛ) και εργάστηκε με απίστευτο ζήλο και επαγγελματισμό για την αρχιτεκτο-

νική και για το καλό της πόλης της Λευκωσίας. Οι συνάδελφοί της τη χαρακτή-

ριζαν αστείρευτη πηγή νέων ιδεών. 

Η εκλιπούσα πίστευε βαθιά στη συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρί-

ων και στο κοινό μέλλον των δύο κοινοτήτων σε μια ενωμένη Κύπρο. Μέσα από 

τα δικοινοτικά έργα του Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου Λευκωσίας δούλεψε με 

Ε/κ και Τ/κ συνάδελφους της κτίζοντας δεσμούς άρρηκτης φιλίας και σεβασμού. 

Η πρόσφατη ψηλή διάκριση με το πρώτο βραβείο Europa Nostra για τη δικοι-

νοτική μελέτη του ΕΡΣΛ «Η αρχιτεκτονική κληρονομιά της περιοχής της νεκρής 

ζώνης στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, Κύπρος», υπήρξε ιδιαίτερη 

τιμή για όλη την ομάδα και την ίδια προσωπικά.

Από την τελετή απονομής των βραβείων Europa Nostra που πραγματοποιήθηκε στις 

10 Ιουνίου, στο Άμστερνταμ. Από αριστερά: οι αρχιτέκτονες-υπεύθυνες του έργου της 

δικοινοτικής ομάδας μελέτης Ελένη Πετροπούλου και Gul Oztek και η Ευρωπαία Επί-

τροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, Ανδρούλλα Βασιλείου.
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Ημερίδα με θέμα τη «Μελέτη κατολισθήσεων 

σε περιοχές της επαρχίας Πάφου» διοργα-

νώνουν στην Πάφο, στις 22 Οκτωβρίου, το Τμή-

μα Γεωλογικής Επισκόπησης (ΤΓΕ), ο μελετητικός 

οίκος «Scott Wilson» του Ηνωμένου Βασιλείου και 

το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου. Η 

ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του υπουργού Γεωρ-

γίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Αποτελέσματα μελέτης

To Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης διοργανώ-

νει αυτή την ημερίδα, συναισθανόμενο την ανά-

γκη αξιοποίησης και διάδοσης των αποτελε-

σμάτων της μελέτης προς τους τελικούς αποδέ-

κτες-χρήστες, που είναι, τόσο οι αρμόδιες Αρχές 

του Δημοσίου (υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πο-

λεοδομίας και Οικήσεως, επαρχιακές διοικήσεις, 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Τμήμα  Δημοσίων Έρ-

γων, Τμήμα Αναδασμού και άλλες Υπηρεσίες) όσο 

και του ιδιωτικού τομέα (πολιτικοί μηχανικοί, γε-

ωλόγοι, αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι κ.ά.), που είναι 

μέλη του ΕΤΕΚ, καθώς επίσης τα ακαδημαϊκά ιδρύ-

ματα και οι τοπικές Αρχές της Πάφου.

Τα προεδρεία της ημερίδας θα αποτελούν στην πρώτη 

Συνεδρία οι: Ε. Μορισσώ (ΤΓΕ), G. Hearn (Scott Wilson) 

και Μ. Ευθυμίου (ΤΓΕ)· στη δεύτερη Συνεδρία οι: Στ. 

Αχνιώτης (πρόεδρος  ΕΤΕΚ), A. Hart (Scott  Wilson) και 

Κλ. X”Χαραλάμπους (ΤΓΕ)· και στην τρίτη Συνεδρία οι: Ε.  

Μορισσώ (ΤΓΕ), G. Hearn (Scott Wilson), Μ. Ευθυμίου 

(ΤΓΕ) και Κλ. X”Χαραλάμπους (ΤΓΕ).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδο-

χείο Aloe, 8:30-14:00. Η συμμετοχή είναι 

δωρεάν. Δηλώσεις συμμετοχών γίνονται μέ-

χρι τις 20 Οκτωβρίου 2011, στα τηλέφωνα 

22409213, 22409256 και 22409257.

