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Το εΤεΚ είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός 
όλων των μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Για να μπορεί να ασκεί 
κάποιος τη μηχανική πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο μελών του εΤεΚ. Το επιμε-
λητήριο εγγράφει τα μέλη του (ξεπερνούν σήμερα τα 11.500) με αυστηρούς όρους, 
διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον Κύπριο πο-
λίτη. μέλη του εΤεΚ μπορούν να γίνουν και εταιρείες. Το επιμελητήριο προσφέρει 
στους Κύπριους πολίτες υπηρεσίες διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών σε θέματα 
που αφορούν τους κλάδους του.



Τ ο τελευταίο διάστημα η ευρώπη βρίσκεται 
στη δίνη έντονων συζητήσεων που ξεκι-
νούν από την κρίση χρέους της ελλάδας 
και την παραμονή της χώρας στην ευρω-

ζώνη και καταλήγουν σε θέματα που αγγίζουν την 
υπόσταση, τις αξίες και το μέλλον της ενωμένης ευ-
ρώπης. Παράλληλα όμως με αυτές τις συζητήσεις, σε 
πιο τεχνοκρατικό επίπεδο, μια νέα ελπιδοφόρα ιδέα 
αρχίζει να συζητείται ιδιαίτερα έντονα, αυτή της Κυ-
κλικής όικονομίας (Circular Economy). 
με την Κυκλική όικονομία προωθείται, σύμφωνα με τον ευρωπαίο επίτροπο αρ-
μόδιο για το Περιβάλλον Janez Potočnik «η ταυτόχρονη βελτίωση της οικονομικής 
ευημερίας και του περιβάλλοντος, εγχείρημα που παλαιότερα θεωρείτο ανάλογο 
με τον τετραγωνισμό του κύκλου». Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας, στην οποία 
καλούνται να συνεισφέρουν όλοι οι παραγωγικοί τομείς, βασίζεται στη δημιουρ-
γία ενός νέου μοντέλου που θα περιορίζει την κατανάλωση εντός των οικολογι-
κών ορίων του πλανήτη. 
Όλοι παραδέχονται ότι μέχρι σήμερα η ανάπτυξη βασιζόταν σε ένα οικονομικό 
μοντέλο εντατικής χρήσης των διαθέσιμων και εισαγόμενων πόρων χωρίς να 
υπολογίζονται στον βαθμό που έπρεπε οι μακροπρόθεσμες συνέπειες και με 
τις τιμές των πόρων να αυξάνονται διαρκώς. Η αλλαγή που προτείνεται να γίνει 
μέσω της προσέγγισης της Κυκλικής όικονομίας βασίζεται στη μεγιστοποίηση 
της απόδοσης των υπαρχόντων πόρων και στη μείωση των απωλειών κατά τη 
χρήση. αναμένεται δηλαδή, ως βασική προϋπόθεση επιτυχίας, να μάθουμε να 
υπολογίζουμε και να εκτιμούμε τα απόβλητα ως πόρους και να μην αφήνουμε 
τίποτα αναξιοποίητο. Παράλληλα θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τη σημερινή προ-
σέγγιση της εξόρυξης περιορισμένων πρώτων υλών από το έδαφος, της χρήσης 
τους για την παραγωγή ενός προϊόντος και στη συνέχεια της απόρριψης και της 
υπόγειας ταφής τους. 
Όπως επιγραμματικά περιγράφεται από την ευρωπαϊκή επιτροπή η αλλαγή προ-
ϋποθέτει τη στροφή από το μοντέλο «προμήθεια, παραγωγή, κατανάλωση και 
απόρριψη» σε ένα μοντέλο που βασίζεται στο τετράπτυχο «επαναχρησιμοποίηση, 
επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση». 
Για την προώθηση των στόχων αυτών η ευρωπαϊκή επιτροπή προωθεί έναν αριθ-
μό μέτρων που περιλαμβάνουν νέες προτάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, 
δείκτες για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας των πόρων, πολιτικές για 
την προώθηση της ανακύκλωσης και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των κύκλων 
ζωής των προϊόντων, πρωτοβουλίες για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασί-
ας και κίνητρα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. χαρακτηρι-
στικές ευφάνταστες προτάσεις που προκύπτουν από τις νέες αυτές προσεγγίσεις 
είναι η ανακύκλωση των υφασμάτων, η δημιουργία συστημάτων κοινής χρήσης 
αυτοκινήτων και τα «καφενεία επισκευών» (repair cafés) και η εισαγωγή νέων επι-
χειρηματικών μοντέλων που θα μας μετατρέπουν από «καταναλωτές» σε «χρή-
στες» και θα στρέφουν τη ζήτηση από τα προϊόντα μίας χρήσης στις υπηρεσίες 
μίσθωσης και επισκευής. 
Για την προώθηση της Κυκλικής όικονομίας καίριο ρόλο παίζει η έρευνα και η και-

