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                      Της Μαρίνας Σοφιοπούλου*

Aπρίλιος 1955, έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα κατά της 

αποικιοκρατίας, Φεβρουάριος 1959, υπογραφή Συμφωνιών 

Ζυρίχης-Λονδίνου, Αύγουστος 1960, Ανακήρυξη Κυπριακής 

Δημοκρατίας, Μάιος 2004, η Κύπρος μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, 

Ιούλιος 2012, η Κύπρος προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. Πενήντα δύο χρόνια μετά, την 1η Οκτωβρίου 2012, η Κύπρος γιορτάζει 

την ανεξαρτησία της. Όχι όμως και την ελευθερία της.

Ένας νέος σύγχρονος αποικισμός έρχεται να καταλάβει την Κύπρο ενισχύ-

οντας το καταστροφικό έργο του Αττίλα. Ένας αποικισμός βασισμένος στην 

«αξία» του χρήματος. Για πρώτη φορά, στα 52 χρόνια της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, η απελευθέρωση από τους κατακτητές περνά στον πολιτικό λόγο 

αλλά και στις καθημερινές μας συζητήσεις σε δεύτερη μοίρα. 

Τον Φεβρουάριο του 2012, από αυτή τη στήλη, ζητήσαμε από τους πολιτικούς 

ειλικρίνεια, ανάληψη ευθύνης και όχι κοροϊδία. Την απάντηση την πήραμε. Ο 

λαός αφέθηκε να παραπαίει μεταξύ φημών (υποβολιμαίων και μη), ψέματος 

και αλήθειας. Οι τροϊκανοί και άλλοι επιτήδειοι κερδοσκόποι βρήκαν πρόσφο-

ρο έδαφος να δράσουν για άλλη μία φορά στον ευρωπαϊκό χώρο.

Οι αντιθέσεις στην κοινωνία στο αποκορύφωμά τους. Άλλοι δίνουν τη μάχη 

της επιβίωσης, μην μπορώντας να ικανοποιήσουν στοιχειώδεις ανάγκες, 

παλεύοντας με αξιοπρέπεια τις συνέπειες της ανεργίας και άλλοι απλώς 

βλέπουν τα μειωμένα κέρδη τους και πώς θα τα διαφυλάξουν στέλνοντας 

μαχητές εργαζόμενους στην ανεργία. Υπάρχουν και αυτοί που επιμελώς 

έχουν εξαφανιστεί από το προσκήνιο και απολαμβάνουν αυτά που έχουν 

δόλια καταχραστεί. Είναι αυτοί που κρύβονται 

πίσω από την ατιμωρησία που, δυστυχώς, επι-

κρατεί στον τόπο μας. Υπάρχουν και άλλοι, που 

ενώ αποδεδειγμένα απέτυχαν στις θέσεις που 

κατέχουν, ανακυκλώνονται ως μέλη συμβουλίων 

οργανισμών, τραπεζών, κομμάτων. Αυτούς τους 

τελευταίους, το «σύστημα» τους καλεί και ως 

«εμπειρογνώμονες» για να δώσουν τη «λύση» στο 

πρόβλημα που, πολλές φορές, οι ίδιοι δημιούργη-

σαν. Αυτοί ίσως τελικά κριθούν σε μια άλλη ζωή.

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες όλοι θα κριθούμε. Θα κριθεί ο πολι-

τισμός μας στον τρόπο που αντιδρούμε, η ποιότητά μας ως εργαζόμενοι 

και άνθρωποι, αν υπάρχει πραγματική αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας, η 

αλληλεγγύη, η εντιμότητα, η εργατικότητα, η πίστη στη δικαιοσύνη, η αγά-

πη προς την πατρίδα μας. Θα κριθούμε από τις επόμενες γενιές για το αν 

διαφυλάξαμε αυτά που τους ανήκουν και, μεταξύ αυτών, τον φυσικό πλούτο 

του τόπου μας και, κυρίως, το δικαίωμα της ελεύθερης πατρίδας.

Όλοι θα αναγκαστούμε να κάνουμε αυτοκριτική για τον τρόπο ζωής που 

υιοθετήσαμε. Θα μετρήσουμε τις πραγματικές μας αξίες θα αναλογιστούμε 

πού πραγματικά βρίσκεται η ευτυχία. Θα δούμε ξεκάθαρα τον υπέρμετρο 

καταναλωτισμό, στον οποίο μάθαμε να ζούμε, ως τον μεγαλύτερο εχθρό. 

Δεν υπάρχει επιλογή. Το ένστικτο της επιβίωσης είναι μονόδρομος.

Κι όμως, η ελπίδα είναι ο υπαρκτός φύλακας άγγελος αυτού του λαού. Με 

την ελπίδα και την πίστη ο Μάτσης, ο Αυξεντίου, ο Καραολής και τόσοι 

άλλοι πρόταξαν αξίες, αγάπησαν τον τόπο τους και πέτυχαν το ακατόρθωτο 

για τους πολλούς και τους αποικιοκράτες. Με την ελπίδα και την πίστη οι 

πρόσφυγες του 1974 και όλος ο λαός κατάφεραν να αναστήσουν με εργα-

τικότητα και αλληλεγγύη το κυπριακό κράτος. Οι συγγενείς των δεκατριών 

του Μαρί μέσα στη θλίψη και το πένθος κατάφεραν να δώσουν δύναμη σε 

έναν ολόκληρο λαό να αντισταθεί. Να αντισταθεί στο ψέμα, στην προχειρό-

τητα, στην απάθεια, στην ανικανότητα, περνώντας τα δικά τους μηνύματα 

αξιοπρέπειας και διεκδίκησης. 

Μέσα σ’ αυτή την παραζάλη έρχονται τώρα και οι νέοι μας να δώσουν την 

ελπίδα. Παύλος Κοντίδης, Καρολίνα Πελενδρίτου. Δυο παιδιά νέα, ακού-

ραστα, εργατικά, σεμνά, με πίστη και αγάπη σε αυτό που κάνουν, πέτυχαν. 

Μας έκαναν περήφανους!

Όλοι αυτοί μας έδειξαν τον δρόμο και την απά-

ντηση. Ας τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλ-

μού κι ας πράξουμε αυτό που αξίζει σε αυτό 

τον τόπο χωρίς εγωισμούς. Κι ας μην ξεχνάμε, 

η πατρίδα μας ακόμη περιμένει, αγόγγυστα, τη 

δικαίωση και τη λευτεριά της. 

*Πολιτικός μηχανικός

Αγάπη, πίστη και ελπίδα - 
Η δύναμη αυτού του τόπου

«Για πρώτη φορά, στα 52 
χρόνια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, η 
απελευθέρωση από τους 
κατακτητές περνά στον 

πολιτικό λόγο αλλά και στις 
καθημερινές μας συζητήσεις 

σε δεύτερη μοίρα»





Ο όγδοος από τους 11 «Στόχους και Προτεραιότητες της Τριετίας 2011-

2014» του ΕΤΕΚ αφορά την Πρακτική άσκηση/εκπαίδευση και τις εξετά-

σεις για εγγραφή στο ΕΤΕΚ. Τα κείμενα των έντεκα θεμάτων που περιλαμβά-

νονται στους Στόχους και τις Προτεραιότητες, όπως ετοιμάστηκαν από ομάδες 

εργασίας, παρουσιάζονται σταδιακά σε κάθε τεύχος του ενημερωτικού δελτίου.

Συντονιστής: Ανδρέας Μαραγκός, Μηχανολόγος Μηχανικός

Συνεργάτης: Γιώργος Καράς, Πολιτικός Μηχανικός

8.1 Πλαίσιο Πολιτικής - Παρούσα Κατάσταση

Το θέμα «Πρακτική άσκηση - εκπαίδευση - εξετάσεις» χρονολογείται και απα-

σχολεί το Επιμελητήριο από το 2000.

Κατά τη συζήτηση του θέματος κατατέθηκαν απόψεις από τα μέλη του Γενικού 

Συμβουλίου οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω:

i. Φάνηκε ότι υπάρχει ουσιαστική σύγκλιση απόψεων ως προς την προώθη-

ση της απαίτησης για τη δομημένη πρακτική άσκηση στους τέσσερις συν 

ένα (εκτίμηση/ επιμέτρηση) κλάδους για σκοπούς πρώτης εγγραφής

ii.  Φάνηκε ότι υπάρχει ουσιαστική σύγκλιση ως προς τη χρησιμότητα υπο-

χρεωτικής καθορισμένης εκπαίδευσης στους 4 κλάδους ως προϋπόθεση 

πρώτης εγγραφής. Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό τέθηκαν προβληματισμοί 

ως προς τη διασφάλιση χαμηλού κόστους ή και δωρεάν εκπαίδευσης των 

«ασκούμενων μηχανικών» ως επίσης και ως προς τη διάρκεια των σεμινα-

ρίων (θεωρήθηκαν λίγες οι ώρες)

iii. Φάνηκε ότι είναι χρήσιμη η διά βίου εκπαίδευση αλλά δεν υπήρξε ομο-

φωνία για να καθιερωθεί ως προϋπόθεση για την ανανέωση άδειας ανά 

πενταετία.

Στο θέμα αυτό επισημάνθηκε ότι θα ήταν χρήσιμο να μην υπάρχει κανονι-

στική απαίτηση για ώρες υποχρεωτικής διά βίου εκπαίδευσης για σκοπούς 

ανανέωσης της άδειας αλλά απαίτηση για πιστωτικές μονάδες οι οποίες 

μπορούν να αφορούν αρθρογραφία κλπ και να δίνουν περιθώριο ευέλικτης 

αξιολόγησης της εκπαίδευσης

iv. Σε ό,τι αφορά τον καταρτισμό μητρώου μελετητών - επαγγελματικές εξε-

τάσεις, υπήρξαν έντονοι προβληματισμοί και ανησυχίες και τέθηκαν θέμα-

τα τα οποία αφορούσαν: 

 (α) την ίση μεταχείριση όλων των μελών του Επιμελητηρίου ανά κλάδο είτε 

αυτοί εκπονούν είτε όχι μελέτες κάτω από τον περί Ρύθμισης Οδών και 

Οικοδομών Νόμο

 (β) τέθηκε ερώτημα ως προς τον ορισμό του μελετητή και γιατί μελέτες 

μόνο κάτω από τον περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμο

 (γ) εάν θα επιβληθούν εξετάσεις για σκοπούς εγγραφής αυτές να επιβλη-

θούν για όλα τα νέα μέλη των συγκεκριμένων κλάδων

 (δ) εάν επιβληθούν πρόσθετες απαιτήσεις για τους μελετητές θα πρέπει να 

διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει διάκριση μεταξύ μηχανικών του ιδιωτικού 

και του δημόσιου τομέα 

 (ε) συζητήθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα στην περίπτωση 

που θα είναι γραπτές ή προφορικές οι εξετάσεις

 (στ) επισημάνθηκε ότι το Επιμελητήριο οφείλει να προχωρήσει αμέσως με 

τη δομημένη πρακτική άσκηση για σκοπούς εγγραφής και να αφήσει ως 

επόμενο βήμα το θέμα των εξετάσεων για σκοπούς εγγραφής

8.2 Σχέδιο Δράσης - Επόμενες Ενέργειες 

Επειδή φάνηκε ότι υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις έγινε εισήγηση η τροποποί-

ηση στη νομοθεσία του Επιμελητηρίου να είναι γενική έτσι ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα στο Γενικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ μέσω εσωτερικών Κανονισμών:

i. να μπορεί να καθορίζει τις απαιτήσεις για το είδος, τη διάρκεια ή και άλλα 

θέματα σχετικά με την πρακτική άσκηση για σκοπούς εγγραφής στους κα-

τάλληλους κλάδους 

ii. να καθορίζει εκεί όπου κρίνει αναγκαίο απαιτήσεις για επιτυχία σε επαγ-

γελματικές εξετάσεις για σκοπούς εγγραφής για τους κατάλληλους κλά-

δους ή για άλλους σκοπούς που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος 

εφόσον τούτοι κριθούν αναγκαίοι, ως επίσης και το είδος, το περιεχόμενο 

και άλλα θέματα που αφορούν τις εξετάσεις αυτές

iii. να καθορίζει εκεί όπου κρίνει αναγκαίο απαιτήσεις για υποχρεωτική διά 

βίου εκπαίδευση για σκοπούς ανανέωσης της άδειας για τους κατάλληλους 

κλάδους 

Περαιτέρω αποφασίστηκε τα πιο κάτω ζητήματα να συζητηθούν εκ νέου σε 

επίπεδο Γενικού Συμβουλίου για λήψη τελικών αποφάσεων:

(α)  καθορισμός κλάδων για τους οποίους θα απαιτείται πρακτική άσκηση

(β)  καθορισμός χρονικής διάρκειας πρακτικής άσκησης

(γ)  καθορισμός διαδικασίας πρακτικής άσκησης με στόχο να καταστεί δομη-

μένη και να εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους επιβάλλεται

(δ)  καθορισμός θεμάτων εκπαίδευσης για σκοπούς εγγραφής και ανανέωσης 

εγγραφής

(ε)  καθορισμός ωρών εκπαίδευσης για σκοπούς εγγραφής και ανανέωσης εγ-

γραφής

(στ)  καθορισμός κλάδων για τους οποίους θα δημιουργηθεί μητρώο μελετητών

(ζ)  εξετάσεις για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο μελετητών

(η)  επιτροπές εξετάσεων / τρόπος και θέματα εξετάσεων 

(θ)  χειρισμός ανέργων στο θέμα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμ-

μάτων

(ι)  τρόπος εγγραφής υφιστάμενων μελών στο μητρώο μελετητών

(ια)  τρόπος εγγραφής επαναπατρισθέντων στο μητρώο μελετητών

(ιβ)  η εισήγηση των συντονιστών του θέματος η τελική απόφαση του Γενικού 

Συμβουλίου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Τροποποίηση της περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας, δυνατότητα 
εγγραφής εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ

Τον περασμένο Ιούνιο η Βουλή των Αντιπροσώπων 

ενέκρινε την τροποποίηση της περί Επιστημονικού 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσίας σε 

σχέση με την άσκηση επαγγέλματος από εταιρεί-

ες περιορισμένης ευθύνης και με τη λειτουργία του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου και τους Κανονισμούς Δε-

οντολογίας του ΕΤΕΚ.

(α) Ρυθμίσεις που αφορούν την άσκηση επαγ-

γέλματος από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης: 

Η ψήφιση του τροποποιητικού νόμου για την άσκη-

ση επαγγέλματος από εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης, δίνει τη δυνατότητα σε νομικά πρόσωπα 

(εταιρείες περιορισμένης ευθύνης), νοουμένου ότι 

πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, να συμ-

βάλλονται και να παρέχουν μελετητικές ή και άλλες 

υπηρεσίες σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επι-

στήμης. Πιο κάτω αναφέρονται συνοπτικά οι βασι-

κές πρόνοιες της νέας νομοθεσίας:

• Η εταιρεία είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη, 

εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία και όλοι οι συ-

νεταίροι εί  ναι μέλη του ΕΤΕΚ και κάτοχοι άδειας 

άσκησης επαγγέλματος, ή 

• Είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

με μετοχές, της οποίας το σύνολο των μελών 

και των συμβούλων είναι μέλη του ΕΤΕΚ και κά-

τοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος

• Το Επιμελητήριο εξετάζει θέμα εγγραφής εται-

ρείας μόνο εάν υποβληθεί σχετική αίτηση και η 

εγγραφή τελεί υπό την αίρεση της Διοικούσας 

Επιτροπής ώστε να πληροί τις απαραίτητες προ-

ϋποθέσεις για την άσκηση επαγγελματικής δρα-

στηριότητας σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης

• Οι Εταιρείες Μελετών εγγράφονται με το αρκτι-

κόλεξο Ε.Π.Ε. αντί ΛΤΔ

• Η εγγραφή της Εταιρείας Μελετών τελεί υπό 

την αίρεση της Διοικούσας Επιτροπής ώστε η 

επωνυμία της να μην δημιουργεί οποιαδήποτε 

ανακριβή, αναληθή ή παραπλανητική εικόνα

• Για την εγγραφή Εταιρείας Μελετών απαιτείται 

ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης σε ισχύ με 

όρους που καθορίζει η Διοικούσα Επιτροπή

• Η εγγραφή πολυκλαδικής Εταιρείας Μελετών 

γίνεται αποδεκτή από τη ΔΕ νοουμένου ότι ικα-

νοποιούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις

• Η νομοθεσία προβλέπει για ισότιμη αντιμετώ-

πιση των εξ επαγγέλματος και των ανώτερων 

τεχνικών που κατέχουν άδεια άσκησης επαγ-

γέλματος

• Δεν δύναται να εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών 

εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ή 

στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας μετέχει 

πρόσωπο το οποίο είναι τεχνικός διευθυντής ή 

μέτοχος ή υπάλληλος εργοληπτικής εταιρείας ή 

εταιρείας ανάπτυξης γης

• Η εταιρεία ενεργεί κατά την άσκηση επαγγέλ-

ματος ως να είναι φυσικό πρόσωπο, μέλος του 

Επιμελητηρίου και κατέχει ετήσια άδεια άσκη-

σης επαγγέλματος

• Τα Άρθρα 6Ε, 6ΣΤ, 6Ζ και 6Η και τα σχετικά παραρ-

τήματα του τροποποιητικού νόμου αναφέρονται 

στην αίτηση, στη διαδικασία και το πιστοποιητικό 

εγγραφής, στα ετήσια τέλη και σε σχετικές πρό-

νοιες για επιβαρύνσεις και μισή ετήσια συνδρομή

• Η συμμετοχή Μελών του Επιμελητηρίου σε 

Εταιρεία Μελετών δεν απαλλάσσει τα μέλη από 

τυχόν προσωπική πειθαρχική ευθύνη

• Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη σε κράτος 

μέλος δύναται υπό προϋποθέσεις να εγγραφεί 

σε ειδικό κατάλογο Εταιρειών Μελετών κρατών 

μελών που τηρεί το Επιμελητήριο και να ασκεί 

το επάγγελμα.

Το Επιμελητήριο ήδη μελετά το θέμα του καθορι-

σμού των όρων που αφορούν την ασφάλιση επαγ-

γελματικής ευθύνης με στόχο την εφαρμογή της 

νομοθεσίας το συντομότερο δυνατό και αναμένεται 

σύντομα να είναι σε θέση να ενημερώσει σχετικά 

τα μέλη του. 

