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                     Του Γιάννη Μιχαηλίδη*

H 
παγκόσμια οικονομική κρίση, παρό-

λο που έχει κλείσει ήδη τον τέταρ-

το χρόνο ζωής της, είναι ακόμα μαζί 

μας, χρωματίζοντας την τρέχουσα οικονομική εικό-

να με γκρι αποχρώσεις, ενώ παράλληλα η ευρωζώνη 

ταλανίζεται για το πού τελικά θα βαδίσει. Ποιες είναι 

όμως οι συνέπειες αυτής της κρίσης στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών; Έναν τομέα που ανέκαθεν θεωρείτο από τους πιο ρα-

γδαία εξελισσόμενους, που προσφέρει ζωτικής σημασίας υπηρεσίες, στηρί-

ζοντας το εμπόριο, τη βιομηχανία, την οικονομία, καθώς και τις προσωπικές 

επικοινωνίες σε όλο τον κόσμο και που αποτελεί κομβικό σημείο για την 

καινοτομία.

Οι υπηρεσίες δέχονται ήδη την πίεση της αγοράς και τα περιθώρια κέρδους 

περιορίζονται, επηρεάζοντας αναπόφευκτα τις επενδύσεις σε υποδομές 

και νέες τεχνολογίες. Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος η οικονομική κρίση 

να εκτροχιάσει και να καθυστερήσει τις επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης 

γενιάς, όπως για παράδειγμα την παροχή υπηρεσιών μέσα από οπτικές ίνες 

προς τα οικιακά υποστατικά (Fiber-To-The-Home) ή ακόμη και το 4G (LTE) 

στην κινητή τηλεφωνία. 

Παίρνοντας ως παράδειγμα την Ισπανία, όπου οι εξελίξεις φαίνεται να 

προηγούνται των δικών μας, 

ο τομέας των τηλεπικοινωνι-

ών έχει πληγεί δραματικά. Οι 

επενδύσεις στον τομέα έχουν 

μειωθεί αισθητά από το 2008, 

ενώ τα συνολικά έσοδα του 

τομέα έχουν μειωθεί κατά 

4,6% το 2011, συγκριτικά με 

αυτά του 2010. Η σταθερή 

πτώση των εσόδων από την 

έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2008 οφείλεται κυρίως στη μείωση των 

εσόδων των τελικών χρηστών, οικιακών και εταιρικών, κάτι που ήταν ανα-

μενόμενο και παρατηρείται σε όλους τους τομείς προσφοράς καταναλωτι-

κών προϊόντων και υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα των δυσβάστακτων μέτρων 

οικονομικής εξυγίανσης. Ο τομέας των ευρυζωνικών υπηρεσιών, τόσο στο 

σταθερό, όσο και στο κινητό διαδίκτυο, ήταν ο μόνος τομέας με θετική 

ανάπτυξη μέχρι τα μέσα του 2010, στη συνέχεια όμως ξεκίνησε και αυτός 

να καταγράφει μείωση εσόδων μεταξύ 1,5% και 2,9% ανά τρίμηνο.

Δεδομένης πλέον της κατάστασης, παροχείς, κατασκευαστές εξοπλισμού 

και ρυθμιστικές αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους προς: 

• Την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, με λύσεις προσαρ-

μοσμένες στις ανάγκες και στις δυνατότητές τους, με στόχο την ελαχιστο-

ποίηση της φυγής πελατών προς τους ανταγωνιστές.

• Την εξεύρεση νέων πηγών εσόδων, μέσα από τη στροφή προς νέες αγο-

ρές, με νέα επιχειρηματικά μοντέλα, με συνεργασίες και συνέργειες με άλ-

λους επιχειρηματικούς τομείς.

• Τη διερεύνηση νέων πιο αποδοτικών τρόπων χρήσης των υφιστάμενων 

υποδομών, βελτιστοποιώντας τη χρήση τους και αυξάνοντας το αποκομι-

ζόμενο κέρδος.

• Τη διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και σε 

υπηρεσίες που ενισχύουν το εμπόριο, τη βιομηχανία και τις τραπεζικές συ-

ναλλαγές, ως επίσης και την απρόσκοπτη και φτηνή επικοινωνία.

• Τον εκσυγχρονισμό απαρχαιωμένων νομοθετικών πλαισίων και ρυθμίσε-

ων, με σκοπό την εξυπηρέτηση της νέας πραγματικότητας που καλείται ο 

κλάδος να αντιμετωπίσει.

Πώς καλούμαστε όμως ως καταναλωτές/συνδρομητές να διαχειριστούμε 

τις πιο πάνω εξελίξεις στον κλάδο, που είναι πια τόσο έντονα συνυφασμέ-

νος με την καθημερινότητά μας; 

Η ρόλος του συνδρομητή έχει πλέον αδιαμφισβήτητα ενισχυθεί και η ανά-

γκη των παροχέων να τον κερδίσουν και να τον κρατήσουν μαζί τους, αυξά-

νει τη διαπραγματευτική του ισχύ. Ανοίγοντας τους καταλόγους προσφορών 

των τοπικών παροχέων, βλέπουμε αμέτρητες προσφορές, με πολλαπλούς 

συνδυασμούς, που συνδυάζουν υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, με υπη-

ρεσίες προστιθέμενης αξίας και συσκευές. Αν και φαντάζουν πολύπλοκες, 

οι προσφορές αυτές αποσκοπούν στην παροχή προς τον συνδρομητή ενός 

ολοκληρωμένου πακέτου, προσαρμοσμένου στα μέτρα και τις ανάγκες του. 

Τώρα είναι στο χέρι του καταναλωτή να αναλύσει προσεκτικά τις ανάγκες 

του, να μελετήσει ενδελεχώς τις διάφορες προσφορές των παροχέων και 

ακολούθως, ξεφεύγοντας από τις στερεότυπες επιλογές και χρησιμοποιώ-

ντας την τεχνολογία προς όφελός του, να αποφασίσει τι θα αγοράσει, εάν 

πραγματικά θέλει, αυτή τη δύσκολη εποχή, να εκμεταλλευτεί την ισχύ του 

και να επιλέξει το πιο συμφέρον για τα μέτρα και τις ανάγκες του πακέτο. 

Καλή Χρονιά λοιπόν, με σωστά και μελετημένα ψώνια. 

* Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών

Οι τηλεπικοινωνίες στην εποχή της κρίσης
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κρίση να εκτροχιάσει 
και να καθυστερήσει 

τις επενδύσεις σε δίκτυα 
επόμενης γενιάς





Οενδέκατος και τελευταίος από τους «Στόχους 

και Προτεραιότητες της Τριετίας 2011-2014» του 

ΕΤΕΚ αφορά την «Ετοιμασία και έκδοση οικοδομικού 

κώδικα (Building Regulations)». Τα κείμενα των έντεκα 

θεμάτων που περιλαμβάνονται στους Στόχους και τις 

Προτεραιότητες, όπως ετοιμάστηκαν από ομάδες ερ-

γασίας, παρουσιάστηκαν σταδιακά, ένα σε κάθε τεύ-

χος του ενημερωτικού δελτίου.

Συντονιστής:  Γιάννης Κωνσταντινίδης

Συνεργάτης: Πέτρος Αθηνάκης

11.1 Πλαίσιο Πολιτικής - Παρούσα Κατάσταση

Η προσπάθεια σε αυτή την πρωτοβουλία είναι η ετοι-

μασία ενός ολοκληρωμένου πακέτου Οικοδομικού 

Κώδικα με πρότυπο τους Κανονισμούς Κτιρίων του 

Ηνωμένου Βασιλείου, που θα αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος των βοηθημάτων του Μελετητή/ Κατασκευ-

αστή και θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της 

ποιότητας των κτιρίων.

Κύριος στόχος των Κανονισμών/ Κώδικα είναι η εξα-

σφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των ανθρώ-

πων μέσα και στην περίμετρο των διαφόρων τύπων 

κτιρίων (κατοικιών, βιομηχανικών, εμπορικών). Επίσης 

οι Κανονισμοί/ Κώδικας θα προνοούν για την εξοικο-

νόμηση της ενέργειας, την πρόσβαση και τη χρήση 

των κτιρίων.

Από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας Κανονι-

σμοί για τα κτίρια εκδίδονται μέσω νομοθεσιών, π.χ. 

περί Οδών & Οικοδομών Νόμος, Κανονισμοί Πυρα-

σφάλειας κλπ. Οι κανονισμοί, ως επί το πλείστον, ήταν 

ελλιπείς (χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες και επεξηγή-

σεις) και κάλυπταν μόνο περιορισμένα θέματα. Γενι-

κή διαπίστωση είναι ότι τόσο οι υφιστάμενοι βασικοί 

νόμοι όσο και οι σχετικοί κανονισμοί συνθέτουν ένα 

δύσκαμπτο σύστημα, χωρίς να έχουν απλή και εύκολα 

κατανοητή δομή. Ειδικότερα οι Κανονισμοί χαρακτηρί-

ζονται από μια συνεχή πρόσθεση νέων προνοιών και 

επιφυλάξεων, χωρίς να δημιουργούν ένα σύγχρονο 

ενοποιημένο έγγραφο νομοθεσίας.

Επιπρόσθετα, χαρακτηριστικό της σημερινής κατά-

στασης είναι η ύπαρξη κανονισμών για τα κτίρια σε 

πολλούς νόμους. Πιο κάτω αναφέρονται παραδείγμα-

τα κανονισμών σε διαφορετικούς νόμους:

• Κανονισμοί για Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

• Πρόνοιες για Ανάπηρους

• Κανονισμοί για Πυρασφάλεια

• Κανονισμοί Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας

• Κανονισμοί Περί Ασφάλειας & Υγείας 

Η έλλειψη ολοκληρωμένου λεπτομερούς Οικοδομικού 

Κώδικα/ Κανονισμών οδηγεί στα εξής προβλήματα:

• Πρόβλημα σε μελετητές που ανατρέχουν σε πολ-

λούς νόμους/ κανονισμούς

• Πρόβλημα επαναλήψεων/ αντικρουόμενων άρ-

θρων/ κανονισμών

• Προβλήματα στην ερμηνεία των κανονισμών

• Πρόκληση λαθών λόγω της ασάφειας των κανονι-

σμών

• Δυσκολίες στην αναθεώρηση νόμων/ κανονισμών 

λόγω πολλαπλότητας άρθρων και δυσκολίας ή κα-

θυστερήσεων έγκρισης των αναθεωρήσεων από τη 

Βουλή

• Ανεπαρκείς κανονισμοί για τη σημερινή εποχή με 

την αύξηση απαιτήσεων για ασφάλεια και υγεία και 

προστασία του περιβάλλοντος.

Η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα κτίρια και η δη-

μιουργία ενός ολοκληρωμένου πακέτου κανονισμών/ 

οικοδομικού κώδικα για τα κτίρια είναι πλέον μια ανα-

γκαιότητα. Με την πρωτοβουλία αυτή επιδιώκεται να 

διασφαλιστούν και να επιτευχθούν οι πιο κάτω στόχοι:

• η δημιουργία μιας σύγχρονης νομοθεσίας, με συ-

νοπτικό περιεχόμενο και με σωστή δομή, που θα υπο-

στηρίζεται από καθοδηγητικά/ εγκεκριμένα έγγραφα 

(Τεχνικούς Κανόνες) στο πλαίσιο ενός οικοδομικού 

κώδικα

• η αύξηση της παραγωγικότητας τόσο των αρμοδί-

ων Αρχών όσο και των μελετητών

• η μείωση των καθυστερήσεων και των λαθών

Τα κεφάλαια που προτείνονται σε αυτό το στάδιο για 

να συμπεριληφθούν στο πακέτο του Οικοδομικού Κώ-

δικα/ Κανονισμών είναι τα πιο κάτω:

• Φέρων Οργανισμός Κτιρίων (Σκελετός) 

 - (Structure)

• Πυρασφάλεια

 - (Fire Safety)

• Ετοιμασία Εργοταξίου και Προστασία από Ρύπανση 

και Υγρασία

- (Site Preparation and Resistance to Contaminants 

and Moisture)

• Τοξικές Ουσίες

 - (Toxic Substances)

• Ηχομόνωση

 - (Resistance to the Passage of Sound)

• Εξαερισμός

 - (Ventilation)

• Υγιεινή

 - (Hygiene)

• Αποχετεύσεις και Διάθεση Αποβλήτων 

 - (Drainage and Waste Disposal)

• Συσκευές Καύσης και Συστήματα Αποθήκευσης 

Καυσίμων

- (Combustion Appliances and Fuel Storage 

Systems)

• Προστασία από Πτώση, Σύγκρουση και Κρούση

 - (Protection from Falling, Collision and Impact)

• Εξοικονόμηση Καυσίμων και Ενέργειας

 - (Conservation of Fuel and Power)

• Πρόσβαση και Χρήση Κτιρίων

 - (Access to and Use of Buildings)

• Υαλοπίνακες – Ασφάλεια σε σχέση με την Κρούση, 

Άνοιγμα και Καθαρισμό

- (Glazing – Safety in Relation to Impact, Opening 

and Cleaning)

• Ασφάλεια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

 - (Electrical Safety)

Οπωσδήποτε η προσπάθεια δεν μπορεί να ολοκληρω-

θεί στα επόμενα τρία χρόνια για όλα τα κεφάλαια αλλά 

για κάποια από αυτά.

11.2 Σχέδιο Δράσης - Επόμενες Ενέργειες

• Επιλογή της Ομάδας Εργασίας/ Παρακολούθησης.

• Καθορισμός Μοντέλου/ Πλαισίου της εργασίας

- Προσχέδιο Οργανογράμματος (Παράρτημα Α)

• Προκαταρκτικές επαφές με υπουργεία/ τμήματα για 

κατ’ αρχήν ενημέρωση για την πρόθεση του ΕΤΕΚ για 

ετοιμασία του Οικοδομικού Κώδικα μετά από ετοιμασία 

σχετικών δεδομένων. Συζήτηση για τη νομική πτυχή 

(αλλαγή νομοθεσίας) και την πρακτική εφαρμογή.

• Επιλογή «Συμβούλου Ετοιμασίας» Οικοδομικού 

Κώδικα (Κύριες ευθύνες Σύμβουλου Ετοιμασίας: Ετοι-

μασία όρων εντολής για Υποσυμβούλους μετά από 

έρευνα για κανονισμούς που υπάρχουν είτε στην Κύ-

προ είτε στο εξωτερικό. Συντονισμό Υποσυμβούλων. 

Επεξεργασία σχολίων από φορείς και αναθεώρηση 

κειμένων. Γενική ευθύνη τελικού κειμένου.)

• Περαιτέρω Επαφές/ Συντονισμός με υπουργεία/ 

τμήματα (π.χ. υπουργείο Εσωτερικών, Εμπορίου, Ερ-

γασίας & τμήματα Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, 

Πολεοδομίας) για προώθηση των πιο κάτω:

 Συγκέντρωση υφιστάμενου υλικού

 Ενημέρωση για πιθανές δράσεις σε εξέλιξη

 Ανάληψη προϋπολογισμού εργασίας

• Ετοιμασία όρων εντολής Υποσυμβούλων από Σύμ-

βουλο Ετοιμασίας ξεχωριστά για κάθε Κεφάλαιο του 

Οικοδομικού Κώδικα. (Πρότυπο Κώδικα είναι ο Οικο-

δομικός Κώδικας Η.Β.)

• Καθορισμός προτεραιοτήτων ετοιμασίας των κε-

φαλαίων.

• Ανάθεση εργασίας Ετοιμασίας Κεφαλαίων Οικοδο-

μικού Κώδικα σε Υποσυμβούλους. 

• Ετοιμασία Κεφαλαίων του Οικοδομικού Κώδικα. 

Έλεγχος και σχόλια από Φορείς/ Τμήματα και έγκριση 

τελικών κειμένων.

• Προώθηση αλλαγής Νομοθεσίας (από άλλους).

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Με ανακοίνωσή του το Επιστημονικό Τεχνικό Επι-

μελητήριο Κύπρου προειδοποιεί, για άλλη μία 

φορά, ότι η Πολιτεία θα πρέπει το ταχύτερο να προ-

χωρήσει με συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τη ριζική 

αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου άσκησης οικο-

δομικού ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση το ΕΤΕΚ θε-

ωρεί ότι η παράταση που ψηφίστηκε για τον ερχόμενο 

Απρίλιο, στην υποβολή αιτήσεων της «Πολεοδομικής 

Αμνηστίας» δεν θα είναι η τελευταία και θα οδηγήσει 

σε εκφυλισμό της όλης προσπάθειας για να μπει μια τάξη. Το ΕΤΕΚ εκδίδει αυτή την 

ανακοίνωση με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή (και την ψήφισή της), από όλα 

τα κόμματα (εκτός των Οικολόγων), πρότασης νόμου για ακόμη μία παράταση για 

υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της «Πολεοδομικής Αμνηστίας». 

Το ΕΤΕΚ στην ανακοίνωσή του υπενθυμίζει ότι με δημόσια παρέμβασή του 

τον Οκτώβριο του 2011 είχε παρατηρήσει ότι, παρά τις περί του αντιθέτου 

διαβεβαιώσεις, από την ψήφιση των νέων ρυθμίσεων, δεν είχε –δυστυχώς– 

διαφοροποιηθεί ούτε η πλαδαρότητα ούτε η ανοχή με την οποία ασκείται ο 

πολεοδομικός και οικοδομικός έλεγχος. Το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι η 

βασικότερη γενεσιουργός αιτία των προβλημάτων παραμένει, οδηγώντας στη 

διαιώνιση της μαζικής οικοδομικής αταξίας που παρατηρείται εδώ και δεκαε-

τίες και προφανώς και στην αναγκαιότητα συνεχιζόμενων αυτοαναιρέσεων και 

παρατάσεων της διαδικασίας. 

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση «Φαινόμενα έναρξης οικοδομικών εργασιών 

και σε αρκετές περιπτώσεις ολοκλήρωσης κτιρίων χωρίς την εξασφάλιση σχετικής 

άδειας, χωρίς τον διορισμό επιβλέποντος μηχανικού, εξόφθαλμης καταπάτησης 

σχεδίων και όρων αδειών οικοδομής, όχι μόνο δεν έχουν εκλείψει αλλά παρα-

τηρούνται με την ίδια ή και αυξημένη συχνότητα και θράσος και, προς τούτο, το 

ΕΤΕΚ δέχεται καθημερινά καταγγελίες από μέλη του 

αλλά και από πολίτες. Το ΕΤΕΚ κρούει τον κώδωνα 

του κινδύνου διότι, πέραν των άλλων προβλημάτων 

που δημιουργούνται, σε αρκετές περιπτώσεις, προ-

κύπτουν και σημαντικότατα θέματα που επηρεάζουν 

την ασφάλεια των κατασκευών και θέτουν σε κίνδυνο 

τη ζωή των ίδιων των πολιτών.

Δυστυχώς, οι πολεοδομικές αρχές και η τοπική αυτο-

διοίκηση παραμένουν σε πλήρη αδράνεια, παρακο-

λουθώντας με ανεξήγητη αμηχανία τη διαμορφούμενη κατάσταση, εξαντλώντας 

τις αρμοδιότητές τους μονάχα στην εφαρμογή του νόμου που αφορά την αδειο-

δότηση, διυλίζοντας τον κώνωπα και καταπίνοντας την κάμηλο. Οι αρμόδιες αρχές 

φαίνεται να ξεχνούν τις πιο ουσιαστικές εξουσίες που τους δίνονται από τον νόμο 

για άσκηση αποτελεσματικού οικοδομικού ελέγχου. Εξαιτίας των πιο πάνω, δεν θα 

πρέπει να εκπλήσσει το μειωμένο ενδιαφέρον από τους πολίτες για αξιοποίηση 

των προνοιών της Πολεοδομικής Αμνηστίας, και οι παρατάσεις που έχουν δοθεί 

δεν πρόκειται να αλλάξουν την εικόνα αυτή. Αντίθετα, δίνουν μηνύματα άτακτης 

υποχώρησης. 