νοτομία και για αυτό, όπως διακήρυξε η αρμόδια ευρωπαία επίτροπος για θέματα 
Έρευνας, Καινοτομίας και επιστήμης Máire Geoghegan-Quinn, τα θέματα αυτά 
θα προωθηθούν ακόμη περισσότερο μέσω του προγράμματος «όρίζοντας 2020».
Και τώρα στα καθ’ ημάς… εντυπωσιακές οι ιδέες της ευρωπαϊκής επιτροπής, δί-
νουν διέξοδο και πιθανές λύσεις σε διάφορα προβλήματα που ταλανίζουν την 
ευρώπη και κατ’ επέκταση τον πλανήτη Γη. Φαίνεται επίσης ότι οι διεργασίες για 
την εισαγωγή νομοθετικών προνοιών που να προωθούν τις ιδέες της Κυκλικής 
όικονομίας έχουν αρχίσει. Κάποια κράτη μέλη δεν θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα να 
εφαρμόσουν πολλές από τις προβλεπόμενες νέες δράσεις, έχουν ήδη από παλιά 
προχωρήσει στις αναγκαίες δράσεις, μεταξύ των οποίων και στην εκπαίδευση 
και στην αλλαγή κουλτούρας των πολιτών. Τι γίνεται όμως με την Κύπρο; Έχουμε 
δημιουργήσει υποδομές, έχουμε καλλιεργήσει νοοτροπίες και στάσεις ζωής που 
να μας προετοιμάζουν για το επόμενο βήμα; Έχουμε προωθήσει σχέδια ενίσχυ-
σης της ευρεσιτεχνίας, της επιχειρηματικότητας, των εναλλακτικών, πράσινων 
προσεγγίσεων; 
αν προχωρήσουμε σε αξιολογήσεις μικρών ενδεικτικών περιπτώσεων δεν νομίζω 
ότι θα πάρουμε πολλές θετικές απαντήσεις. Δέστε τον αριθμό των αποβλήτων 
ανά κάτοικο, τη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας, τη χρηματοδότηση ερευνη-
τικών προγραμμάτων, τα πανάκριβα, μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα. Όλα αυτά 
δείχνουν ένα λάθος δρόμο, που τον ακολουθήσαμε γιατί σε κάποια φάση της 
πορείας χάσαμε βασικές αξίες. νομίζω είναι καιρός να προχωρήσουμε και εμείς 
σε μια «Κυκλική αξιολόγηση» του πού στεκόμαστε, ποιοι είμαστε και πού θέλουμε 
να πάμε. Τότε ίσως τα καταφέρουμε…

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου
Χημικός Μηχανικός
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Κυκλική οικονομία - 
νέο μοντέλο ανάπτυξης
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση παρουσίασης του ελληνικού 
Ηλεκτρονικού Συστήματος Έκδοσης όικοδομικών αδειών καθώς και του 

Συστήματος «ιππόδαμος», στις 7 ιουλίου 2015, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του εκπαιδευτικού Πολιτιστικού Κέντρου εΤεΚ, στην παλιά Λευκωσία.
Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας για μηχανογράφηση 
της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών και πολεοδομικών αδειών, τιτ-
λοποίησης κλπ, με πρωτοβουλία του επιστημονικού Τεχνικού επιμελη-
τηρίου Κύπρου, για σκοπούς υποβοήθησης και περαιτέρω προώθησης 
της υλοποίησης της εν λόγω προσπάθειας. 
Για τον σκοπό αυτό προσκλήθηκαν στην Κύπρο εκπρόσωποι του Τεχνι-
κού επιμελητηρίου ελλάδας (Τεε) για παρουσίαση του αντίστοιχου ηλε-
κτρονικού συστήματος που εφαρμόζεται στην ελλάδα. Η παρουσίαση 