«Μελέτη κατολισθήσεων 
σε περιοχές της Πάφου»

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, το 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προώθη-

σε τις ποινικές διώξεις εταιρειών για παρά-

βαση των διατάξεων της περί Χημικών Ου-

σιών νομοθεσίας. Ως αποτέλεσμα των διώ-

ξεων αυτών, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευ-

κωσίας καταδίκασε, τον Ιούλιο του 2011, τις 

πιο κάνω εταιρείες ως ακολούθως:

1) Στην εταιρεία A.P.S. ATHIENITES LIMITED  

επέβαλε ποινή €1.500, γιατί διέθετε στην 

αγορά προς πώληση στο ευρύ κοινό είδη 

ένδυσης, τα οποία μετά από χημική ανά-

λυση διαπιστώθηκε ότι περιείχαν καρκινο-

γόνες αζωχρωστικές ουσίες και αζωχρώμα-

τα κατά παράβαση του Ευρωπαϊκού Κανο-

νισμού 1907/2006 (REACH).

2) Στην εταιρεία CYINDIA TRADING 

LIMITED επέβαλε ποινή €2.000, γιατί δι-

έθετε στην αγορά προς πώληση στο ευρύ 

κοινό είδη ένδυσης, τα οποία μετά από χη-

μική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι περιείχαν 

καρκινογόνες αζωχρωστικές ουσίες και 

αζωχρώματα κατά παράβαση του Ευρωπα-

ϊκού Κανονισμού 1907/2006 (REACH).

3) Στην εταιρεία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Λ.Ζ. ΛΙΜΙ-

ΤΕΔ επέβαλε ποινή €4.000, γιατί διέθε-

τε στην αγορά προς πώληση στο ευρύ κοι-

νό ψεύτικα κοσμήματα (Faux Bijoux), τα 

οποία μετά από χημική ανάλυση διαπιστώ-

θηκε ότι περιείχαν την επικίνδυνη ουσία 

νικέλιο κατά παράβαση του Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού 1907/2006 (REACH).

Σύμφωνα με τον REACH, οι αζωχρωστι-

κές και τα αζωχρώματα δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούνται ως ουσίες ή σε μείγμα-

τα, σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από τις 

μέγιστες επιτρεπόμενες, για τη βαφή κλω-

στοϋφαντουργικών και δερμάτινων αντι-

κειμένων (π.χ. ενδύματα, πετσέτες, καπέλα, 

υποδήματα, γάντια, νήματα και υφάσματα) 

που διατίθενται στην αγορά. 

Σύμφωνα με τον ίδιο Κανονισμό, το νικέλιο 

δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε ψεύ-

τικα κοσμήματα και αντικείμενα που έρχο-

νται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με 

το δέρμα, όπως είναι τα σκουλαρίκια, περι-

δέραια, βραχιόλια, αλυσίδες, περιβλήματα ρο-

λογιών κ.λπ., εάν το ποσοστό απελευθέρωσής 

του από αυτά είναι μεγαλύτερο από το μέγι-

στο επιτρεπόμενο όριο. Τέτοια προϊόντα δεν 

επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά. 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καταδίκη εταιρειών 
για παράβαση της 

περί Χημικών 
Ουσιών νομοθεσίας

Υποτροφίες CIIM σε μέλη του ΕΤΕΚ

Στα πλαίσια της συμφωνίας, που έχει συ-

νομολογηθεί μεταξύ του CIIM και του 

ΕΤΕΚ, ανακοινώνεται η παραχώρηση τριών 

υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2011 

στα μέλη του ΕΤΕΚ, για τα ακόλουθα προ-

γράμματα σπουδών, ως εξής:

• 100% (€15.000) για το Master in Business 

Administration (MBA) 

• 30% (€4.500) για το Master in Business 

Administration (MBA).

Βασικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:

- Κατοχή αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού 

πτυχίου ή ισοδύναμου επαγγελματικού τίτλου

- Τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακή εμπει-

ρία 

- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

- Επιτυχία σε προσωπική συνέντευξη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις υπο-

τροφίες: 30 Νοεμβρίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτή-

σεις: Θεοδώρα Πετάση ή Gaurav Dubey, τηλ. 