Δυστυχώς οι πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές δεν φαίνεται να έχουν πείσει 

για τη βούλησή τους να εφαρμόσουν με συνέπεια τη νομοθεσία παρά τις σχετικές 

προς τούτο παραινέσεις, μεταξύ άλλων και του ΕΤΕΚ. Δείγμα αποφασιστικότητας για 

επιβολή της νομοθεσίας θα μπορούσαν να αποτελέσουν οικοδομές με υπέρμετρες 

παρατυπίες που δεν καλύπτονται ούτε με την αμνήστευση, είτε με την εφαρμογή 

του σχετικού άρθρου για επιβολή διοικητικού προστίμου, είτε ακόμα και με την έκ-

δοση διαταγμάτων κατεδάφισης. Δυστυχώς, η ανοχή στην παρανομία αναπόφευ-

κτα δίδει στους επιτήδειους και στον νομοταγή πολίτη μήνυμα ενθάρρυνσής της, 

γεγονός που οδηγεί αναπόδραστα στην οικοδομική αναρχία».

Οι παρατάσεις στην «Πολεοδομική Αμνηστία» 
δεν σταματούν την οικοδομική αναρχία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΚ

Σειρά συναντήσεων με τους υποψήφιους για 

την Προεδρία της Δημοκρατίας εγκαινίασε το 

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, στο 

πλαίσιο της προσπάθειάς του για προώθηση σει-

ράς εισηγήσεων που θα συμβάλουν στην έξυπνη 

και βιώσιμη ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία. Την 

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ 

υπό τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. Στέλιο 

Αχνιώτη, είχε συνάντηση με τον κ. Γιώργο Λιλλήκα 

ενώ τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθη-

κε συνάντηση με τον δρα Σταύρο Μαλά. 

Aναμένονται πολύ σύντομα να διευθετηθούν συ-

ναντήσεις και με τους υπόλοιπους υποψήφιους 

Προέδρους. Πριν από τις συναντήσεις το Επιμε-

λητήριο απέστειλε στους υποψήφιους υπόμνη-

μα με τις απόψεις και τις εισηγήσεις του για μια 

σειρά από θέματα που απασχολούν τον τόπο. 

Στόχος του ΕΤΕΚ είναι μέσα από τις συναντήσεις 

να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, η βέλτιστη αξιοποί-

ηση του ρόλου και της προσφοράς της Μηχα-

νικής Επιστήμης για την αειφόρο ανάπτυξη και 

την ευημερία του τόπου και της κοινωνίας.

Όπως δήλωσε ο κ. Αχνιώτης, «το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι 

οι θέσεις που έχουν περιληφθεί στο υπόμνημά 

του προς τους υποψηφίους, εφόσον υιοθετη-

θούν, θα επενεργήσουν θετικά στις προσπάθειες 

της Πολιτείας για βελτίωση της παραγωγικότη-

τας, για αναβάθμιση της ποιότητας των εθνικών 

υποδομών και εν τέλει στη βιώσιμη ανάπτυξη 

της οικονομίας. Περαιτέρω, με την υιοθέτηση 

συγκεκριμένων εισηγήσεων που υποβάλλονται 

κρίνεται ότι δημιουργούνται καταλληλότερες 

συνθήκες για αξιοποίηση των εθνικών φυσικών 

και ανθρώπινων πόρων προς όφελος της χώρας». 

Το ΕΤΕΚ υπέβαλε εισηγήσεις, μεταξύ άλλων, για 

την ενθάρρυνση της έξυπνης και βιώσιμης ανά-

πτυξης, για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών 

αδειοδότησης και ελέγχου μέσω της ηλεκτρονι-

κής διακυβέρνησης, για την ποιότητα των δη-

μόσιων έργων και υποδομών, για τη μείωση της 

ανεργίας στον κατασκευαστικό κλάδο και για τις 

δημόσιες συγκοινωνίες. Στο υπόμνημα περιλαμ-

βάνονται επίσης απόψεις για τις πολεοδομικές 

πολιτικές, π.χ. το «Σχέδιον για την Νήσον» και για 

θέματα ενέργειας, όπως η εισήγησή του για αξι-

οποίηση του θεσμού των ενεργειακών υπηρεσι-

ών για την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστά-

μενων κτιρίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΣΕΙΡΑ ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Ενώπιον των υποψηφίων Προέδρων εισηγήσεις του ΕΤΕΚ για ανάπτυξη 

Δυστυχώς οι πολεοδομικές 
και οικοδομικές αρχές δεν 
φαίνεται να έχουν πείσει 
για τη βούλησή τους να 
εφαρμόσουν με συνέπεια 

τη νομοθεσία
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Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία, από τον 

Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο, οι εκδηλώσεις 

του προγράμματος «Η Συμβολή των Μνημείων στον 

Παγκόσμιο Πολιτισμό και η Σημασία τους για την Ευ-

ρωπαϊκή Ολοκλήρωση», οι οποίες διοργανώθηκαν στο 

πλαίσιο των επίσημων εκδηλώσεων της Κυπριακής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

από το ΕΤΕΚ και το Πανεπιστήμιο Frederick.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν η διορ-

γάνωση σειράς διαλέξεων και παγκύπριων σεμιναρί-

ων, μέσα από τα οποία να προβληθεί η σημασία της 

προστασίας και της ανάδειξης των μνημείων και των 

παραδοσιακών κτιρίων στον παγκόσμιο πολιτισμό και 

η συμβολή τους στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, καθώς 

και η διάδοση πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα προστασίας 

μνημείων και ανταλλαγής απόψεων.

Η εναρκτήρια τελετή του προγράμματος έγινε στις 11 Οκτωβρίου, στο 

Πανεπιστήμιο Frederick, στη Λευκωσία, με επίσημο ομιλητή τον ομότιμο 

καθηγητή του ΕΜΠ Θεοδόση Π. Τάσιο, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Αξι-

ολογικά Προβλήματα κατά τη Δομητική Αποκατάσταση των Μνημείων».

Η δεύτερη διάλεξη του προγράμματος δόθηκε, στις 25 Οκτωβρίου, στο 

Πανεπιστήμιο Frederick, με επίσημη ομιλήτρια την καθηγήτρια του Τμή-

ματος Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ Κλαίρη Παλυβού, η οποία ανέπτυξε το 

θέμα «Από την υπαίθρια λατρεία στον ναό. Αρχιτεκτονικές εκφάνσεις του 

ιερού». 

Η τρίτη διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου στο Πανεπιστήμιο 

Frederick και είχε ως θέμα της: «Συγκρότηση θεματικών Μουσείων - Η 

περίπτωση του Αχίλλειου της Κέρκυρας». Κύρια ομιλήτρια ήταν η πρύτα-

νης του Ιονίου Πανεπιστημίου Αναστασία Σαλή.

Το 1ο Παγκύπριο Σεμινάριο, με τίτλο «Η Τεκμηρίωση 

των Μνημειακών Κατασκευών», πραγματοποιήθηκε, 

στις 17 Νοεμβρίου, στη Δημοσιογραφική Εστία στη 

Λευκωσία. Κατά τη διάρκειά του παρουσιάστηκε μια 

σειρά θεμάτων και πρακτικών εφαρμογών που εντάσ-

σονται στις διαδικασίες τεκμηρίωσης των μνημείων 

και αφορούν την ιστορική, αρχαιολογική, κατασκευα-

στική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωσή τους. 

Η τέταρτη διάλεξη, με κύριο ομιλητή τον Μητροπολίτη 

Μόρφου Νεόφυτο, με θέμα «Εκκλησιαστικά Μνημεία 

της Κύπρου, ως σχέση Ιστορίας και Θεολογίας. Μνη-

μεία ή Μνήματα;» πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστή-

μιο Frederick, στις 6 Δεκεμβρίου. 

Το 2ο Παγκύπριο Σεμινάριο, «Η Δομική Αποκατάσταση 

των Μνημείων», πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου, στη Δημοσι-

ογραφική Εστία στη Λευκωσία. Κατά το Σεμινάριο παρουσιάστηκε και 

αναλύθηκε το πλαίσιο και οι βασικές αρχές για τη δομική αποκατάσταση 

των μνημείων που έχει ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση της παθολο-

γίας της υφιστάμενης κατάστασης του μνημείου και την αναβάθμιση 

της αντοχής της ακαμψίας και της ικανότητας απορρόφησης σεισμικής 

ενέργειας, ώστε να μπορεί να δεχτεί τις προβλεπόμενες φορτίσεις χωρίς 

να εμφανίσει αστοχίες ή κατάρρευση. Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου ο 

ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ πολιτικός μηχανικός Γεώργιος Γρ. Πενέλης 

ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του ΕΤΕΚ.

Εκτενής αναφορά για όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος που θα 

περιλαμβάνει αναφορά στις ομιλίες του προέδρου του ΕΤΕΚ και σχετικό 

φωτογραφικό υλικό καθώς και ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη του 

καθηγητή Γεώργιου Γρ. Πενέλη σε επίτιμο μέλος του ΕΤΕΚ θα γίνει στο 

επόμενο τεύχος.  

«Η Συμβολή των Μνημείων στον Παγκόσμιο Πολιτισμό 
και η Σημασία τους για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»

Το Τεχνικό Επιμελητήριο παρακολουθεί με προβληματισμό τη δημόσια συζή-

τηση που διεξάγεται και τις αντιδράσεις που εκφράζονται σε σχέση με τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της ανάπλασης του Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό 

από την Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Η ανάθεση της αρχιτεκτονικής μελέτης της ανάπλασης ήταν αποτέλεσμα πρώτου 

βραβείου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού δύο φάσεων, ο οποίος ολοκληρώθηκε με 

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τη δημόσια παρουσίαση της βραβευμέ-

νης μελέτης της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού, το 2004.

Από τα στοιχεία που το Επιμελητήριο έχει στη διάθεσή του προκύπτει ότι, παρά 

τις τροποποιήσεις που έγιναν στα σχέδια της βραβευμένης μελέτης, η ένταση και 

ο χαρακτήρας της ανάπτυξης δεν έχουν διαφοροποιηθεί ουσιωδώς σε σχέση με 

τις πρόνοιες του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, το ΕΤΕΚ θεωρεί ετε-

ροχρονισμένες αντιδράσεις που έχουν ως αφετηρία τη διαφωνία με τους όρους 

του διαγωνισμού και δεν συμμερίζεται προσεγγίσεις που τείνουν να στιγματίσουν 

ή και να δαιμονοποιήσουν το όλο έργο και τους συντελεστές του.

Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι μέρος των τροποποιήσεων που ακολούθως 

έγιναν είχαν και ως στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αντιδράσεων που 

εκδηλώθηκαν, το Επιμελητήριο δεν μπορεί παρά να υπογραμμίσει ότι θα έπρεπε, 

μετά τις τροποποιήσεις αυτές, να είχε εξασφαλιστεί και η έγκριση της Κριτικής 

Επιτροπής του διαγωνισμού.

Όσον, δε, αφορά τις καταγγελίες που διατυπώνονται για ενδεχόμενες παραβιά-

σεις του Τοπικού Σχεδίου και του Σχεδίου Περιοχής, το Επιμελητήριο υπογραμ-

μίζει ότι αυτές θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν, αφού αφορούν θέματα τα 

οποία έχουν ήδη εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές που ενέκριναν τις σχετικές 

άδειες για την υλοποίηση του έργου.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω και με στόχο την αντιστάθμιση του εμπορικού χα-

ρακτήρα της ανάπτυξης στο Παλιό Λιμάνι, το Επιμελητήριο θεωρεί ότι θα πρέπει 

να προωθηθεί η υλοποίηση των έργων δημόσιου χαρακτήρα που προβλέπονταν 

στους όρους του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ή/και στη βραβευμένη μελέτη και να 

καταβληθεί προσπάθεια αξιοποίησης μέρους των διαθέσιμων χώρων με χρήσεις 

πολιτιστικού χαρακτήρα. Παράλληλα, η ΑΛΚ σε συνεργασία με το τμήμα Πολεοδο-

μίας και τον δήμο Λεμεσού θα πρέπει να προωθήσουν τις εργασίες που αφορούν 

έργα κοινής ωφελείας στην περιοχή ενώ κρίνεται ότι θα ήταν ωφέλιμη και η δημό-

σια παρουσίαση του έργου.

Με την ευκαιρία αυτή, το ΕΤΕΚ επαναλαμβάνει την ανεπιφύλακτη υποστήριξή του 

στη διαδικασία του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, ως τη μοναδική επιλογή για τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση ανάλογης φύσης έργων και ως θεσμό που διασφαλί-

ζει τη διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα και την αρχιτεκτονική ποιότητα του έργου. Το 

Επιμελητήριο υπογραμμίζει επίσης ότι, ειδικά όσον αφορά δημόσια έργα αυτής της 

κλίμακας, είναι σημαντικό πριν από την οριστικοποίηση των όρων και του κτιριολο-

γικού προγράμματος του διαγωνισμού να προηγείται δημόσια παρουσίαση και δια-

βούλευση με στόχο τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής.

Ανάπτυξη στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού
ΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕΚ





Την απεξάρτηση του νομοσχεδίου περί Μεταφοράς Αναπτυξιακών Δικαιω-

μάτων από τη μεταφορά συντελεστή δόμησης από τα κατεχόμενα, ζήτησε 

το Επιμελητήριο από τον πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη Ομήρου.

Σε σχετική επιστολή του προς τον κ. Ομήρου το ΕΤΕΚ αναφέρεται στη μη ανα-

μενόμενη και δυσάρεστη τροπή που πήρε η διαδικασία υιοθέτησης του συ-

γκεκριμένου νομοσχεδίου εξαιτίας της κατάθεσης πρότασης νόμου, από 15 

βουλευτές για τη συμπερίληψη σε αυτό προνοιών που αφορούν τη ρύθμιση 

της μεταφοράς συντελεστή δόμησης από τα κατεχόμενα. Η ενέργεια αυτή 

οδήγησε το υπουργείο Εσωτερικών στην απόσυρση του εν λόγω νομοσχεδίου. 

Στην επιστολή του το ΕΤΕΚ τονίζει ότι «η δυνατότητα μεταφοράς αναπτυξια-

κών δικαιωμάτων είναι ένα απαραίτητο και ιδιαίτερα σημαντικό πολεοδομικό 

εργαλείο που έχει ως βασικό στόχο τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και του 

πολιτισμικού πλούτου της χώρας και κρίνεται ως αναπόσπαστο μέρος των νέων 

Τοπικών Σχεδίων. 

Η σημασία και η χρησιμότητα του εργαλείου αλλά και η απογοήτευση για την 

τροπή που πήρε η προσπάθεια για θεσμοθέτησή του, ήταν ένα από τα βασικά 

και ομόφωνα συμπεράσματα εξειδικευμένης επιστημονικής ημερίδας η οποία 

διοργανώθηκε από το ΕΤΕΚ και τον Σύνδεσμο Πολεοδόμων Κύπρου, στις 10 

Νοεμβρίου 2012. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο, παρόλο που είχε και εξακολουθεί να έχει ορισμένες 

εισηγήσεις που αφορούν τη βελτίωση συγκεκριμένων προνοιών του νομοσχε-

δίου, τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της άμεσης προώθησης και ψήφισής του».

Στο πλαίσιο αυτό, το Τεχνικό Επιμελητήριο απευθύνθηκε στον πρόεδρο της 

Βουλής ζητώντας του να εξετάσει το θέμα και να μεσολαβήσει «για να απο-

συνδεθεί η προώθηση του εν λόγω νομοσχεδίου, το οποίο έχει ήδη καθυ-

στερήσει υπερβολικά, από το εξαιρετικά ιδιόμορφο και πολύπλοκο θέμα της 

μεταφοράς συντελεστή δόμησης από τα κατεχόμενα». Το Επιμελητήριο θεωρεί 

ότι δεν έχουν υπολογιστεί με ολοκληρωμένο τρόπο οι πολεοδομικές ή και άλ-

λες επιπτώσεις που θα επιφέρει τυχόν προώθηση του θέματος που αφορά 

τη μεταφορά συντελεστή δόμησης από τα κατεχόμενα, ακόμη και στην αξία 

του ίδιου του μεταφερόμενου συντελεστή από τα κατεχόμενα, σε βαθμό που 

δημιουργούνται τεράστια ερωτηματικά κατά πόσο τελικά θα εξυπηρετηθούν οι 

δημοσιοποιούμενοι λόγοι αυτής της ρύθμισης.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στην υπουργό Εσωτερικών.
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Ο περί Μεταφοράς Αναπτυξιακών Δικαιωμάτων 
Νόμος και οι επιπλοκές που παρατηρήθηκαν 

στη διαδικασία προώθησής του 

Με επιστολή του προς τον υπουργό Παι-

δείας και Πολιτισμού Γιώργο Δημοσθέ-

νους το ΕΤΕΚ ζητά τη σύνδεση της επιτυχούς 

αποφοίτησης από τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΜΙΕΕΚ) με μια 

σειρά από τρέχουσες (ή και μελλοντικές) πρω-

τοβουλίες για νομοθετική ρύθμιση τεχνικών 

επαγγελμάτων.

Στην επιστολή του το Επιμελητήριο χαιρετίζει 

τη λειτουργία των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς ο θεσμός 

τους «αναμένεται να καλύψει το κενό και τις 

ελλείψεις που υπάρχουν σήμερα στην αγορά σε 

ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό κυρίως στο 

επίπεδο του τεχνικού ή και εξειδικευμένου σε 

τεχνικά θέματα επαγγελματία. 

Η απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των επαγ-

γελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, 

κυρίως σε εξειδικευμένους σε τεχνικά θέματα 

επαγγελματίες, η οποία θα προσφέρεται μέσω 

των ΜΙΕΕΚ είναι εξαιρετικά ωφέλιμη». 

Το ΕΤΕΚ τονίζει ότι «η προσπάθεια αυτή θα πρέ-

πει να παραμείνει εστιασμένη στον αρχικό στόχο 

και επιδίωξη, που είναι η κάλυψη του κενού και 

των ελλείψεων που υπάρχουν σήμερα στην αγο-

ρά, στο ενδιάμεσο αυτό τεχνικό επίπεδο. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο, ενώ δεν τάσσεται υπέρ 

της ολιστικής και πλήρους αποσύνδεσης της 

επιτυχούς φοίτησης στα ΜΙΕΕΚ από την από-

κτηση πανεπιστημιακού διπλώματος, θεωρεί ότι 

το αυτονόητο και επόμενο βήμα σε ό,τι αφορά 

την περαιτέρω αξιοποίηση και στήριξη των ΜΙ-

ΕΕΚ, είναι η σύνδεση της επιτυχούς αποφοίτη-

σης από αυτά με μια σειρά από τρέχουσες (ή και 

μελλοντικές) πρωτοβουλίες για νομοθετική ρύθ-

μιση τεχνικών επαγγελμάτων. Τέτοιες δυνατότη-

τες προκύπτουν από αμιγώς εθνικές ρυθμίσεις 

(π.χ. ρύθμιση προσόντων ελεγκτή ανελκυστήρα, 

ρύθμιση προσόντων των εγκαταστατών τεχνι-

κών συστημάτων κτιρίων - Νομοσχέδιο που 

τροποποιεί τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής 

Απόδοσης Νόμους) ή ευρωπαϊκές Οδηγίες (π.χ. 

οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ΑΠΕ). 