με τίτλο «νέος Τρόπος Έκδοσης αδειών Δόμησης και ελέγχου Κατα-
σκευών - Ταυτότητα Κτιρίου» έγινε από τους δρα νικόλαο Παναγιωτό-
πουλο, προϊστάμενο διεύθυνσης επαγγελματικής Δραστηριότητας Τεε, 
και την κ. αλεξάνδρα ματάλα, προϊσταμένη τμήματος επαγγελματικών 
Διαφορών και Πειθαρχικού ελέγχου Τεε και απευθυνόταν προς τις αρ-
μόδιες για το θέμα υπηρεσίες (υπ. εσωτερικών, τμ. Πολεοδομίας, Ένω-
ση Δήμων, τμ. Κτηματολογίου, επαρχιακές διοικήσεις). 
μετά την παρουσίαση του Συστήματος Έκδοσης όικοδομικών αδειών 
ακολούθησε διευρυμένη εκδήλωση παρουσίασης του συστήματος «ιπ-
πόδαμος» από εκπροσώπους του υπουργείου εσωτερικών, καθώς και 
παρουσίαση του ελληνικού συστήματος μηχανογράφησης από τους 
εκπροσώπους του Τεε.

Παρουσίαση Ελληνικού Ηλεκτρονικού 
Συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών
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Τ ο επιστημονικό Τεχνικό επιμελητήριο Κύ-
πρου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και 

αγανάκτησή του για τις συνεχείς καταστροφικές 
ενέργειες που συντελούνται με την ανοχή ή λόγω 
της αναποτελεσματικότητας των μηχανισμών επι-
βολής ελέγχου του Κράτους, οι οποίες πλήττουν 
ανεπανόρθωτα τον φυσικό πλούτο και το περι-
βάλλον της χώρας μας και μας εκθέτουν διεθνώς.
Η περίπτωση των παράνομων οικοδομικών εργα-
σιών σε ζώνη προστασίας της παραλίας στον Άγιο 
Τύχωνα, την οποία καυτηρίασε πρόσφατα με ανα-
κοίνωσή του το εΤεΚ, δυστυχώς δεν αποτελεί με-
μονωμένο περιστατικό. όι παράνομες επεμβάσεις 
σε παραλίες της Κύπρου όπως είναι η περίπτωση 
ισοπέδωσης των αμμόλοφων στην Πόλη χρυσο-
χούς σε παραλία που εμπίπτει σε προστατευόμε-
νη Ζώνη (Δίκτυο Natura 2000), καθώς επίσης και 
σε παραλίες της όρόκλινης αλλά και στην παραλία 
«Fig Tree» στο Παραλίμνι, είναι μερικά χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα αυθαίρετων ενεργειών που 
καταδεικνύουν πως το σύστημα ελέγχου και επι-
βολής τάξης στα περιβαλλοντικά και πολεοδομικά 
πράγματα του τόπου μας νοσεί. Η διαπίστωση 
αυτή ενισχύεται και από την έκθεση του γενικού 
ελεγκτή, του Σεπτέμβρη 2014. 
Το επιμελητήριο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
και καλεί τα αρμόδια υπουργεία εσωτερικών και 
Γεωργίας, αγροτικής ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος, να αναλογιστούν το χρέος και την ευθύνη 
τους και να αναλάβουν δράση τερματισμού και 
αποτροπής παρόμοιων φαινομένων. Η παρανομία 

και η αυθαιρεσία θα πρέπει επιτέλους να αντιμε-
τωπιστούν αποφασιστικά. όι εξουσιοδοτημένες, 
σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, αρμόδιες 
αρχές έχουν υποχρέωση να επιβάλουν τον νόμο 
χωρίς οποιεσδήποτε υπεκφυγές.
Στην προσπάθεια που γίνεται για ανατροπή των 
δυσμενών συνθηκών που έχει επισωρεύσει η οι-

κονομική κρίση, η προστασία του περιβάλλοντος 
καθίσταται, όσο ποτέ άλλοτε, αναγκαία καθώς 
αυτή συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και στην οικο-
νομική μας ανάπτυξη. 
Το εΤεΚ αναμένει από τα αρμόδια υπουργεία να 
ανακοινώσουν το συντομότερο συγκεκριμένα 
μέτρα που προτίθενται να λάβουν για να απο-
τραπούν στο μέλλον παρόμοιες περιπτώσεις πα-
ρανομίας αλλά και τα μέτρα που θα επιβληθούν 
για την αποκατάσταση της τάξης στις περιπτώσεις 
που είδαν το φως της δημοσιότητας. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η ασυδοσία και τα φαινόμενα παρανο-
μίας θα συνεχιστούν με απρόβλεπτες συνέπειες 
για τον τόπο.