(β) Λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου και Κα-

νονισμοί Δεοντολογίας ΕΤΕΚ 

 Η τροποποίηση των προνοιών της νομοθεσίας που 

αφορούν στη δομή και λειτουργία του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου κρίθηκε αναγκαία, 

προκειμένου αφενός να εκσυγχρονιστούν οι πρό-
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νοιες των κανονισμών δεοντολογίας με τρόπο ώστε 

να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρο-

νου επαγγελματικού περιβάλλοντος, και αφετέρου 

να εισαχθούν δομές οι οποίες να οδηγήσουν στην 

επίσπευση των σχετικών διαδικασιών άσκησης πει-

θαρχικού ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη 

τροποποίηση της νομοθεσίας εισάγει τα ακόλουθα 

στοιχεία:

• Σύσταση και λειτουργία τριών τριμελών Κλιμα-

κίων για την εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέ-

σεων.

Η αύξηση των κλιμακίων του ΠΣ από δύο σε 

τρία, καθώς και ο περιορισμός των Μελών των 

Κλιμακίων από πέντε σε τρία αναμένεται ότι θα 

προσδώσουν περισσότερη ευελιξία και ταχύτη-

τα στη διεκπεραίωση του όγκου εργασίας του 

Συμβουλίου.

• Εισαγωγή «συνοπτικής διαδικασίας εκδίκασης».

Οι νέοι κανονισμοί δεοντολογίας, και ειδικά για τις 

περιπτώσεις στις οποίες εξετάζεται η διάπραξη 

παραπτωμάτων που αφορούν στην παράβαση 

γενικών καθηκόντων και υποχρεώσεων, υπο-

χρέωσης στη σχέση με τον εντολέα ή με άλλα 

μέλη ή σε σχέση με τη διαφήμιση και την άγρα 

πελατών, προνοούν τη δυνατότητα χρήσης της 

«συνοπτικής διαδικασίας εκδίκασης», για ταχύ-

τερη ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

Παράλληλα, αναβαθμίζεται ο ρόλος των Κλιμα-

κίων του Συμβουλίου, καθώς πλέον, σε ορισμέ-

νες περιπτώσεις, προβλέπεται η δυνατότητα 

απευθείας ανάθεσης πειθαρχικής υπόθεσης 

σε ένα από τα Κλιμάκια του Συμβουλίου, πα-

ρακάμπτοντας την Ολομέλεια του Συμβουλίου. 

Με τον τρόπο αυτό μειώνονται τα βήματα που 

απαιτούνται για την εξέταση της καταγγελίας 

(επιτάχυνση διαδικασίας), ενώ παράλληλα επι-

τυγχάνεται η αποφόρτιση-απεμπλοκή της Ολο-

μέλειας του Συμβουλίου από τις απλούστερες 

υποθέσεις.

• Αναθεώρηση ποινών – ανάκτηση εξόδων πει-

θαρχικής διαδικασίας

Οι νέοι κανονισμοί αυξάνουν το μέγιστο ποσό 

επιβαλλόμενου χρηματικού προστίμου σε 

€5.000 (από £1.000), ενώ διατηρείται η εξου-

σία επιβολής ποινής επίπληξης, αναστολής της 

άδειας και διαγραφής από το Μητρώο Μελών. 

Παράλληλα, και με στόχο την ορθολογιστική 

οικονομική διαχείριση του ΠΣ, παραχωρείται 

στο Συμβούλιο εξουσία ανάκτησης μέρους ή 

και του συνόλου των εξόδων της πειθαρχικής 

διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτό θα καταρτιστεί 

και θα δημοσιευτεί σχετικός κατάλογος εξόδων.

• Εισαγωγή προνοιών για την ανάκτηση χρημα-

τικών προστίμων και εξόδων που επιβλήθηκαν 

από το ΠΣ

Οι επιβαλλόμενες από το ΠΣ ποινές, καθώς και 

τυχόν οφειλόμενα έξοδα, μπορούν να ανακτη-

θούν ως αστικό χρέος μετά την παρέλευση 

δύο μηνών από την ημερομηνία επιβολής της 

ποινής.

• Καταβολή παραβόλου για την υποβολή καταγ-

γελίας

Η εισαγωγή παραβόλου αναμένεται να πε-

ριορίσει φαινόμενα αθρόας και αβασάνιστης 

υποβολής καταγγελιών, τα οποία έχουν ως 

αποτέλεσμα την ουσιαστική κατασπατάληση 

των διαθέσιμων πόρων. Σε κάθε περίπτωση, το 

ποσό που καθορίστηκε (€50) δεν είναι απαγο-

ρευτικό, ενώ αυτό επιστρέφεται στον παραπο-

νούμενο σε περίπτωση που ο καταγγελλόμενος 

κριθεί ένοχος.

• Πρόβλεψη για ανάληψη ρόλων από δικηγόρους

Η δυνατότητα ανάθεσης του ρόλου του Ερευ-

νώντος Λειτουργού (Εισηγητή) και της Κατη-

γορούσας Αρχής σε δικηγόρους αναμένεται να 

αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα της προ-

σφερόμενης υπηρεσίας. Η δυνατότητα αυτή 

κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη στις πιο περίπλοκες, 

από νομικής απόψεως, πειθαρχικές υποθέσεις.

• Εισαγωγή χρονικού διαστήματος για τη διαγρα-

φή ποινών που επιβλήθηκαν

• Επέκταση ορισμού του «Μητρώου Μελών» με 

τη συμπερίληψη όλων όσων έχουν άδεια άσκη-

σης επαγγέλματος δυνάμει οποιασδήποτε διά-

ταξης του Νόμου

• Διασαφήνιση προνοιών (δικαιωμάτων και απα-

γορεύσεων) που αναφέρονται στη διαφήμιση 

Μελών ή Εταιρειών Μελετών

Σημειώνεται ότι ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επι-

μελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2011 και οι περί Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ 

τροποποιημένοι Κανονισμοί του 2012, θα αναρτη-

θούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. 

Επισημαίνεται ότι στο εγγύς μέλλον προγραμματί-

ζεται η διοργάνωση επαρχιακών παρουσιάσεων για 

λεπτομερή ενημέρωση των Μελών ως προς τις σχε-

τικές τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στην περί 

ΕΤΕΚ νομοθεσία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΚ

Προσοχή όταν επιλέγετε σπουδές σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης

Tην προσοχή των υποψήφιων φοιτητών εφιστά το Επιστημονικό Τε-

χνικό Επιμελητήριο Κύπρου όταν αυτοί προτίθενται να επιλέξουν για 

τις σπουδές τους κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης σε πανεπιστήμιο 

στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Το ΕΤΕΚ τονίζει ότι για να μπορούν οι 

απόφοιτοι κλάδων της Μηχανικής να εργαστούν στην Κύπρο θα πρέ-

πει να εγγραφούν ως μέλη του. Αυτό προϋποθέτει ότι τα προγράμματα 

σπουδών σε κλάδους της Μηχανικής στα οποία φοίτησαν πρέπει να 

είναι εγκεκριμένα τόσο από το ΕΤΕΚ όσο και από την αρμόδια κρατική 

Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Η ανακοίνωση του ΕΤΕΚ εκδόθηκε με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα, 

ανακοινώσεις και διαφημίσεις κυπριακών πανεπιστημίων αλλά και πα-

νεπιστημίων του εξωτερικού, που προσφέρουν προγράμματα σπουδών 

στη Μηχανική σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο 

ή άλλως πως. Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου είναι ο 

αρμόδιος φορέας που αποφασίζει σχετικά με την αναγνώριση τίτλων 

σπουδών σε κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης.

Με βάση τη νομοθεσία, και νοουμένου ότι τα προγράμματα σπουδών 

σε κλάδους της Μηχανικής που προσφέρονται τυγχάνουν πρώτα της 

σχετικής έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών 

Πανεπιστημίων, το ΕΤΕΚ προχωρεί στην αξιολόγηση των εν λόγω προ-

γραμμάτων σπουδών σε σχέση με την επάρκεια του περιεχομένου τους 

για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος.

Το ΕΤΕΚ καλεί τους υποψήφιους φοιτητές που προτίθενται να επι-

λέξουν προγράμματα σπουδών σε κλάδους της Μηχανικής, αν έχουν 

οποιεσδήποτε απορίες να επικοινωνήσουν με το ΕΤΕΚ στο τηλέφωνο 

22877644 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του στη διεύθυνση www.

etek.org.cy, όπου είναι αναρτημένοι όλοι οι κατάλογοι με τους εγκεκρι-

μένους κλάδους κυπριακών πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί 

μέλος του Επιμελητηρίου μόνο αν κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστη-

μίου σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, το οποίο να του επιτρέπει να 

ασκεί επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο 

από το Επιμελητήριο. Οι κλάδοι σπουδών που ρυθμίζονται από το ΕΤΕΚ 

είναι αυτοί της Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής 

Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής περι-

λαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημικής Μηχανικής, 

Μηχανικής Μεταλλείων και Γεωλογίας, Αγρονομικής-Τοπογραφικής Μη-

χανικής, Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης και Πολεοδομίας-Χωροταξίας.





H πολιτική για τη μεμονωμένη κατοικία, δηλαδή 

το δικαίωμα για κατ’ εξαίρεση ανέγερση κατοι-

κιών εκτός των ορίων ανάπτυξης, εισήχθη για πρώτη 

φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με κύριο 

στόχο να βοηθήσει τις ασθενέστερα οικονομικά τά-

ξεις να αποκτήσουν στέγη αλλά και για να βοηθήσει 

στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αστυφιλίας. 

Από τη συσσωρευμένη εμπειρία στην εφαρμογή του 

μέτρου το Επιμελητήριο εντοπίζει μια σειρά αδυνα-

μίες της πολιτικής αυτής η οποία έχει οδηγήσει σε: 

• Διάσπαρτη, ανεξέλεγκτη και απρογραμμάτιστη 

οικοδομική ανάπτυξη 

• Κατασπατάληση παραγωγικής γης και αλόγιστη 

χρήση φυσικών πόρων που υπονομεύουν τη 

δυνατότητα ορθολογικής χρήσης της γης στη 

βάση μελλοντικών αναγκών και προτεραιοτήτων 

• Οικονομική επιβάρυνση της Πολιτείας και κατ’ 

επέκταση της κοινωνίας, σημείο ιδιαίτερα κρί-

σιμο στην περίοδο που διανύουμε, με την υπο-

χρέωση επέκτασης ή και συντήρησης υποδο-

μών ή και δικτύων εξυπηρέτησης των μονάδων 

αυτών (υδατοπρομήθεια, ηλεκτρισμός, τηλεπι-

κοινωνίες-διαδίκτυο), και την υπονόμευση της 

δυνατότητας δημιουργίας και βιώσιμης, ορθο-

λογικής διαχείρισης υποστηρικτικών υπηρεσι-

ών (π.χ. μέσα μαζικής μεταφοράς, μελλοντικά 

δίκτυα παροχής φυσικού αερίου κοκ)

• Αύξηση της εξάρτησης και της χρήσης ιδιωτι-

κού αυτοκινήτου 

• Αυτοαναίρεση των πολιτικών που αφορούν τον 

ορθολογικό πολεοδομικό προγραμματισμό και 

σχεδιασμό, υπονόμευση των στρατηγικών στό-

χων των Σχεδίων Ανάπτυξης και εν τέλει στην 

επιβάρυνση της χώρας με περιβαλλοντικό, οι-

κονομικό και κοινωνικό κόστος 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι η στόχευση της 

πολιτικής αυτής έχει δυστυχώς αποτύχει αφού δεν 

κατέστη δυνατό η εφαρμογή του μέτρου να περι-

οριστεί για τις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις του 

πληθυσμού όπως ήταν και ο αρχικός σκοπός του. 

Αντί αυτού, το μέτρο συχνά αξιοποιείται για να δι-

ευκολύνει τις πιο εύπορες οικονομικά τάξεις του 

πληθυσμού να προχωρήσουν σε αναπτύξεις σε με-

γάλα τεμάχια στην περιφέρεια των πόλεων και των 

χωριών με όλες τις αρνητικές συνέπειες που έχουν 

προαναφερθεί. 

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι, για τους πιο πάνω λό-

γους, η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας θα 

πρέπει να επανεξεταστεί και για τον λόγο αυτό 

τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ του εξορθολογι-

σμού της. Κύριος σκοπός του μέτρου θα πρέπει 

να παραμείνει η στοχευμένη παροχή βοήθειας 

στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις να αποκτή-

σουν στέγη. Ταυτόχρονα, το Επιμελητήριο υπο-

γραμμίζει ότι δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται 

και η αξία άλλων σχετικών πολεοδομικών εργα-

λείων που μπορούν να υποβοηθήσουν στην επί-

τευξη του στόχου αυτού, όπως είναι η περαιτέ-

ρω αξιοποίηση της ενεργού οικιστικής πολιτικής, 

μέσω του ΚΟΑΓ, καθώς και η αξιοποίηση του μέ-

τρου του αστικού αναδασμού. 

Σε κάθε περίπτωση, το Επιμελητήριο θεωρεί δεδο-

μένο ότι η διαδικασία αναθεώρησης της πολιτικής 

αυτής θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαβούλευ-

σης και να χαρακτηρίζεται από την απαραίτητη δια-

φάνεια. Τα δε κριτήρια και οι ερμηνείες των διατάξε-

ων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται προς ενημέρω-

ση των ενδιαφερομένων αλλά και για σκοπούς αντι-

κειμενικής και ομοιόμορφης εφαρμογής του μέτρου. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή με-

τάβαση και προσαρμογή στο νέο πλαίσιο που θα δι-

αμορφωθεί.

Το Επιμελητήριο παραμένει στη διάθεση του αρμόδι-

ου υπουργείου, της Βουλής αλλά και οποιουδήποτε 

άλλου ενδιαφερομένου ώστε να βοηθήσει στη δια-

μόρφωση της βέλτιστης λύσης.

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Η εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή 
της πολιτικής για τη μεμονωμένη κατοικία επιβάλλει 

την αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό της

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΚ

Tο Επιμελητήριο αφού έλαβε γνώση για την πρωτοφανή και απα-

ράδεκτη διαδικασία που έχει χρησιμοποιηθεί στον διαγωνισμό για 

την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών οικοδομικών έργων για 

την ανέγερση των κτιρίων του Δήμου Τσερίου, με την οποία εν ολίγοις 

εξαναγκάζονται οι ενδιαφερόμενοι να επιτελέσουν πολύωρη εργασία 

και να υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή το σημαντικότερο κομμάτι 

που είναι η αρχιτεκτονική σύλληψη, απλά και μόνο για να έχουν δι-

καίωμα να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, χωρίς καμία αποζημίωση 

και χωρίς να υπάρχει μια διάφανη, αξιόπιστη και αποδεκτή διαδικασία 

αξιολόγησης των προτάσεων, όπως υπάρχει στους αρχιτεκτονικούς 

διαγωνισμούς, έχει κάνει έντονες παραστάσεις τόσο σε συνάντηση 

που διευθετήθηκε με τον Δήμο όσο και με την ανταλλαγή σχετικής 

αλληλογραφίας. 

Το Επιμελητήριο, αφού έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να πείσει 

τον Δήμο Τσερίου για το θεμελιωδώς λανθασμένο της διαδικασίας 

που επέλεξε και ενόψει της μη αποδοχής εκ μέρους του Δήμου της 

εισήγησης του ΕΤΕΚ για ακύρωση της διαδικασίας και άμεση προ-

κήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μικρής διάρκειας, με την πλήρη 

βοήθεια και υποστήριξη του ΕΤΕΚ, καλεί τα μέλη του να διατηρήσουν 

σε υψηλά επίπεδα το κύρος του επαγγέλματός τους και να μην συμ-

μετέχουν σε έναν διαγωνισμό ο οποίος εισάγει νέα και επικίνδυνα 

ήθη και πρακτικές στους μελετητικούς διαγωνισμούς, αμαυρώνει το 

κύρος του επαγγέλματος και οδηγεί αναπόφευκτα στην απαξίωση και 

τον εξευτελισμό του. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο προτίθεται να δώσει την κατάλληλη δημο-

σιότητα στο θέμα αλλά και να συνεχίσει τις παραστάσεις εκεί όπου 

απαιτούνται με στόχο την αποτροπή μελλοντικών και παρόμοιων 

εξευτελιστικών προς το επάγγελμα του μηχανικού φαινομένων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ

Απαράδεκτες πρόνοιες σε διαγωνισμό του Δήμου Τσερίου 



Στόχος της Πολιτείας κατά τη διαχείριση των 

αστικών απορριμμάτων θα πρέπει να παραμεί-

νει η εξοικονόμηση πόρων μέσω ενός βιώσιμου 

εθνικού σχεδιασμού με τρόπο που να επιτρέπει την 

υλοποίησή του από τις τοπικές αρχές. 

Το ΕΤΕΚ, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που δι-

εξάγεται για το πολύ σημαντικό θέμα της διαχεί-

ρισης αστικών στερεών απορριμμάτων, και ενό-

ψει της εμπλοκής του μέσα από σχετικές συνα-

ντήσεις που έχει πραγματοποιήσει με εκπροσώ-

πους συναρμόδιων υπουργείων αλλά και τοπικών 

αρχών, με σχετικές εκδηλώσεις στις οποίες συμ-

μετείχε ή διοργάνωσε αλλά και της συμμετοχής 

του στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποι-

ήθηκε για το θέμα, έχει καταθέσει τους δικούς 

του προβληματισμούς αλλά και εισηγήσεις προς 

την Πολιτεία. Για σκοπούς εμπλουτισμού της δη-

μόσιας συζήτησης το Επιμελητήριο θεωρεί ωφέ-

λιμη τη δημοσιοποίηση των θέσεών του, και κα-

λεί το κράτος να προσαρμόσει, έστω την υστάτη, 

τους σχεδιασμούς του, ώστε να συνάδουν με τις 

πιο κάτω αρχές:

1. Μείωση στην παραγωγή απορριμμάτων, κάτι 

που αποτελεί και τον πρωταρ  χικό στόχο της ευ-

ρωπαϊκής οδηγίας 98/2008 ΕΚ. Η Πολιτεία να 

σταθεί αρωγός στις σχετικές προσπάθειες της 

τοπικής αυτοδιοίκησης παρέχοντας οικονομι-

κή στήριξη και καθοδήγηση. Η εισαγωγή προ-

γραμμάτων μείωσης στην παραγωγή αποβλή-

των, όπως είναι αυτά που βασίζονται στην αρχή 

«ο ρυπαίνων πληρώνει», βοηθούν στην καλλι-

έργεια της κατάλληλης κουλτούρας δίνοντας 

φθηνότερες λύσεις στο πρόβλημα σε σχέση 

με το αντίστοιχο κόστος διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων από μεγάλης κλίμακας εγκαταστά-

σεις ΟΕΔΑ.