22462246, ciim@ciim.ac.cy – www.ciim.ac.cy.

Δημόσια διαβούλευση για χημικές ουσίες
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια Αρχή της Κύπρου για εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αρ. 

1907/2006 (REACH), πληροφορεί τους Κύπριους επιχειρηματίες ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων 

(ECHA) έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του και θέσει σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 13 

Οκτωβρίου 2011, προτάσεις για χαρακτηρισμό 20 χημικών ουσιών ως Ουσιών Πολύ Μεγάλης Ανησυχίας (SVHC). 

Η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, με περισσότερες πλη-

ροφορίες για τις 20 χημικές ουσίες, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://echa.europa.eu/news/pr/201108/pr_11_20_svhc_consultation_20110829_en.asp

Εφόσον οι υπό εξέταση χημικές ουσίες χαρακτηριστούν τελικά ως Ουσίες Πολύ Μεγάλης Ανησυχίας (SVHC), 

τότε θα αξιολογηθούν για πιθανή μελλοντική ένταξή τους στον Κατάλογο των Αδειοδοτούμενων Χημικών 

Ουσιών του Παραρτήματος XIV του REACH.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που χημικές ουσίες ενταχθούν στο Παράρτημα XIV του REACH, τότε η χρή-

ση τους θα επιτρέπεται μόνο ύστερα από σχετική άδεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων 

και εφόσον αποδειχθεί ότι τα οφέλη από τη συγκεκριμένη χρήση υπερισχύουν των αρνητικών επιπτώσεων.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό REACH και για τις υποχρεώσεις που επιβάλλει στους 

παραγωγούς, εισαγωγείς και χρήστες χημικών προϊόντων παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθε-

ώρησης Εργασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/dli.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ETS Compliance Ltd & SWAP Energy Ltd, κ. Ανδρέας 

Ευριπίδου, τηλέφωνο 25337070.

• Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός Εργασία στη Λιβύη, εμπειρία σε γραμ-

μές παραγωγής (production lines), κ. Ιωάννης Παπαχρίστος, τηλέφωνο 22679800.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
• 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 Θεσ-

σαλονίκης.

• Αρχιτέκτονας Doctor of Science in Architecture, University Mediterranean of 

Reggio Calabria (Italy).

• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-

χνείο.

• Πολιτικός μηχανικός BEng (Hons) Civil Engineering, University of Surrey. MSc 

Structural Engineering, University of Surrey.

• Πολιτικός μηχανικός BSc in Civil Engineering, Πανεπιστήμιο Dundee UK. MSc 

στην Τεχνολογία Σκυροδέματος και του Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Dundee (UK).

• Μηχανολόγος μηχανικός Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο.

• Μηχανολόγος μηχανικός Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου. MSc in Sustainable Energy & Entrepreneurship, University of Nottingham.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου.

• Χημικός μηχανικός Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπι-

στήμιο Θράκης.

• Πολεοδόμος Μηχανικός Πτυχίο Μηχανικού Χωροταξίας-Πολεοδομίας, Πανεπι-

στήμιο Θεσσαλίας.

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 όπως τα άρθρα αυτά αποστέλλονται στη Συντακτική Επιτροπή του Ενημερωτι-

κού Δελτίου με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος, ώστε να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και στα 

αποτελέσματα 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

• Κώστας Αλλαγιώτης, Κυριάκος Θεμιστοκλέους, Αιμίλιος Μιχαήλ, Ντίνος Νι-

κολαΐδης και Μίλτος Δημοσθένους, στην Ομάδα Εργασίας ΕΤΕΚ για αποτίμηση ζη-

μιών από έκρηξη πυρομαχικών σε ναυτική βάση της Εθνικής Φρουράς. Οι όροι εντο-

λής της ομάδας εργασίας στοχεύουν στην παροχή από το Επιμελητήριο προτάσε-

ων για αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών και πιθανόν να περιλαμβάνουν ει-

σηγήσεις για: 