Η οικονομική κρίση δεν δικαιολογεί 
καταστροφή του περιβάλλοντος

Α Ν Α Κ ο Ι Ν Ω ς Η  ε τ ε Κ 

Συνάντηση ΕΤΕΚ με το ΤΑΥ
ςτις 29 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της επιτροπής 

του ΕΤΕΚ για το Υδατικό με τον αναπληρωτή διευθυντή του τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων, Ανδρέα Μανώλη. Στη συνάντηση παρέστη και ο πρό-
εδρος του ΕΤΕΚ Στέλιος Αχνιώτης και συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέματα:
• ύδατική πολιτική
• τιμολογιακή πολιτική
• εφαρμογή της οδηγίας για τα Νερά 60/2000
• Προγραμματισμένα έργα άμεσα και μεσοπρόθεσμα
• Ισοζύγιο νερού
• Μετεξέλιξη υπουργείου Γεωργίας - επαρχιακά συμβούλια 
 Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων
• ςυνεργασία με ετεΚ
• Άλλα κοινού ενδιαφέροντος θέματα

Το σύστημα ελέγχου 
και επιβολής τάξης στα 

περιβαλλοντικά και 
πολεοδομικά πράγματα 
του τόπου μας νοσεί
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Ισορροπημένο το νομοσχέδιο για απεγκλωβισμό 
αγοραστών υποθηκευμένων ακινήτων χωρίς τίτλο
Η κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τον 

απεγκλωβισμό αγοραστών υποθηκευμένων 
ακινήτων χωρίς τίτλο αποτελεί για το επιστημονικό 
Τεχνικό επιμελητήριο Κύπρου ένα σημαντικό βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση που θα πρέπει να στη-
ριχθεί από όλους τους εμπλεκόμενους.
Το νομοσχέδιο, που κατέθεσε το υπουργείο εσω-
τερικών, εισάγει καινοτόμες πρόνοιες και είναι 
αρκούντως ισορροπημένο, προσφέροντας μια, 
υπό τις περιστάσεις, βέλτιστη λύση στο πολύ με-
γάλο και πολύπλοκο πρόβλημα του εγκλωβισμού 
αγοραστών υποθηκευμένων ακινήτων. Πλέον, το 
Κράτος, ως ο θεματοφύλακας του απλού πολίτη, 
αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν και 
επιχειρεί να κόψει τον άλυτο γόρδιο δεσμό που 
είχε δημιουργηθεί.
με την ψήφιση του νομοσχεδίου επιχειρείται η 
επίλυση μιας υπάρχουσας στρέβλωσης και απο-
νέμεται δικαιοσύνη. Παράλληλα, κατανέμονται τα 
βάρη της λανθασμένης πρακτικής του παρελθό-
ντος των διπλο-υποθηκεύσεων και της ανεξέλε-
γκτης και μη εποπτευόμενης παραχώρησης δα-
νείων σε αυτούς που έχουν την κυρίαρχη ευθύνη 
και αποκαθίσταται, εν μέρει, η εμπιστοσύνη της 
αγοράς όπως και των ξένων αγοραστών. 
Το εΤεΚ πιστεύει ότι η λύση που προτείνει το νομο-

σχέδιο θα ωφελήσει την κατασκευαστική βιομηχανία 

αλλά και την οικονομία γενικότερα, κυρίως μέσω της 

αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στον κλάδο αλλά 

και μέσω της ένταξης της Δημοκρατίας στο πρόγραμ-

μα ποσοτικής χαλάρωσης της εΚΤ. Ως εκ τούτου θα 

πρέπει η μελέτη του νομοσχεδίου αλλά και η διαδι-

κασία ψήφισής του να κινηθεί με ταχείς ρυθμούς, 

μακριά από «υστερόβουλες» καθυστερήσεις. 