Συνεπώς, ο σχεδιασμός και η προβολή των ΜΙ-

ΕΚΚ θα πρέπει να επικεντρωθεί στα πιο πάνω 

και όχι στη δυνατότητά τους να λειτουργήσουν 

ως προθάλαμος ή και ακόμη μία διαδρομή για 

την απόκτηση διπλώματος πανεπιστήμιου, σε 

ήδη κορεσμένους κλάδους και επαγγέλματα. 

Μια τέτοια προσέγγιση θεωρούμε ότι θα οδη-

γήσει σε αποτυχία όχι μόνο τα ίδια τα ΜΙΕΕΚ 

αλλά και την προσπάθεια για κάλυψη του κρίσι-

μου κενού που υπάρχει σήμερα στο ενδιάμεσο 

τεχνικό επίπεδο». 

Να συνδεθούν τα ΜΙΕΕΚ με πρωτοβουλίες 
για νομοθετική ρύθμιση τεχνικών επαγγελμάτων
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Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με απαι-

τήσεις της τρόικας για να ανοίξουν τα «κλει-

στά» επαγγέλματα και ότι σε αυτά οι εκπρόσωποι 

της τρόικας περιλαμβάνουν και επαγγέλματα των 

κλάδων του ΕΤΕΚ, όπως οι αρχιτέκτονες και οι 

πολιτικοί μηχανικοί, το Επιστημονικό Τεχνικό Επι-

μελητήριο Κύπρου θα ήθελε να διευκρινίσει ότι τα 

επαγγέλματα που περιλαμβάνονται στους κλάδους 

του δεν είναι «κλειστά» αλλά ρυθμιζόμενα. Με τον 

όρο «ρυθμιζόμενα» εννοείται ότι για την άσκηση 

αυτών των επαγγελμάτων απαιτείται συγκεκριμέ-

νο δίπλωμα σπουδών όμως δεν υπάρχει όριο στον 

αριθμό των ατόμων που μπορούν να ασκούν αυτό 

το επάγγελμα.

Σε δήλωσή του ο διευθυντής του ΕΤΕΚ Χριστό-

δουλος Χατζηοδυσσέως διευκρινίζει ότι τα επαγ-

γέλματα που περιλαμβάνονται στους κλάδους του 

ΕΤΕΚ «όχι μόνο δεν είναι ‘κλειστά’ αλλά ακόμα και 

Ευρωπαίοι που ζουν στην Κύπρο τυγχάνουν από το 

Επιμελητήριο του ίδιου χειρισμού με τους Κύπριους 

ενώ, επίσης, Ευρωπαίοι μπορούν να παρέχουν υπη-

ρεσίες στην Κύπρο και διασυνοριακά». Ο κ. Χατζηο-

δυσσέως τονίζει, εξάλλου, ότι «όταν οι εκπρόσωποι 

της τρόικας μιλάνε για άνοιγμα επαγγελμάτων εν-

νοούν την απορρύθμιση αλλά τέτοιο θέμα δεν τέ-

θηκε στις συναντήσεις εξ όσων έχει πληροφορηθεί 

το ΕΤΕΚ».

Ο διευθυντής του Επιμελητηρίου διευκρινίζει σχε-

τικά πως «τα θέματα που είχαν εγερθεί κατά και-

ρούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (που ως μέλος 

της τρόικας βρίσκει τώρα την ευκαιρία να τα εγείρει 

ξανά) και αφορούν το ΕΤΕΚ είναι στην ουσία τρία:

1. Περιορισμοί στη διαφήμιση που υπήρχαν στους 

κανόνες δεοντολογίας των μελών του ΕΤΕΚ: στους 

παλιούς κανόνες δεοντολογίας των μελών του ΕΤΕΚ 

υπήρχαν απαγορευτικές πρόνοιες για τη διαφήμι-

ση. Οι κανονισμοί όμως αυτοί έχουν τροποποιηθεί 

από τον Ιούλιο του 2012 και επιτρέπουν πλέον την 

ελεγχόμενη προβολή του έργου των μηχανικών με-

λών του ΕΤΕΚ. Αυτή ήταν και η θέση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας κατά τη συζήτηση με την τρόικα, ότι 

δηλαδή με την τροποποίηση που έχει γίνει οι περι-

ορισμοί έχουν αρθεί. 

2. Δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος από νομικά 

πρόσωπα: πριν από την τροποποίηση του Ιούλη 

επάγγελμα στη Μηχανική μπορούσαν να ασκούν 

μόνο φυσικά πρόσωπα (δεν μπορούσαν δηλαδή να 

το κάνουν οι εταιρείες). Με την τροποποίηση όμως 

και ο περιορισμός αυτός έχει αρθεί και για αυτό 

επίσης ενημερώθηκε η τρόικα από τη Νομική υπη-

ρεσία και το ΕΤΕΚ κατά τη συζήτηση του θέματος.

3. Αμοιβές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιτίθεται γενι-

κά στους πίνακες αμοιβών σε όλα τα κράτη μέλη και 

για όλα τα επαγγέλματα. Ωστόσο, οι σχετικές ευ-

ρωπαϊκές οδηγίες επιτρέπουν την ύπαρξη αμοιβών 

νοουμένου ότι ο κάθε κώδικας αμοιβών εκδίδεται 

υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτή 

τη στιγμή δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αμοιβές 

για επαγγέλματα Μηχανικής, υπάρχει όμως σχετι-

κή πρόνοια στον νόμο που επιτρέπει την έκδοση 

κανονισμών, νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι προ-

ϋποθέσεις που προανέφερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή, μέσω της τρόικας, επιθυμεί την κατάργηση της 

συγκεκριμένης πρόνοιας που επιτρέπει δυνητικά 

την ψήφιση αμοιβών με τη δικαιολογία ότι η δυνα-

τότητα αυτή δεν έχει αξιοποιηθεί. Η απάντηση του 

ΕΤΕΚ είναι ότι επιθυμεί και επιδιώκει την προώθηση 

του θέματος και για αυτό τον σκοπό είναι σε δια-

βούλευση με το αρμόδιο υπουργείο και τη Νομική 

υπηρεσία. Αυτή ήταν και η θέση που εκφράστηκε 

εκ μέρους της Δημοκρατίας προς την τρόικα.»
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Στους κλάδους του ΕΤΕΚ δεν υπάρχουν 
«κλειστά» αλλά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει 

εκφράσει την πρόθεσή του για παροχή 

υποτροφιών προς τα μέλη του Επιμελητηρίου. 

Συγκεκριμένα, προσφέρονται 12 υποτροφίες 

για μεταπτυχιακές σπουδές ΜΒΑ και MSc in 

Information Systems, ως ακολούθως:

• 1 ολική υποτροφία για το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα MBA

• 1 ολική υποτροφία για το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα MSc in Information Systems

• 5 μερικές υποτροφίες για μειωμένα δίδα-

κτρα κατά 50% για το μεταπτυχιακό πρό-

γραμμα MBA

• 5 μερικές υποτροφίες για μειωμένα δίδα-

κτρα κατά 50% για το μεταπτυχιακό πρό-

γραμμα MSc in Information Systems

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

• Επιστολή σχετικά με τις υποτροφίες στο 

πρόγραμμα σπουδών MBA (http://etekfi les.

org/20121119-EUC-MBA.pdf)

• Δήλωση ενδιαφέροντος για τις υποτρο-

φίες στο πρόγραμμα σπουδών MBA (http://

etekfi les.org/20121119-EUC-MBA-appl.docx)

• Επιστολή σχετικά με τις υποτροφίες στο 

πρόγραμμα σπουδών MSc in Information 

Systems (http://etekfi les.org/20121119-EUC-

MSc.pdf)

• Δήλωση ενδιαφέροντος για τις υποτροφίες 

στο πρόγραμμα σπουδών MSc in Information 

Systems (http://etekfi les.org/20121119-EUC-

MSc-appl.docx)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με την κ. Άντρια Καρεκλά, λει-

τουργό Εισδοχής, στο τηλέφωνο 22713000.

 

Επισημαίνεται ότι η τελευταία ημερομη-

νία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 

11/01/2013.

Παροχή υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές
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Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ασύρματης πρόσβασης 
στην Κύπρο και μελλοντικές προκλήσεις

Του Ιωσήφ Σεργίδη*

Η απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών το 2004, με την ένταξη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν σίγουρα η απαρχή για 

σημαντική ενδυνάμωση του Κύπριου καταναλωτή ως προς τις διαθέσιμες επιλογές 

υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας. Επίσης σήμανε τη δημιουργία των κατάλληλων συν-

θηκών για διαμόρφωση ενός υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και την εναρ-

μόνιση της Κύπρου με τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης στον τομέα αυτό.

Ίσως το πιο σημαντικό μερίδιο της αγοράς τηλεπικοινωνιών σε πανευρωπαϊκό επί-

πεδο, αλλά και κατ’ επέκταση και σε κυπριακό, ανήκει στα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα 

Ασύρματης Πρόσβασης (ΤΔΑΠ). Τα ΤΔΑΠ έχουν ως βάση τους την κυψελοειδή αρ-

χιτεκτονική δικτύου που μπορεί να εξασφαλίζει ευρεία γεωγραφική και πληθυσμι-

ακή κάλυψη σε ένα σχετικά περιορισμένο φάσμα συχνοτήτων.

O αρχικός στόχος των ασύρματων δικτύων ήταν οι φωνητικές κλήσεις. Όμως 

επιθυμία των συνδρομητών της δεκαετίας του ’90 ήταν η διασύνδεση του 

ασύρματου τηλεφώνου τους με δίκτυα δεδομένων. Αυτό ήταν το έναυσμα για 

τη δημιουργία του Wireless Application Protocol (WAP) όπου για πρώτη φορά 

υπήρξε, σε επίπεδο κρατικής επικράτειας, ασύρματη πρόσβαση μη φωνητικών 

δεδομένων από κινητό τηλέφωνο. Σε μια κοινωνική πλέον εξέλιξη που ακο-

λούθησε, το κινητό τηλέφωνο μετατράπηκε από ένα εναλλακτικό σε ένα απα-

ραίτητο μέσο επικοινωνίας με την επιτυχία των εγχειρημάτων αυτών πέρα για 

πέρα δεδομένη.

Το WAP βάσιζε τη λειτουργία του σε ένα νέο δίκτυο, το General Packet 

Radio Service (GPRS).Το GPRS προσφέρεται μέχρι σήμερα μέσω του πλέον 

δημοφιλούς ΤΔΑΠ, του Global System Mobile (GSM). Αυτό είναι ένα αρκε-

τά πολύπλοκο σύστημα από πλευράς μηχανικής ραδιοδικτύων που μπορεί 

να παρέχει συνδέσεις σε βελτιωμένους ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων 

(dataratespeeds). Μέσα στην τελευταία δεκαετία το GPRS έχει αναβαθμιστεί 

σημαντικά ούτως ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρει δεδομένα στον χρήστη 

με ταχύτητες μέχρι και 200 Kbps.

Στο μεταξύ, το διεθνές σώμα καθορισμού προτύπων τηλεπικοινωνιών τρίτης γε-

νεάς, το 3GPP, συστάθηκε με σκοπό να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες με γεω-

μετρική πρόοδο απαιτήσεις του κοινού. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ως απο-

τέλεσμα της δουλειάς του σώματος αυτού δημιουργήθηκε το Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS) ή απλουστευμένα 3G. Επρόκειτο για ένα 

εντελώς νέο σύστημα που εξασφάλιζε ακόμα πιο γρήγορες συνδέσεις προς το δι-

αδίκτυο (εισαγωγή ευζωνικής ασύρματης πρόσβασης) με τη δυνατότητα υποστή-

ριξης «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων, που πλέον άρχιζαν να μοιάζουν περισσότερο 

με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή παρά με τηλέφωνο. 

Το κυριότερο όμως χαρακτηριστικό του UMTS είναι το τεράστιο περιθώριο ανα-

βαθμίσεων που μπορεί να δεχτεί, που οδηγεί στη δημιουργία ενός συστήματος με 

ωφέλιμο ζωής πέραν της μιας δεκαετίας. Αυτό το χαρακτηριστικό αποδείχτηκε κα-

θοριστικό αφού ήταν η απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν την επιτυχία του 3G.

Στην Κύπρο, η εισαγωγή δικτύου τρίτης γενεάς σημαδεύτηκε από την απελευ-

θέρωση της αγοράς το 2004. Ο αρχικός ρυθμός αύξησης της κίνησης και των 

χρηστών στην Κύπρο ήταν αργός, κυρίως λόγω της ανάγκης αντικατάστασης των 

τερματικών συσκευών (κινητών τηλεφώνων). 

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός συνδρομητών και ο όγκος δεδομένων από τη χρή-

ση του UMTS σημείωσαν πρωτοφανή αύξηση για τα κυπριακά δεδομένα, ακολου-

θώντας ανάλογες τάσεις με το εξωτερικό. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους:

Στην εισαγωγή της τεχνολογίας High Speed Data Packet Access (HSDPA) στην Κύ-

προ. Αρχικά η υπηρεσία προσφέρθηκε από πάροχο κινητής τηλεφωνίας τον Μάρ-

τιο του 2008. Η θεωρητική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων με το HSDPA ανερχό-

ταν στα 14,4 Mbps. Το HSDPA είναι μια τεχνολογία που έχει ως βάση της το δίκτυο 

UMTS ή 3G. Η εισαγωγή της τεχνολογίας αυτής ήταν ακόμη μία επιβεβαίωση των 

ευεργετικών αποτελεσμάτων της ύπαρξης ενός υγιούς ανταγωνιστικού κλίματος.

Στην ευρεία χρήση «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones) και άλλων συ-

σκευών (tablets). Οι συσκευές αυτές έχουν ως χαρακτηριστικό τη δυνατότητα δια-

χείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων και υποστηρίζουν μια πλειάδα εφαρμογών και 

πολυμέσων. Η παρουσία τέτοιων συσκευών στην αγορά δημιουργεί νέα δεδομένα 

και ανάγκες στον τομέα των ασύρματων τηλεπικοινωνιών. 

Με γνώμονα την αυξητική τάση της χρήσης HSDPA δεδομένων, που υπολογί-

ζεται γύρω στο 30% για κάθε χρονιά, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στην Κύ-

προ ενεπλάκησαν σε έναν «αγώνα ταχύτητας» όσον αφορά τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων του 3G δικτύου τους για εξυπηρέτηση περισσότερων και πιο 

απαιτητικών συνδρομητών από πλευράς ταχυτήτων σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Τον περασμένο Μάρτιο, σε μια ακόμη πρωτοποριακή εξέλιξη, εξαγγέλθηκε από 

πάροχο κινητής τηλεφωνίας ότι θέτει στη διάθεση του κυπριακού κοινού την ανα-

βαθμισμένη έκδοση του HSDPA, το High Speed Packet Access PLUS (HSPA+).

Η ανακοίνωση αυτή τοποθέτησε την Κύπρο στον κατάλογο των ευρωπαϊκών κρα-

τών που παρέχουν τέτοια υπηρεσία διασύνδεσης.

Το HSPA+, το οποίο βασίζεται (όπως και το HSDPA) στο UMTS δίκτυο, είναι σε θέση 

στην πρώτη του έκδοση να υποστηρίζει θεωρητικές ταχύτητες μέχρι και 21 Mbps 

στην καθοδική και 5,76 Mbps στην ανοδική ζεύξη. Η αμέσως επόμενη έκδοση του 

HSPA+ έχει θεωρητική μέγιστη ταχύτητα τα 42 Mbps και η τελευταία του έκδοση 

τα 84 Mbps στην καθοδική ζεύξη.

Εν τω μεταξύ, καθώς το HSPA+ εξελίσσεται και εξαπλώνεται σε διεθνές επίπε-

δο, το 3GPP έχει ήδη, από το 2009, θεσπίσει τα πρότυπα για την επόμενη γενιά 

κινητής τηλεφωνίας, το 4G. Στοv ευρωπαϊκό χώρο αναμένεται η επικράτηση του 

συστήματος Long Term Evolution (LTE), ως εκείνο που θα εισαγάγει την τεχνολογία 

Η κυψελοειδής αρχιτεκτονική δικτύων όπως εφαρμόστηκε στο σύστημα GSM.

Η εξέλιξη των ταχυτήτων δικτύου τρίτης γενεάς UMTS ή 3G.
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4G, όπως τα πρόσφατα παραδείγματα από Ελλάδα, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. 

Στην Κύπρο ακόμα δεν γίνεται επίσημα λόγος για λανσάρισμα στην αγορά αυτής 

της τεχνολογίας. Σίγουρα όμως γίνονται οι σκέψεις από τα αρμόδια σώματα του 

κράτους, έστω και ανεπίσημα. Ο τερματικός εξοπλισμός των χρηστών (LTE κινητά) 

ήδη άρχισε να κυκλοφορεί στην αγορά της Κύπρου.

Η αργή αποδοχή του κοινού που αρχικά είχε παρατηρηθεί για το δίκτυο τρίτης 

γενιάς δεν αναμένεται ότι θα επαναληφθεί στο μέλλον για την τέταρτη γενιά 4G. 

Οι σημερινοί χρήστες της κινητής τηλεφωνίας γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί 

και αναμένουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.

Τέλος, παρακολουθώντας την εξέλιξη των ευζωνικών ασύρματων δικτύων στην 

Κύπρο αποδεικνύεται ότι η διασφάλιση ενός υγιούς κλίματος ανταγωνισμού στις 

τηλεπικοινωνίες θα συμβάλει σημαντικά στην έγκαιρη και ποιοτική προσφορά 

νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών στον Κύπριο καταναλωτή.

*Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικής, B.Eng., M.Sc., MBA.

Μέλος ΕΤΕΚ στον τομέα Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Μηχανικής των Υπολογιστών

Η διαδικτυακή υπηρεσία FixCyprus.com είναι μια 

καινοτόμα και ανεξάρτητη social e-government 

υπηρεσία, που έχει στόχο τη δραστηριοποίηση και 

την άμεση εμπλοκή των πολιτών στην αντιμετώπιση 

πρακτικών προβλημάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Μέσω της υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να αναφέ-

ρουν, απευθείας στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, 

βλάβες σε δρόμους, καταστροφές σε δημόσιους 

χώρους, ελλειπή μέτρα ασφάλειας, παράνομη χρήση 

δημόσιων χώρων, κλπ, με την υπόδειξη του σημείου 

του προβλήματος σε χάρτη και τη δυνατότητα απο-

στολής φωτογραφίας. Οι αναφορές κοινοποιούνται 

στον ιστοχώρο της υπηρεσίας, μέσω του οποίου οι 

αρχές αλλά και οι πολίτες μπορούν να σχολιάσουν την 

πορεία των εργασιών επίλυσης των προβλημάτων.

Η FixCyprus.com αποτελεί ένα διαδραστικό κανάλι 

επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, για άμεση αναφορά και ενημέρωση 

επί πρακτικών προβλημάτων που απασχολούν τους 

πολίτες, όπως βλάβες στους δρόμους, ακαθαρσίες σε 

δημόσιους χώρους. Η υπηρεσία αποτελεί ανεξάρτητη 

πρωτοβουλία και έχει αναπτυχθεί από ομάδα εμπει-

ρογνωμόνων σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης 

συστημάτων διαδικτυακής και κοινωνικής διακυβέρ-

νησης. Η FixCyprus.com υποστηρίζεται από εθελο-

ντές, ιδιωτικές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικά 

ερευνητικά κέντρα, μεταξύ των οποίων το Κέντρο 

Επιστημονικού Διαλόγου και Έρευνας (ΚΕΔΕ). 