2. Προώθηση τοπικών προγραμμάτων διαλογής, 

ανακύκλωσης και κομποστοποίησης στην πηγή, 

που αποτελούν οικονομικότερη και περιβαλλο-

ντικά πιο φιλική λύση σε σχέση με την πλήρη 

εξάρτηση στην επεξεργασία σύμμεικτων στε-

ρεών απορριμμάτων που διενεργείται στις 

εγκαταστάσεις ΟΕΔΑ. Η ποιότητα των ανακτώ-

μενων με αυτό τον τρόπο υλικών, θα οδηγήσει 

σε καλύτερης ποιότητας οργανικό κλάσμα το 

οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί ευκολότερα, σε 

αντίθεση με αυτό που παράγεται από την υφι-

στάμενη μονάδα ΟΕΔΑ στην Κόσιη.

3. Επανεξέταση των σχεδιασμών του υπουργεί-

ου Εσωτερικών ώστε να συνυπολογιστούν και 

τα αποτελέσματα από την ανάληψη των πιο 

πάνω αναφερόμενων δράσεων πριν από τη 

λήψη απόφασης σε σχέση με τον αριθμό και 

την απαιτούμενη δυναμικότητα των σχεδια-

ζόμενων μονάδων. Σημειώνεται ότι οι υφιστά-

μενοι σχεδιασμοί βασίζονται στην υφιστάμενη 

παραγωγή αστικών αποβλήτων και την παραδο-

χή ότι οι ποσότητες αυτές θα αυξάνονται μέχρι 

και το 2040.

4. Τεκμηρίωση της όποιας απόφασης αφορά τη 

θερμική αξιοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη το 

εξαιρετικά υψηλό κεφαλαιουχικό και λειτουρ-

γικό κόστος της μονάδας θερμικής αξιοποίη-

σης που προγραμματίζεται να ανεγερθεί στο 

Πεντάκωμο. Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι ο σχε-

διασμός αυτός αντίκειται σε μία εκ των βασι-

κών αρχών της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας 

η οποία προτρέπει πρώτιστα την ανάκτηση πό-

ρων (κυρίως μέσω της ανακύκλωσης και της κο-

μποστοποίησης), και όχι την αποτέφρωση. Για 

τις ποσότητες SRF που απομένουν και θα είναι 

διαθέσιμες για καύση, σημειώνεται ότι δεν φαί-

νεται να έχει εξαντληθεί η δυνατότητα αξιοποί-

ησης της τσιμεντοβιομηχανίας, αλλά και η χρη-

σιμοποίηση άλλων δυνατών τρόπων ανάκτησης 

ενέργειας, όπως π.χ. μέσω υφιστάμενων και 

νέων μονάδων βιοαερίου. 

Καταληκτικά το ΕΤΕΚ υπογραμμίζει ότι το ενδεχό-

μενο επιβολής κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση και η έλλειψη χρόνου δεν θα πρέπει να αποτελέ-

σουν αιτία λήψης βεβιασμένων αποφάσεων, οι συ-

νέπειες των οποίων παραμένουν οικονομικά ασύλ-

ληπτες και οι συνέπειες των οποίων θα είναι δε-

σμευτικές για τις επόμενες δεκαετίες.

11

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 5 9   •   Σ E Π T E M B P I O Σ  2 01 2

H διαδικασία της έκδοσης αδειών, εγκρί-

σεων και τίτλων μέσω της πολεοδομικής 

αμνηστίας αποτελεί για το Επιμελητήριο μία 

κατ’ εξαίρεση διαδικασία. Περαιτέρω, είναι εκ 

των πραγμάτων και θα πρέπει να αντιμετωπί-

ζεται ως μια περιορισμένης χρονικής διάρκειας 

κατάσταση. Αυτά αναφέρει σε απαντητική του 

επιστολή προς μέλος του το ΕΤΕΚ.

Στην επιστολή σημειώνεται επίσης ότι «στόχος 

της πολεοδομικής αμνηστίας ήταν η εύρεση 

λύσεων και διεξόδων για χιλιάδες αγοραστές 

που παρέμειναν εγκλωβισμένοι και όχι εξ υπαι-

τιότητάς τους δεν μπορούσαν να αποκτήσουν 

τίτλο ιδιοκτησίας, ως επίσης και η αποκατά-

σταση της εμπιστοσύνης του κοινού και ξένων 

επενδυτών στην κυπριακή κτηματαγορά. Για 

την εκπλήρωση του στόχου αυτού, οι διαδι-

κασίες που θα έπρεπε να ακολουθηθούν στο 

πλαίσιο της πολεοδομικής αμνηστίας, επιβαλ-

λόταν να ήταν απλές και ταχείες. 

Η σύσταση του Επιμελητηρίου προς τους αι-

τητές είναι να αξιοποιήσουν, εφόσον είναι δυ-

νατό, τον αρχικό μελετητή για τις διαδικασίες 

που προνοεί η πολεοδομική αμνηστία». 

Παρ’ όλα αυτά το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η 

ανάθεση της ετοιμασίας σχεδίων, σχεδιαγραμ-

μάτων υπολογισμών και της επίβλεψης της 

υλοποίησης των όρων της άδειας είναι διαφο-

ρετικό αντικείμενο από την αποτύπωση των 

διαφοροποιήσεων / παρατυπιών σε σχέση με 

τα σχέδια και τα έγγραφα της άδειας έστω και 

εάν πρόκειται για την ίδια οικοδομή. 

Θέση του ΕΤΕΚ είναι ότι «στην περίπτωση αι-

τήσεων από τους αγοραστές των οικιστικών 

μονάδων, στο πλαίσιο της πολεοδομικής αμνη-

στίας, δεν εφαρμόζεται ο σχετικός Κανονισμός 

της Δεοντολογίας και παρόλο που είναι θεμιτό, 

δεν είναι απαραίτητο να δώσει την έγγραφη 

άδειά του ο προηγούμενος μελετητής για να 

αναλάβει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της 

νομιμοποίησης της οικοδομής άλλος από αυ-

τόν μελετητής. 

Κανονισμοί Δεοντολογίας και διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 

πολεοδομικής αμνηστίας 

Διαχείριση αστικών απορριμμάτων: εξοικονόμηση 
πόρων μέσω βιώσιμου εθνικού σχεδιασμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΚ



Με επιστολή του προς τον δήμαρχο Λευκωσίας Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη 

το ΕΤΕΚ διαβίβασε τα σχόλιά του για τη «Δήλωση Πολιτικής των δήμων 

Μείζονος Λευκωσίας»:

1. «Σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με το περιεχόμενο και τις κατευθυ-

ντήριες γραμμές της Δήλωσης, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αναμφίβολα η 

εν λόγω Δήλωση βασίζεται στη σχετική νομοθεσία ενώ ταυτόχρονα θε-

ωρούμε ότι έχει αφομοιώσει όχι μόνο το γράμμα αλλά και το πνεύμα της 

ευρωπαϊκής οδηγίας. 

2. Ωστόσο θεωρούμε ότι, δεδομένου ότι το έγγραφο είναι ιδιαίτερα μακρο-

σκελές, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια αφαίρεσης επαναλήψεων σε 

αυτό και συνοπτικότερης παρουσίασης των εισηγήσεων που κατατίθενται, 

κάτι που μπορεί να γίνει χωρίς να επηρεάζονται τα μηνύματα που το κείμε-

νο προορίζεται να μεταδώσει. Επίσης, θεωρούμε ότι το κείμενο επιδέχεται 

βελτίωση στην οργάνωση και τον διαχωρισμό των θεματικών ενοτήτων του. 

3. Βασικός σκοπός του εγγράφου, πέρα από την παρουσίαση της γενικής ει-

κόνας της κατάστασης, πρέπει να παραμείνει η κατάθεση των βάσεων μιας 

εναλλακτικής πρότασης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, με βάση τους 

πιο κάτω άξονες:

 •Σύμπλευση με την ευρωπαϊκή οδηγία

 •Χαμηλότερη αρχική επενδυτική δαπάνη

 •Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα

 •Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

4. Ενόψει και των πιο πάνω, η σύνοψη του θέματος που περιλαμβάνεται στο 

κείμενο θα μπορούσε με κάποια ακόμη επεξεργασία να αποτελέσει και τη 

συνοπτική έκθεση του κειμένου που θα μεταφέρει αποτελεσματικά τις προ-

τάσεις που υποβάλλονται».

Διαχείριση Αποβλήτων

Ανεξάρτητα των πιο πάνω, το ΕΤΕΚ κατέθεσε περαιτέρω προτάσεις διαχείρισης 

οικιακών αποβλήτων, μεταξύ των οποίων είναι:

1. Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Αποβλήτων. Η μείωση των αποβλήτων είναι   ο 

πρωταρχικός στόχος της ευρωπαϊκής οδηγίας 98/2008 ΕΚ. Η σύγχυση 

που υπάρχει όσον αφορά στην αρμοδιότητα μεταξύ των τριών αρχών: 

του υπουργείου Εσωτερικών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του τμήματος 

Περιβάλλοντος πρέπει να τερματιστεί με τον καθορισμό μίας αρμόδιας αρ-

χής που θα συντονίζει τις σχετικές δράσεις για το θέμα.

2. Δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις οι 

οποίες οδηγούν στη μείωση των αποβλήτων και αναφέρονται στην ευ-

ρωπαϊκή οδηγία. Οι δράσεις αυτές στοιχίζουν πολύ λίγο και μπορούν να 

αρχίσουν αμέσως χωρίς να αντικρούονται με οποιονδήποτε τρόπο με την 

ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Μείωσης των Αποβλήτων, όπως π.χ. η προώ-

θηση της κομποστοποίησης στο σπίτι. Η εφαρμογή της δράσης αυτής μπο-

ρεί να υποβοηθηθεί με τη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων (υπάρχουν 

έτοιμα), τη διοργάνωση εκδηλώσεων στους δήμους, στα σχολεία, επιδείξεις 

στους δήμους ή σε άλλους επιλεγμένους χώρους, ενδεικτική χορηγία δω-

ρεάν κάδων σε επιλεγμένους χώρους κλπ.

3. Δυνατότητα των σχεδιαζομένων ΟΕΔΑ. Οι σχεδιασμοί του υπουργείου Εσω-

τερικών όσον αφορά τη δυνατότητα των σχεδιαζόμενων ΟΕΔΑ στηρίζονται 

στις υφιστάμενες ποσότητες και στην αρχή ότι οι ποσότητες αυτές θα αυ-

ξάνονται τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2040. Αυτό καταδεικνύει ότι οι νέες 

μονάδες πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεγάλες ενώ από την άλλη στηρίζεται 

στην παραδοχή ότι δεν θα υπάρχει καμιά μείωση των οικιακών αποβλήτων 

στο μέλλον. Περαιτέρω, στηρίζεται στο γεγονός ότι η συμμόρφωση όσον 

αφορά στις υποχρεώσεις μας έναντι της ευρωπαϊκής οδηγίας που επιβάλλει 

χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών και μετάλλων μέχρι το 2015, 

ανακύκλωση των οικιακών απορριμμάτων κατά 50% μέχρι το 2020 και 65% 

των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που δεν πρέπει να θάβονται μέχρι το 

2016, θα βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ΟΕΔΑ και όχι σε διάφορες 

δράσεις που θα μπορούσαν να αναληφθούν στην πηγή.

Πρόταση: Η διαστασιολόγηση των νέων ΟΕΔΑ θα πρέπει να στηρίζεται στις 

υφιστάμενες ποσότητες και να λαμβάνει υπόψη μελλοντική μείωση των απο-

βλήτων βάσει δεσμευτικών προγραμμάτων και χρονοδιαγραμμάτων. Τυχόν 

εποχιακή αύξηση των αποβλήτων να αντιμετωπίζεται με αύξηση των ωρών 

εργασίας των μονάδων.

4. Μονάδα θερμικής αξιοποίησης SRF. Η μονάδα αυτή είναι ιδιαίτερα δαπα-

νηρή καθόσον εκτιμάται ότι το κόστος ανέγερσής της, σύμφωνα και με τις 

πληροφορίες μας από το υπουργείο Εσωτερικών, θα είναι της τάξης των 

€300.000.000. Παράλληλα το τέλος παραλαβής στην πύλη αναμένεται να εί-

ναι €37 ανά τόνο. Πέραν τούτων και για να είναι βιώσιμος ο αποτεφρωτήρας 

απαιτούνται μεγάλες ποσότητες SRF. Για τον λόγο αυτό προγραμματίζεται η 

μεταφορά όλου του SRF της Κύπρου στο Πεντάκωμο. Τούτο, ωστόσο, συ-

νεπάγεται ότι ολόκληρη η Κύπρος θα είναι υποχρεωμένη για τα επόμενα 

20-30 χρόνια που θα είναι η ζωή του αποτεφρωτήρα να παράγει μεγάλες 

ποσότητες αποβλήτων και να καταβάλλει το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό 

των €37 ανά τόνο σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές της ευρωπαϊκής οδηγίας 

η οποία θέτει τη μείωση των αποβλήτων ως πρώτιστη αρχή.

Πρόταση: Να προωθηθεί η κομποστοπoίηση στο σπίτι και η δημιουργία 

βιομηχανικών μονάδων κομποστοποίησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώνο-

νται σημαντικά οι ποσότητες της οργανικής ύλης και κατ’ επέκταση και οι 

ποσότητες SRF. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή είναι πολύ πιο φθηνή και πιο 

φιλική στο περιβάλλον.

Να γίνεται χωριστή αποκομιδή των αποβλήτων κουζίνας των ξενοδοχείων και 

εστιατορίων. Τα υλικά αυτά μπορούν να απορροφηθούν σε μονάδες βιομάζας 

και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτή η διαδικασία είναι πιο φθηνή και 

πιο φιλική στο περιβάλλον.

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Σχόλια επί της Δήλωσης Πολιτικής 
των δήμων Μείζονος Λευκωσίας

OIKIAKA KAI ΠAPOMOIOY TYΠOY AΠOBΛHTA
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Για άλλη μία φορά το Επιμελητήριο έκρουσε το 

καμπανάκι του κινδύνου για το θέμα των χα-

λαρώσεων στην ποιότητα του σκυροδέματος, απο-

στέλλοντας επιστολή προς τον υπουργό Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Από τον Μάρτιο του 2011, με πολιτική απόφαση 

του τότε υπουργού Οικονομικών, το Κυπριακό Πρό-

τυπο για το έτοιμο σκυρόδεμα χαλάρωσε εις βάρος 

της ποιότητας και της ασφάλειας των οικοδομών, 

παρά τις περί του αντιθέτου συστάσεις των αρμό-

διων τεχνικών επιτροπών και ενάντια στη μέχρι σή-

μερα επιστημονική γνώση. Η απόφαση για χαλά-

ρωση των απαιτήσεων που αφορούν τη μέγιστη 

θερμοκρασία σκυροδέματος κατά την παράδοσή 

του στο εργοτάξιο και τη μέγιστη περιεκτικότητά 

του σε ιόντα χλωρίου λήφθηκε χωρίς οποιοδήπο-

τε επιστημονικό υπόβαθρο και χωρίς τεκμηρίωση.

Στην επιστολή του προς τον υπουργό το Επιμελη-

τήριο αναφέρει ότι «είναι μη αποδεκτό να αγνοείται 

από το κράτος η ομόφωνη άποψη Κυπρίων επιστη-

μόνων από τα κυπριακά πανεπιστήμια, τις κρατικές 

υπηρεσίες και τον ιδιωτικό τομέα σε θέματα με 

κυρίαρχο τεχνικό χαρακτήρα και ιδιαίτερα σε θέ-

ματα τα οποία σχετίζονται με βασικές αρχές της 

μηχανικής επιστήμης». 

Το ΕΤΕΚ επισημαίνει ότι «οι παράμετροι που έχουν 

τύχει χαλάρωσης επηρεάζουν ουσιαστικά την αν-

θεκτικότητα των κατασκευών στον χρόνο με απο-

τέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την κα-

τασκευή τους να απαιτούνται μεγάλα ποσά για την 

επιδιόρθωση / συντήρηση των κατασκευών. 

Θερμοκρασίες 

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες θερμοκρασίες σκυρο-

δέματος κατά την παράδοσή του, που ισχύουν σε 

άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η θε-

ωρία επιβάλλει ότι όσο πιο θερμά είναι τα κλίματα 

τόσο πιο χαμηλή πρέπει να είναι η μέγιστη θερμο-

κρασία σκυροδέματος κατά την παράδοσή του στο 

εργοτάξιο) είναι:

Κύπρος:  Από το 1990 το επιτρεπόμενο όριο ήταν 

32οC. Έτυχε χαλάρωσης το 2011 στους 35οC

Ελλάδα:  32οC (ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1)

Ην. Βασίλειο:  30οC (BS8000 Section 2.1)

Γερμανία:   30οC (DIN 1045-2)

Γίνεται αντιληπτό ότι, ειδικά για την Κύπρο, όπου 

έχουμε ψηλές θερμοκρασίες για μεγάλη περίοδο 

του χρόνου, οι αρνητικές επιπτώσεις στις κατα-

σκευές από την ψηλή θερμοκρασία του σκυροδέ-

ματος θα είναι μεγαλύτερες. 

Λόγω των έντονων επικρίσεων και διαφωνιών που 

υπήρχαν μετά την τροποποίηση του Κυπριακού 

Προτύπου, το υπουργείο σας ανέλαβε την ετοιμα-

σία μελέτης μέσω διαγωνισμού η οποία να διερευ-

νά την αρνητική επίδραση στην ποιότητα του σκυ-

ροδέματος των παραμέτρων που έχουν χαλαρώσει. 

Δυστυχώς, παρακολουθούμε μια κωλυσιεργία 

στην προώθηση της διεξαγωγής της μελέτης και 

παράλληλα μια τάση για διαιώνιση της συζήτησης 

του θέματος με στόχο την παγίωση της χαλάρω-

σης του προτύπου. Πέραν του μεγάλου χρονικού 

διαστήματος που μεσολάβησε για την ενεργοποί-

ηση των διαδικασιών σημειώνουμε ότι η εκτιμώ-

μενη διάρκεια της μελέτης είναι τα τέσσερα χρό-

νια. Περαιτέρω, οι όροι εντολής περιλαμβάνουν 

θέματα τα οποία έχουν μελετηθεί εκτεταμένα 

διεθνώς και συμπεριλήφθηκαν σε κώδικες και εγ-

χειρίδια ορθής πρακτικής σκυροδέτησης. Εύλογα 

κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί ποιες θα είναι οι 

ευθύνες της Πολιτείας και ποιος θα επωμιστεί το 

κόστος κλπ για τις οικοδομές που θα ανεγερθούν 

στο διάστημα των πέντε ετών, στην περίπτωση 

που αποδειχθεί ότι κακώς χαλάρωσαν οι δύο υπό 

αναφορά παράμετροι». 