Η μελέτη του θέματος για να διαγνωσθεί πώς και για-

τί φθάσαμε έως εδώ και η τυχόν κατανομή ευθυνών, 

αν υπάρχουν τέτοιες, είναι ένα ξεχωριστό θέμα στο 

οποίο οφείλει να εγκύψει η Πολιτεία χωρίς καθυστέ-

ρηση. Στόχος της εν λόγω διάγνωσης οφείλει να είναι 

η βελτίωση του νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου 

έτσι ώστε να εκλείψουν οι συνθήκες και οι προϋπο-

θέσεις που δημιούργησαν το πρόβλημα εξαρχής. 

Σ Τ α Τ ι Σ Τ ι Κ Η  Υ Π Η ρ ε Σ ι α 

Επιστημονική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στην Κύπρο το 2013

ςύμφωνα με τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας που πραγματοποίησε 
η Στατιστική υπηρεσία για τον καταρτισμό στοιχείων για την επιστημο-

νική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη, οι συνολικές δαπάνες για ερευ-
νητικές δραστηριότητες στην Κύπρο κατά το 2013 υπολογίζονται σε €83,8 
εκ. και αντιστοιχούν σε 0,46% του Ακαθάριστου εγχώριου Προϊόντος, σε 
σύγκριση με €83,3 εκ. ή 0,43% του ΑεΠ το 2012.
Η Κύπρος (0,46%) εξακολουθεί να έχει μία από τις χαμηλότερες επιδό-
σεις συγκριτικά με τον μέσο όρο στα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής Ένωσης 
(2,01%) ως προς στο μερίδιο του ΑεΠ που δαπανάται για ερευνητικούς 
σκοπούς, μαζί με τη Ρουμανία (0,39%), τη Λετονία (0,60%) και τη Βουλγα-
ρία (0,65%). τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Φινλανδία (3,31%), 
τη ςουηδία (3,30%) και τη Δανία (3,06%).
Κατά τομέα δραστηριότητας, η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσίασε 
ερευνητικές δαπάνες ύψους €47,1 εκ. ή 56,2% του συνόλου, οι επι-
χειρήσεις €13,4 εκ. ή 15,9%, το δημόσιο €12,3 εκ. ή 14,7% και τα ιδι-
ωτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα €11,0 εκ. ή 13,2%. ςτον 
τομέα των επιχειρήσεων, η μεταποιητική βιομηχανία (και ιδιαίτερα ο 
κλάδος παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμά-
των) αποτέλεσε τον κύριο φορέα ερευνητικής δραστηριότητας με δαπά-

νες ύψους €4,5 εκ., ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των κλάδων 
δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας με €3,9 εκ. και προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφών δραστη-
ριοτήτων με €1,3 εκ.
Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών δαπανών επικεντρώθηκε στις θετι-
κές επιστήμες (€30,7 εκ.), ενώ οι επιστήμες μηχανικού απορρόφησαν €21,3 
εκ., οι κοινωνικές επιστήμες €14,0 εκ., οι αγροτικές επιστήμες €7,7 εκ., οι 
ανθρωπιστικές επιστήμες €7,0 εκ. και οι ιατρικές επιστήμες €3,1 εκ.
Από πόρους του δημοσίου χρηματοδοτήθηκε το 2013 το 37,9% της ερευ-
νητικής δραστηριότητας (€31,8 εκ.), σε σύγκριση με €33,2 εκ. ή 39,9% το 
2012, ενώ €20,2 εκ. προήλθαν από τον προϋπολογισμό των δημόσιων πα-
νεπιστημίων και €16,4 εκ. από πηγές του εξωτερικού (περιλαμβανομένων 
κονδυλίων της ευρωπαϊκής Ένωσης). Ποσό €15,4 εκ. προήλθε από τον ιδι-
ωτικό τομέα, σε σύγκριση με €13,4 εκ. το 2012.
Ο αριθμός των ατόμων που απασχολήθηκαν σε ερευνητικές δραστηριότη-
τες κατά το 2013 ανήλθε σε 2.978, σε σύγκριση με 2.727 το 2012. ςε όρους 
ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός αυτός υπολογίζεται σε 1.239 
άτομα, εκ των οποίων τα 511 ή 41,2% ήταν γυναίκες. Ποσοστό 40,2% του 
ερευνητικού δυναμικού κατείχε διδακτορικό τίτλο.