Όραμα και Στόχος

Όραμα της υπηρεσίας FixCyprus.com είναι η καλλι-

έργεια ενεργών πολιτών που θα δρουν για τη βελτί-

ωση του αστικού περιβάλλοντος, αλληλεπιδρώντας 

ανοικτά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο στόχος της 

υπηρεσίας είναι η εξυπηρέτηση της ανάγκης άμεσης 

επικοινωνίας των πολιτών με τις τοπικές Αρχές και 

αντίστροφα, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οποιαδή-

ποτε προβλήματα στους δημόσιους χώρους και οι Αρ-

χές να προβαίνουν σε άμεση καταγραφή, καθορισμό 

προτεραιοτήτων και αποτελεσματική αντιμετώπιση. 

Προς την εκπλήρωση των πιο πάνω, έχει υιοθετηθεί 

η χρήση των τεχνολογιών διαδικτύου και του λογι-

σμικού ανοιχτού κώδικα για την ταχεία ενημέρωση, 

ανατροφοδότηση και έλεγχο της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας των ενεργειών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, βασικός στόχος της υπη-

ρεσίας είναι και η διατήρηση του υψηλού της επιπέ-

δου και η εξασφάλιση της λειτουργίας σε ορθή βάση 

ως διαδικτυακή υπηρεσία κοινωνικής διακυβέρνησης 

(social e-government).

Πώς λειτουργεί

Σε επίπεδο λειτουργικότητας, η υπηρεσία FixCyprus.

com παρέχει συγκεκριμένες και εύκολες στη χρήση 

λειτουργίες στους πολίτες, καθώς και στις Δημοτι-

κές Αρχές: 

Α) Προς τους πολίτες: Παρέχεται η δυνατότητα ανα-

φοράς τοπικών (πρακτικών) προβλημάτων με περι-

γραφή, επισύναψη φωτογραφίας και υπόδειξη σε 

χάρτη της ακριβούς τοποθεσίας. Οι αναφορές αυτές 

ταξινομούνται σε Διοικητικές Περιοχές (Δήμος και 

Επαρχία) και δημοσιεύονται ώστε οποιοσδήποτε να 

μπορεί να τις δει και να τις σχολιάσει. Επιπρόσθετα ο 

πολίτης μπορεί να λαμβάνει ενημέρωση μέσω ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου για αναφορές που αφορούν 

κάποιο συγκεκριμένο δήμο, να αξιολογήσει την κρισι-

μότητα οποιασδήποτε αναφοράς, και να επισημάνει 

κάποια αναφορά με την ένδειξη «Έχει επιλυθεί».

Β) Προς τις τοπικές Αρχές: Παρέχεται η δυνατότητα 

άμεσης προβολής όλων των αναφορών που σχετίζο-

νται με τη Διοικητική Περιοχή υπό την αρμοδιότητά 

τους. Επίσης, τα μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης 

δύνανται να εγγράφονται σε λίστα για λήψη άμεσων 

ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

κάθε φορά που καταχωρείται σχετική αναφορά. Επι-

πρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα σήμανσης των 

προβλημάτων με την ετικέτα «Έχει επιλυθεί», προ-

βάλλοντας έτσι το παραγόμενο έργο.

Η FixCyprus.com τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία στις 

αρχές Ιουνίου 2010. Μέχρι στιγμής έχει δεχθεί πε-

ρισσότερες από 110 χιλιάδες επισκέψεις (κατά μέσο 

όρο περίπου 5000 επισκέψεις τον μήνα), φιλοξενεί 

περισσότερες από 550 αναφορές και έχει την ενεργό 

συμμετοχή περισσότερων από δέκα δημοτικών αρ-

χών, επαληθεύοντας τις αρχικές προβλέψεις των δη-

μιουργών σχετικά με τα εμφανή κίνητρα χρήσης από 

τους πολίτες και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ομάδα διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη και τα 

σχόλια των πολιτών αλλά και των λειτουργών της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης, συντάσσει σχέδιο μελλοντικών 

προεκτάσεων. Ενδεικτικά, πέρα από τη δημιουργία 

εφαρμογής για φορητές συσκευές, αναφέρονται η 

εξαγωγή στατιστικών ανά δήμο, η αποδοτικότερη κα-

τηγοριοποίηση και διαχείριση της ζωής των αναφορών 

και η στενότερη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής 

δικτύωσης. Επιπρόσθετα, σχεδιάζεται η αναβάθμιση 

της υπηρεσίας ώστε να ενσωματωθούν αναφορές από 

φορητές τηλεφωνικές συσκευές (smartphones). 

Η ομάδα διαχείρισης της FixCyprus.com αποτελείται 

από τους Δημήτρη Ηλιάδη, Δημήτρη Σταύρου και Γιώρ-

γο Μιλή, εγγεγραμμένους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς 

στο ΕΤΕΚ, ερευνητές και εμπειρογνώμονες σε θέματα 

σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων διαδικτυακής 

διακυβέρνησης, καθώς και μεθοδολογιών διαχείρισης, 

προώθησης και σωστής αποδοχής της τεχνολογίας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιώργος Μιλής 

(Τηλ.: 99587884, info@fi xcyprus.com)

FixCyprus.com: Μια social e-Government υπηρεσία 
για τους πολίτες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
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Του Πάρι Α. Φωκαΐδη*

Η οικονομική ύφεση την οποία βιώνουμε στις 

ημέρες μας έχει επιφέρει επώδυνες συνέπειες 

τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ορ-

γανισμοί και επιχειρήσεις επιχειρούν τον τελευταίο 

καιρό μια σημαντική στροφή σε θέματα μείωσης λει-

τουργικών δαπανών, προκειμένου να μπορέσουν να 

καταστούν υπό τα νέα δεδομένα βιώσιμες και να μην 

προχωρήσουν σε απολύσεις προσωπικού ή αναστολή 

εργασιών. Ένα από τα κυριότερα λειτουργικά έξοδα 

των επιχειρήσεων αποτελεί το κόστος της ενέργει-

ας. Στην Κύπρο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, 

μετά το ατύχημα στο Μαρί και λόγω αντικατάστασης 

καυσίμου παρουσίασε, συγκρινόμενο με τα αντίστοι-

χα περσινά επίπεδα, αύξηση της τάξης του 40%. Συ-

νεπώς ένα ουσιαστικό ζητούμενο των ημερών είναι 

η εξεύρεση έξυπνων και αποδοτικών λύσεων για τη 

μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας 

και συνεπώς την επακόλουθη εξοικονόμηση χρη-

μάτων. Η διαδικασία του ενεργειακού ελέγχου των 

κτιρίων και των υποδομών μπορεί να αποτελέσει ένα 

χρήσιμο εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση. Το άρ-

θρο αυτό αποσκοπεί στη σύντομη παρουσίαση του 

ορισμού των ενεργειακών ελέγχων στα κτίρια, της 

διαδικασίας πραγματοποίησής του καθώς επίσης και 

των αποτελεσμάτων που δύναται να επιφέρει.

Ορισμός

Με βάση το σχετικό πρότυπο (EN 16247:2011, Part 

1), ως ενεργειακός έλεγχος ορίζεται η συστηματική 

επιθεώρηση και ανάλυση της χρήσης και κατανάλω-

σης ενέργειας ενός συστήματος ή ενός οργανισμού 

με σκοπό τον καθορισμό των ενεργειακών ροών και 

των πιθανών βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση 

του συστήματος. Ένας ενεργειακός έλεγχος δύναται 

να λάβει χώρα σε ένα κτίριο, σε ένα οποιοδήποτε σύ-

στημα ή μηχανισμό καταναλώνει ενέργεια και στον 

τομέα των μεταφορών. Στην περίπτωση των επιχει-

ρήσεων ιδιωτικού δικαίου, η σημαντικότερη παράμε-

τρος που εντάσσεται στη λογική των ενεργειακών 

ελέγχων αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας στο 

κτίριο.

Διαδικασία

Ένας ενεργειακός έλεγχος στον κτιριακό τομέα απο-

τελείται συνήθως από τέσσερα στάδια:

• Τον συνοπτικό έλεγχο

• Τον αναλυτικό έλεγχο

• Τον καταρτισμό σχεδίου δράσης

• Την υλοποίηση και καταγραφή των αποτελεσμάτων 

του σχεδίου δράσης

Στο στάδιο του συνοπτικού ελέγχου πραγματοποι-

είται μια πρώτη σύντομη καταγραφή των βασικών 

ενεργειακών καταναλώσεων στο κτίριο και γίνεται 

μια αρχική ανάλυση-εκτίμηση της έντασης κατανά-

λωσης ενέργειας στα διάφορα σημεία του κτιρίου. 

Για τον συνοπτικό έλεγχο δεν απαιτείται κατ’ ανάγκη 

η επίσκεψη στο κτίριο, απαιτούνται όμως οπωσ-

δήποτε η λήψη στοιχείων ηλεκτρικής και θερμικής 

κατανάλωσης για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. 

Ένας συνοπτικός έλεγχος, αναλόγως εμπειρίας του 

μηχανικού που τον διεξάγει, μπορεί να αποπερα-

τωθεί σε διάστημα λίγων 24ώρων ή και μερικών 

εβδομάδων. Εξαγόμενο του συνοπτικού ελέγχου 

είναι μοτίβα κατανάλωσης ενέργειας και η συναφής 

ερμηνεία τους.

Το στάδιο του αναλυτικού ελέγχου περιλαμβάνει την 

επί τόπου αναλυτική καταγραφή της ενεργειακής 

κατανάλωσης στα διάφορα σημεία του κτιρίου και 

την επαλήθευση των βασικών συμπερασμάτων του 

συνοπτικού ελέγχου. Ο αναλυτικός έλεγχος περιλαμ-

βάνει επίσης την πραγματοποίηση μετρήσεων για 

τεκμηρίωση των καταναλώσεων, τον καθορισμό της 

«υγείας» του τεχνικού εξοπλισμού αλλά και τον εντο-

πισμό άλλων σημείων στο κτίριο στα οποία υπάρχει 

σημαντική κατανάλωση ενέργειας. Ένας αναλυτικός 

έλεγχος μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομά-

δες ή και κάποιους μήνες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

όπου η ενεργειακή κατανάλωση έχει εποχιακό χα-

ρακτήρα. Εξαγόμενο του αναλυτικού ελέγχου είναι ο 

ακριβής καθορισμός της κατανάλωσης ενέργειας στα 

διάφορα σημεία του κτιρίου.

Ο καταρτισμός του σχεδίου δράσης περιλαμβάνει 

τον καθορισμό τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας, 

την κοστολόγησή τους και τον προσδιορισμό του 

χρόνου απόσβεσής τους. Δεδομένου ότι τα σενά-

ρια εξοικονόμησης είναι περισσότερα του ενός, σε 

αυτό το στάδιο θα πρέπει να ακολουθείται κάποιος 

τεκμηριωμένος τρόπος ιεράρχησης των μέτρων. Σε 

αυτή την περίπτωση δύναται να εφαρμοστούν αρχές 

γραμμικού προγραμματισμού για τεκμηρίωση της 

βέλτιστης ιεράρχησης των λύσεων στη λογική της 

αυτοχρηματοδότησης των μέτρων εξοικονόμησης. 

Ο καταρτισμός του σχεδίου δράσης δύναται να δι-

αρκέσει κάποιες βδομάδες και μπορεί προφανώς να 

συντρέχει με τον αναλυτικό έλεγχο.

Τέλος, το στάδιο της υλοποίησης και της καταγρα-

φής των αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης είναι 

ενδεχομένως και το σημαντικότερο της όλης διαδι-

κασίας. Με δεδομένο το γεγονός ότι πολλά από τα 

προηγούμενα βήματα του ενεργειακού ελέγχου θα 

στηριχθούν σε υποθέσεις, είναι αναμενόμενο ότι στο 

στάδιο της υλοποίησης του σχεδίου δράσης θα υπάρ-

χουν κάποιες αποκλίσεις. Συνεπώς είναι ακριβώς σε 

αυτό το στάδιο που επαληθεύονται ή διορθώνονται 

τα διάφορα σενάρια εξοικονόμησης τα οποία καταρ-

τίστηκαν στα προηγούμενα στάδια και καθορίζεται ο 

τελικός βαθμός εξοικονόμησης ενέργειας.

Αποτελέσματα

Τα ουσιαστικά αποτελέσματα ενός ενεργειακού ελέγ-

χου αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και συ-

νεπώς στην εξοικονόμηση χρημάτων. Οι ενεργειακοί 

έλεγχοι έχουν επίσης έμμεσο και διαρκή αντίκτυπο 

σε θέματα ορθολογιστικής ενεργειακής χρήσης σε 

έναν οργανισμό. Συγκεκριμένα βοηθούν:

•Στη δημιουργία συνθηκών διαρκούς εξοικονόμησης 

ενέργειας 

•Στην καλλιέργεια της απαραίτητης κουλτούρας στο 

προσωπικό του οργανισμού 

•Στην υιοθέτηση μηχανισμών μόνιμης καταγραφής 

και παρακολούθησης της ενεργειακής συμπεριφοράς 

του κτιρίου και του εξοπλισμού 

•Στον έγκαιρο εντοπισμό και λήψη μέτρων στις περι-

πτώσεις υπερκατανάλωσης ενέργειας.

Στο κυπριακό επιχειρηματικό και βιομηχανικό περι-

βάλλον, οι πρώτοι ενεργειακοί έλεγχοι κατέδειξαν 

δυνατότητες εξοικονόμησης μέχρι και 60% σε σύ-

ντομο χρονικό διάστημα στις κυπριακές επιχειρή-

σεις με επενδύσεις οι οποίες είναι αποσβέσιμες σε 

διάστημα μερικών μηνών αλλά και με την υιοθέτηση 

απλών πρακτικών ορθολογιστικής ενεργειακής δια-

χείρισης.

*Ειδικός Επιστήμονας, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και Πανεπιστήμιο Frederick

Ενεργειακοί έλεγχοι κτιρίων: Ένα χρήσιμο 
εργαλείο για εξοικονόμηση χρημάτων





Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμ-

βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώθηκε, 

από το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία 

με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και 

Υγεία στην Εργασία, συνέδριο με θέμα «Συνεργαζό-

μαστε για το μέλλον της επαγγελματικής ασφάλειας 

και υγείας στην Ευρώπη».

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των ευρωπα-

ϊκών εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, 

μέλη του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγεί-

ας, εκπρόσωποι των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών 

οργανώσεων της Κύπρου καθώς και εκπρόσωποι φο-

ρέων και εταιρειών που συμμετέχουν στο διευρυμένο 

δίκτυο εταίρων για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας 

στην Εργασία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων. Κύριοι ομιλητές στο συνέδριο ήταν 

η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και εκπρόσωποι της 

υπηρεσίας Ασφάλειας και Υγείας του Ηνωμένου Βασι-

λείου (Health and Safety Executive) και της Αρχής που 

ανέλαβε την κατασκεύη των έργων των Ολυμπιακών 

Αγώνων του Λονδίνου (Olympic Delivery Authority).

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν παραδείγματα επιτυ-

χούς συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργοδοτου-

μένων για βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας 

και υγείας και ιδιαίτερα η εμπειρία του Ηνωμένου Βα-

σιλείου κατά τη διάρκεια της κατασκευής των εγκα-

ταστάσεων των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.

Επίσης οι σύνεδροι ενημερώθηκαν για την τρέχουσα 

κατάσταση στον τομέα της επαγγελματικής ασφά-

λειας και υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και 

για τις εξελίξεις που αφορούν την αναβάθμιση της 

κοινοτικής στρατηγικής και τη χρήση πρακτικών επι-

γραμμικών (on-line) εργαλείων για την εκτίμηση του 

κινδύνου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε έρευνα σχετικά με 

την υγεία και την ασφάλεια στις πολύ μικρές επιχει-

ρήσεις στην Κύπρο.

Από τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις που ακολού-

θησαν, προέκυψαν τα πιο κάτω:

Η στενή συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και εργοδο-

τουμένων στον τομέα της προστασίας από επαγγελ-

ματικούς κινδύνους είναι ο βασικός παράγοντας στην 

επίτευξη υψηλών στόχων για την επαγγελματική 

ασφάλεια και υγεία. Επιπρόσθετα, η καλή ηγεσία είναι 

ουσιώδης παράγοντας στην επίτευξη βελτιωμένων 

επιπέδων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στις 

επιχειρήσεις και τόσο οι εργοδοτούμενοι όσο και οι 

εργοδότες χρειάζεται να αξιοποιήσουν όλες τις πιθα-

νές ευκαιρίες για επιτυχία στον τομέα της πρόληψης 

των επαγγελματικών κινδύνων.

Υπάρχει ανάγκη για:

• Προσεκτική εκτίμηση των οικονομικών και κοινω-

νικών επιπτώσεων της πολιτικής για την επαγγελ-

ματική ασφάλεια και υγεία ιδιαίτερα στο πλαίσιο της 

οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη,

• Συνεπή προσέγγιση σχετικά με την ενσωμάτωση 

της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας σε άλλους 

τομείς πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική 

κρίση, τις δημογραφικές αλλαγές, τους νέους κιν-

δύνους καθώς και τους αναδυόμενους εργασιακούς 

τομείς,

• Παροχή ενός ικανού για τον σκοπό και προβλεπτού 

ρυθμιστικού πλαισίου στους Ευρωπαίους εργαζόμε-

νους και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις,

• Εστίαση στις ανάγκες των πολύ μικρών και μεσαί-

ων επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την επαγγελματική 

ασφάλεια και υγεία,

• Στήριξη των μικρότερων εργοδοτών στην Ευρώπη, 

ειδικότερα αυτών με λιγότερους από 10 εργοδο-

τούμενους, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τους 

κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργοδοτούμενοί 

τους καθώς και η παροχή προσιτών και διαδραστικών 

εργαλείων για υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους 

σε ό,τι αφορά την πρόληψη,

• Επένδυση στην αξιολόγηση και μετατόπιση της 

εστίασης του ενδιαφέροντος από την παραδοσιακή 

προσέγγιση του νομικού ελέγχου σε μια ουσιώδη 

αξιολόγηση της κοινωνικής και οικονομικής επίδρα-

σης της νομοθεσίας για την επαγγελματική ασφάλεια 

και υγεία,

• Από κοινού εφαρμογή δράσεων πολιτικής και συ-

νεχούς έρευνας σε ένα ευρύ φάσμα για τη διασφάλι-

ση της κατάλληλης ενημέρωσης όλων όσοι εφαρμό-

ζουν πολιτικές επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας 

σε εργασιακούς χώρους στην Ευρώπη,

• Βοήθεια στη διαμόρφωση της στάσης και της νο-

οτροπίας των μαθητών και των φοιτητών σε σχέση 

με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία από νεαρή 

ηλικία, διασφαλίζοντας τη συνέχειά της στον εργα-

σιακό χώρο.

Η νέα Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγεία στην 

Εργασία θα πρέπει να εστιαστεί:

• Στην ανάγκη να μετατοπιστεί η προσοχή από την 

καταγραφή μειωμένων αριθμών ατυχημάτων στα 

θέματα υγείας (ψυχολογικοί, νέοι και αναδυόμενοι 

κίνδυνοι),

• Στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθε-

σίας, ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

• Στην ανάγκη να καταστούν τα επίπεδα ασφάλειας 

και υγείας των εργασιακών χώρων πιο βιώσιμα, λαμ-

βάνοντας υπόψη τον γηράσκοντα πληθυσμό της Ευ-

ρώπης, τις δημογραφικές αλλαγές και τους νέους και 

αναδυόμενους κινδύνους.