Περαιτέρω, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι το μεγάλο χρονικό 

περιθώριο που δίνεται για ολοκλήρωση της μελέ-

της θα αποτελέσει άλλοθι για διαιώνιση της υφι-

στάμενης κατάστασης/χαλάρωσης του προτύπου 

και την αναβολή λήψης αποφάσεων. Πέραν αυτού, 

το Επιμελητήριο αναφέρει στην επιστολή του ότι 

«ο διαγωνισμός περιλαμβάνει μια σειρά από μη 

αναγκαίες απαιτήσεις, κάτι που ανεβάζει, χωρίς να 

προσθέτει ιδιαίτερη αξία, το κόστος της μελέτης, 

γεγονός το οποίο ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συν-

θήκες θα μπορούσε να αποφευχθεί. 

Με βάση τα πιο πάνω θεωρούμε ότι αυτό που 

απαιτείται για τη λήψη απόφασης είναι μια ταχεία 

μελέτη η οποία να περιλαμβάνει βιβλιογραφική 

ανασκόπηση για τις επιπτώσεις της θερμοκρασίας 

σκυροδέτησης και της παρουσίας χλωριόντων στο 

σκυρόδεμα, καταγραφή της υφιστάμενης κατάστα-

σης στην Κύπρο και ανάδειξη των όποιων ελλείψε-

ων έχουν οι βιομηχανίες παραγωγής σκυροδέμα-

τος και εισηγήσεις για τη βελτίωση των υποδομών 

και της παραγωγικής διαδικασίας στις βιομηχανίες 

παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Η άποψή μας εδράζεται στο γεγονός ότι οι επι-

πτώσεις της θερμοκρασίας σκυροδέτησης και της 

παρουσίας χλωριόντων στο σκυρόδεμα έχουν με-

λετηθεί εκτεταμένα διεθνώς και συμπεριλήφθηκαν 

σε κώδικες και εγχειρίδια καλής πρακτικής σκυ-

ροδέτησης. Σε ό,τι αφορά τα χλωριόντα, σημειώ-

νεται ότι ήδη έχει γίνει μελέτη τα αποτελέσματα 

της οποίας παρουσιάστηκαν στην αρμόδια Τεχνική 

Επιτροπή του CYS και έδειξαν ότι δεν υφίσταται 

πρόβλημα ικανοποίησης του ορίου που ίσχυε πριν 

τη χαλάρωση.

Τα αποτελέσματα της μελέτης όπως την εισηγού-

μαστε, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε 12 μή-

νες, θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τελικές 

αποφάσεις ρύθμισης του θέματος περιλαμβανομέ-

νων της θέσπισης κώδικα ορθής πρακτικής για σκυ-

ροδέτηση σε ψηλές θερμοκρασίες και καταγραφής 

εισηγήσεων για τη βελτίωση των υποδομών στις 

βιομηχανίες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Με την προσέγγιση την οποία εισηγείται το Επι-

μελητήριο αναμένεται ότι η διάρκεια της μελέτης/

έρευνας μπορεί να μειωθεί δραστικά, με παράλλη-

λη μείωση στην αναμενόμενη τελική δαπάνη, ενώ 

πρόσθετα θα υπάρχουν σε σύντομο χρονικό διά-

στημα πρακτικές εισηγήσεις για τη θεραπεία των 

γενεσιουργών αιτίων του προβλήματος».

Κίνδυνοι από τις χαλαρώσεις 
στην ποιότητα του σκυροδέματος

Οι χαλαρώσεις 
που υιοθετήθηκαν 

επηρεάζουν ουσιαστικά 
την ανθεκτικότητα των 
κατασκευών στον χρόνο

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
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ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

Του Διαμαντή Ζαφειριάδη*

Τον τελευταίο καιρό ολοένα και περισσότερο 

ακούμε και διαβάζουμε τον όρο «Έξυπνα Δί-

κτυα». Τα έξυπνα δίκτυα δεν είναι προϊόν επιστη-

μονικής φαντασίας, αλλά μια εξέλιξη των σημε-

ρινών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έξυπνα 

δίκτυα θα επιτρέπουν την αποδοτικότερη χρήση 

της υπάρχουσας εγκατεστημένης ισχύος και της 

υποδομής μεταφοράς και διανομής ενέργειας, με 

χαμηλότερη ένταση εκπομπών αερίων του θερ-

μοκηπίου. Θα διευκολύνουν επίσης την επέκτα-

ση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με χρήση 

φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών. Με τα έξυ-

πνα δίκτυα, θα μπορούμε να συνδέσουμε περιο-

χές με μεγάλη ζήτηση, όπως η κεντρική Ευρώπη, 

με περιοχές με μεγάλο δυναμικό σε ανανεώσιμη 

ενέργεια, όπως η νότια Ευρώπη ή η βόρεια Αφρική 

και να προσφέρουμε μια πιο βιώσιμη παραγωγή 

ενέργειας και κέρδη για όλους τους λαούς του 

πλανήτη.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα 

αυτό ορίζεται στην ανακοίνωση «Έξυπνα Δίκτυα 

- από την Καινοτομία στην Ανάπτυξη» (Απρίλι-

ος 2011). Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα έξυπνα 

δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να μει-

ώσουν τις εκπομπές CO2 κατά 9% των νοικοκυ-

ριών και την κατανάλωση ενέργειας κατά 10%. Τα 

έξυπνα δίκτυα έχουν συνεπώς να διαδραματίσουν 

ζωτικό ρόλο για να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους 

στόχους της ολοκληρωμένης ενέργειας και την 

κλιματική αλλαγή (που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 

του 2008) αποκαλούμενη «20-20-20».

Οι τρεις ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 

- CEN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης), 

CENELEC (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ηλεκτροτεχνι-

κής Τυποποίησης) και ETSI (Ευρωπαϊκός Οργανι-

σμός Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών) - συμμετέ-

χουν σε έναν συνεχή διάλογο με τους εταίρους 

σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να μοιραστούν 

τις γνώσεις και να συντονίσουν την ανάπτυξη των 

προτύπων που απαιτούνται για την επιτάχυνση 

της ανάπτυξης των έξυπνων δικτύων. 

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης έχουν δη-

μιουργήσει μια ομάδα συντονισμού “Smart Grid 

Coordination Group (SG-CG)”, η οποία εργάζεται 

για την ανάπτυξη προτύπων για την επόμενη γε-

νιά των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι 

γνωστή ως «Smart Grids». Σύμφωνα με το χρονο-

διάγραμμα που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η ομάδα αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει 

μια πρώτη σειρά προτύπων για τα έξυπνα δίκτυα, 

καθώς και μια έκθεση που θα καλύπτει την ασφά-

λεια των πληροφοριών και των προσωπικών δεδο-

μένων μέχρι το τέλος του 2012. Το έργο αυτό διε-

ξάγεται στο πλαίσιο της εντολής (mandate M/490) 

που είχε εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και με την ενεργό συμμετοχή εμπειρογνωμόνων 

από τον χώρο της ενέργειας και της τεχνολογίας. 

Οι εργασίες για τα έξυπνα δίκτυα γίνονται σε συ-

ντονισμό με άλλες ομάδες εργασίας τυποποίησης 

που βρίσκονται σε εξέλιξη σε σχέση με «έξυπνους 

μετρητές» και «ηλεκτρικά οχήματα» έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί ένα κοινό πλαίσιο. 

Θέλοντας να μοιραστούν τις γνώσεις και να συ-

ντονίσουν τις προσπάθειές τους με τους αρμό-

διους σε μεγάλες αγορές σε όλο τον κόσμο, οι 

Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης πήραν την 

πρωτοβουλία να συγκαλέσουν μια υψηλού επιπέ-

δου συνάντηση στα γραφεία της CEN-CENELEC 

στις Βρυξέλλες στις 18 και 19 Ιουνίου 2012. Σε 

αυτή παρέστησαν αντιπροσωπείες από τη Βραζι-

λία, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα και τις ΗΠΑ, 

καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Γενική Διεύθυνση Ενέργειας) αλλά και εκπρό-

σωποι από τους διεθνείς οργανισμούς όπως τον 

Διεθνή Οργανισμό Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 

(IEC), το Διεθνές Δίκτυο Δράσης για τα Smart 

Grids (ISGAN), τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών 

- Τομέας Τυποποίησης (ITU-T), καθώς και από τα 

Ηνωμένα Έθνη και πιο συγκεκριμένα το τμήμα της 

Βιομηχανικής Ανάπτυξης (UNIDO). Εμπειρογνώ-

μονες από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίη-

σης και εκπρόσωποι των κυριότερων Ευρωπαϊκών 

Ενώσεων και Ομοσπονδιών της βιομηχανίας έλα-

βαν επίσης μέρος στη διήμερη συνάντηση.

Μιλώντας στις Βρυξέλλες, ο Ralph Sporer, πρόε-

δρος της Ομάδας Συντονισμού δήλωσε: “Τα πρό-

τυπα είναι απαραίτητα για να βοηθήσουν τα έξυ-

πνα δίκτυα να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητές 

τους. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία σχετικά 

με τις εργασίες τυποποίησης σε αυτόν τον ση-

μαντικό και καινοτόμο τομέα θα συμβάλει στην 

επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής 

στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο”.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ο 

οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας της εκπόνησης 

και υιοθέτησης των Ευρωπαϊκών Προτύπων στην 

Κύπρο παρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα και 

θα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για 

οποιεσδήποτε εξελίξεις.

Πηγή: www.cenelec.eu

*Λειτουργός Τυποποίησης του 

Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης οδηγούν 
τη διεθνή συνεργασία στα έξυπνα δίκτυα

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης έχουν 
δημιουργήσει μια 

ομάδα συντονισμού 
“Smart Grid Coordination 

Group (SG-CG)”
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Η Κυπριακή Προεδρία αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της εποχής προσπα-

θεί να κατευθύνει τη συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης, ώστε να ερ-

γαστεί προς μια Καλύτερη Ευρώπη. 

Μια Ευρώπη πιο βιώσιμη και αποτελεσματική. 

Μια Ευρώπη με μια πιο αποδοτική οικονομία, βασισμένη στην ανάπτυξη. 

Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της. 

Μια Ευρώπη πιο κοντά στους γείτονές της, πιο κοντά στον κόσμο.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, με αίσθημα ευθύνης και δέσμευση προς τους εταί-

ρους της, έθεσε ρεαλιστικούς στόχους, ώστε ως Προεδρία να προωθήσει τις 

απαιτούμενες ενέργειες για να εξασφαλιστεί η συνέχεια των εργασιών του 

Συμβουλίου. Στη βάση της αρχής της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνο-

χής, η Κυπριακή Προεδρία τονίζει την ανάγκη για προώθηση της ανάπτυξης 

και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών της ΕΕ. 

Η Προεδρία άρχισε με μεγάλο αριθμό συναντήσεων, κυρίως τεχνοκρατικού 

επιπέδου, στις Βρυξέλλες. Μεταξύ των προτεραιοτήτων και των σημαντικών 

θεμάτων της Προεδρίας, η Κύπρος θα κληθεί να διαχειριστεί και θέματα πε-

ριβάλλοντος, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών. Η προώθηση των Διευρωπαϊ-

κών Δικτύων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας είναι σημαντική για 

την Προεδρία, καθώς θα προάγουν την ανταγωνιστικότητα, βελτιώνοντας τις 

υποδομές και διασυνδέοντας την Ευρώπη. Επίσης, η Προεδρία θα συνεχίσει 

τις εργασίες επί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA) και θα προωθήσει τη Στρατηγική για την Ασφάλεια 

του Διαδικτύου. Σε σχέση με το περιβάλλον, έμφαση θα δοθεί στην αειφόρο 

ανάπτυξη και στη συνέχεια μετά τη Σύνοδο του Ρίο+20. Σημαντικό επίσης 

είναι να προωθηθεί η πράσινη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και η 

βιώσιμη διαχείριση των πόρων, με έμφαση στο νερό. 

Στο πλαίσιο αυτών των προτεραιοτήτων, πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, 

τρεις συναντήσεις στην Κύπρο. Η Άτυπη Υπουργική Συνάντηση Περιβάλλο-

ντος ήταν η πρώτη των υπουργικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκε, 

και θέματα συζήτησης αποτέλεσαν η υδατική πολιτική και η προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή. Στις 7 και 8 Ιουλίου, οι αρμόδιοι υπουργοί βρέθηκαν 

στη Λευκωσία όπου είχαν ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τα 

δυο σημαντικά για την Προεδρία θέματα. Σχετικά με την υδατική πολιτική 

κατέληξαν ότι χρειάζεται η καλύτερη ενσωμάτωσή της σε άλλες πολιτικές της 

ΕΕ, κυρίως την Κοινή Αγροτική και Περιφερειακή Πολιτική. 

Συμφώνησαν επίσης ότι δράσεις όπως η διαχείριση της ζήτησης του νερού, η 

αύξηση της διαθεσιμότητας του καθαρού νερού, η βελτίωση της διαχείρισης 

της ξηρασίας, η αύξηση της χρήσης οικονομικών εργαλείων, η προώθηση 

της καινοτομίας, αποτελούν κύριες προτεραιότητες για την προώθηση της 

εφαρμογής της πολιτικής των υδάτων. 

Αναφορικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τονίστηκε η ανάγκη 

να διεισδύσει σε όλες τις τομεακές πολιτικές της ΕΕ, όπως της ενέργειας, των 

μεταφορών, της βιομηχανίας, των κτιρίων, του νερού και ειδικά στη μελλοντι-

κή Κοινή Αγροτική Πολιτική και Πολιτική Συνοχής. 

Κατά τη διάρκεια της Άτυπης Συνάντησης Υπουργών Μεταφορών και Τηλε-

πικοινωνιών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου στη Λευκωσία, 

υπογραμμίστηκαν τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη μεγιστοποίηση 

της χρήσης των πληροφοριών και της κοινωνίας της πληροφορίας στον το-

μέα των μεταφορών. 

Οι υπουργοί επικεντρώθηκαν στη σύζευξη δύο κεντρικών ευρωπαϊκών πολι-

τικών, του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη και της Πολιτικής Μετα-

φορών. Για τον σκοπό αυτό, η πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας να βρε-

θούν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Μεταφορών στο ίδιο τραπέζι με τους υπουργούς 

Τηλεπικοινωνιών για πρώτη φορά, χαιρετίστηκε από τους Ευρωπαίους αξι-

ωματούχους. Παραφράζοντας την ευρέως διαδεδομένη συντομογραφία ICT 

(Information Communications Technology) σε “Intelligent Communications 

Transport”, η Κυπριακή Προεδρία ανέδειξε τις δυνατότητες που μπορούν να 

προκύψουν από την επιτυχή διασύνδεση των δύο πολιτικών.

Στη συνάντηση τονίστηκε η σημασία της ευρύτερης ανάπτυξης των Ευφυών 

Συστημάτων Μεταφορών και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν τα 

συστήματα στην οικονομική ανάπτυξη και στην αειφόρο κινητικότητα. Έμφα-

ση δόθηκε και στην ανάγκη για ανάπτυξη πολυτροπικού σχεδιασμού ταξιδιών 

και ενιαίων πρακτικών στην έκδοση εισιτηρίων.

Τέλος Ιουλίου ακολούθησε η 4η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας, η οποία δι-

οργανώθηκε από την Κυπριακή Προεδρία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή, επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την οδική ασφάλεια. 

Μέσω των ευρημάτων της Ημερίδας, επιβεβαιώθηκε η σημασία της δημι-

ουργίας της κατάλληλης κουλτούρας οδικής ασφάλειας, ούτως ώστε να μει-

ωθεί σημαντικά ο αριθμός θυμάτων και τραυματισμών νέων ανθρώπων στην 

άσφαλτο. Η ημερίδα αποτέλεσε σημαντική πλατφόρμα συζήτησης και ανταλ-

λαγής βέλτιστων πρακτικών και κυρίως ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους 

που υπάρχουν λόγω της ανεύθυνης οδήγησης και της παράλειψης χρήσης 

ζώνης ασφαλείας.

Η Προεδρία βρίσκεται ήδη στα μισά της διαδρομής και συνεχίζει με εντα-

τικούς ρυθμούς για να προωθήσει όσο το δυνατό περισσότερο τις προτε-

ραιότητες που έχει θέσει. Για τους πιο πάνω τομείς θα ακολουθήσουν και οι 

επίσημες υπουργικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες, όπου θα συνεχιστούν οι 

συζητήσεις και θα ληφθούν αποφάσεις. 

Οι εργασίες για όλα τα θέματα που θα χειριστεί η Κυπριακή Προεδρία κατά 

το εξάμηνό της θα συνεχιστούν και σε επίπεδο των ομάδων εργασίας, καθώς 

και στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες. Συμπληρωματικά 

αυτών, θα είναι τα σεμινάρια και τα συνέδρια που θα πραγματοποιηθούν τόσο 

στη βελγική πρωτεύουσα όσο και στην Κύπρο. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξελίξεις της Κυπριακής Προεδρίας υπάρ-

χουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας www.cy2012.eu, καθώς και 

μέσω του Twitter της Προεδρίας @cy2012eu .

Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ

Η Κυπριακή Προεδρία οδεύει 
προς μια Καλύτερη Ευρώπη 
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Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου*

Ο έξυπνος μετρητής θα αντικαταστήσει σύντο-

μα τον παραδοσιακό μετρητή ηλεκτρισμού που 

έχουμε στα σπίτια μας δίνοντάς μας ένα εξαιρετικό 

βοήθημα στη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας.

Στόχος της ΕΕ είναι το 80% των μετρητών της κάθε 

χώρας να είναι έξυπνοι μετρητές και με βάση την 

Οδηγία 2009/72/ΕΚ, στις 3 Σεπτεμβρίου του 2012 τα 

κράτη μέλη έπρεπε να υποβάλουν στην Επιτροπή συ-

γκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στόχους.

Στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας αναφέρεται ότι «η 

υλοποίηση αυτών των συστημάτων μέτρησης δύνα-

ται να υπόκειται σε οικονομική αξιολόγηση όλων των 

μακροπρόθεσμων στοιχείων κόστους και οφέλους 

για την αγορά και τους επιμέρους καταναλωτές, σε 

σχέση με τη μορφή ευφυούς μέτρησης που είναι οι-

κονομικά περισσότερο εύλογη και αποδοτική, καθώς 

και το χρονικό πλαίσιο στο οποίο είναι εφικτή η εξά-

πλωση των συστημάτων».