Α Ν Α Κ ο Ι Ν Ω ς Η  ε τ ε Κ 
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Όταν η εσθονία επανέκτησε την ανεξαρτησία 
της το 1991, μετά την κατάρρευση της Σοβιετι-

κής Ένωσης, λιγότερο από το ήμισυ του πληθυσμού 
της είχε τηλεφωνική γραμμή και η μόνη ανεξάρτητη 
σύνδεσή της με τον έξω κόσμο ήταν ένα φινλανδικό 
κινητό τηλέφωνο κρυμμένο στον κήπο του υπουρ-
γού εξωτερικών. Δύο δεκαετίες αργότερα, είναι ένας 
παγκόσμιος πρωταθλητής στην τεχνολογία. εσθονοί 
κομπιουτεράδες ανέπτυξαν τον κώδικα πίσω από το 
Skype και το Kazaa (ένα από τα πρώτα δίκτυα file-
sharing). Το 2007 έγινε η πρώτη χώρα που διοργά-
νωσε την ψηφοφορία μέσω διαδικτύου σε γενικές 
εκλογές. όι ευρυζωνικές της ταχύτητες είναι από τις 
πιο υψηλές στον κόσμο και κατέχει το ρεκόρ για τη 
δημιουργία νεοσύστατων εταιρειών (startups) ανά 
κεφαλή πληθυσμού. όι 1.300.000 πολίτες της πλη-
ρώνουν για χώρους στάθμευσης με τα κινητά τους 
τηλέφωνα και έχουν τα αρχεία υγείας τους αποθη-
κευμένα στο ψηφιακό Cloud. Το 95% των εσθονών 
συμπληρώνουν την ετήσια φορολογική τους δή-
λωση μέσω διαδικτύου, μια διαδικασία που διαρκεί 
περίπου πέντε λεπτά. Πώς αυτό το κράτος, το μι-
κρότερο της Βαλτικής, ανέπτυξε μια τέτοια ισχυρή 
τεχνολογική κουλτούρα;
Τα θεμέλια τέθηκαν το 1992, όταν ο Mart Laar, ο τότε 
πρωθυπουργός της εσθονίας, έδωσε το φιλί της ζωής 
στην απολιθωμένη οικονομία της χώρας. Σε λιγότε-
ρο από δύο χρόνια, η νεαρή κυβέρνησή του (μέσος 
όρος ηλικίας 35) έφερε στην εσθονία ένα απλου-
στευμένο φορολογικό σύστημα, ελεύθερο εμπόριο, 
σταθερό νόμισμα και ιδιωτικοποιήσεις. νέες επιχει-
ρήσεις μπορούσαν να εγγραφούν ομαλά και χωρίς 
καθυστερήσεις, ένα σημαντικό κίνητρο για τους κο-
μπιουτεράδες που βρίσκονταν σε θέση αναμονής. 
με απονευρωμένες κρατικές δομές, κληρονομιά της 
σοβιετικής εποχής, η νέα πολιτική τάξη ξεκίνησε με 
καθαρό μητρώο. Όταν η γειτονική Φινλανδία αποφά-
σισε να στραφεί προς τις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες, 
πρόσφερε στην εσθονία το απαρχαιωμένο αναλογικό 
τηλεφωνικό της σύστημα δωρεάν. Η εσθονία αρνή-
θηκε την πρόταση και έστησε το δικό της ψηφιακό 
σύστημα. με τον ίδιο τρόπο, η χώρα πήγε από το 
να μην έχει καθόλου κτηματολόγιο στη δημιουργία 
ενός πλήρως ψηφιακού κτηματολογίου απαλλαγμέ-
νου από χαρτούρα (paperless). «απλώς παρακάμψαμε 
μερικά πράγματα… ο Mosaic [το πρώτο δημοφιλές 
πρόγραμμα περιήγησης (web browser)] είχε μό-
λις κυκλοφορήσει και όλοι το χρησιμοποιούσαν επί 
ίσοις όροις», αναπολεί ο Πρόεδρος Toomas Hendrik 
Ilves. απαλλαγμένοι από τα βαρίδια απαρχαιωμένων 