Δρ Άριστος Οικονομίδης

Ανώτερος Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας
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«Συνεργαζόμαστε για το μέλλον της επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγείας στην Ευρώπη»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
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Του Αντώνη Κουντούρη*

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό, παγκοσμιοποιημέ-

νο, περιβάλλον όπως το σημερινό, προβάλλεται 

η αναγκαιότητα θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων για 

την παραγωγή και εμπορία προϊόντων η ασφάλεια 

των οποίων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Αυτό γίνεται ώστε 

να προστατεύονται όχι μόνο τα συμφέροντα των κα-

ταναλωτών, των εργαζομένων και άλλων χρηστών, 

αλλά και τα συμφέροντα των οικονομικών φορέων 

από αθέμιτο ανταγωνισμό.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θεσπίζει κοινή νομοθεσία με τη μορφή 

οδηγιών και κανονισμών που υπερισχύουν του 

εθνικού (εσωτερικού) δικαίου των κρατών μελών 

της ΕΕ. Οι οδηγίες αυτές θεσπίζουν προδιαγραφές 

για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και κα-

θιστούν υποχρεωτική τη σήμανση συμμόρφωσης 

«CE» προκειμένου να κυκλοφορήσουν ελεύθερα τα 

προϊόντα αυτά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, 

είτε ο κατασκευαστής τους βρίσκεται εντός είτε 

εκτός ΕΕ. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων 

αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία της ενιαίας 

αγοράς στην ΕΕ. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ με 

τίτλο «Προϊόντα του τομέα Δομικών Κατασκευών», 

δομικό προϊόν νοείται κάθε προϊόν το οποίο κατα-

σκευάζεται για να ενσωματωθεί, κατά τρόπο διαρ-

κή, σε δομικά έργα εν γένει, που καλύπτουν τόσο 

τα κτίρια όσο και τα έργα του πολιτικού μηχανικού. 

Εφόσον, λοιπόν, τα θερμομονωτικά πάνελ πολυου-

ρεθάνης διέπονται από τη συγκεκριμένη Οδηγία και 

εξαρτώνται από την ύπαρξη του προτύπου ΕΝ 14509 

και των συνδεδεμένων με αυτό, θα πρέπει να φέρουν 

τη σήμανση συμμόρφωσης CE. Η σήμανση CE για τα 

πάνελ πολυουρεθάνης δεν αποτελεί επιλογή για τον 

κατασκευαστή αλλά νομική του υποχρέωση από την 

1η Ιανουαρίου 2009.

Η σήμανση CE αποτελεί ένα αναγνωρισμένο σήμα 

που υποδεικνύει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία δηλώνει ότι το προ-

ϊόν πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις/προδιαγρα-

φές και μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στην ενιαία 

αγορά. Οι βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106/

ΕΟΚ, σε συνδυασμό με τα συνδεδεμένα με αυτή 

πρότυπα, καθορίζουν ότι η σήμανση συμμόρφωσης 

CE για τα πάνελ πολυουρεθάνης πρέπει να παρέχει 

τις εξής πληροφορίες: 

• μηχανική αντοχή και ευστάθεια (προσδιορισμός 

πυκνότητας αφρού πολυουρεθάνης, συνολικού βά-

ρους πάνελ, αντοχής πάνελ σε θλίψη, εφελκυσμό και 

κάμψη,προσδιορισμός γεωμετρικών ανοχών, προσδι-

ορισμός υδροπερατότητας)

• πυρασφάλεια (προσδιορισμός κατηγορίας πυρα-

ντοχής)

• υγιεινή, υγεία και περιβάλλον (επιβεβαίωση για 

μη χρησιμοποίηση απαγορευμένων ουσιών κατά την 

παραγωγή π.χ. CFC)

• ασφάλεια κατά τη χρήση 

• προστασία κατά του θορύβου και

• εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμό-

τητας (προσδιορισμός συντελεστή θερμικής αγωγι-

μότητας-λ και προσδιορισμός συντελεστή θερμοπε-

ρατότητας - u-value)

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ρυθμίζει τα θέματα 

ποιότητας, κάθε κατασκευαστής, εισαγωγέας, διανο-

μέας, διαχειριστής ή αντιπρόσωπος θερμομονωτικών 

πάνελ πολυουρεθάνης έχει υποχρέωση να διασφαλί-

ζει τη διάθεση στην αγορά προϊόντων τα οποία δεν 

θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των 

προσώπων, την προστασία του περιβάλλοντος ή την 

περιουσία οποιουδήποτε προσώπου:

- Οι κατασκευαστές θερμομονωτικών πάνελ πολυ-

ουρεθάνης είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή, τη συσκευασία και τη σήμανσή τους, 

προκειμένου αυτά να διατεθούν στην αγορά υπό την 

επωνυμία τους. 

- Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι από τον κατα-

σκευαστή (ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος σε 

άλλη χώρα) έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν και 

να δηλώνουν ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις 

βασικές απαιτήσεις, να τοποθετούν την απαραίτητη 

σήμανση (CE marking) επί του προϊόντος, να συντάσ-

σουν και να υπογράφουν τη δήλωση συμμόρφωσης 

και να τηρούν και να θέτουν στη διάθεση της αρμό-

διας Αρχής την απαραίτητη τεχνική τεκμηρίωση (Άρ-

θρο 12 του Νόμου 30(I)/2002).

- Οι εισαγωγείς οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά 

προϊόν που προέρχεται από άλλη χώρα οφείλουν 

να παραχωρούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

αναφορικά με το προϊόν στην αρμόδια Αρχή (σε περί-

πτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει διορίσει εξου-

σιοδοτημένο αντιπρόσωπο). Ο εισαγωγέας οφείλει 

να απαιτεί γραπτή διαβεβαίωση από τον κατασκευ-

αστή ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες για το προϊόν, 

περιλαμβανομένης της τεχνικής τεκμηρίωσης, θα 

βρίσκονται στη διάθεσή του, σε περίπτωση που αυ-

τές ζητηθούν από την αρμόδια Αρχή.

- Οι διανομείς θερμομονωτικών πάνελ πολυουρε-

θάνης, οι μηχανικοί που προτείνουν το προϊόν για 

χρήση σε δομικές κατασκευές καθώς και εταιρεί-

ες κατασκευής που αναλαμβάνουν να εγκαταστή-

σουν/τοποθετήσουν το προϊόν, πρέπει να έχουν 

βασική γνώση των νομικών προϋποθέσεων που 

ισχύουν για το προϊόν, ώστε να μην διαθέτουν 

μη συμμορφούμενα προϊόντα στην αγορά και θα 

πρέπει να βρίσκονται σε θέση να το αποδεικνύουν 

αυτό στην αρμόδια Αρχή. Επίσης, πρέπει να είναι 

Νομική υποχρέωση, και όχι επιλογή, η σήμανση 
των θερμομονωτικών πάνελ πολυουρεθάνης
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Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου*

Από την 1η Νοεμβρίου όλοι οι κατασκευαστές 

και οι εισαγωγείς ελαστικών στην Κύπρο 

έχουν την υποχρέωση να συνοδεύουν όλα τα ελα-

στικά, που κατασκευάστηκαν μετά την 1η Ιουλίου, 

με ειδική σήμανση παρόμοια με αυτή που υπάρχει 

για τα ενεργειακά προϊόντα.

Ο Κανονισμός 1222/2009 της ΕΕ σχετικά με τη 

σήμανση των ελαστικών ψηφίστηκε πριν από 

τρία χρόνια, αλλά έδωσε διορία τρία χρόνια στους 

κατασκευαστές για να προλάβουν να συμμορφω-

θούν.

Η ειδική σήμανση ενημερώνει με εύκολο τρόπο 

τον καταναλωτή για τρία σημαντικά θέματα που 

αφορούν το ελαστικό με την κλίμακα A, B, C, D, 

E, F, G: 

• Κατανάλωση καυσίμου: Αυτή έχει σχέση με την 

αντίσταση που προβάλλει το ελαστικό στον δρόμο 

και όσο πιο μικρή είναι αυτή τόσο πιο λίγη θα είναι 

και η κατανάλωση καυσίμων του αυτοκινήτου. Η 

κατηγορία Α έχει μέχρι και 9% λιγότερη κατανά-

λωση καυσίμου από την G.

• Συμπεριφορά σε βρεγμένο δρόμο: Πολύ σημα-

ντικό μέρος των προδιαγραφών ενός ελαστικού 

εφόσον αυτό έχει μεγάλη σχέση με την ασφάλεια 

οδήγησης σε βρεγμένο δρόμο και καλύτερο φρε-

νάρισμα.

• Θόρυβος: Αφορά τον θόρυβο που κάνει το 

ελαστικό στον δρόμο. Στη σήμανση αναγράφεται 

το επίπεδο του θορύβου σε dB (ψηλός αριθμός 

σημαίνει ψηλό θόρυβο). Για εύκολη όμως ανα-

γνώριση δίπλα από τον αριθμό υπάρχουν και τρεις 

καμπύλες, αν μόνο η μία είναι μαυρισμένη τότε 

το ελαστικό δεν κάνει πολύ θόρυβο, με δύο μαυ-

ρισμένες πιο πολύ και με τις τρεις μαυρισμένες 

είναι θορυβώδες!

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα είναι ότι σταδιακά θα 

απαγορεύεται η πώληση και η κατασκευή ορισμέ-

νων ελαστικών στην ΕΕ, όπως για παράδειγμα τα 

ελαστικά με χαρακτηριστικό G δεν θα υπάρχουν 

στην αγορά τον Νοέμβριο του 2014 και τα F τον 

Νοέμβριο του 2016. 

Παρόμοιοι περιορισμοί θα εφαρμοστούν και σε 

άλλα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην πιο 

πάνω σήμανση. 

Οι καταναλωτές θα πρέπει, όμως, να είναι πολύ 

προσεκτικοί με τις αγορές τους γιατί η πιο πάνω 

σήμανση δεν έχει σχέση με άλλα χαρακτηριστικά 

του ελαστικού όπως για παράδειγμα η ποιότητά 

του, ο τρόπος που συμπεριφέρεται σε λάσπη και 

χιόνι ή σε στροφές.

Ο πιο πάνω Κανονισμός εξαιρεί ορισμένα εξειδι-

κευμένα ελαστικά από τη σήμανση αλλά όλα τα 

άλλα πρέπει να εφαρμόζουν τη νομοθεσία.

Η σχετική σελίδα της ΕΕ είναι εδώ: http://

ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_

en.htm

 

*Επίτροπος Περιβάλλοντος

http://perivallon.eu

Η νέα ενεργειακή σήμανση ελαστικών

Ο Κανονισμός 
1222/2009 της ΕΕ 

σχετικά με 
τη σήμανση των 

ελαστικών ψηφίστηκε 
πριν από τρία χρόνια

σε θέση να προσδιορίζουν τον κατασκευαστή, τον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τον εισαγωγέα 

ή το πρόσωπο που τους προμήθευσε το προϊόν, 

προκειμένου να βοηθούν την αρμόδια Αρχή κατά 

την άσκηση των εξουσιών της για επιτήρηση της 

αγοράς.

Σύμφωνα με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων 

(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμούς, ως 

αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας 89/106/

ΕΟΚ στην Κύπρο ορίστηκε ο τομέας Προϊόντων Δομι-

κών Κατασκευών του υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου, για την επιτήρηση της αγοράς είναι 

υπεύθυνο το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ελέγ-

χει όλα τα έγγραφα (Σήμανση συμμόρφωσης CE με 

όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, δή-

λωση συμμόρφωσης και τεχνικό φάκελο) που συνο-

δεύουν τα πάνελ πολυουρεθάνης που κυκλοφορούν 

στην κυπριακή αγορά (τόσο αυτών που παράγονται 

στην Κύπρο όσο και αυτών που παράγονται στα 

άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες) και διεξάγει ελέγ-

χους και δοκιμές των προϊόντων σε εργαστήρια, 

για να διαπιστώσει την ορθότητα των δηλωμένων 

τιμών στα έγγραφα, είτε κατόπιν καταγγελιών, είτε 

κατόπιν συνήθων ελέγχων. Οι έλεγχοι διεξάγονται 

τόσο στους χώρους παραγωγής και διανομής, όσο 

και στα εργοτάξια.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης των τεκμηρίων συμ-

μόρφωσης, ο κατασκευαστής/ αντιπρόσωπος/ εισα-

γωγέας/ διανομέας, πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

να αποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις σχετικές 

βασικές απαιτήσεις (τεχνική τεκμηρίωση η οποία να 

περιέχει πληροφορίες που αποδεικνύουν τη συμ-

μόρφωση του προϊόντος προς τις βασικές απαιτή-

σεις). Σε περίπτωση μη συμμορφούμενου προϊόντος 

η αρμόδια Αρχή είναι υπεύθυνη για τη λήψη των 

απαραίτητων μέτρων που προβλέπονται από τη νο-

μοθεσία, προς υποβολή των απαραίτητων κυρώσεων 

(ποινική δίωξη, κατάσχεση προϊόντων ή επίδοση ει-

δοποίησης αναστολής ή απόσυρσης των προϊόντων 

κτλ) σύμφωνα με τον Περί των Βασικών Απαιτήσεων 

που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες 

Προϊόντων Νόμο του 2002 (30(I)/2002). Επίσης, στις 

περιπτώσεις που η αρμόδια Αρχή (υπουργείο Εσω-

τερικών) διαπιστώνει ότι προϊόν το οποίο διατίθεται 

στην αγορά της ΕΕ παρουσιάζει σοβαρούς κινδύνους 

για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών 

ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο RAPEX (Δίκτυο 

Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα 

Προϊόντα).

*Μηχανολόγος μηχανικός



Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν κοινούς κανόνες για μια πιο 

ανταγωνιστική αγορά ενέργειας, που θα παρέχει στους καταναλωτές και στις 

επιχειρήσεις ασφαλείς και βιώσιμες προμήθειες ενέργειας σε δίκαιες τιμές.

Οι κανόνες αυτοί είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των σημερι-

νών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η υπερβολική εξάρτηση από τις εισα-

γωγές και η πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια για όλους.

Μέχρι σήμερα έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Οι καταναλωτές έχουν περισσό-

τερες επιλογές, οι τιμές χονδρικής βρίσκονται υπό έλεγχο και έχει εξασφαλιστεί η 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μας.

Σε άλλους τομείς, όμως, οι χώρες υστερούν. Για να επιταχύνει τη διαδικασία, η Επι-

τροπή θα καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να βοηθήσει τους καταναλω-

τές να επωφεληθούν πλήρως από μια ανταγωνιστική αγορά. Με τα μέτρα για τη 

βελτίωση της λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς:

• διασφαλίζεται ότι όλες οι χώρες θα εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες. Ορισμένες 

χώρες δεν τους εφαρμόζουν ακόμη, κυρίως τους κανόνες για τη διασύνδεση των 

αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας

• εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν όλα τα δικαιώματά τους, όπως το 

δικαίωμα να αλλάζουν προμηθευτή χωρίς κανένα κόστος ύστερα από προειδο-

ποίηση τριών εβδομάδων. Εάν όλοι οι καταναλωτές επέλεγαν τις οικονομικότερες 

προσφορές, θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν συνολικά 13 δισ. ευρώ ετησίως

• προωθείται η χρήση έξυπνων μετρητών, που καθιστούν δυνατό για τους κατα-

ναλωτές να παρακολουθούν την κατανάλωσή τους σε πραγματικό χρόνο και να 

διαχειρίζονται καλύτερα τους λογαριασμούς τους

• παρουσιάζονται σαφέστερα οι τιμές, τα τιμολόγια και οι προσφορές, και έτσι προ-

στατεύονται οι ευάλωτοι καταναλωτές

• καταργείται η ρύθμιση των τιμών, που δίνει στους καταναλωτές τη λανθασμένη 

εντύπωση ότι οι τιμές είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιες, και αποτελεί εμπόδιο στον 

ανταγωνισμό και στις επενδύσεις (επί του παρόντος μόνον 9 χώρες της ΕΕ ΔΕΝ 

ρυθμίζουν τις τιμές λιανικής).

Επόμενα βήματα

Ορισμένες χώρες σχεδιάζουν να δώσουν κίνητρα στους κατεστημένους προμη-

θευτές, ώστε να διατηρηθεί το δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής όταν η παραγωγή από 

εναλλακτικές πηγές ενέργειας δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών.

Πριν από τη θέσπιση αυτών των κινήτρων, απαιτείται περαιτέρω ανάλυση των λό-

γων για τους οποίους οι χώρες δεν επενδύουν στην αύξηση της παραγωγικής τους 

ικανότητας. Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο 

εφοδιασμού από προμηθευτές σε άλλες χώρες της ΕΕ, αν οι προσφορές τους είναι 

οικονομικά πιο συμφέρουσες.

Η Επιτροπή θα εκδώσει επίσης κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορεί να βελ-

τιωθεί η αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πηγή: http://ec.europa.eu

w w w. e t e k . o r g . c y  

22

Δ Ι Ε Θ Ν Η

Φθηνότερη ενέργεια για τους καταναλωτές

Θαλάσσια σαλιγκάρια διαλύονται λόγω της οξίνισης των ωκεανών

Η οξίνιση των ωκεανών επηρεάζει τους θαλάσσι-

ους οργανισμούς και μια διεθνής ομάδα ερευ-

νητών ανακοίνωσε ότι εντόπισε μια αδιάσειστη από-

δειξη: τα κελύφη κάποιων θαλάσσιων σαλιγκαριών 

στην Ανταρκτική διαλύονται καθώς το νερό γίνεται 

πιο όξινο, απειλώντας την τροφική αλυσίδα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, που δημοσιεύουν 

τα συμπεράσματά τους στην επιθεώρηση Nature 

Geoscience, είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύεται 

ότι η αλλαγή της χημικής σύνθεσης των ωκεανών 

επηρεάζει τους ζωντανούς οργανισμούς στο φυσικό 

τους περιβάλλον.

Το εύρημα είναι ανησυχητικό και λόγω της θέσης 

των θαλάσσιων σαλιγκαριών -ή «πτερόποδων»- στην 

τροφική αλυσίδα: αποτελούν βασική πηγή τροφής 

για πτηνά, αλλά κυρίως για ψάρια, τα οποία κατα-

λήγουν στο πιάτο μας, όπως είναι ο σολομός. Δια-

δραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 

απορρόφησης και απελευθέρωσης διοξειδίου του 

άνθρακα από τη θάλασσα.

Οι ωκεανοί απορροφούν περίπου το ένα τέταρτο του 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που απελευθερώνε-

ται στην ατμόσφαιρα. Καθώς τα επίπεδα CO2 στην 

ατμόσφαιρα αυξάνονται, το ίδιο συμβαίνει και στη 

θάλασσα, με αποτέλεσμα τα ύδατα να γίνονται πιο 

όξινα. Η οξίνιση, μία από τις συνέπειες της κλιματι-

κής αλλαγής, απειλεί τους κοραλλιογενείς υφάλους, 

τα θαλάσσια οικοσυστήματα και την άγρια ζωή.

Στη μελέτη συμμετείχαν ερευνητές από τη Βρετα-

νική Ερευνητική Ομάδα της Ανταρκτικής (BAS), την 

Αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας 

(NOAA), το Ωκεανογραφικό Ίδρυμα Woods Hole των 

ΗΠΑ και τη Σχολή Περιβαλλοντικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγγλίας.

Σε ερευνητικό ταξίδι τους στον Νότιο Ωκεανό, το 

2008, αξιολόγησαν τις διαβρωτικές επιπτώσεις της 

ανάβλυσης βαθέων υδάτων στα κελύφη των πτε-

ρόποδων. Η ανάβλυση σημειώνεται όταν οι άνεμοι 

ωθούν ψυχρά ύδατα από βάθος περίπου 1 χλμ. 

προς την επιφάνεια της θάλασσας. Τα ύδατα αυτά 

διαβρώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον αραγωνίτη, 

τον τύπο του ανθρακικού ασβεστίου, από τον οποίο 

σχηματίζονται τα κελύφη.