Η Οδηγία αναφέρει επίσης ότι «εάν η ανάπτυξη ευ-

φυών μετρητών εκτιμηθεί θετικά, τουλάχιστον το 

80% των καταναλωτών πρέπει να εξοπλιστούν με 

ευφυή συστήματα μέτρησης έως το 2020»

Στη σύσταση για την προετοιμασία και σταδιακή 

εφαρμογή των έξυπνων μετρητών η ΕΕ δίνει και κα-

τευθυντήριες γραμμές για το τι πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη στην αξιολόγηση με αναφορές στην:

• προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες,

• ανάλυση κόστους - οφέλους,

• ανάλυση ευαισθησίας,

• αξιολόγηση των επιδόσεων, των εξωτερικών επι-

δράσεων και του κοινωνικού αντίκτυπου,

• προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες.

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι επίσης και η περιγραφή για 

τις ελάχιστες υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι νέοι 

αυτοί μετρητές στους καταναλωτές με τη δυνατότη-

τα ανάγνωσης μετρήσεων απευθείας από τον πελά-

τη και την ανανέωση των ενδείξεων μετρητών αρκε-

τά συχνά ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση 

των πληροφοριών για την επίτευξη εξοικονόμησης 

ενέργειας από τους καταναλωτές.

Όσον αφορά τις εταιρείες πώλησης ηλεκτρισμού, με 

βάση τη σύσταση οι έξυπνοι μετρητές θα πρέπει να 

έχουν τις πιο κάτω ελάχιστες δυνατότητες:

• Δυνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης των με-

τρητών.

• Πρόβλεψη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του 

ευφυούς συστήματος μέτρησης και εξωτερικών δι-

κτύων για τη συντήρηση και τον έλεγχο του συστή-

ματος μέτρησης.

• Δυνατότητα μετρήσεων με επαρκή συχνότητα 

ώστε οι πληροφορίες να χρησιμοποιούνται για τον 

προγραμματισμό του δικτύου.

• Υποστήριξη προηγμένων συστημάτων τιμολόγησης.

• Δυνατότητα εξ αποστάσεως εκκίνησης/διακοπής 

της σύνδεσης.

• Παροχή ασφαλών επικοινωνιών για δεδομένα.

• Πρόληψη και ανίχνευση απάτης. Αυτή η λειτουργία 

σχετίζεται με την πλευρά της προσφοράς: ασφάλεια 

και προστασία από κακόβουλες πράξεις όσον αφορά 

την πρόσβαση.

Οι έξυπνοι μετρητές έχουν και τα προβλήματά τους 

και προκαλούν πολλές συζητήσεις στο εξωτερικό:

• Υπάρχει θέμα προστασίας προσωπικών δεδομέ-

νων εφόσον η εταιρεία γνωρίζει από την κατανάλω-

ση πότε κάποιος είναι στο σπίτι και στοιχεία από τον 

τρόπο ζωής του.

• Μπορεί η κλιμακωτή και ανά ώρα χρέωση να εί-

ναι τέτοια που στο τέλος αντί εξοικονόμηση, η εται-

ρεία ηλεκτρισμού να αυξήσει τα κέρδη της, γιατί αν 

για παράδειγμα το φτηνό ρεύμα είναι στις 3 το πρωί 

δεν θα μπορεί να το αξιοποιήσει η μεγάλη μάζα του 

πληθυσμού.

• Στα φτωχικά νοικοκυριά όπου η κατανάλωση είναι 

ήδη χαμηλή το κόστος αγοράς του έξυπνου μετρητή 

είναι δυσανάλογα υψηλό και ίσως και αχρείαστο.

Στην Κύπρο η ΑΗΚ ετοιμάζει πιλοτικό πρόγραμμα 

εγκατάστασης έξυπνων μετρητών.

*Επίτροπος Περιβάλλοντος

Ήρθε και η ώρα για 
τους έξυπνους μετρητές ηλεκτρισμού

«Η συμβολή των μνημείων στον παγκόσμιο πολιτισμό 
και η σημασία τους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»

Στα πλαίσια των επίσημων εκδηλώσεων της Κυπριακής Προεδρί-

ας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πανεπιστήμιο 

Frederick και το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), 

διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Η συμβολή των μνημείων στον πα-

γκόσμιο πολιτισμό και η σημασία τους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο ομότιμος καθηγητής του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Θεοδόσιος Π. Τάσιος, ο οποίος θα 

αναπτύξει το θέμα: «Αξιολογικά Προβλήματα κατά τη Δομητική Αποκα-

τάσταση των Μνημείων».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012, ώρα 

19:00, στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία, (Γιάννη Φρειδερίκου 

7, Παλλουριώτισσα), στην αίθουσα τελετών «Τάσσος Παπαδόπουλος», 

Καινούρια Πτέρυγα, 1ος Όροφος.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ 

Γιώργος Δημοσθένους.

Το προεδρείο θα αποτελείται από τους: Μάριο Πελεκάνο, Επίκουρος 

Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Frederick, Δρ Νίκη 

Μενελάου, Λέκτορας, Τμήμα Δημοσιογραφίας, Υπηρεσία Διεθνών και 

Δημοσίων Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Frederick και Kυριάκο Αντωνίου, Αρ-

χιτέκτονας, ΕTEK.

Ο Θεοδόσιος Π. Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών του Τορίνο (Ιταλία), εί-

ναι επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Λιέγης, του Πανεπιστη-

μίου Νάνκιν, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου. Χρημάτισε πρόεδρος διεθνών επιστημονικών ενώσεων, 

Εμπειρογνώμων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, και είναι επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφι-

κής Εταιρείας, καθώς και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης 

της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Έχει δημοσιεύσει 400 επιστημονι-

κές εργασίες και 40 βιβλία σε διάφορες γλώσσες.
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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Του Αθανάσιου Βαζούρα*

Τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα μετά την 

πρόοδο της ιατρικής επιστήμης της εργασί-

ας, η οποία κατέδειξε χωρίς αμφιβολία ότι υψηλά 

επίπεδα θορύβου στους χώρους εργασίας προ-

καλούν απώλεια ακοής, γίνεται προσπάθεια για 

μείωση του θορύβου που προέρχεται από μηχα-

νήματα. Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Οδηγία 

για τα Μηχανήματα (Οδηγία 2006/42/ΕΚ) υπο-

χρεώνει τους κατασκευαστές να αναφέρουν τα 

επίπεδα θορύβου που παράγουν τα μηχανήματά 

τους. Η αναφορά σύμφωνα με την Οδηγία, πρέ-

πει να γίνεται στις οδηγίες χρήσης. Επομένως, οι 

εργοδότες και οι σύμβουλοί τους θα μπορούν εκ 

των προτέρων να επιλέγουν τα ορθά μηχανήμα-

τα και μέσα ατομικής προστασίας για προστασία 

των εργαζομένων από τον θόρυβο. Τίθεται όμως 

συχνά το ερώτημα κατά πόσο τα δεδομένα που 

αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης είναι ορθά και 

πλήρη ή λανθασμένα και παραπλανητικά.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε έρευνα σε πανευρωπα-

ϊκό επίπεδο για την εξέταση κατά πόσο παρέχο-

νται ικανοποιητικά δεδομένα για τον θόρυβο μαζί 

με τις οδηγίες χρήσης μηχανημάτων. Η έρευνα, 

στην οποία συμμετείχε ενεργά και η Κύπρος μέσω 

του τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ξεκίνησε 

πριν τρία περίπου χρόνια και για την πραγματο-

ποίησή της συλλέχτηκαν και εξετάστηκαν πάνω 

από 1500 οδηγίες χρήσης, καλύπτοντας 40 δια-

φορετικές οικογένειες μηχανημάτων από 800 δι-

αφορετικούς κατασκευαστές. Οι πληροφορίες που 

λήφθηκαν από αυτές τις οδηγίες χρήσης αναλύ-

θηκαν για να καθοριστεί ο βαθμός συμμόρφωσης 

σε σχέση με την Οδηγία των Μηχανημάτων και 

για να αξιολογηθεί η ποιότητα της πληροφόρησης 

που παρέχουν οι κατασκευαστές στους χρήστες / 

καταναλωτές. Το κυριότερο εύρημα της έρευνας 

ήταν ότι η γενική κατάσταση συμμόρφωσης των 

οδηγιών χρήσης με τα δεδομένα που σχετίζονται 

με τον θόρυβο είναι πολύ χαμηλή: 80% των οδη-

γιών δεν πληρούσαν τις νομικές υποχρεώσεις. Οι 

κυριότερες αιτίες για τη μη τήρηση των νομικών 

υποχρεώσεων ήταν:

• Έλλειψη μερικών ή όλων των αριθμητικών 

τιμών σχετικά με εκπομπές θορύβου, 

• Εκεί όπου δίνονταν τιμές, δεν μπορούσε να 

γίνει αναγωγή στις συνθήκες λειτουργίας 

του μηχανήματος και οι τιμές δεν ήταν αξιό-

πιστες σε σχέση με καθορισμένες μεθόδους 

/ συνθήκες ή τρόπους μέτρησης (δηλαδή 

αναγνωρισμένα πρότυπα ή τυποποιημένη 

μεθοδολογία) και 

• Δεν παρεχόταν προειδοποίηση για υφι-

στάμενους κινδύνους κατά την πραγματική 

χρήση.

Ως συνέπεια, θεωρείται ότι οι εργοδότες, όταν 

αποφασίζουν για να προμηθευτούν μηχανήμα-

τα, δεν μπορούν να κάνουν τη σωστή επιλογή 

σε ό,τι αφορά τις εκπομπές του θορύβου, επειδή 

δεν έχουν αξιόπιστα δεδομένα για τον θόρυβο. 

Επίσης, δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τα 

επίπεδα θορύβου στους χώρους εργασίας σε ό,τι 

αφορά θορύβους που σχετίζονται με μηχανήματα 

που προμηθεύονται.

Η πιο πάνω μελέτη, η οποία είχε την ονομασία 

“NOMAD”, κατάληξε σε συγκεκριμένες εισηγή-

σεις, οι οποίες τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής για 

τον Συντονισμό της Διοικητικής Συνεργασίας με-

ταξύ των Κρατών Μελών που χειρίζεται θέματα 

της Οδηγίας για τα Μηχανήματα. Οι εισηγήσεις 

σχετίζονται με δέσμη ενεργειών με σκοπό την 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κλίμακα εφαρμογής, 

οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε υφιστάμε-

νο πλαίσιο και αναμένεται να έχουν αξιοσημείωτη 

θετική επίδραση.

Κάποιες από τις ενέργειες σχετίζονται με την 

ενημέρωση των κατασκευαστών για τις νομικές 

απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα και 

τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία γενικότερα. Η ενημέρωση θα επεκτα-

θεί και σε χρήστες μηχανημάτων και επαγγελμα-

τίες των θεμάτων της ασφάλειας και υγείας στην 

εργασία. Αναμένεται επίσης από τις αρμόδιες 

αρχές των κρατών μελών (το τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας στην Κύπρο) μεγαλύτερη αυστηρότητα 

κατά τον έλεγχο της αγοράς.

Το κείμενο της έρευνας είναι διαθέσιμο στην ιστο-

σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ec.europa.eu.

*Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Τα περισσότερα νέα μηχανήματα παραβαίνουν 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον θόρυβο

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για 
τα Μηχανήματα (Οδηγία 
2006/42/ΕΚ) υποχρεώνει 
τους κατασκευαστές να 
αναφέρουν τα επίπεδα 

θορύβου που παράγουν τα 
μηχανήματά τους
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Δ I E Θ N H

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το προϊόν που 

αγοράζετε είναι βιολογικό όταν στην ετικέτα 

βλέπετε το χαρακτηριστικό «φύλλο» με τα αστεράκια 

της ΕΕ.

Μετά τη λήξη της διετούς μεταβατικής περιόδου 

την 1η Ιουλίου, όλα τα συσκευασμένα βιολογικά 

τρόφιμα πρέπει να φέρουν το ειδικό σήμα της ΕΕ.

Αυτό σημαίνει ότι οι παρασκευαστές των τροφίμων 

–καθώς και οι αγρότες από τους οποίους έλαβαν τα 

διάφορα συστατικά– τήρησαν τις αυστηρές προδι-

αγραφές της ΕΕ για τα βιολογικά τρόφιμα και ποτά.

Οι προδιαγραφές αυτές –και το σήμα– σκοπό έχουν 

να προωθήσουν τη βιολογική γεωργία της ΕΕ, τη 

φροντίδα για τη γη, τη βιοποικιλότητα και τα υψηλά 

επίπεδα προστασίας των ζώων.

Η αγορά βιολογικών προϊόντων παρουσιάζει αύξηση 

τα τελευταία χρόνια. Γύρω στο 2% των τροφίμων 

που αγοράζουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν 

πιστοποιηθεί ως βιολογικά, ενώ περίπου 200.000 

αγροκτήματα της ΕΕ έχουν λάβει πιστοποίηση βιο-

λογικής παραγωγής.

Άλλες απαιτήσεις

Όταν χρησιμοποιούν το βιολογικό σήμα της ΕΕ, οι 

παραγωγοί πρέπει επίσης να αναγράφουν στην 

ετικέτα τον αριθμό αναφοράς της αρχής πιστοποί-

ησης, καθώς και τα ονόματα του παραγωγού και της 

επιχείρησης τελικής επεξεργασίας και διανομής του 

προϊόντος. Τα εθνικά σήματα βιολογικής πιστοποίη-

σης μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται μαζί με το 

σήμα της ΕΕ.

Το σήμα εξακολουθεί να είναι προαιρετικό για τα 

μη συσκευασμένα ή εισαγόμενα προϊόντα. Για να 

εισαχθούν βιολογικά προϊόντα από χώρες εκτός ΕΕ, 

πρέπει οι κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα που 

εφαρμόζονται από τις χώρες αυτές και τις αρχές 

πιστοποίησής τους, να έχουν αναγνωριστεί ως ισο-

δύναμοι με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Επόμενα βήματα

Την 1η Αυγούστου τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι κανόνες 

για το βιολογικό κρασί. Τον Φεβρουάριο η ΕΕ υπέ-

γραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με την αμοι-

βαία αναγνώριση βιολογικών προϊόντων. Χάρη στη 

συμφωνία αυτή, θα μειωθεί η γραφειοκρατία για 

τους εξαγωγείς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος 

τρόπους για να βελτιώσει περαιτέρω τους κανόνες 

της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα.

Η βιολογική γεωργία δίνει έμφαση στην προστα-

σία του περιβάλλοντος και στην καλή μεταχείριση 

των ζώων. Οι αγρότες πρέπει να αποφεύγουν ή να 

μειώνουν δραστικά τη χρήση συνθετικών χημικών 

ουσιών, όπως λιπάσματα, φυτοφάρμακα, πρόσθετα 

και φάρμακα.

Τα τρόφιμα μπορούν να χαρακτηρίζονται ως βιολογι-

κά μόνον εάν το 95% των γεωργικών τους συστατι-

κών είναι βιολογικά. Απαγορεύεται η χρήση γενετικά 

τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) και προϊόντων 

που παρασκευάζονται από ΓΤΟ.

Το φύλλο των βιολογικώνΤα καθαρότερα νερά 
κολύμβησης στην 

Κύπρο, την Κροατία, 
τη Μάλτα και 
την Ελλάδα

Πράσινος… 
ο Πύργος του Άιφελ

Οι παραλίες, οι ποταμοί και οι λίμνες σε 

όλη την Ευρώπη ελέγχονται τακτικά για 

επικίνδυνους ρύπους και βακτήρια, όπως τα 

κολοβακτηρίδια που ενδεχομένως να αποτε-

λούν ένδειξη της παρουσίας λυμάτων ή κτη-

νοτροφικών αποβλήτων.

Συνολικά, οι περισσότερες περιοχές πληρούν 

τα ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ συγκριτικά με 

το 2010. Ωστόσο, ορισμένες χώρες παρουσι-

άζουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Τις καλύτερες επιδόσεις το 2011 είχαν η Κύ-

προς, η Κροατία, η Μάλτα και η Ελλάδα, όπου 

πάνω από το 90% των περιοχών κολύμβη-

σης αξιολογήθηκαν ως «εξαιρετικές». Οι υπό-

λοιπες περιοχές κολύμβησης πληρούσαν τα 

υποχρεωτικά πρότυπα.

Τις χειρότερες επιδόσεις είχαν οι Κάτω Χώ-

ρες, η Βουλγαρία, η Λετονία και το Βέλγιο, 

όπου σχετικά λίγες περιοχές πληρούσαν τα 

ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 82,8% των 617 

περιοχών κολύμβησης που εξετάστηκαν 

ήταν εξαιρετικής ποιότητας, το 14,6% καλής 

ή ικανοποιητικής ποιότητας, ενώ 14 περι-

οχές δεν ανταποκρίνονταν στις ελάχιστες 

απαιτήσεις και 2 κρίθηκαν ακατάλληλες για 

κολύμβηση και έκλεισαν.

Η ποιότητα του νερού στις περιοχές κολύμ-

βησης της ΕΕ βελτιώνεται συνεχώς από το 

1990. Ο αριθμός των παράκτιων περιοχών 

που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ μει-

ώθηκε από 9,2% το 1990 σε 1,5% το 2011. 

Οι εσωτερικές περιοχές που δεν πληρούν τα 

κριτήρια μειώθηκαν από 11,9% το 1990 σε 

2,4% το 2011, το χαμηλότερο μέχρι σήμερα 

ποσοστό.

Ο Πύργος του Άιφελ θα παράγει σύντομα ένα 

μέρος της ενέργειας την οποία χρειάζε-

ται για να λειτουργεί με την εγκατάσταση μικρών 

ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών συστημά-

των, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εργασιών, θα το-

ποθετηθούν μικρές ανεμογεννήτριες, ηλιακά κά-

τοπτρα, συλλέκτες του νερού της βροχής. Στόχος 

είναι η βελτίωση κατά 30% των ενεργειακών επι-

δόσεων του Πύργου.

Οι εργασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν 

στα τέλη του 2013 θα κοστίσουν περίπου €25 

εκατομμύρια.
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Σε συνέχεια της πολύ πετυχημένης διοργάνω-

σης της Ημερίδας «Μεταλλικές Κατασκευές, 

Ψηλά Κτίρια και Νέα Δομικά Συστήματα», τον Ιού-

νιο του 2011, στη Λευκωσία, και μετά από απαίτη-

ση πολλών συναδέλφων Μηχανικών, το Επιμελητή-

ριο προγραμματίζει τη διοργάνωση της εκδήλωσης 

και στη Λεμεσό στις 10 Νοεμβρίου 2012. 