1. Οπτικό έλεγχο των υποστατικών της περιοχής 

2. Καταγραφή του είδους των ζημιών 

3. Αποτίμηση της έντασης των ζημιών ανά περιοχή

4. Αποτίμηση του κόστους των ζημιών ανά περιοχή

5. Περιγραφή μεθοδολογιών και τεχνικών αποκατάστασης των ζημιών

6. Εξέταση όλων των υποστατικών των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Πρόθεση του Επιμελητηρίου είναι όπως προχωρήσει στην ενημέρωση των αρμόδιων 

κρατικών Υπηρεσιών, αλλά και των Οργανισμών που έχουν πληγεί από την καταστρο-

φή, για τη σύσταση της Ομάδας Εργασίας με στόχο την αξιοποίησή της.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 
• Ανδρέας Μούστρας, πολιτικός μηχανικός, για υγρασίες, μούχλα, άλατα και οξεί-

δωση οπλισμού στην οροφή του υπογείου και πιθανά προβλήματα στην πλάκα από 

τη λειτουργία κομπρεσόρων, σε κτίριο στη Λεμεσό.

• Μάριος Ξενοφώντος, πολιτικός μηχανικός, για ρωγμές και υγρασίες σε διαμερί-

σματα σε ακίνητο στο Μέσα χωριό Πάφου.

• Χρίστος Ανδρέου, αρχιτέκτονας, για τις υγρασίες, κακοτεχνίες και άλλα πολλά προ-

βλήματα σε κατοικία στη Λάρνακα.

• Παναγιώτης Χριστοδούλου, πολιτικός μηχανικός, για ενδεχόμενα κατασκευαστι-

κά προβλήματα ή/και χρήση ελαττωματικών κατασκευαστικών υλικών του τοίχου που 

χωρίζει πολυκατοικία στο Στρόβολο με το γειτονικό ακίνητο επί της παράλληλης οδού, 

προκαλώντας οχληρία από τα λύματα του αποχετευτικού λάκκου της πολυκατοικίας.

• Δημήτρης Μιχαήλ, πολιτικός μηχανικός, για σκισίματα στους τοίχους, μετακίνηση 

της εσωτερικής σκάλας, άλλες κακοτεχνίες και γύρμα προς τα πίσω του τοίχου αντι-

στήριξης σε οικία στα Λειβάδια Λάρνακας.

• Παύλος Χατζηπαυλής, αρχιτέκτονας μηχανικός, για εσωτερικές και εξωτερικές 

υγρασίες, προβλήματα στα μάρμαρα της βεράντας και άλλα προβλήματα σε οικία στο 

Δάλι.

• Χαράλαμπος Παλαντζής, πολιτικός μηχανικός, για κακοτεχνίες στις εγκαταστά-

σεις και για διαρροές νερού σε πολυκατοικίες στο Καϊμακλί.

• Πέτρος Βαφεάδης, πολιτικός μηχανικός, για υγρασίες, κακή υγρομόνωση, κακοτε-

χνίες και άλλα προβλήματα σε οικία στον Αρχάγγελο.

• Μιχάλης Καμιναράς, πολιτικός μηχανικός, για τη στατική επάρκεια πολυκατοικί-

ας στο Στρόβολο και για διαμέρισμά της, αν η σειρά αλουμινίου που χρησιμοποιήθη-

κε για την τρίφυλλη θυρόπορτα είναι η ορθή, καθώς και άλλα πιθανά προβλήματα και 

κακοτεχνίες στο διαμέρισμα.

• Γιώργος Αλεξόπουλος, πολιτικός μηχανικός, για μεγάλες ρωγμές και άλλες κακο-

τεχνίες σε κατοικία στο χωριό Στενή στην Πάφο.

• Ολίβια Χούτρη, πολιτικός μηχανικός, για κατασκευαστικά προβλήματα, κακοτε-

χνίες, διαρροές νερού, υγρασίες και άλλα προβλήματα σε κτιριακό συγκρότημα στη 

Λευκωσία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
• Μάριος Χριστοφίνης, αρχιτέκτονας, στο Κοινό Συμβούλιο για το Τοπικό Σχέδιο 

Λεμεσού.
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