Οι επιστήμονες είδαν ότι ο συνδυασμός ανάβλυσης 

και αυξημένης οξίνισης καταστρέφει το κέλυφος 

των σαλιγκαριών, που ζουν σε βάθος μόλις 200 

μέτρων. «Γνωρίζουμε ότι το θαλασσινό νερό γίνεται 

πιο όξινο κάτω από ένα συγκεκριμένο βάθος, περί-

που 1.000 μέτρων, όμως σε μία από τις τοποθεσίες 

δειγματοληψίας ανακαλύψαμε ότι το σημείο αυτό 

βρισκόταν σε βάθος μόλις 200 μέτρων», εξηγεί μι-

λώντας στο Reuters η Νίνα Μπέντναρσεκ από τη 

NOAA.

«Τα σαλιγκάρια δεν πεθαίνουν απαραίτητα με τη διά-

λυση των κελυφών τους, όμως γίνονται πιο ευάλωτα 

έναντι των θηρευτών και των μολύνσεων, κάτι που 

έχει συνέπειες για άλλα τμήματα του τροφικού δι-

κτύου», λέει στο BBC ο καθηγητής Γκέραϊντ Τάρλινγκ 

από την BAS.

Σύμφωνα με τη NOAA, η οξίνιση των ωκεανών έχει 

αυξηθεί κατά 30% σε σχέση με την προβιομηχανι-

κή εποχή. Εάν τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα 

συνεχίσουν να αυξάνονται, τα επιφανειακά ύδατα 

ενδέχεται να είναι έως και 150% πιο όξινα έως τα 

τέλη του αιώνα.

Πηγή: www.naftemporiki.gr
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στις 10 Νοεμβρίου, η ημερίδα «Μεταλλικές 

Κατασκευές, ψηλά κτίρια και νέα δομικά συστήματα» που διοργάνωσε το 

ΕΤΕΚ. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό και ήταν υπό την 

αιγίδα του υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων Ευθύμιου Φλουρέντζου.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η γνωριμία των μηχανικών με τις ιδιαιτερότητες της 

ανάλυσης και σχεδίασης κτιρίων από δομικό χάλυβα και τις διαφορές μεταξύ 

μεταλλικών κατασκευών και κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Δόθηκε 

έμφαση στις λεπτομέρειες που κάνουν τις κατασκευές χάλυβα ανταγωνιστικές 

μέσα από πρακτικές εφαρμογές σε ψηλά κτίρια, την αντισεισμική προστασία τους 

βάσει των ευρωκωδίκων και σε καινοτόμα συστήματα αντισεισμικής προστασίας.

Oι εισηγήσεις και οι παρουσιάσεις που έγιναν είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα

Πρέπει να σημειωθεί ότι ημερίδα με ίδιο θέμα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 

2011 στη Λευκωσία και η επιτυχία της οδήγησε στην επανάληψή της στη Λεμεσό.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Στέλιος Αχνιώτης, σε χαιρετισμό του στην Ημε-

ρίδα, ανέφερε ότι «η μεταλλική κατασκευή εισήλθε δυναμικά στον χώρο των 

κτιρίων, κατακτώντας ένα μεγάλο ποσοστό της αγοράς. Αυτό συνέβη όχι μόνο 

εκεί όπου παραδοσιακά ο χάλυβας ήταν ήδη το κυρίαρχο δομικό υλικό (Ιαπωνία, 

Σκανδιναβία κλπ.), αλλά και σε άλλες χώρες, όπως στην Ευρώπη ή τη Ν.Α. Ασία, 

όπου, ιδιαίτερα στα κτίρια γραφείων, η μεταλλική κατασκευή κατέστη συχνά η 

δημοφιλέστερη λύση. Στην κατοικία, εξάλλου, διαδίδονται ταχέως ολοκληρωμέ-

νες κτιριακές λύσεις, συχνά στη μορφή τυποποιημένων μονάδων που συμπερι-

λαμβάνουν τη φέρουσα κατασκευή και τα πετάσματα των επικαλύψεων». 

Ο κ. Αχνιώτης ανέφερε επίσης ότι «η εφαρμογή των ευρωκωδίκων αποτελεί ένα 

άλμα 20 ετών σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον τρόπο μελέτης των 

κτιρίων καθώς ο νομοθετημένος κυπριακός σεισμικός κώδικας και τα σχετικά πρό-

τυπα τα οποία αφορούσαν τη στατική μελέτη εκπονήθηκαν στις αρχές της δεκαε-

τίας του 1990. Ως Επιμελητήριο είμαστε πεπεισμένοι ότι η χρήση των ευρωκωδίκων 

εμπεδώνει και ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια και την ποιότητα στις κατασκευές 

και γι’ αυτό θα πρέπει να συστρατευτούμε όλοι μας για να αξιοποιήσουμε με τον 

βέλτιστο τρόπο τη νέα ρύθμιση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Ένα άλλο σημείο το οποίο θα είναι καταλυτικό στην αύξηση των μεταλλικών κα-

τασκευών είναι η διαφαινόμενη στα νέα Τοπικά Σχέδια δυνατότητα ανάπτυξης 

σε μεγαλύτερα ύψη στα κέντρα των πόλεων και σε άλλα καθορισμένα σημεία. 

Σημαντικό και καθοριστικό θέμα, στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη ση-

μασία, είναι αυτό της ποιότητας και του ελέγχου, το οποίο σε βάθος χρόνου θα 

είναι καθοριστικής σημασίας για να γίνουν οι μεταλλικές κατασκευές σημαντικός 

παράγοντας των τεχνικών έργων στην Κύπρο».

«Μεταλλικές Κατασκευές, ψηλά 
κτίρια και νέα δομικά συστήματα»

Ανακοίνωση Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για άσκηση 

πειθαρχικού ελέγχου επί των μελών του Επι-

μελητηρίου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, 

και έχοντας ολοκληρώσει τη διερεύνηση και 

την ακροαματική διαδικασία που ακολούθησε 

την υποβολή καταγγελίας εναντίον πολιτικού 

μηχανικού, έκρινε τον Καταγγελλόμενο ένοχο 

και αποφάσισε την επιβολή ποινής υπό μορφή 

προστίμου ποσού ύψους €1000 και τη δημο-

σιοποίηση της εν λόγω απόφασης, χωρίς τη 

δημοσίευση προσωπικών στοιχείων.

Η απόφαση του Κλιμακίου εκδίκασης επιση-

μαίνει την παράβαση εκ μέρους του Καταγγελ-

λόμενου του Κανονισμού 8, του Κανονισμού 

9 και του Κανονισμού 3 εδάφια (α) και (β) 

των περί Δεοντολογίας των Μελών του Επι-

στημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

Κανονισμών, οι οποίοι προνοούν ότι τα μέλη 

οφείλουν:

• να μην αναλαμβάνουν έργο ή να αποδέχο-

νται θέση ή εντολή όταν το συμφέρον τους 

θα συγκρούεται με το επαγγελματικό τους 

καθήκον

• εφόσον ασκούν το επάγγελμά τους, να μην 

διεξάγουν ή συμμετέχουν ενεργά ή απασχο-

λούνται σε οποιασδήποτε μορφής εμπορική ή 

άλλη οικονομικά επιχείρηση η οποία επηρεά-

ζει την επαγγελματική τους ακεραιότητα και 

το κύρος του επαγγέλματός τους

• να μην επιδεικνύουν διαγωγή ανέντιμη και 

επονείδιστη ή μη συνάδουσα προς το επαγγελ-

ματικό ήθος του επαγγέλματος

• να συμμορφώνονται προς την εκάστοτε ισχύ-

ουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώ-

πιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο Καταγγελ-

λόμενος ασκούσε συγχρόνως το επάγγελμα του 

μηχανικού και του εργολήπτη, για ίδιον όφελος.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  Ε Τ Ε Κ  Σ Τ Η  Λ Ε Μ Ε Σ Ο
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Με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Επι-

τροπής Λεμεσού τoυ ETEK διοργανώθηκε 

στη Λεμεσό, στις 31 Οκτωβρίου, σε συνεργασία 

με το ΤΕΠΑΚ, εσπερίδα με θέμα: «Διατηρητέες 

Οικοδομές: Διαδικασίες, Συντήρηση και η Σημα-

σία τους στην Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής 

και στο Δομημένο Περιβάλλον». Την εκδήλωση 

στήριξαν ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, η 

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και ο δήμος Λεμε-

σού.

Τις εργασίες της εσπερίδας, που προσέλκυσε 

πολλούς ενδιαφερόμενους μηχανικούς και πολί-

τες από την ευρύτερη αστική περιοχή Λεμεσού 

και τις αγροτικές κοινότητες της Λεμεσού, χαι-

ρέτισαν και προλόγισαν οι κ. Στέλιος Αχνιώτης, 

πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος του ΕΤΕΚ και 

Ανδρέας Χρίστου, μηχανολόγος, δήμαρχος Λε-

μεσού. Τη συζήτηση συντόνιζε ο κ. Μάριος Χρι-

στοφίνης, αρχιτέκτονας. 

Το κυρίως θέμα ανέπτυξε η Ειρήνη Χατζησάββα, 

αρχιτέκτονας, λειτουργός του τμήματος Πολεο-

δομίας και Οικήσεως, στον τομέα Διατήρησης. Στη 

συνέχεια ο κ. Χριστάκης Σεργίδης, αρχιτέκτονας, 

τέως α’ λειτουργός πολεοδομίας, ανάπτυξε το 

θέμα «Η βιομηχανική κληρονομία μεταξύ παλιού 

και νέου λιμανιού Λεμεσού και κληρονομία του 

μοντέρνου στην πόλη». 

Συνοπτικά τα συμπεράσματα της εσπερίδας ήταν:

1. Θα πρέπει να επανεξεταστούν συνολικά τα κρι-

τήρια για την κήρυξη και τη χρηματοδότηση δια-

τηρητέων οικοδομών.

2. Θα πρέπει να γίνει διαβάθμιση και κατηγοριο-

ποίηση των διαφόρων ειδών διατηρητέων οικο-

δομών, ώστε να διευκολυνθεί η διάσωση και η 

συντήρηση περισσότερων κτιρίων, ή και μόνον 

όψεων και όγκων κτιρίων συνοδείας, με ανάλογη 

αναπροσαρμογή κινήτρων και ωφελημάτων.

3. Θα πρέπει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις 

κήρυξης σε διατηρητέα αξιόλογων κτιρίων κι 

εκτός ΠΕΧ, με χρονικό ορίζοντα μέχρι και το 1960, 

καθώς και ιδιαίτερα σημαντικών σύγχρονων κτιρί-

ων, με βάση την ιστορική, πολιτιστική, κοινωνική 

και αρχιτεκτονική τους αξία και σημασία.

4. Θα πρέπει να δημιουργηθεί θεσμός και υπηρε-

σία παροχής «πρώτων βοηθειών» σε διατηρητέα 

ή και δυνητικά διατηρητέα αξιόλογα κτίρια, που 

ενδεχομένως αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο με-

ρικής ή ολικής κατάρρευσης, με ανάλογες νομο-

θετικές ρυθμίσεις και κριτήρια.

5. Θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια του Σχεδίου 

Περιοχής Κέντρου Λεμεσού μέχρι και τις λεωφό-

ρους Ομονοίας, Μακαρίου Γ’ και Γρίβα Διγενή, κα-

θώς και της ΠΕΧ Λεμεσού με τρόπο που να ενσω-

ματώνει όλη την παλιά πόλη, νοτιότερα της οδού 

Γλάδστωνος και δυτικά της οδού Αγίου Ανδρέου, 

την περιοχή Παμπούλας κι άλλες ευαίσθητες πε-

ριοχές.

Στον χαιρετισμό του κατά την εκδήλωση, ο 

πρόεδρος του ΕΤΕΚ Στέλιος Αχνιώτης είπε, 

μεταξύ άλλων, ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση 

«αποτελεί μέρος της προσπάθειας που κατα-

βάλλουμε ως Επιμελητήριο με ευρύτερο στό-

χο τη θέσπιση πολιτικής, αλλά και την αλλαγή 

νοοτροπίας, για τα θέματα που αφορούν στη 

μεθοδολογία και τις πρακτικές επέμβασης στα 

διατηρητέα κτίρια και στο περιβάλλον όπου 

αυτά εντάσσονται».

Ο κ. Αχνιώτης μιλώντας στάθηκε σε δύο σημεία:

Τι επιλέγουμε τελικά να διατηρήσουμε και τι όχι;

Πώς επιλέγουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τα 

κτίρια που διατηρούμε;

Για το πρώτο σημείο ανέφε-

ρε ότι πριν μπούμε «στη συζήτηση για πολιτικές, 

κίνητρα, τεχνικές και μεθοδολογίες διατήρησης 

πρέπει να αναλογιστούμε τη σημασία αυτής της 

απόφασης που καλούμαστε κι εμείς σήμερα ως 

κοινωνία να πάρουμε και να αναλογιστούμε τον 

αντίκτυπο που θα έχει στις μελλοντικές γενιές».

Για το δεύτερο σημείο τόνισε ότι «διατηρώντας 

αυτά τα κτίρια, πρέπει να έχουμε στον νου μας 

πως μαζί με την υλική τους μορφή και την τε-

χνογνωσία τους, διατηρούμε και τις ιστορίες, 

τις αναμνήσεις, τις ιδέες που συνδέθηκαν μαζί 

τους. Επομένως όταν κwαλούμαστε να επανα-

χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κτίρια, πρέπει να 

αναλογιζόμαστε πως ταυτόχρονα επιλέγουμε 

να αποτελέσουμε τη συνέχεια μιας πολιτιστικής 

αλυσίδας, κι αυτό είναι κρίσιμο για την κοινωνία 

μας σήμερα. Είναι καθοριστικό το πώς θα συνε-

χίσουμε να χρησιμοποιούμε τα κτίρια που διατη-

ρούμε, προσθέτοντας με σεβασμό το δικό μας 

ίχνος στην ιστορία τους και άρα στην πολιτιστική 

μας ταυτότητα». 

«Διατηρητέες Οικοδομές: Διαδικασίες, Συντήρηση 
και η Σημασία τους στην Αειφόρο Ανάπτυξη της 

Περιοχής και στο Δομημένο Περιβάλλον»

Ε Σ Π Ε Ρ Ι Δ Α  Ε Τ Ε Κ
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Ο Σύνδεσμος Πολεοδόμων Κύπρου (ΣΥ.ΠΟ.Κ.) και 

το ΕΤΕΚ διοργάνωσαν, με την ευκαιρία της Πα-

γκόσμιας Μέρας Πολεοδομίας, επιστημονική ημερί-

δα με θέμα «Νέα Γενιά Τοπικών Σχεδίων». Η ημερίδα 

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Νοεμβρίου, στη 

Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία. Την ημερίδα 

χαιρέτισαν η υπουργός Εσωτερικών Ελένη Μαύρου 

και ο υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περι-

βάλλοντος Σοφοκλής Αλετράρης.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Στέλιος Αχνιώ-

της, σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση, σημεί-

ωσε ότι «απομένουν ακόμα πολλά που πρέπει 

και οφείλουμε να κάνουμε για τη χωροταξική 

και πολεοδομική ανάπτυξη της Κύπρου. Κι αν 

θέλετε, ταυτόχρονα με φοβίζει, μήπως, τελικά, 

έχουμε επιτύχει πολύ λιγότερα από αυτά που θα 

μπορούσαμε. Ακόμα κι αν έχουν γίνει θετικά βή-

ματα, είναι κρίσιμο να αναρωτηθούμε για ποιους 

λόγους πέντε δεκαετίες μετά τη συγγραφή της 

προηγούμενης αναφοράς, έχουμε να αντιμε-

τωπίσουμε ακριβώς τα ίδια ζητήματα, τα ίδια 

εμπόδια και τις ίδιες ελλείψεις. Εάν όσες βελ-

τιώσεις κι αν κάνουμε επιστρέφουμε πάντα στο 

ίδιο σημείο, ίσως αυτό να σημαίνει πως πρέπει 

αλλάξουμε ριζικά και σε βάθος τις διαδικασίες 

ρύθμισης και ελέγχου της ανάπτυξης».

Σχετικά με τα νέα Τοπικά Σχέδια ο πρόεδρος του 

ΕΤΕΚ έθεσε τέσσερα σημαντικά σημεία, για τα 

οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

Συμμετοχή του πολίτη

Η εισαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης, η εισα-

γωγή συμμετοχικών και διάφανων διαδικασιών στη 

διαμόρφωση των νέων Τοπικών Σχεδίων, αποτελεί 

ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα στη μέχρι τώρα πρακτική, 

το οποίο, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να φέρει 

τις ριζικές αλλαγές που χρειαζόμαστε. Η συμμετοχή 

του πολίτη είναι ουσιαστική για τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό. Η επίτευξη του στόχου των τοπικών 

σχεδίων όμως σε σχέση με τις προσδοκίες του, πι-

θανόν να διαφέρουν. Τα αποτελέσματα των Τοπικών 

Σχεδίων είναι μεσοπρόθεσμα μέχρι μακροπρόθεσμα 

και, συνεπώς, δεν είναι εύκολο να τα αντιληφθεί και 

να τα εκτιμήσει όποιος στοχεύει στο άμεσο όφελος 

από αυτά. 

Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η ενημέρωση του πολίτη 

ή, καλύτερα, η εκπαίδευση του πολίτη στον σχεδι-

ασμό, ούτως ώστε να αντιληφθεί τους λόγους για 

τους οποίους η κοινωνία πρέπει να είναι οργανω-

μένη σε μια φιλοσοφία αειφόρου ανάπτυξης για 

τις επόμενες γενιές. Αυτή η διαπίστωση ισχύει και 

για τους ίδιους τους φορείς που εμπλέκονται στη 

διαδικασία. 

Πιστή εφαρμογή

Η προσπάθεια ενδυνάμωσης των κέντρων των 

πόλεων, μέσω της αύξησης της πυκνότητάς τους 

κρίνεται ιδιαίτερα θετική. Ο περιορισμός της αστι-

κής διάχυσης, σε συνδυασμό με την εισαγωγή της 

περιβαλλοντικής αξιολόγησης των Τοπικών Σχεδίων, 

ενισχύουν την προσπάθεια για βιώσιμες πόλεις. 

Αυτό σημαίνει πόλεις περισσότερο συνεκτικές σε 

όλα τα επίπεδα, με μικρότερη κατανάλωση ενέρ-

γειας και δυνατότητα ανάπτυξης αποτελεσματικών 

δημόσιων συγκοινωνιών. Για να δημιουργηθεί όμως 

το αστικό περιβάλλον που περιγράφεται στα Τοπικά 

Σχέδια, βασική παράμετρος είναι η εφαρμογή τους. 

Συνεπώς το Κράτος θα πρέπει να αναλάβει δυναμικά 

μέτρα για την πάταξη της πολεοδομικής/οικοδομι-

κής παρανομίας. Οι παράνομες οικοδομές δυστυχώς 

είναι πλέον ο κανόνας. Τις πλείστες φορές παρατη-

ρούμε αδράνεια από τις Πολεοδομικές Αρχές, ενώ 

οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης απλώς παρακολου-

θούν την κατάσταση, αφού τις περισσότερες φορές 

ευνοούνται τα στενά τοπικά τους συμφέροντα, 

αγνοώντας το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. 

Θεσμικά πολεοδομικά εργαλεία

Δίχως τη θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων για 

την ανάπτυξη, τα Τοπικά Σχέδια αποδυναμώνονται. 