Η διοργάνωση στη Λευκωσία σημείωσε μεγάλη 

επιτυχία αφού την παρακολούθησαν πέραν των 

250 μηχανικών και άλλων ενδιαφερομένων ενώ 

αρκετοί μηχανικοί, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, δεν 

κατέστη δυνατό να συμμετάσχουν επειδή οι διαθέ-

σιμες θέσεις συμπληρώθηκαν πολύ νωρίς.

Η Ημερίδα έχει σκοπό την επιμόρφωση και τη 

γνωριμία των μηχανικών και των άλλων ενδιαφε-

ρομένων με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας 

στον τομέα των κατασκευών από χάλυβα, ειδικό-

τερα σε σχέση με την ανάλυση, τον σχεδιασμό και 

την αντισεισμική τους προστασία. Θα δοθεί έμφα-

ση στις σύγχρονες ισχύουσες αντιλήψεις που επι-

κρατούν διεθνώς τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο 

και μέσω επιμέρους παραδειγμάτων εφαρμογής 

σε κατασκευές από χάλυβα στην Κύπρο και τον 

διεθνή χώρο.

Πρόγραμμα

Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 9:00 π.μ. Χαιρετισμούς 

θα απευθύνουν ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Στέλιος 

Αχνιώτης, εκπρόσωπος του υπουργείου Συγκοινω-

νιών και Έργων και ο πρόεδρος του τμήματος Πο-

λιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορι-

κής του ΤΕΠΑΚ δρ Διόφαντος Χατζημιτσής. Ομιλί-

ες θα γίνουν από: τον Πλάτωνα Στυλιανού («Χρή-

ση Σύμμεικτων Κατασκευών στην Κύπρο σύμφω-

να με τον Ευρωκώδικα EC4»), τον Σωκ  ράτη Ιωαννί-

δη («Μέταλλο ή Σκυρόδεμα», «Η αναγκαιότητα είναι 

η μητέρα της εφεύρεσης», «Torre Planetarium - Δί-

δυμοι Πύργοι, (92/82) όροφοι, στον Παναμά» και 

«Παραδείγματα μεταλλικών κτιρίων στην Κύπρο»), 

τον Δημήτρη Βαμβάτσικο («Καινοτόμες Διατάξεις 

Αντισεισμικής Προστασίας Μεταλλικών Κτιρίων» και 

«Βάσεις Σεισμικής Σχεδίασης: Συντελεστής q, EC8 

και το Μέλλον»).

Η Ημερίδα ολοκληρώνεται με ερωτήσεις και συ-

ζήτηση ανοικτής τράπεζας που θα πραγματοποιη-

θούν από τις 13:45 μέχρι τις 14:15. 

Η Ημερίδα είναι υπό την αιγίδα του υπουργού Συ-

γκοινωνιών και Έργων. Υποστηρικτής είναι το τμή-

μα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπλη-

ροφορικής του ΤΕΠΑΚ.

«Μεταλλικές Κατασκευές, Ψηλά 
Κτίρια και Νέα Δομικά Συστήματα» 

Συνάντηση υπουργού 
Εμπορίου με ΕΤΕΚ

N E A  TO Y  E T E K

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΕΚ (ΚΕΕ) 

Εγκριθέντα σεμινάρια από την ΑνΑΔ 
για το β’ εξάμηνο του 2012

Eχει ετοιμαστεί ο προγραμματισμός για τα σεμινάρια του Κέντρου Εκ-

παίδευσης ΕΤΕΚ για το β εξάμηνο του 2012 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος), 

ο οποίος περιέχεται σε ειδική ηλεκτρονική έκδοση. Τα  σεμινάρια έχουν 

εγκριθεί και τυγχάνουν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, επιχορήγη-

σης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

H υπό αναφορά έκδοση, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με την 

ημερομηνία διεξαγωγής, το περιεχόμενο και το τέλος εγγραφής για κάθε 

σεμινάριο αναλυτικά έχει σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα 

μέλη και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ 

Ο προγραμματισμός των σεμιναρίων για το β εξάμηνο του 2012 παρου-

σιάζεται πιο κάτω: 

• Οικοδομικά Συμβόλαια - 5 Οκτωβρίου 2012

• Εκτίμηση Επικινδυνότητας (risk assessment) - 12 Οκτωβρίου 2012

• Ο Περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμος ν. 15/62  18 Oκτωβρίου 2012

• Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών  2 Νοεμβρίου 

2012

• Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα 13 Νοεμβρίου 2012

• Εισαγωγή στις Βασικές Πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδο-

μών και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου 13 Δεκεμβρίου 2012

Για περισσότερες πληροφορίες ή πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τα 

προγραμματισμένα σεμινάρια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο 

Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ (ΚΕΕ) στο τηλέφωνο 22466633.

Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου, με επικεφαλής τον πρόεδρό 

του, Στέλιο Αχνιώτη, είχε στις 20 Αυγούστου συνάντηση με τον 

υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Νεοκλή Συλικιώτη.

Σε δηλώσεις του ύστερα από τη συνάντηση με το Επιστημονικό Τεχνικό 

Επιμελητήριο Κύπρου, ο κ. Συλικιώτης είπε ότι συζήτησαν, μεταξύ άλλων, 

και θέματα ενέργειας. «Το ΕΤΕΚ κατέθεσε τις σκέψεις του γύρω από τα θέ-

ματα της αξιοποίησης των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, 

το πώς αξιοποιούμε αυτούς τους υδρογονάνθρακες και τις πηγές ενέρ-

γειας στην Κύπρο. Θεωρώ ότι έχω ενημερώσει πλήρως για όλο τον στρα-

τηγικό σχεδιασμό, όλα εκείνα τα ζητήματα που άπτονται του τομέα της 

ενέργειας και σε ό,τι αφορά την έλευση του φυσικού αερίου ως ενδιάμε-

ση λύση το συντομότερο, και γύρω από τους στρατηγικούς σχεδιασμούς 

που περιλαμβάνουν τον β’ γύρο αδειοδότησης, τη συνεργασία με τη 

Noble, τη δημιουργία του τερματικού, τη συνεργασία μας με το Ισραήλ και 

τις χώρες της περιοχής, αλλά και το τι συζητείται στην Κύπρο», πρόσθεσε.

Ο κ. Συλικιώτης είπε ότι έδωσε μια πλήρη εικόνα γύρω από αυτές τις εξε-

λίξεις και διαβεβαίωσε το ΕΤΕΚ ότι είναι πάντοτε στη διάθεσή του. «Ζητώ 

και τις δικές τους απόψεις και εισηγήσεις, οι οποίες είναι πάντοτε καλο-

δεχούμενες, γιατί με τα θέματα της ενέργειας -μέσα από μια ευρύτερη 

συναίνεση, πολιτική και κοινωνική συναίνεση και μέσα από συλλογικές 

προσπάθειες- μπορούμε να μετατρέψουμε την Κύπρο σε ένα σημαντικό 

ενεργειακό κέντρο για ολόκληρη την περιοχή, αλλά και σημαντικό ενερ-

γειακό τροφοδότη και της ίδιας της Ευρώπης», συμπλήρωσε.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΕΚ ΣΤΙΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ





Σε συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των 

Αντιπροσώπων που πραγματοποιήθηκε τον 

περασμένο Μάιο εγκρίθηκαν οι περί της Ενερ-

γειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις 

Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) 

Κανονισμοί, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στην επίση-

μη εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Οι εν λόγω Κανονισμοί προέκυψαν από την εφαρ-

μογή της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή 

απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργεια-

κές υπηρεσίες η οποία προτρέπει τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν κατάλληλα συστή-

ματα αναγνώρισης προσόντων, πιστοποίησης ή/

και διαπίστευσης για παρόχους ενεργειακών υπη-

ρεσιών, ενεργειακούς ελέγχους και μέτρα βελτίω-

σης της ενεργειακής απόδοσης.

Μεταξύ άλλων οι εν λόγω κανονισμοί ρυθμίζουν 

και τα ακόλουθα θέματα:

1. Τις κατηγορίες ενεργειακών ελεγκτών, την 

έκταση εργασιών κάθε κατηγορίας και τα 

προσόντα που πρέπει να διαθέτουν για εγ-

γραφή στο μητρώο και για απόκτηση άδειας 

σε κάθε κατηγορία.

2. Τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για έκ-

δοση, ανανέωση και ανάκληση της άδειας 

ενεργειακού ελεγκτή.

3. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα πρέπει 

να παρακολουθήσουν και τις εξετάσεις στις 

οποίες πρέπει να επιτύχουν, προκειμένου να 

αποκτήσουν άδεια ενεργειακού ελεγκτή. 

4. Τα τέλη εξετάσεων και εγγραφής στο μητρώο.

5. Τους κανόνες και τις αρχές που πρέπει να δι-

έπουν την εκτέλεση του έργου των ενεργεια-

κών ελεγκτών.

6. Τη σύσταση επιτροπής ενεργειακών ελε-

γκτών, τη θητεία και τη σύνθεση των μελών 

της, καθώς και τα θέματα για τα οποία δύνα-

ται να συμβουλεύει την αρμόδια αρχή.

Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των Κανονι-

σμών στην κοινοβουλευτική επιτροπή Εμπορίου, 

ενόψει και της απουσίας σύγκλισης απόψεων, 

χαλάρωσαν οι απαιτήσεις για τα προσόντα των 

εν δυνάμει ενεργειακών ελεγκτών, και εισήχθη 

πρόνοια με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε 

όλους τους κλάδους της μηχανικής επιστήμης να 

γίνουν ενεργειακοί ελεγκτές. Επισημαίνεται ότι 

στο αρχικό κείμενο των Κανονισμών δυνατότητα 

εγγραφής ως ενεργειακοί ελεγκτές είχαν μόνοι οι 

συναφείς κλάδοι της μηχανολογικής και ηλεκτρο-

λογικής μηχανικής. 

Το Επιμελητήριο κατέθεσε τη διαφωνία του για 

την προσέγγιση που ακολουθήθηκε να δοθεί πρό-

σβαση σε ρυθμισμένο επάγγελμα σε άτομα των 

οποίων το πανεπιστημιακό δίπλωμα δεν σχετίζε-

ται με το αντικείμενο, σημειώνοντας ότι η ταχύρ-

ρυθμη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και οι εξετάσεις, 

θα πρέπει να είναι επικουρικές του συναφούς δι-

πλώματος και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν 

να το αντικαταστήσουν. Η χαλάρωση αυτή κατά 

την άποψη του ΕΤΕΚ θα έχει επίπτωση στην ποιό-

τητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρε-

σιών και θα έπρεπε να αποφευχθεί. 
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Αιτήσεις για 
Πολεοδομική 
Άδεια κατά 
παρέκκλιση

Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Δημοσιεύτηκαν οι περί της Ενεργειακής 
Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση 

και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες 
Κανονισμοί οι οποίοι περιέχουν πρόνοιες 

με τις οποίες διαφώνησε το ΕΤΕΚ
Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων 

ζήτησε τις θέσεις του ΕΤΕΚ για διάφο-

ρες αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια κατά 

παρέκκλιση:

• Αίτηση του κ. Γεωργίου Νεοφύτου 

και άλλων, για χορήγηση Πολεοδομικής 

Άδειας κατά παρέκκλιση των προνοι-

ών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για 

προσθήκες σε υφιστάμενη μπιραρία και 

αλλαγή χρήσης της σε μουσικοχορευτι-

κό κέντρο, στους Αγίους Ομολογητές.

Tο Τεχνικό Επιμελητήριο πρότεινε η 

αίτηση να αντιμετωπισθεί θετικά, υπό 

την προϋπόθεση να διασφαλιστούν οι 

ανέσεις των ενοίκων της περιοχής, η 

ασφάλεια των χρηστών και των εργαζο-

μένων καθώς και η βελτίωση του περι-

βάλλοντος.

• Αίτηση της Ήβης Ιακώβου Λτδ για 

χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας κατά 

παρέκκλιση των προνοιών της Δήλω-

σης Πολιτικής Παραλιμνίου, σε σχέση 

με προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη 

ξενοδοχειακή ανάπτυξη στο Παραλίμνι.

Το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε η αίτηση να αντιμε-

τωπισθεί θετικά με την προϋπόθεση ότι 

θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι 

όροι που εισηγούνται τα αρμόδια τμήμα-

τα / υπηρεσίες και αρχές και ότι το επη-

ρεαζόμενο από τη διεύρυνση του δρόμου 

τμήμα του τεμαχίου θα παραχωρηθεί για 

να εγγραφεί ως δημόσιος δρόμος πριν 

την έκδοση της Άδειας Οικοδομής.

Τις θέσεις του ανέπτυξε το Επιμελητήριο προς τον διευθυντή του 

τμήματος Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, σε διάφορες περιπτώσεις που τέθηκαν 

ενώπιόν του, για την Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περι-

βάλλον (ΠΕΕΠ) – Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Νόμος 140(Ι)/2005-Άρθρο 15(7).

• ΠΕΕΠ για την κατασκευή στεγανοποιημένων δεξαμενών απο-

θήκευσης/ εξάτμισης επεξεργασμένων αποβλήτων από σταθμό 

αερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων της εταιρείας Christakis N. 

Neophytos στην Κοκκινοτριμιθιά.

Το ΕΤΕΚ τοποθετήθηκε αρνητικά στην αίτηση και ζήτησε από τις 

αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για άμεσο 

τερματισμό της όλης παρανομίας και συμπλήρωση από τον αιτη-

τή όλων των διεργασιών και όρων που διέπουν την αρχική άδεια 

λειτουργίας του σταθμού αερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων. Θέση 

του Επιμελητηρίου είναι ότι τυχόν έγκριση της εξεταζόμενης προ-

σωρινής λύσης θα δημιουργήσει νέα τετελεσμένα και μη ριζική 

λύση του προβλήματος.

• ΠΕΕΠ για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στον Δήμο Πάφου.

Το ΕΤΕΚ τοποθετήθηκε θετικά στην αίτηση και στο Προσχέδιο Γνω-

μάτευσης.

• ΠΕΕΠ για τη δημιουργία λατομείου του Κώστα Λατούρου στον 

Άγιο Θεόδωρο της επαρχίας Λάρνακας.

Το ΕΤΕΚ τοποθετήθηκε θετικά στη σχετική αίτηση και συμφώνησε 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Προ-

σχέδιο Γνωμάτευσης.
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Το Επιμελητήριο ενημέρωσε την ΑΗΚ για τις 

θέσεις του ως προς την Περί Ηλεκτρισμού 

Νομοθεσία (Νόμος Ν/122(Ι)/2003). 

Η Νομοθεσία σε σχετικό κανονισμό προβλέπει τον 

έλεγχο των εγκαταστάσεων από την ΑΗΚ πριν τη 

μόνιμη σύνδεσή τους με το ηλεκτρικό δίκτυο. Οι 

έλεγχοι αυτοί γίνονται στη βάση των προνοιών 

της 16ης έκδοσης των κανονισμών του ΙΕΕ.

Περεταίρω, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες 

της Περί Οδών και Οικοδομών νομοθεσίας:

1. απαιτείται η διεξαγωγή μελέτης από προσο-

ντούχο Μηχανικό, ο οποίος φέρει επαγγελματι-

κή ευθύνη για την εγκυρότητα και την ορθότη-

τα της μελέτης και υπόκειται σε αστικές και νο-

μικές ευθύνες 

2. απαιτείται η επίβλεψη των εργασιών ανέγερ-

σης της οικοδομής

3. απαιτείται τόσο από τον Περί Ηλεκτρισμού 

Νόμο όσο και από την Περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία το 

ασυμβίβαστο μελετητή/εργολήπτη

Τα πιο πάνω αναφέρονται σε επιστολή του ΕΤΕΚ 

προς τον πρόεδρο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύ-

πρου (ΑΗΚ), Χάρη Θράσου. Στην επιστολή του 

το Επιμελητήριο αναφέρει ότι η ανάγκη για τον 

έλεγχο της εγκατάστασης πριν τη μόνιμη σύν-

δεσή της με το δίκτυο της ΑΗΚ, εμπίπτει στις 

αρμοδιότητες του προσοντούχου μελετητή. Η 

κατάληξη αυτή στηρίζεται στα πιο κάτω δεδο-

μένα:

1. Η ευθύνη για την ορθότητα και την εγκυρό-

τητα της μελέτης βαρύνει αποκλειστικά τον 

μελετητή, άρα αυτός έχει την επαγγελματική 

υποχρέωση να επιβεβαιώσει και να ελέγξει ότι ο 

εργολήπτης έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση 

στη βάση της μελέτης που έχει εκπονηθεί και ότι 

ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της 16ης 

Έκδοσης των κανονισμών του ΙΕΕ.

Η επιβεβαίωση της μελέτης μέσα από στοχευ-

μένους ελέγχους είναι στοιχείο που εμπεριέχε-

ται στην ίδια την επιστήμη της Ηλεκτρολογίας.

2. Είναι διεθνής πρακτική (σε χώρες της Ευρώ-

πης τουλάχιστον) να ακολουθείται παρόμοια τα-

κτική. Δηλαδή η Ηλεκτρική Εταιρεία να ειδοποι-

είται από τον μελετητή για τη μόνιμη σύνδεση 

της εγκατάστασης με το ηλεκτρικό δίκτυο αφού, 

προηγουμένως, ο μελετητής διενήργησε όλους 

τους προβλεπόμενους ελέγχους.

3. Με την προσέγγιση αυτή επιτυγχάνεται εξοι-

κονόμηση πολύτιμου χρόνου και ταυτόχρονα 

μείωση του κόστους για τον καταναλωτή. 

Το Επιμελητήριο στην επιστολή του τονίζει ότι 

«αναγνωρίζει την ανεκτίμητη προσφορά της ΑΗΚ 

προς τον Κύπριο πολίτη και, ειδικότερα, μέσω των 

ελέγχων που διενεργεί στις εγκαταστάσεις των 

καταναλωτών διασφαλίζοντας την ασφαλή τους 

σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ωστόσο μετά τις 

ρυθμίσεις που έχουν προκύψει από τις αλλαγές 

στη νομοθεσία και τους κανονισμούς, επιβάλλεται 

η εναρμόνιση της Κύπρου με τη διεθνή πρακτική 

προς όφελος του Κύπριου καταναλωτή αξιοποιώ-

ντας την επιστημονική κατάρτιση του Επιστημονι-

κού και Τεχνικού Κόσμου της Κύπρου».

Για το θέμα αυτό το ΕΤΕΚ ζήτησε να διευθετηθεί 

συνάντηση με τον πρόεδρο της ΑΗΚ, με στόχο 

την προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και δι-

αδικασιών, σε συνεννόηση με το αρμόδιο υπουρ-

γείο, για την ομαλή μετάβαση της αρμοδιότητας 

του ελέγχου των εγκαταστάσεων από την ΑΗΚ 

στους μελετητές.

Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Συνάντηση γ.γ. ΕΤΕΚ με ευρωβουλευτή

Ογενικός γραμματέας 

του ΕΤΕΚ, σε ιδιωτική 

επίσκεψή του στις Βρυξέλ-

λες, είχε συνάντηση με τον 

ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ 

κ. Ιωάννη Κασουλίδη, στον 

οποίο παρέδωσε υπόμνη-

μα με τις θέσεις του Επι-

μελητηρίου σχετικά με την 

τροποποίηση της οδηγί-

ας του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου για τις Δημό-

σιες Συμβάσεις. Ο κ. Κα-

σουλίδης δεσμεύτηκε να 

προωθήσει τις θέσεις του 

ΕΤΕΚ στον εκπρόσωπο του 

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμ-

ματος στην Επιτροπή που 

συζητεί το θέμα.

ΗΔιοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου αποφάσισε να υιοθετήσει το ακόλουθο πλαί-

σιο σε σχέση με την απονομή διακρίσεων σε μαθητές:

(α) Απονομή τιμητικής διάκρισης στον απόφοιτο κάθε τεχνικής σχολής με την καλύτερη επίδοση

(β)  Απονομή τιμητικής διάκρισης   στον απόφοιτο κάθε λυκείου με την καλύτερη επίδοση 

ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον τρία μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, όπως 

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Τεχνικό Σχέδιο

(γ)  Απονομή τιμητικής διάκρισης στους αποφοίτους λυκείου που έχουν επιλέξει το μά-

θημα της Τεχνολογίας και έχουν πετύχει βαθμολογία (και στα δύο τετράμηνα) 20/20, 

νοουμένου ότι έχουν παρακαθίσει στο μάθημα της Τεχνολογίας σε Παγκύπριες εξετάσεις, 

είτε ως μάθημα πρόσβασης είτε ως μάθημα απόλυσης, και έχουν επιτύχει βαθμολογία ίση 

ή μεγαλύτερη από 38/40.

Σημειώνεται ότι για όλες τις περιπτώσεις απονομής διακρίσεων η διαγωγή του μαθητή 

πρέπει να χαρακτηρίζεται κοσμιοτάτη.

Η υλοποίηση των (α) και (β) σε παγκύπρια κλίμακα θα ισχύσει από τη σχολική χρονιά 

2012-2013.

Βραβεύσεις τελειόφοιτων 
μαθητών από το ΕΤΕΚ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕΚ



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

28

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Ε Ι Σ

Oι Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί στην Κύπρο 

έχει καταστεί θεσμός όπως διεξάγονται 

με βάση τους «Κανονισμούς Προκήρυξης Δια-

γωνισμών Ειδικότητας Αρχιτέκτονα και/ή Πο-

λιτικού Μηχανικού» που έχει εκδώσει ο Σύν-

δεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτό-

νων Κύπρου και υιοθετήσει το ΕΤΕΚ. Οι Κανο-

νισμοί αυτοί έχουν δοκιμαστεί με αρκετά καλά 

αποτελέσματα σε αριθμό έργων στην Κύπρο.

Η Κριτική Επιτροπή είναι 5μελής ή 7μελής, 

κατά την κρίση του κύριου του έργου και σε 

αυτήν συμμετέχουν εκπρόσωποι του κύριου 

του έργου, ένας εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, ένας 

εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πολιτικών Μη-

χανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου και ένας 

εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

Κύπρου. Η συμμετοχή στην Κριτική Επιτρο-

πή φορέων των Κυπρίων αρχιτεκτόνων δίνει 

ώθηση και δυναμική στον διαγωνισμό συνδέ-

οντας το τελικό αποτέλεσμα με την κυπρια-

κή κοινωνία. Ανεξάρτητα του αριθμού των με-

λών της Επιτροπής, πέντε ή επτά, η πλειοψη-

φία των μελών της πρέπει να αποτελείται από 

Αρχιτέκτονες.

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η διαδικασία του 

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού μπορεί να δώσει 

δυνατότητες επιλογής από ένα μεγάλο φάσμα 

μελετών, αφού προσφέρεται η ευκαιρία ευ-

ρείας συμμετοχής μελετητών, με τις πιθανό-

τητες για καλύτερο και ποιοτικότερο αποτέλε-

σμα να αυξάνονται σημαντικά.

Σημειώνεται ότι το ΕΤΕΚ δύναται να αναλάβει 

να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες εκεί 

όπου το θέμα έχει δημόσιο χαρακτήρα, η ορ-

γάνωση των υπηρεσιών είναι ιδιόμορφη και 

όπου οφείλει να υποστηρίξει και να αναπτύ-

ξει συνεργασίες. 

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για την έναρξη 

και ολοκλήρωση ενός Αρχιτεκτονικού Διαγω-

νισμού απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες. 

Το ΕΤΕΚ θα μπορούσε να αναλάβει την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα ακόλουθα:

(α) Ετοιμασία του εγγράφου προκήρυξης και 

των όρων του Διαγωνισμού.

(β) Ετοιμασία του κτιριολογικού προγράμμα-

τος του Διαγωνισμού.

(γ)  Ετοιμασία των ανακοινώσεων για την προ-

κήρυξη του Διαγωνισμού.

(δ) Τον γενικό συντονισμό όλων των διαδικα-

σιών ώστε ο Διαγωνισμός να διεξαχθεί στα 

πλαίσια που καθορίζονται στην παρούσα επι-

στολή.

Κανονισμοί προκήρυξης 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 

Προσοχή στη χρήση 
αρωματικών χώρου 

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, λαμβάνοντας υπό-

ψη καταγγελίες προσώπων που υπέφεραν από δυ-

σφορία από τη χρήση αρωματικών χώρου σε εργασια-

κούς και δημόσιους χώρους, προχώρησε σε εκστρατεία 

αξιολόγησης και ελέγχου των προϊόντων αυτών.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας συλλέχθηκαν δείγμα-

τα από αρωματικά χώρου που κυκλοφορούν στην αγο-

ρά, τα οποία στη συνέχεια αναλύθηκαν από διαπιστευ-

μένο εργαστήριο για την πιθανή ύπαρξη σε αυτά δεκα-

τεσσάρων επικίνδυνων χημικών ουσιών, μερικές από τις 

οποίες χαρακτηρίζονται Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογό-

νες και Επικίνδυνες στην Αναπαραγωγή.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι όλα τα υπό 

εξέταση προϊόντα περιείχαν περισσότερες από μία επι-

κίνδυνες χημικές ουσίες, αλλά η κάθε μια ήταν σε συ-

γκέντρωση μικρότερη από το περιοριστικό όριο του 

0,1% κ.β. που προβλέπει η νομοθεσία. Τονίζεται ότι 

η παρουσία σε μείγμα επικίνδυνων ουσιών πέραν της 

μίας ενδέχεται να οδηγήσει σε συνεργιστική (αθροιστι-

κή) δράση των επιμέρους συστατικών. Επί του παρό-

ντος δεν υπάρχουν πληροφορίες και μέθοδοι αξιολόγη-

σης της συνεργιστικής επίδρασης των χημικών ουσιών 

στις οποίες οι καταναλωτές / εργαζόμενοι μπορεί εκτί-

θενται και είναι σε εξέλιξη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προ-

σπάθεια για καλύτερη ρύθμιση του θέματος.

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σημειώνει ότι τα αρω-

ματικά χώρου πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέτρο και 

πάντοτε μετά από εκτίμηση των πιθανών κινδύνων που 

μπορεί να προκύπτουν από τη χρήση τους. Επίσης, λαμ-

βάνοντας υπόψη ότι σε κλειστούς χώρους μπορεί να 

υπάρξει σημαντική συσσώρευση πολλών συστατικών, 

θα πρέπει να γίνονται ενέργειες που θα διασφαλίζουν 

τον κατάλληλο αερισμό του χώρου.

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΤΕΚ

ΟΝΟΜΑ:.............................................................................................................................................................................. ΕΠΙΘΕΤΟ:............................................................................................................................................................................

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:........................................................................................................................................... ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:....................................................................................................................................................................

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ....................................................................................................................................................................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ............................................................................................................................................................

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ένας από τους βασικούς στόχους του Επιμελητηρίου είναι η πληρέστερη 

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

σχετίζονται με τη μηχανική επιστήμη και την τεχνική δραστηριότητα. Για 

τον σκοπό αυτό το ΕΤΕΚ χρησιμοποιεί διάφορα μέσα πληροφόρησης, όπως 

η έκδοση του μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο αποστέλλεται τα-

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

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

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails). 

Το Επιμελητήριο έχοντας λάβει διάφορα αιτήματα/εισηγήσεις από 

μέλη του για να μην τους αποστέλλεται το Ενημερωτικό Δελτίο ταχυ-

δρομικώς, αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημα. Συνεπώς, όσα μέλη 

του ΕΤΕΚ δεν επιθυμούν να λαμβάνουν το ενημερωτικό μας δελτίο 

ταχυδρομικώς, παρακαλούμε να συμπληρώσουν και να αποστείλουν 

τα πιο κάτω στοιχεία στη διεύθυνση cyprus@etek.org.cy ή στο φαξ 

22730373.

Σημειώνεται ότι το Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΤΕΚ αναρτάται στην ιστοσε-

λίδα του Επιμελητηρίου κάθε μήνα. 

✁
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Ε Ι Σ

Tο τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), κατά την 

περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2012, όπως 

και πέρσι, θα διεξάγει ειδική εκστρατεία επιθεω-

ρήσεων των εργοταξίων, με στόχο τη συμμόρφω-

ση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας που 

ρυθμίζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και 

τους Συντονιστές για τα θέματα Ασφάλειας και 

Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την 

εκτέλεση του έργου.

Οι επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν κατά την εκστρα-

τεία του 2011 επικεντρωθήκαν στον έλεγχο συμμόρ-

φωσης των κυρίων των έργων (ιδιοκτητών) και των 

αναδόχων (μελετητών, επιβλεπόντων, εργολάβων) με 

τις διατάξεις της πιο πάνω Νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας του 2011 έγινε έλεγχος 

για να διαπιστωθεί κατά πόσον ετοιμάζονται κατάλλη-

λα ΣΑΥ στο στάδιο της μελέτης του έργου και εάν γί-

νεται ανάλογη προσαρμογή της μελέτης αυτής. Επί-

σης, εξετάστηκε εάν στη συνέχεια το ΣΑΥ συμπλη-

ρώνεται κατάλληλα και αναπροσαρμόζεται κατά την 

εκτέλεση του έργου και κατά πόσον αξιοποιείται για 

να ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι υπεργολάβοι και 

άλλοι συντελεστές του έργου.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω εκστρατεί-

ας διερευνήθηκε εάν οι συντονιστές για τα θέμα-

τα Ασφάλειας και Υγείας διέθεταν τα απαιτούμε-

να προσόντα που καθορίζονται από τις αντίστοι-

χες πρόνοιες της Νομοθεσίας, συντόνιζαν τους με-

λετητές, εκπονούσαν και αναπροσάρμοζαν το ΣΑΥ 

κατά τη μελέτη του έργου. Εξετάστηκε επίσης εάν 

οι Συντονιστές συντόνιζαν και οργάνωναν τη συ-

νεργασία μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων, 

αναπροσάρμοζαν το ΣΑΥ και έλεγχαν την εφαρμο-

γή του κατά την εκτέλεση του έργου.

Συνολικά κατά την περίοδο της περσινής εκστρατείας 

πραγματοποιήθηκαν 217 επιθεωρήσεις, από τις οποί-

ες 25 επιθεωρήσεις έργων στο στάδιο της μελέτης και 

192 επιθεωρήσεις έργων στο στάδιο της εκτέλεσης. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της εκστρατείας του 

2011 κατέδειξε τα ακόλουθα:

• Τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, 

στον κατασκευαστικό τομέα, έχουν μεν βελτιωθεί 

αλλά δεν είναι ικανοποιητικά.

• Οι κύριοι των έργων και οι μελετητές γνώριζαν ότι 

είχαν υποχρεώσεις για τα θέματα ασφάλειας και υγεί-

ας στην εργασία αλλά στην πλειονότητά τους αγνοού-

σαν την υποχρέωσή τους να ορίσουν συντονιστή για 

τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά τη μελέτη του 

έργου. Επίσης, δεν γνώριζαν τα απαιτούμενα προσό-

ντα, τα καθήκοντα και τον ρόλο του Συντονιστή. Στις 

πλείστες περιπτώσεις όπου ορίζονται συντονιστές δεν 

εκτελούσαν τα κατάλληλα καθήκοντα και δεν εμπλέ-

κονταν στην εκπόνηση της μελέτης στον βαθμό που 

θα έπρεπε.

• Διαπιστώθηκε σύγχυση ρόλων και έλλειψη συνερ-

γασίας μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων συντε-

λεστών στο στάδιο της μελέτης.

• Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι ανατέ-

θηκε η ετοιμασία του ΣΑΥ, τόσο κατά την εκπόνη-

ση της μελέτης όσο και κατά την εκτέλεση ενός έρ-

γου, σε πρόσωπα τα οποία δεν διέθεταν τα προ-

βλεπόμενα από τη νομοθεσία προσόντα και δεν εί-

χαν επαρκείς γνώσεις ούτε για τα κατασκευαστικά 

έργα ούτε και για τα θέματα ασφάλειας και υγείας 

σε σχέση με τα έργα αυτά.

• Οι συντονιστές κατά την εκτέλεση των έργων σε 

αρκετές περιπτώσεις ανέθεσαν την αναπροσαρμογή 

των ΣΑΥ, πριν από την έναρξη των εργασιών, σε αναρ-

μόδια πρόσωπα που δεν είχαν πάντοτε επαρκείς γνώ-

σεις και εμπειρία για τα κατασκευαστικά έργα και τις 

εργασίες των εργοταξίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

να μην γίνεται ορθή ανάπτυξη, συμπλήρωση και ανα-

προσαρμογή των ΣΑΥ.

Βασικός στόχος της φετινής εκστρατείας είναι η ανά-

δειξη και αξιοποίηση του ρόλου των συντονιστών κα-

θώς και η ανάδειξη της σημασίας της εκπόνησης και 

εφαρμογής κατάλληλου ΣΑΥ το οποίο, ως το βασι-

κό εργαλείο πρόληψης, θα συμβάλει αποτελεσματι-

κά στη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας 

στην εργασία στον κατασκευαστικό τομέα.

Για σκοπούς πληροφόρησης επισυνάπτεται ως Πα-

ράρτημα κατάλογος των σημείων στα οποία θα επι-

κεντρωθεί η εν λόγω εκστρατεία μαζί με τις αντίστοι-

χες επεξηγήσεις.

Σημειώνεται ότι το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει 

εκδώσει σχετικούς οδηγούς και ενημερωτικά έντυ-

πα τα οποία διατίθενται σε έντυπη μορφή από τα Κε-

ντρικά Γραφεία και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρη-

σης Εργασίας και τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστο-

σελίδα του τμήματος.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες: 

www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf, τηλ. 22405614, 

22405616, 22405676.

Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

4o Διεθνές Συνέδριο για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Νέες Προκλήσεις

Tο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με 

σχετικούς φορείς συμπεριλαμβανόμενου και του Επιστημονικού Τεχνι-

κού Επιμελητηρίου Κύπρου διοργανώνουν το 4o Διεθνές Συνέδριο για Ανα-

νεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας, νέες προκλήσεις (4th 

International Conference Renewable Energy Sources & Energy Effi ciency, 

new challenges). 

Το συνέδριο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει με ομιλίες από προσκεκλημένους δι-

εθνούς κύρους επιστήμονες και επιλεγμένες εργασίες όλες τις ενότητες που 

σχετίζονται με θέματα ενεργειακής πολιτικής, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

ενεργειακής αποδοτικότητας, εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και νέα αναδυό-

μενα θέματα όπως η αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Hilton, στη Λευκωσία, στις 6 και 7 

Ιουνίου 2013. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών είναι 

η 23η Νοεμβρίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν πε-

ρίληψη εργασίας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mse@mse.com.cy.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην ιστο-

σελίδα http://www.mse.com.cy/energy.
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Κύπρια αρχιτέκτονας εξελέγη 
στο Συμβούλιο του RIBA

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Αποτίμηση Σεισμικής 
Τρωτότητας Υφιστάμενων 
Κτιρίων από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα - Διάγνωση 

των κτιρίων με συστηματική 
ανεπάρκεια»

O Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 

διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

με θέμα «Αποτίμηση Σεισμικής Τρωτότητας 

Υφιστάμενων Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρό-

δεμα - Διάγνωση των κτιρίων με συστηματι-

κή ανεπάρκεια». Το πρόγραμμα απευθύνεται 

σε πολιτικούς μηχανικούς.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 8 

μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2012, στη Δημοσιο-

γραφική Εστία, στη Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός συμμε-

τεχόντων είναι 25. Σε περίπτωση που οι δη-

λώσεις είναι πέραν των 25, θα τηρηθεί αυ-

στηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με 

την ημερομηνία παραλαβής των δηλώσεων 

συμμετοχής.

Το κόστος της συμμετοχής είναι €475,00. Ει-

δικές τιμές υπάρχουν για δικαιούχους επιχο-

ρήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπι-

νου Δυναμικού (ΑνΑΔ), για μέλη του ΣΠΟΛ-

ΜΗΚ με τακτοποιημένες ετήσιες συνδρομές 

(ειδική τιμή) και για αυτοεργοδοτούμενους / 

άνεργους.

Για περισσότερες πληροφορίες: 22672866.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

«Φυσικά Γεωμορφώματα 
της Κύπρου» 

O Ροταριανός Όμιλος Λευκωσίας «Σαλα-

μίς», ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανι-

κών Κύπρου, Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσίας-

Κερύνειας, σε συνεργασία με το Επιστημονι-

κό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, τη Φωτο-

γραφική Εταιρεία Κύπρου - Τμήμα Λευκωσί-

ας και τον Σύνδεσμο Γεωλόγων και Μεταλ-

λειολόγων Κύπρου διοργανώνουν φωτογρα-

φικό διαγωνισμό με θέμα «Φυσικά Γεωμορ-

φώματα της Κύπρου». 

Οι λεπτομέρειες και οι όροι του διαγωνισμού 

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλ-

λόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (www.

spolmik.org), ενώ ως προθεσμία για την υπο-

βολή του φωτογραφικού υλικού ορίστηκε η 

25η Ιανουαρίου 2013.