Τα δικαιώματα ανάπτυξης είναι εθνικό αγαθό και 

θα πρέπει να δίνονται με προσοχή, διαφάνεια, επι-

στημονική τεκμηρίωση και με γνώμονα το δημόσιο 

συμφέρον και την αειφόρο ανάπτυξη. Όταν το κρά-

τος δίνει σε κάποια ιδιοκτησία δικαιώματα ανάπτυ-

ξης αναμένει ότι ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής της 

θα τα αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Δυ-

στυχώς, η νοοτροπία της κυπριακής κοινωνίας δεν 

βοηθά στο απλό αυτό ορθολογικό σκεπτικό. Απο-

τέλεσμα της μη ενεργοποίησης ζωνών εντός του 

ορίου ανάπτυξης είναι να δημιουργούνται πιέσεις 

για ενεργοποίηση νέων. Χωρίς, φυσικά, την εγγύ-

ηση ότι και οι νέες περιοχές δεν θα έχουν την ίδια 

τύχη με τις παλιές, να παραμένουν δηλαδή αδρα-

νείς. Ειδικότερα στις παρούσες συνθήκες της οικο-

νομικής κρίσης, πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τη 

σπατάλη παραγωγικής γης, πόρων και υποδομών. 

Το τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης, η Μεταφορά 

Αναπτυξιακών Δικαιωμάτων, ο Αστικός Αναδασμός, 

η υψηλή φορολόγηση επί αδρανούσας γης, είναι 

σημαντικά εργαλεία στα χέρια μας που θα έπρεπε 

να είχαν εφαρμοστεί ταυτόχρονα με την πρώτη δη-

μοσίευση των Σχεδίων Ανάπτυξης, για να εξασφα-

λιστεί η ορθολογική χρήση της γης και να καταστεί 

δυνατή η διασφάλιση χώρων κοινής ωφέλειας, με 

στόχο τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων. 

Ολιστική προσέγγιση

Τα Τοπικά Σχέδια δεν μπορούν να λειτουργούν ανε-

ξάρτητα και αποσπασματικά. Πρέπει να έχουν συ-

νεχή αναφορά στο ανώτερο και κατώτερο επίπεδο 

χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού αντί-

στοιχα, πρέπει να συνεργούν με το Σχέδιο για τη 

Νήσο και τα εξειδικευμένα Σχέδια Περιοχής.

Το σχέδιο για τη Νήσο θα καθορίσει τη γενική χωρο-

ταξική στρατηγική, τους συσχετισμούς ανάμεσα στη 

κοινωνικοοικονομική στρατηγική και τη χωροταξική 

πολιτική, το πλαίσιο αρχών και προσανατολισμού 

της ανάπτυξης και άλλα επιμέρους θέματα όπως 

τη γενική διάρθρωση του εθνικού οδικού δικτύου, 

την κατανομή του πληθυσμού, της απασχόλησης, 

τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων στρατηγικής 

σημασίας και των περιοχών περιβαλλοντικής προ-

στασίας.

«Νέα Γενιά Τοπικών Σχεδίων»
Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  Σ Υ Π Ο Κ - Ε Τ Ε Κ
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Την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή 

στην οργανωτική επιτροπή της Πλατφόρμας 

για την Έρευνα και την Τεχνολογία στις Κατασκευ-

ές στην Κύπρο (ΠΕΤΕΚΚ) ζήτησε από εταιρείες και 

οργανισμούς του κατασκευαστικού τομέα, από 

εμπλεκόμενους φορείς καθώς και από τα μέλη 

του το ΕΤΕΚ.

Το Επιμελητήριο, στο πλαίσιο της ευρύτερης ευ-

ρωπαϊκής αντίληψης για καθορισμό κοινής στρα-

τηγικής και θεματικών προτεραιοτήτων για την 

έρευνα στην κατασκευαστική βιομηχανία μέσω 

της δημιουργίας Εθνικών Πλατφόρμων, έχει δη-

μιουργήσει από το 2006 την ΠΕΤΕΚΚ. Οι ομάδες 

εργασίας που είχαν συσταθεί με την ενεργή 

συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, για 

τον καθορισμό και την καταγραφή των ερευνητι-

κών προτεραιοτήτων για επτά τομείς του κλάδου 

των κατασκευών με χρονικό ορίζοντα το 2030, 

ολοκλήρωσαν το έργο τους το οποίο και παρου-

σιάστηκε μέσα από τη διοργάνωση ημερίδας τον 

Ιούνιο του 2011. Το έργο των ομάδων εργασίας, η 

Στρατηγική Ατζέντα της ΠΕΤΕΚΚ, βρίσκεται αναρ-

τημένο στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. 

Η ΠΕΤΕΚΚ η οποία λειτουργεί υπό τον συντονισμό 

του ΕΤΕΚ διοικείται από οργανωτική επιτροπή και 

έχει πρώτιστο στόχο την πρόοδο και την εξέλι-

ξη της κυπριακής κατασκευαστικής βιομηχανί-

ας μέσα από τα αποτελέσματα εφαρμοσμένων 

ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς των 

κατασκευών για τους οποίους υπάρχει άμεση 

ανάγκη βελτίωσης. 

Ο κύριος στόχος της ΠΕΤΕΚΚ είναι η επένδυση 

στον τομέα της έρευνας ώστε να μην είναι ανα-

γκασμένος ο κλάδος να εισάγει όλη την αναγκαία 

τεχνολογία, αλλά μέσα από την προώθηση της 

εφαρμοσμένης έρευνας να παραγάγει δική του 

τεχνογνωσία και εμπειρία και ταυτόχρονα να πε-

τύχει ανάμεσα σ’ άλλα την αύξηση της παραγωγι-

κότητας, τη μείωση του χρόνου και του κόστους 

κατασκευής, τη μείωση των ατυχημάτων και την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου γε-

νικότερα.

Επισημαίνεται ότι η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο, μέχρι 

και το 2020, η επένδυση σε ερευνητικά προγράμ-

ματα και καινοτομία να φθάσει το 3% του ΑΕΠ, εκ 

των οποίων τα 2/3 να προέρχονται από τον ιδιω-

τικό τομέα και το 1/3 από το κράτος. Σημειώνεται 

ότι η επένδυση σε ερευνητικά προγράμματα σή-

μερα στην Κύπρο ανέρχεται στο 0,45% του ΑΕΠ.

Η οργανωτική επιτροπή της ΠΕΤΕΚΚ έχει θέσει 

τους επόμενους στόχους της όπως παρουσιάζο-

νται πιο κάτω ενώ ταυτόχρονα θεωρεί απαραίτητη 

τη συμμετοχή των επιχειρήσεων του κατασκευ-

αστικού τομέα (ως οι γνώστες των πραγματικών 

αναγκών για έρευνα αλλά και οι παραλήπτες των 

αποτελεσμάτων ενός ερευνητικού προγράμμα-

τος), στην Οργανωτική της Επιτροπή: 

• Διερεύνηση και καθορισμός των κατάλληλων 

μεθόδων για συγχρηματοδότηση ερευνητικών 

προγραμμάτων από τις επιχειρήσεις και το κράτος

• Διασύνδεση της κατασκευαστικής βιομηχανί-

ας με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς για 

την έρευνα αλλά και τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά 

ιδρύματα του τόπου

• Προώθηση ερευνητικών θεματικών προτεραι-

οτήτων από τις επιχειρήσεις προς τους αρμόδιους 

κυβερνητικούς φορείς για την έρευνα

• Ανάδειξη του πολλαπλάσιου οφέλους από την 

επένδυση στην εφαρμοσμένη έρευνα που προκύ-

πτει από τις ανάγκες των εταιρειών του κλάδου

• Παροχή κινήτρων στις εταιρείες/οργανισμούς 

που επενδύουν σε ερευνητικά προγράμματα 

Αναδιοργάνωση της δομής της ΠΕΤΕΚΚ 

Συγχαρητήρια στον νέο εκτελεστικό διευθυντή CYTA

Κατάλογος Εξόδων Πειθαρχικής Διαδικασίας

Πρόθεση ΕΤΕΚ για 
συμμετοχή στον ISSMGE

Ανοικτή πρόσκληση προς τον Σύλλογο Πο-

λιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), 

τον Σύνδεσμο Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων 

Κύπρου και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Σκυρο-

ποιών, απηύθυνε το ΕΤΕΚ, για τη δημιουργία 

επιτροπής η οποία θα προετοιμάσει αίτηση για 

εκπροσώπηση της Κύπρου στον διεθνή οργα-

νισμό ISSMGE (International Society for Soil 

Mechanics and Geotechnical Engineering).

Ο ISSMGE είναι επαγγελματικό σώμα το οποίο 

εκπροσωπεί τα ενδιαφέροντα και τις δραστη-

ριότητες των μηχανικών, των ακαδημαϊκών 

και των επαγγελματιών του χώρου, ανά το πα-

γκόσμιο, στον τομέα της εδαφομηχανικής και 

γεωτεχνικής μηχαν  ικής. Ο εν λόγω οργανισμός 

αριθμεί 18.000 μέλη από 80 διαφορετικές χώ-

ρες και ανάμεσα σ’ άλλα έχει σκοπό: 

• τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και 

την έκδοση και δημοσιοποίηση των σχετικών 

συμπερασμάτων και πρακτικών

• την προώθηση και την ενημέρωση των μελών 

για τη δράση, τις ερευνητικές μελέτες και εκδό-

σεις των εθνικών τεχνικών επιτροπών 

• την ανάπτυξη και διάδοση της έρευνας, της 

μελέτης και των εφαρμογών της εδαφομηχα-

νικής, των θεμελιώσεων και των συναφών κλά-

δων της γεωτεχνικής επιστήμης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ISSMGE διοργάνωσε 

τον Ιούνιο του 2012 περιφερειακό συνέδριο 

στην κατεχόμενη Λευκωσία, το οποίο, παρά τα 

διαβήματα του ΕΤΕΚ και του υπουργείου Εξω-

τερικών, δεν ακυρώθηκε. 

Δεδομένου ότι στις αρμοδιότητες του Επιμελη-

τηρίου είναι και η εκπροσώπηση της Κύπρου σε 

διεθνείς οργανισμούς μηχανικών και με επιπλέ-

ον σκοπό την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων 

με το προαναφερόμενο περιστατικών, το Επι-

μελητήριο ανέλαβε πρωτοβουλία για εκπροσώ-

  πηση της Κύπρου στον ISSMGE. 

Η συμμετ  οχή στον ISSMGE γίνεται μόνο σε συ-

νέχεια σύστασης εθνικής εταιρείας ή εθνικής 

επιτροπής εδαφομηχανικής, η οποία δύναται να 

αποτελείται το λιγότερο από 30 μέλη. Η κάθε 

εθνική επιτροπή/εταιρεία εκπροσωπείται στο 

Γενικό Συμβούλιο του ISSMGE με έναν εκπρό-

σωπο. Το παγκόσμιο συνέδριο του οργανισμού 

πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια, ενώ 

ενδιάμεσα και κάθε δύο χρόνια πραγματοποι-

ούνται περιφερειακά συνέδρια.

Η κάθε εθνική επιτροπή/εταιρεία πρέπει να έχει 

το δικό της καταστατικό, πρόεδρο, γραμματέα 

και διεύθυνση για τη διεκπεραίωση της απαραί-

τητης αλληλογραφίας.

O πρόεδρος και το Γενικό Συμβούλιο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

συγχάρηκαν τον κ. Άριστο Ριρή για τον διορισμό του στη θέση του εκτελεστικού διευθυ-

ντή της CYTA και του ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στο έργο που ανέλαβε.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ, μετά 

από σχετική εισήγηση του Πειθαρχι-

κού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, ενέ-

κρινε, στη συνεδρία της 27/11/2012, τον 

Κατάλογο Εξόδων Πειθαρχικής Διαδικασίας 

η οποία διεξάγεται και διεκπεραιώνεται από 

τα Κλιμάκια του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

Επισημαίνεται ότι η πρόσφατη τροποποί-

ηση της Νομοθεσίας παρέχει στο Πειθαρ-

χικό Συμβούλιο τη δυνατότητα, πέραν της 

επιβολής ποινής, να εκδίδει διαταγή ως 

προς την καταβολή, από το πρόσωπο που 

καταδικάζεται, του συνόλου ή μέρους των 

εξόδων της πειθαρχικής διαδικασίας. Ο εν 

λόγω Κατάλογος, ο οποίος τίθεται άμεσα σε 

εφαρμογή, έχει ως ακολούθως:

•Πάγια έξοδα: €1500

•Κόστος ανά συνεδρία εκδίκασης: €500 

•Κόστος συνεδρίας λήψης τελικής απόφα-

σης: €350
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Τις απόψεις του απέστειλε το ΕΤΕΚ για το προσχέδιο νόμου με τίτλο «ο 

περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πη-

γών Ενέργειας Νόμος του 2012», στη γενική διευθύντρια του υπουργείου 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Μεταξύ άλλων, σε σχετική επιστολή του, το Επιμελητήριο αναφέρει:

1. «Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί κοντόφθαλμα λογιστική και άδικη την 

προσέγγιση να επιβαρύνονται μόνο οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας 

για την ενίσχυση του Ειδικού Ταμείου. Από τη στιγμή που οι ενεργειακοί 

στόχοι της Δημοκρατίας περιλαμβάνουν και τα βιοκαύσιμα και τη χρήση 

ΑΠΕ για σκοπούς θέρμανσης και ψύξης (αλλά και εμμέσως την εξοικονό-

μηση ενέργειας) και από τη στιγμή που το Ταμείο θα χρηματοδοτεί και θα 

ενθαρρύνει την επίτευξη και αυτών των στόχων θεωρούμε ότι θα πρέπει 

να επιβληθεί ειδικό τέλος σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα (και στα καύσιμα 

κίνησης και θέρμανσης κλπ) το οποίο θα καταβάλλεται στο Ταμείο. 

Η ανάπτυξη που αφορά τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας είναι 

βιώσιμη, δημιουργεί θέσεις εργασίας, βελτιώνει το εμπορικό ισοζύγιο της 

Δημοκρατίας και μειώνει τις μελλοντικές δαπάνες του κράτους αλλά και 

της οικονομίας. Δηλαδή είναι η ορθή ανάπτυξη, για την οποία όλοι μιλού-

με και συνεπώς θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 

χρηματοδότηση και ενθάρρυνσή της. 

2. Είναι απόλυτα κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι οι χρηματικοί πόροι του Τα-

μείου θα αξιοποιούνται μόνο για την ενθάρρυνση της εκμετάλλευσης των 

ΑΠΕ ή την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και δεν θα χρησιμο-

ποιούνται τα αποθεματικά του Ταμείου για να κλείσουν δημοσιονομικά 

ελλείμματα κλπ.

3. Θεωρούμε ότι είναι ορθότερη και δικαιότερη προσέγγιση να καθοριστεί 

τέλος εξέτασης για κάθε αίτηση το οποίο θα το καρπούται το πρόσωπο ή 

ο οργανισμός κλπ που θα παραλαμβάνει, καταχωρεί, εξετάζει, αξιολογεί 

κλπ τις αιτήσεις. Νοείται ότι δεν θα γίνεται οποιαδήποτε άλλη εκταμίευση 

από το Ειδικό Ταμείο προς τον φορέα ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση 

των αιτήσεων. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η διαφάνεια, εξωτερικεύεται 

το κόστος εξέτασης των αιτήσεων και συνδέεται η αποζημίωση με την 

παραγωγικότητα. Πέραν των προαναφερομένων, με αυτό τον τρόπο θα 

παρατηρηθεί σημαντική εξοικονόμηση από τους χρηματικούς πόρους του 

Ταμείου η οποία θα επενδυθεί παραγωγικά για έργα ανανεώσιμων πηγών 

και εξοικονόμησης ενέργειας».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«Ο περί Προώθησης και 
Ενθάρρυνσης της Χρήσης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Νόμος του 2012» 

Αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση

Σπουδές Αρχιτεκτονικής 
στην Κυπριακή Δημοκρατία 

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ζήτησε τις θέσεις του ΕΤΕΚ για 

αίτηση για Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση:

• Αίτηση της Εταιρείας Φώτος Φωτιάδης και Σία Λτδ για χορήγηση πο-

λεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολι-

τικής, για ανέγερση διώροφης οικοδομής αποτελούμενης από γραφεία 

και δύο καταστήματα.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο εξέφρασε την άποψη ότι η εν λόγω ανάπτυ-

ξη δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη Στρατηγική του Σχεδίου 

Ανάπτυξης της περιοχής. Για αυτό τον λόγο το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε να 

αντιμετωπισθεί θετικά η αίτηση, με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

α) Να μειωθεί ο συντελεστής δόμησης ώστε να είναι σύμφωνα με τον 

επιτρεπόμενο.

β) Να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι όροι που εισηγούνται τα αρ-

μόδια τμήματα και υπηρεσίες. 

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας και σε συνεννόηση με τον Δήμο Ιδαλίου, 

το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε να επιβληθούν αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία θα 

μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την καταβολή από τον αι-

τητή των εξόδων ή μέρος αυτών για την αναβάθμιση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος της περιοχής - για τη διαμόρφωση του χώρου πρασίνου 

ή για τη βελτίωση του οδικού δικτύου ή/και για άλλα κοινωφελή έργα. 

Τη διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή αρχιτεκτόνων στο Μη-

τρώο Μελών του επεξηγεί με επιστολή του προς τη γενική διευθύντρια 

του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού το ΕΤΕΚ. Στην επιστολή αναφέρο-

νται επίσης τα κυπριακά πανεπιστήμια των οποίων οι αρχιτεκτονικοί κλά-

δοι έχουν αναγνωριστεί από το Επιμελητήριο.

Σε αναφορά στο άρθρο 7(1Α) του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμε-

λητηρίου Κύπρου Νόμου 224/90, το ΕΤΕΚ αναφέρει ότι για να καταστεί 

δυνατή η εγγραφή προσώπου στο Μητρώο Μελών του κλάδου Αρχι-

τεκτονικής περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου απαιτείται, επιπρόσθετα από την κατοχή ακαδημαϊκού 

πτυχίου ή διπλώματος στην Αρχιτεκτονική, και ένας τουλάχιστον χρόνος 

πρακτικής εξάσκησης στην Αρχιτεκτονική, μετά την απόκτηση του σχε-

τικού ακαδημαϊκού προσόντος.

Όλα τα προγράμματα σπουδών από κρατικά ή ιδιωτικά πανεπιστήμια που 

λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία έχουν αξιολογηθεί από το ΕΤΕΚ με 

βάση την κείμενη νομοθεσία και έχουν τύχει σχετικής αναγνώρισης. Σημει-

ώνεται ότι το ΕΤΕΚ έχει συνεργαστεί με τα εν λόγω πανεπιστήμια στον κα-

ταρτισμό των προγραμμάτων σπουδών τους, υποβάλλοντας συγκεκριμένες 

εισηγήσεις προς τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, οι οποίες και έχουν υιοθετηθεί. 

Ο κατάλογος με τα πανεπιστήμια που έχουν αναγνωριστεί είναι:

• Πανεπιστήμιο Κύπρου – Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 

• Frederick University – Professional Diploma in Architecture

• University of Nicosia – Professional Diploma in Architecture

• Neapolis University of Pafos – Professional Diploma in Architecture
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Η Κύπρος τίμησε τους διεθνείς & 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης

Σε εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την 1η 

Νοεμβρίου, στη Λευκωσία, ο Κυπριακός Οργανι-

σμός Τυποποίησης (CYS) τίμησε με τον πιο επίσημο 

τρόπο τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς 

τυποποίησης.

Στο πλαίσιο της ανάληψης της Κυπριακής Προε-

δρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

φετινή εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή αφού 

σε αυτήν επιδόθηκαν τιμητικές διακρίσεις στους 

διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης (International 

Standards Organisation - ISO και International 

Electrotechnical Commission - IEC) ως επίσης 

και στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποί-

ησης (European Committee for Standardisation 

- CEN, European Committee for Electrotechnical 

Standardization - CENELEC και European 

Telecommunications Standards Institute - ETSI). 

Στους οργανισμούς αυτούς επιδόθηκε χάλκινο 

κυπριακό τάλαντο, το οποίο εξορυσσόταν από το 

αρχαίο Μάριον, με σήμανση συμβόλων της κυπρο-

μινωικής γραφής. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδει-

ξη ότι η τυποποίηση καθιερώθηκε στην Κύπρο από 

την Ύστερη Εποχή του Χαλκού 1600-1050 π.Χ., στο 

σχήμα των ταλάντων του χαλκού. Το τάλαντο είναι 

το πρώτο και αρχαιότερο πρότυπο διασφάλισης 

ποιότητας το οποίο επέτρεπε και διευκόλυνε το 

εμπόριο μεταξύ της Κύπρου και της Ανατολής. 

Αυτή η βράβευση αντικατοπτρίζει την ουσιαστική 

συμβολή των οργανισμών αυτών στην αναβάθμι-

ση της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων 

και υπηρεσιών και γενικά στη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας ζωής σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο. Μετά από απόφαση του ΔΣ του CYS, οι 

οργανισμοί αυτοί, μέσα από τη διαχρονική χάραξη 

στρατηγικών, πολιτικών και διαδικασιών τους, έχουν 

αποδείξει περίτρανα την αφοσίωσή τους στις αρ-

χές της ποιότητας, μέσω της εκπόνησης προτύπων 

που τυγχάνουν παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας και 

εφαρμογής. Το τυποποιητικό έργο που παράγουν 

προσθέτει αξία σε όλο το φάσμα της οικονομίας και 

κοινωνίας.

Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα της Α.Ε. του 

Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δ. Χρι-

στόφια και εκ μέρους της κυβέρνησης, ο υπουργός 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Νεοκλής Συ-

λικιώτης, πραγματοποίησε την επίδοση των ειδικών 

τιμητικών διακρίσεων στους πέντε οργανισμούς. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης η υπουργός 

Υγείας, βουλευτές, αξιωματούχοι του κράτους και 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι οργα-

νώσεων, φορέων, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες 

από όλους τους τομείς της οικονομίας και της 

κοινωνίας. 

Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων 

Επιπρόσθετα σχόλια απέστειλε το ΕΤΕΚ 

στον πρόεδρο και τα μέλη της κοινοβου-

λευτικής επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων σε σχέση με τους περί Ασφάλειας 

και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντή-

ρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονι-

σμούς του 2012:

Σε σχέση με τα ακαδημαϊκά προσόντα για τους 

Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανελκυστήρων 

(Παράρτημα IV, παράγραφος 2.1), το Επιμε-

λητήριο θεωρεί ότι ο εξουσιοδοτημένος ελε-

γκτής ανελκυστήρων θα πρέπει να είναι κατ’ 

ελάχιστον κάτοχος πτυχίου, τριτοβάθμιας εκ-

παίδευσης επιπέδου τουλάχιστο τριετούς κύ-

κλου σπουδών ή ισοδύναμου, στους κλάδους 

μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας μόνο.

Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι ο κάθε επαγγελματίας θα 

πρέπει να αναλαμβάνει εκείνες τις αρμοδιό-

τητες αλλά και ευθύνες που εντάσσονται στα 

όρια και στο γνωσιολογικό επίπεδο των δικών 

του σπουδών. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για 

τον έλεγχο μηχανημάτων που αφορούν άμεσα 

τη δημόσια ασφάλεια και υγεία.

Η θέση αυτή του Επιμελητηρίου στηρίζεται 

στα καθήκοντα του εξουσιοδοτημένου ελεγκτή 

ανελκυστήρα σε σχέση κυρίως με τα σημεία 

ελέγχου που θα πρέπει να ελέγχει, τα οποία ανα-

φέρονται στο Παράρτημα IX των Κανονισμών. 

Τόσο στην περίπτωση του υδραυλικού όσο και 

στην περίπτωση του ηλεκτροκίνητου ανελκυ-

στήρα, από τα αναφερόμενα σημεία ελέγχου 

του εν λόγω Παραρτήματος συνάγεται το συ-

μπέρασμα ότι για τη διεκπεραίωση της διαδι-

κασίας ελέγχου ενός ανελκυστήρα απαιτούνται 

γνώσεις που σχετίζονται ουσιαστικά με τους 

κλάδους της μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας.

Παραβίαση των διατάξεων 

των Οδηγιών για τις 

Υπηρεσίες και για τα 

Επαγγελματικά Προσόντα

Τα σχόλιά του σχετικά με επιστολή της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενικής Διεύ-

θυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών) 

με θέμα την Παραβίαση των διατάξεων της 

Οδηγίας 2006/123/ΕΚ για τις Υπηρεσίες και 

της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ για τα Επαγγελμα-

τικά Προσόντα, κατέγραψε το Επιμελητήριο 

σε επιστολή του προς τον γενικό διευθυντή 

του γραφείου Προγραμματισμού. Τα ζητή-

ματα που θέτει η επιστολή της Επιτροπής 

αφορούν στη λειτουργία του ΕΤΕΚ και του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου του. Το σχετικό 

με το Επιμελητήριο ζήτημα το οποίο εγεί-

ρεται με την επιστολή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής αφορά στους περί Δεοντολογίας 

των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμούς (ΚΔΠ 

324/1996 και 200/1997), οι οποίοι, κατά 

την εκτίμηση της Επιτροπής, επιβάλλουν 

ολοσχερή απαγόρευση ορισμένων μορφών 

εμπορικής επικοινωνίας.

Στην επιστολή του ΕΤΕΚ αναφέρεται ότι:

1. Το Επιμελητήριο, ανταποκρινόμενο στον 

θεσμικό του ρόλο και αναγνωρίζοντας τις 

ανάγκες που δημιουργεί το μεταβαλλόμε-

νο επαγγελματικό περιβάλλον, κίνησε, ήδη 

από το 2009, τις διαδικασίες για εκσυγ-

χρονισμού της σχετικής νομοθεσίας (περί 

ΕΤΕΚ Νόμος και κανονισμοί δεοντολογί-

ας). Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθει-

ας ήταν η έκδοση της ΚΔΠ 255/2012, οι 

«περί Δεοντολογίας των Μελών του Επι-

στημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύ-

πρου Κανονισμοί του 2012», με ημερομη-

νία δημοσίευσης την 13/07/2012, καθώς 

επίσης και ο περί ΕΤΕΚ (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2012. Η κατάλληλη αναθεώρη-

ση ορισμένων εκ των σχετικών προνοιών 

και ο καθορισμός προϋποθέσεων με βάση 

τις οποίες επιτρέπεται η διαφήμιση ή η 

δημοσιότητα μέλους του ΕΤΕΚ υπήρξαν εκ 

των βασικών στοιχείων στη διαμόρφωση 

των νέων κανονισμών δεοντολογίας.

2. Οι σχετικές πειθαρχικές διαδικασίες 

του ΕΤΕΚ οι οποίες προηγήθηκαν και οι 

οποίες στηρίχθηκαν στις πρόνοιες των 

ΚΔΠ 324/1996 και 200/1997, λάμβαναν 

υπόψη, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, σχε-

τικές κατευθυντήριες γραμμές (κυρίως 

αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

σε σχετικές υποθέσεις).
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2ο Λευκωσία Loop Festival

Στη ζυγαριά
Η σύζυγος στον σύζυγο:

- Κοίτα, με το να ρουφάς την 

κοιλιά σου την ώρα που ζυγίζεσαι, 

δεν πρόκειται να δείξει λιγότερα 

κιλά η ζυγαριά!

- Το ξέρω, 

βρε Μαρίκα!

- Τότε γιατί 

τη ρουφάς;

- Για να δω 

τι γράφει 

η ζυγαριά!

To ξέρατε ότι:
Το στυλό ή στυλό διαρκείας είναι ένα 

εργαλείο γραφής. Αντικατέστησε, στις 

περισσότερες χρήσεις, την πένα και 

το μολύβι.

Σε ένα σωληνάριο μέσα στο στυλό βρί-

σκεται παχύρρευστο μελάνι το οποίο 

κολλάει πάνω σε μια μικρή μεταλλική 

μπάλα, που βρίσκεται στην άκρη του. 

Καθώς το στυλό κινείται πάνω στο χαρ-

τί, η μπάλα κυλάει και αφήνει το μελάνι 

που υπάρχει πάνω της ως αποτύπωμα, 

ενώ την ίδια στιγμή νέο μελάνι κολλά-

ει πάνω της, από την άλλη πλευρά. O 

Ούγγρος Λάζλο Γιόζεφ Μπιρό (László 

József Bíró) θεωρείται ο εφευρέτης του 

σύγχρονου στυλό, ενώ ο Γάλλος Μαρσέλ 

Μπικ (Marcel Bich) το απλοποίησε και 

το πούλησε σε μεγάλες ποσότητες με το 

όνομα BIC.

Πηγή: wikipedia

Το ανέκδοτο του μήνα

Το 2ο Λευκωσία Loop Festival θα διεξαχθεί στις 5 

και 6 Ιανουαρίου 2013. Όπως και πέρσι το φεστιβάλ 

φιλοξενεί καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξω-

τερικό οι οποίοι ασχολούνται με την τεχνική του 

live looping και παραπλήσιες τεχνικές.

Συγκεκριμένα, θα φιλοξενηθούν από την Ελλάδα 

ο τσελίστας Γιώργος Καλούδης, ο οποίος θα πα-

ρουσιάσει δουλειά από τους δύο προσωπικούς 

του δίσκους και ο κοντραμπασίστας Μιχάλης Σιγα-

νίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα σόλο με tape 

και λούπες σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με τίτλο 

doc-fi c-o. Επίσης, οι «Sancho 003». Από το Λονδίνο 

θα έρθει ο Μο Κοlours, ενώ από την Κύπρο θα εμ-

φανιστούν οι Plain History, Acapella Solo Loop και 

Μ.Edo. Το line up συμπληρώνει ο Γιάννης Κουτής 

με το stand-alone project του.

• 5 Ιανουαρίου: Mo Koulours (UK), Γιώργος Καλούδης 

(GR), Γιάννης Κουτής (CY), Acapella solo loop (CY).

• 6 Ιανουαρίου: Sancho 003 (GR), Μιχάλης Σιγανί-

δης (GR), Plain History (CY), M.Edo (CY).

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί στην αίθουσα Μελίνα 

Μερκούρη στη Λευκωσία. Οι συναυλίες αρχίζουν 

στις 19:30. Πληροφορίες: www.louvana.com.cy.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 20:30

«Το Ξύπνημα της Άνοιξης» (ΔΡΑΜΑ)
Στην πρώτη του σκηνοθεσία για τον ΘΟΚ, ο Δημήτρης Λιγνάδης σκηνοθετεί το γοητευτικό έργο του 

Φρανκ Βέντεκιντ Το Ξύπνημα της Άνοιξης. Θέμα του η εφηβεία σε σύγκρουση με το κατεστημένο, την 

οικογένεια, τη θρησκεία, το σχολείο και τις σωφρονιστικές μεθόδους. Έργο σκληρό, γεμάτο εντάσεις 

και ανατροπές. Ζωές που ψάχνονται, ζωές που χάνονται, ζωές που εγκαταλείπονται. Προβλήματα, 

ανασφάλειες και ερωτηματικά πνίγουν τους μαθητές ενός επαρχιακού σχολείου που περνάνε στην 

εφηβική ηλικία χωρίς να υπάρχει κανείς να τους δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις στο «ξύπνημα» 

των ονείρων τους και στην υπεράφθονη ορμή που τους χαρίζει η ζωή.

Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά): Προκόπης Αγαθοκλέους, Δημήτρης Αντωνίου, Μαρίνα Αργυ-

ρίδου, Νίκη Δραγούμη, Ανδρέας Κούτσουμπας, Άντρη Κυριάκου, Μάριος Κωνσταντίνου, Νεοκλής 

Νεοκλέους, Τζούλιο Ντέρικκο, Πολυξένη Σάββα, Ανδρέας Φυλακτού, Στέλα Φυρογένη, Νιόβη Χαρα-

λάμπους, Χριστίνα Χριστόφια. Πρεμιέρα: 21 Δεκεμβρίου.

Στο Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή (Γρηγόρη Αυξεντίου 9, Λευκωσία). Πληροφορίες: www.thoc.org.cy, 

77772717.

Κουιντέτο χάλκινων πνευστών: Gareth Griffi ths, 

Ανδρέας Γιαννακούρας (τρομπέτες), Kelly Alijani 

(γαλλικό κόρνο), Ross Lyness (τρομπόνι), Ανδρέας 

Θεοχάρους (τούμπα).

Del Bankelsankelieder – Γερμανικός Χορός 

G. Faure: “Pie Jesu” από το Requiem 

La Mourisque – Γαλλικός Χορός 

J. Haydn / J. Brahms: St Anthony's Chorale

G. Bizet: Σουίτα Κάρμεν 

C. Saint-Saëns: “Βασιλικό Εμβατήριο του Λιοντα-

ριού” από το Καρναβάλι των Ζώων 

Α. Θεοχάρους: Κυπριακές Μελωδίες για κουιντέτο 

χάλκινων πνευστών

Στο Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου, Λευκωσία. Το Σάβ-

βατο 26 Ιανουαρίου 2013, 17:00.

Συναυλίες Μουσικής Δωματίου με μουσικούς 
της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου 



w w w. e t e k . o r g . c y  

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

34

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, ηλε-

κτρολόγος μηχανικός, μηχανικός πληροφορικής Για 

εργοδότηση στη Γερμανία. Τηλέφωνο: 99499616, Παντε-

λής Σοφοκλέους.

• Αρχιτέκτονας Greenway Industries Ltd, κ. Χαρίλαος 

Κώστα, τηλέφωνο 22446731.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Αρχιτέκτονας Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ΑΠΘ, 

MSc Computer Aided Environmental Design, University of 

Sheffi eld.

• Αρχιτέκτονας Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ΑΠΘ, 

MSc postgraduate studies on the Emergent Technologies 

and Design Programme, Architectural Association School 

of Architecture, London.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μη-

χανικού, ΕΜΠ.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός BSc Electrical Engineering, 

Frederick University Cyprus.

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • Πολιτικός μηχανικός Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτι-

κών Μηχανικών του ΑΠΘ.

 • Πολιτικός μηχανικός Απόφοιτος του Πανεπιστημίου 

Frederick.

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

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 
• Γιώργο Χριστοφόρου, πολιτικό μηχανικό, για τις οριζό-

ντιες, κάθετες και διαγώνιες ρωγμές, αλλά και καθιζήσεις 

σε πολυκατοικία στην Έγκωμη.

• Μιχάλη Καμιναρά, πολιτικό μηχανικό, για εσωτερικές 

και εξωτερικές κακοτεχνίες και κοστολόγηση αποκατά-

στασής τους για οικία στην Αγία Φύλαξη Λεμεσού.

• Μύρια Κωνσταντινίδου, αρχιτέκτονα μηχανικό, για 

υγρασίες, ρωγμές στους τοίχους, μούχλα και άλλα προ-

βλήματα σε διαμέρισμα στην Κάτω Λακατάμια.

• Λοΐζο Καραλοΐζου, πολιτικό μηχανικό, για το είδος, 

την ποιότητα και την ποσότητα των υλικών που χρη-

σιμοποιήθηκαν και αν ήταν επαρκής η ποσότητά τους 

για την ανέγερση κατοικίας στην Πάφο, τα προβλήμα-

τα υγρασίας και τρόπους αντιμετώπισής τους και άλλες 

κακοτεχνίες και υπολογισμός του πιθανού κόστους 

επίλυσης τους.

• Αδούλα Ιωάννου, αρχιτέκτονα μηχανικό, για την ποιό-

τητα της κατασκευής κτιρίου στον Άγιο Αθανάσιο

• Θεοφάνη Θεοφάνους, πολιτικό μηχανικό, για αγωγή – 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

• Ανδρέα Ανδρέου, πολιτικό μηχανικό, για υγρασίες, 

ρωγμές και άλλες κακοτεχνίες στις υδραυλικές και ηλε-

κτρολογικές εγκαταστάσεις σε πολυκατοικία στο Καϊμακλί.

• Άλκη Πρωτοπαπά, πολιτικό μηχανικό, για τον τοίχο 

αντιστήριξης που μετακινήθηκε με αποτέλεσμα να μετα-

κινηθεί και η επιχωμάτωση και να κινδυνεύει με κατάρ-

ρευση αποθήκη και τρόποι στήριξής της στη βιομηχανική 

περιοχή Αραδίππου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
• Στέλιο Αχνιώτη, πολιτικό μηχανικό - πρόεδρο ΕΤΕΚ, 

στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Νομικού Τμήματος του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

• Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη, μηχανολόγο μηχανικό, στην 

Ομάδα Εργασίας για το εγκριμένο έγγραφο για την Ενερ-

γειακή Απόδοση των Κτιρίων. 

Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

Η ολομέλεια της Κριτικής Επιτροπής 

του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την 

ανέγερση Πολυδύναμου Πολιτιστικού 

Κέντρου του Δήμου Μόρφου αποφάσι-

σε ομόφωνα την απονομή των πιο κάτω 

βραβείων:

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Συμμετοχή με αριθμό 133751 – Μάριος 

Χριστοδουλίδης, Χρίστος Χριστοδούλου - 

SIMPRAXIS, Ομάδα: Στέλλα Πάρπα, Στέλι-

ος Ζενιέρης, Χρίστος Πασαδάκης

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Συμμετοχή με αριθμό 690176 – Μ.Κ. Φω-

κάς Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Συμμετοχή με αριθμό 823477 – Γιάννης Πα-

παδόπουλος.

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ETEK 
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Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 

Κύπρου πληροφορεί τα μέλη του ότι 

τα τιμολόγια για τα τέλη του έτους 2013 

έχουν ταχυδρομηθεί, στις διευθύνσεις 

που είναι καταχωρημένες στο Μητρώο 

Μελών του ΕΤΕΚ. Η τελευταία ημερομη-

νία πληρωμής τους είναι η 31η Δεκεμ-

βρίου 2012.

Μετά την ημερομηνία αυτή το ΕΤΕΚ, 

εφαρμόζοντας τη Νομοθεσία, θα επιβάλ-

λει επιβάρυνση ύψους 10% επί των οφει-

λόμενων τελών, μέχρι και την 31η Μαρ-

τίου 2013. Δυνάμει των προνοιών της 

Νομοθεσίας του, από 1η Απριλίου 2013 

η επιβάρυνση θα επιβληθεί στο ύψος του 

20% επί των οφειλόμενων τελών.

Η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει στα 

Γραφεία της Υπηρεσίας του ΕΤΕΚ, Κερβέ-

ρου 8, Λευκωσία ή μέσω της ιστοσελίδας 

του ΕΤΕΚ (ΕΤΕΚ online payments) ή στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί 

το Τεχνικό Επιμελητήριο με την Ελληνική 

Τράπεζα, τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τρά-

πεζα Κύπρου, ακολουθώντας τη διαδικα-

σία που καταγράφεται στη συνοδευτική 

επιστολή της τιμολόγησης.

Στην περίπτωση εξόφλησης του τιμολο-

γίου σε τραπεζικό ίδρυμα παρακαλού-

νται τα μέλη να καταχωρούν τον αριθμό 

μητρώου τους ή τον αριθμό ταυτότητάς 

τους έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ταυ-

τοποίηση.

Για αποφυγή ταλαιπωρίας και επιβαρύν-

σεων, όσα μέλη δεν έλαβαν τιμολόγιο 

παρακαλούνται να αποταθούν στο ΕΤΕΚ, 

στο τηλέφωνο 22877 644 ή στο φαξ 

22730373. 

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Δήμου Μόρφου