Θερινό Εργαστήρι Φοιτητών και 
Νέων Αρχιτεκτόνων 2012

Πραγματοποιήθηκε το περασμένο καλο-

καίρι το Θερινό Εργαστήρι Φοιτητών και 

Νέων Αρχιτεκτόνων 2012. Το Θερινό Εργα-

στήρι εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστη-

ριοτήτων της επιτροπής Φοιτητών και Νέων 

Αρχιτεκτόνων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

Κύπρου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο 

από το 2007. Την επιστημονική ευθύνη του 

Εργαστηρίου 2012 ανέλαβε το τμήμα Αρχι-

τεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου με 

διδάσκοντες τους Οδυσσέα Κοντοβούρκη, 

λέκτορα και Αιμίλιο Μιχαήλ, επισκέπτη λέ-

κτορα του τμήματος Αρχιτεκτονικής.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε δύο στά-

δια, με το πρώτο να αναφερεται στον αρχι-

τεκτονικό σχεδιασμό για τον καθορισμό του 

θέματος και το δεύτερο στην υλοποίηση του 

σχεδιαστικού προϊόντος. Το Εργαστήρι έλα-

βε χώρα στο κτίριο Αρχιτεκτονικής του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία, στις 8-9 

Ιουνίου και στον Κατασκηνωτικό Χώρο Προ-

σκόπων στην περιοχή Κάππαρη, στο Παραλί-

μνι στις 21-28 Ιουνίου. Στις εργασίες του ερ-

γαστηρίου συμμετείχαν 32 φοιτητές και νέοι 

αρχιτέκτονες από αρχιτεκτονικές σχολές και 

γραφεία της Κύπρου και του εξωτερικού. 

Το θεματικό πλαίσιο του φετινού εργαστη-

ρίου υπήρξε η παράλληλη διερεύνηση ζητη-

μάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και κα-

τασκευής που σχετίζονται με τη δημιουρ-

γία σύνθετων, μη κανονικών γεωμετριών οι 

οποίες προκύπτουν από υφιστάμενες πε-

ριβαλλοντικές ή άλλες σχεδιαστικές παρα-

μέτρους. Μέσα από μια τέτοια διερεύνηση 

αναπτύσσονται επιμέρους ζητήματα σχετικά 

με τη λειτουργική αξιοποίηση της πρότασης, 

την εναλλαγή στη διαπερατότητά της, την 

αρχιτεκτονική της έκφραση και άλλα.

HKύπρια αρχιτέκτονας Έλενα Κ. Τσολάκη επανε-

ξελέγη στο ανώτατο όργανο διοίκησης του Βα-

σιλικού Ινστιτούτου Βρετανών Αρχιτεκτόνων (RIBA), 

το σώμα του Ηνωμένου Βασιλείου για την αρχιτε-

κτονική και το αρχιτεκτονικό επάγγελμα. Η Έλενα 

Τσολάκη κατέλαβε την έδρα της στο Συμβούλιο από 

την 1η Σεπτεμβρίου για θητεία τριών χρόνων.

Τα 40.000 μέλη του RIBA από όλον τον κόσμο εξέ-

λεξαν τους πέντε νέους αντιπροσώπους για το 

Συμβούλιο. Η υποψηφιότητα της Ε. Τσολάκη υπο-

στηρίχθηκε από αναγνωρισμένους διεθνείς αρχι-

τέκτονες όπως ο John Assael, η σημερινή πρόε-

δρος του RIBA Angela Brady, καθώς και ο εκλεγ-

μένος πρόεδρος Stephen Hodder. «Είμαι πολύ ευ-

χαριστημένη που έλαβα τόση υποστήριξη από τα 

μέλη του Ινστιτούτου για την εκλογή μου στο Συμ-

βούλιο του RIBA. Πιστεύω πως είμαι η πιο νεα-

ρή στο συμβούλιο και μία από τις λίγες γυναίκες 

γι’ αυτό η θέση είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη που 

παίρνω στα σοβαρά», είπε η κ. Τσολάκη μιλώντας 

για την εκλογή της. 

Από το 2009 η Ε. Τσολάκη έχει θέση στο British 

Architectural Trust Board του RIBA που, μεταξύ 

άλλων δραστηριοτήτων, είναι ο αρμόδιος φορέ-

ας για μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότε-

ρες συλλογές της αρχιτεκτονικής στον κόσμο. Πα-

ρουσιάζουν επίσης συνομιλίες, εκθέσεις, εκδηλώ-

σεις και βραβεία μεταξύ των οποίων το πιο διά-

σημο βραβείο αρχιτεκτονικής στο Ηνωμένο Βασί-

λειο, το RIBA Stirling Prize το οποίο έχει κερδίσει 

η αρχιτέκτονας Zaha Hadid τα τελευταία δύο χρό-

νια. Η Hadid είναι η αρχιτέκτονας υπεύθυνη για το 

έργο της Πλατείας Ελευθερίας που είναι υπό κατα-

σκευή στο κέντρο της Λευκωσίας.

 

Έλενα Κ. Τσολάκη

Η κ. Τσολάκη σπούδασε στην Αυστραλία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο και εργάζεται μεταξύ Λονδί-

νου και Κύπρου. Είναι συνέταιρος στους Kyriak

os Tsolakis Architects, στη Λευκωσία. Έλαβε το 

βρετανικό βραβείο British Institution Award από 

το Royal Academy το 2009 και έχει συνεργαστεί 

με την καλλιτέχνη Alana Jelinek στις εικόνες που 

παρουσιάστηκαν στο Whitechapel Gallery του 

Λονδίνου το 2006.
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Ο Ελ Γκρέκο… στη Λευκωσία

Είναι ένα Κινεζάκι, ένα Αμερικανάκι, και ένα Ελληνόπουλο και συζητάνε.

Λέει λοιπόν το Κινεζάκι:

- Καλά, μιλάμε ο πατέρας μου δουλεύει 100 χιλιόμετρα μακριά από ‘δώ αλλά με το καινούργιο 

τρένο 3:00 σχολάει και 3:02 το τραπέζι είναι στρωμένο!

- Καλό, λέει το Αμερικανάκι, αλλά εμένα ο πατέρας μου δουλεύει στη NASA ξέρετε, και με τον 

καινούργιο πύραυλο, δουλεύει στο φεγγάρι: 2:00 σχολάει, 4:00 το τραπέζι είναι στρωμένο!

- Τι μου λέτε ρε, λέει το Ελληνόπουλο. Εμένα ο πατέρας μου είναι δημόσιος υπάλληλος. Σχο-

λάει στις 3:00 και στις 2:30 έχουμε ήδη φάει...

To ξέρατε ότι:
Η λέξη SMS είναι ακρωνύμιο των αγγλικών 

λέξεων Short Message Service, που σημαί-

νει Υπηρεσία Σύντομου Μηνύματος και κα-

θιερώθηκε για πρώτη φορά από τις εταιρεί-

ες κινητής τηλεφωνίας το 1992;

Έχει υπολογιστεί πως το 74% των χρηστών 

κινητού τηλεφώνου παγκοσμίως χρησιμο-

ποιούν αυτή την υπηρεσία, κάτι που μετα-

φράζεται σε περίπου 2,4 δισεκατομμύρια 

SMS ημερησίως.

Πηγή: Βικιπαίδεια

Το ανέκδοτο του μήνα

Με αφορμή τον πρόσφατο εμπλουτισμό της συλ-

λογής του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντης με τον πίνακα 

του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου «Ο Άγιος Φραγκί-

σκος προσεύχεται», καθώς και της Κυπριακής Προε-

δρίας της ΕΕ, το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευ-

κωσίας θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά στην Κύ-

προ έργα του μεγάλου Κρητικού καλλιτέχνη Ελ 

Γκρέκο (Δομήνικος Θεοτοκόπουλος). Η έκθεση με 

τίτλο «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Από τον Χάνδα-

κα στο Τολέδο», η οποία διοργανώνεται από το Λε-

βέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας σε συνεργα-

σία με το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, εικονο-

γραφεί, με έργα που βρίσκονται στην Ελλάδα, τη δι-

αδρομή και τους σταθμούς του καλλιτέχνη από τον 

Χάνδακα της βενετοκρατούμενης Κρήτης στο Τολέ-

δο της Ισπανίας. Η καλλιτεχνική σημασία και η αξία 

της συγκεκριμένης έκθεσης αποτελεί σταθμό για το 

νησί μας, καθώς είναι η πρώτη φορά που θα εκτε-

θούν έργα του μεγάλου καλλιτέχνη Δομήνικου Θε-

οτοκόπουλου στην Κύπρο. Ο πίνακας του Ιδρύμα-

τος Α.Γ. Λεβέντης θα αποτελεί μόνιμο έκθεμα στη 

Λεβέντειο Πινακοθήκη, η οποία αναμένεται να λει-

τουργήσει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 5 Οκτωβρίου, στις 20:00, από 

τον διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη, Άγγελο Δελη-

βοριά. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης κάθε Τετάρτη το 

Μουσείο θα παραμένει ανοικτό μέχρι τις 22:00.

Ειδικές ξεναγήσεις

• Με την ευκαιρία της έκθεσης του Δομήνικου 

Θεοτοκόπουλου, το Μουσείο έχει προγραμμα-

τίσει ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθη-

τές και φοιτητές με την ιστορικό τέχνης Κατερί-

να Στεφανίδου, κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 

6/10-30/11/2012. Για τις ειδικές ξεναγήσεις θα πρέ-

πει να τηρούνται κάποια κριτήρια (π.χ. ελάχιστος 

αριθμός παρευρισκομένων) και να γίνονται κρατή-

σεις στο τηλ. 22661475 (από τις 10:00-12:00 Δευ-

τέρα-Παρασκευή).

• Κάθε Τετάρτη στις 10:30-11:30 κατά τη διάρκεια 

της έκθεσης θα γίνονται ειδικές ξεναγήσεις για το 

κοινό στην έκθεση του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου 

από την ιστορικό τέχνης Κατερίνα Στεφανίδου. Δη-

λώσεις συμμετοχής στο τηλ. 22661475, ώρες γρα-

φείου 7:30-14:30. Στην αίθουσα Περιοδικών Εκθέ-

σεων του Λεβέντειου Μουσείου. Οδός Ιπποκράτους 

15-17, Λαϊκή Γειτονιά.

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Κάθε Τετάρτη από τις 6 Οκτωβρίου-30 Νοεμβρί-

ου 2012, 11:30-12:00 (10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 

01/11, 08/11, 15/11, 22/11, 29/11)

Θεματικές ξεναγήσεις στους εκθεσιακούς χώρους 

του Μουσείου «Χώρα, η Παλιά Λευκωσία».

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 22661475, ώρες 

γραφείου 7:30-14:30.

«Mare Liberum»
Yπό την αιγίδα της κυπριακής Προεδρίας της EE και με την ευκαιρία της υπογραφής της «Συνθήκης της 

Λεμεσού» από τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, το Ίδρυμα Ευαγόρα και Kάθλην Λανίτη οργανώνει έκθεση για τη 

ναυτιλία στη Μεσόγειο από τον 16ο μέχρι τον 19ο αιώνα.  Η έκθεση, η οποία ξεκινά στις 9 Οκτωβρίου και 

θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2012 φιλοξενείται στο Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη.

H έκθεση επικεντρώνεται γύρω από την ιστορία και τις απαρχές των ευρωπαϊκών χειρόγραφων πορτολά-

νων χαρτών, αναδεικνύει τις πόλεις και τα λιμάνια που άνθισαν, περιγράφει τα διάφορα είδη καραβιών που 

διέσχιζαν τη θάλασσα της Μεσογείου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις μεγάλες ναυμαχίες και στην πει-

ρατεία, τόσο τη Mουσουλμανική όσο και τη Xριστιανική. 

Tην έκθεση «Mare Liberum» επιμελήθηκε η αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης Άννα Mαραγκού, ο σχεδια-

σμός της έγινε από τον αρχιτέκτονα Γιώργο Παπαδόπουλο, ενώ η καλλιτεχνική επιμέλεια και η επεξεργα-

σία σε βίντεο είναι συνεργασία των, Άρτεμη Ψαθά και  Xριστίνας Ολυμπίου.

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά εκτός Δευτέρας: 10:00-13:00, 16:00-20:00. Σάββατο και Κυριακή 

10:00-13:00, 16:00-20:00. Πληροφορίες: www.lanitisfoundation.org, 25342123.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
• Μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και χη-

μικοί μηχανικοί The Cyprus Institute, τηλ. 22208700. 

• Αρχιτέκτονας Για πρακτική άσκηση αμισθί, τηλ. 99620226, 

Μιχάλης Κωνσταντίνου.

• Πολιτικοί μηχανικοί Για στελέχωση εργοταξίων στο εξωτε-

ρικό. Προϋπηρεσία στη Μ. Ανατολή απαραίτητη, γνώση αρα-

βικών επιθυμητή. Συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος 

online www.ccesaudi.com/career-oppurtunities.

• Πολιτικός μηχανικός Πενταετής εργοταξιακή πείρα. Ιωα-

κείμ και Λοϊζάς - Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, τηλ. 22340385, κ. 

Ίκαρο Ιωακείμ.

• Χημικός μηχανικός και μηχανολόγος μηχανικός Πείρα 

ενός έτους. Αιτήσεις αποστολή με email: careers@remedica.

com.cy και φαξ 25390192.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
• Πολιτικός μηχανικός BSc in Civil Engineering, Frederick 

University.

• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ΑΠΘ.

• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ΕΜΠ.

• Πολιτικός μηχανικός Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Πανε-

πιστήμιο Κύπρου.

• Πολιτικός μηχανικός Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου.

• Μηχανολόγος μηχανικός BSc Automotive engineering, 

Frederick University.

• Μηχανολόγος μηχανικός Πτυχίο Μηχανολόγου Μη-

χανικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου, MSc in Building Services 

Engineering, Brunel University UK.

• Μηχανολόγος μηχανικός BSc in Mechanical Engineering, 

Frederick University.

• Μηχανολόγος μηχανικός Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανι-

κού, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Μηχανολόγος μηχανικός Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανι-

κού, Frederick, MEng in Mechanical Eng, Sussex University, UK.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Πτυχίο στην Ηλεκτρολογική 

Μηχανική, Πανεπιστήμιο Κύπρου, MSc Renewable Energy 

and Distributed Generation, Heriot-Watt University, UK 

Scotland.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός BSc in Electrical Engineering, 

Frederick University.

• Ηλεκτρολόγος μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανι-

κού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Επιμέτρηση ποσοτήτων BSc (Hons) in Quanity Surveying, 

University of Salford.

• Εκτιμητής γης  BSc Honours Real Estate, University of 

Greenwich.

• Μηχανικός μεταλλείων Πτυχίο Μηχανικού Μεταλλείων, 

ΕΜΠ.

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
• Πολιτικός μηχανικός Απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών του ΑΠΘ.

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
• Παύλος Χατζηπαυλή, αρχιτέκτονας μηχανικός, για 

υγρασίες σε όλους τους τοίχους του ισογείου και σε δω-

μάτιο του ορόφου, για την εφαρμογή των όρων ή όχι 

της πολεοδομικής άδειας, τη μη συμπλήρωση των κοι-

νόχρηστων χώρων της ανάπτυξης και άλλες κακοτεχνί-

ες, για κατοικία στα Μανδριά της Πάφου.

• Πέτρος Βαφεάδης, πολιτικός μηχανικός και Λούης 

Βακανάς, μηχανολόγος μηχανικός, για υγρασίες, κατα-

σκευαστικά λάθη, λάθος τοποθέτηση μηχανοστασίου, 

πρόσθετο κόστος για νέο ανελκυστήρα και άλλες κακο-

τεχνίες και κοστολόγηση και εκτίμηση κόστους κατα-

σκευής του κτιρίου και αμοιβής του αρχιτέκτονα για κτί-

ριο στη Λευκωσία.

• Μιχάλης Χρίστου, αρχιτέκτονας, για την αστοχία των 

υλικών συγκόλλησης δαπέδων (ποιότητα, αποτελεσματι-

κότητα) σε ανεγειρόμενη οικοδομή στην Αγλαντζιά.

• Γιώργος Αλεξόπουλος, πολιτικός μηχανικός, για υπο-

λειπόμενες εργασίες και διαφοροποιημένες εργασίες με 

βάση τα σχέδια και την άδεια οικοδομής, εργασίες στήρι-

ξης της οικοδομής ώστε πολυκατοικία να εξασφαλίσει πι-

στοποιητικό τελικής έγκρισης από τον Δήμο Γερμασόγειας.

• Ολίβια Χούτρη, πολιτικός μηχανικός, για υγρασίες σε 

όλη την οικοδομή, νερά στο υπόγειο, τα φρεάτια των 

ανελκυστήρων, τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις, προβλήματα στις αποχετεύσεις και στις 

κλίσεις των δαπέδων, ρωγμές τόσο εσωτερικά όσο και 

εξωτερικά, προβλήματα με τις ξύλινες πόρτες και άλλες 

σοβαρές κακοτεχνίες που πιθανό να εγείρουν και θέμα-

τα ασφάλειας της οικοδομής στην Αγλαντζιά.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ
• Τσουρής Χαράλαμπος, αρχιτέκτονας μηχανικός, για 

αγωγή που αφορά οικονομική διαφορά για μεταλλική 

κατασκευή αλλά και πιθανές κακοτεχνίες σε οικοδομή 

στο Καϊμακλί.

• Ανδρέας Λακκοτρύπης, πολιτικός μηχανικός, για 

αγωγή που αφορά διαφορά σε υπεργολαβία υδραυλικών 

σε συγκρότημα κατοικιών στην Πάφο.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
• Κυριάκος Θεμιστοκλέους, αρχιτέκτονας και Ντίνος 

Νικολαΐδης, μηχανολόγος μηχανικός, στην Κοινή Επι-

στημονική Επιτροπή για το Φυσικό Αέριο.

• Ανδρέας Μαραγκός, ως εκπρόσωπος του προέδρου 

του ΕΤΕΚ και Πάρης Φωκαΐδης, μηχανολόγος μηχανικός, 

στην Επιτροπή Ενεργειακών Ελεγκτών.

• Κωνσταντίνος Κωνσταντή, στο Πολεοδομικό Συμ-

βούλιο.

• Γιάννης Μιχαηλίδης, στο Πρόγραμμα Χρηματοδότη-

σης NER300 / Ορισμός Ad Hoc Επιτροπής.

• Στέφανος Γεωργιάδης, πολεοδόμος, στο Κοινό Συμ-

βούλιο για το Τοπικό Σχέδιο Μαραθάσας.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
• Έλλη Φράγκου, στην Επιτροπή Επαφών με Τουρκοκύ-

πριους Μηχανικούς.

Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

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