τεχνολογιών, οι νέοι υπουργοί της χώρας έριξαν το 
βάρος στο διαδίκτυο.
ακολούθησε ένα εθνικό σχέδιο εξοπλισμού των 
σχολικών αιθουσών με υπολογιστές και μέχρι το 
1998 όλα τα σχολεία ήταν ενωμένα με το διαδί-
κτυο. Το 2000 η κυβέρνηση κήρυξε την πρόσβαση 
στο διαδίκτυο ανθρώπινο δικαίωμα και το διαδίκτυο 
εξαπλώθηκε παντού ακόμα και στα παιδικά παιχνί-
δια. Το δωρεάν Wi-Fi έγινε πλέον κάτι συνηθισμέ-
νο. όι λαστιχένιες σφραγίδες, οι λαδόκολλες και οι 
μεγάλες ουρές αναμονής έδωσαν τη θέση τους 
στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government). 
ό ιδιωτικός τομέας ακολούθησε: η πώληση του 
Skype στο eBay το 2005 προς 2,6 δισεκατομμύρια 
δολάρια, δημιούργησε μια νέα κατηγορία εσθονών 
επενδυτών, οι οποίοι κέρδισαν δεκάδες εκατομμύ-
ρια ευρώ από τις μετοχές τους και επένδυσαν σω-
στά την εμπειρία και τα κέρδη τους στην οικονομία 
της χώρας. Σήμερα η Tehnopol, ένα επιχειρηματικό 
κέντρο στο Ταλίν, μια πολύ ζωντανή πρωτεύουσα, 
στεγάζει περισσότερες από 150 εταιρείες τεχνο-
λογίας. Λόγω του μικροσκοπικού μεγέθους της 
εγχώριας αγοράς της χώρας, οι επιχειρήσεις ανα-
γκαστικά άρχισαν να σκέφτονται σε παγκόσμια κλί-

μακα, λέει ο Taavet Hinrikus, ο πρώτος υπάλληλος 
της Skype και συνιδρυτής της TransferWise, μιας 
υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων peer-to-peer, το 
πελατολόγιο της οποίας έχει εξαπλωθεί σε όλη 
την ευρώπη και την αμερική. Σύμφωνα με την Πα-
γκόσμια Τράπεζα, το 2011 γράφτηκαν 14.000 νέες 
εταιρείες στην εσθονία, 40% περισσότερες από το 
2008. όι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας είναι τώρα 
υπεύθυνες για το 15% του αεΠ της χώρας.
Πώς μπορούν άλλες χώρες, που δεν έχουν το μικρό 
μέγεθος της εσθονίας και το καθαρό μητρώο της, 
να ακολουθήσουν το παράδειγμά της; «Κατά κάποιο 
τρόπο είναι ενοχλητικό να πω: Κάντε ό,τι κάναμε και 
εμείς» λέει ο κ. Ilves. αλλά ισχυρίζεται ότι η επιτυχία 
της εσθονίας δεν είναι τόσο πολύ η απαλλαγή από 
την απαρχαιωμένη τεχνολογία όσο η αποβολή του 
απαρχαιωμένου τρόπου σκέψης. Για παράδειγμα αν 
μεταφέρεις τη διαδικασία της συμπλήρωσης μιας 
αίτησης φορολογίας από το χαρτί σε έναν υπολο-
γιστή δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα. ενώ αν προε-
τοιμάσεις την αίτηση έτσι ώστε ο φορολογούμενος 
να ελέγξει μόνο τα νούμερα θα έχεις επιτυχία. Η 
παιδεία είναι σημαντική. Τον περασμένο χρόνο, ξε-
κινήσαμε ένα πρόγραμμα συνεργασίας δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα που ονομάζεται ProgeTiiger (Προ-
γραμματισμός του Τίγρη) για να διδάξει παιδιά πέντε 
ετών τα βασικά της κωδικοποίησης υπολογιστών. 
«Στη δεκαετία του ‘80 κάθε αγόρι στο λύκειο ήθελε 
να γίνει αστέρι της ροκ», λέει ο κ Hinrikus. «Τώρα όλοι 
στο λύκειο θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες.»

Άρθρο από το περιοδικό Economist
Μετάφραση Γιάννης Κακουλλής

w w w. e t e k . o r g . c y  
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Πώς έγινε η Εσθονία παγκόσμιος 
πρωταθλητής της τεχνολογίας

Το 2000 η κυβέρνηση 
κήρυξε την πρόσβαση 

στο διαδίκτυο ανθρώπινο 
δικαίωμα και το διαδίκτυο 

εξαπλώθηκε ακόμα και 
στα παιδικά παιχνίδια
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ΠεΡΙΦεΡεΙΑΚΗ εΠΙτΡοΠΗ ΛεΜεςού ετεΚ

θ Ε Μ ΑΤΑ

Η Περιφερειακή επιτροπή Λεμεσού (ΠεΛ) του 
εΤεΚ είχε συνάντηση, στις 23 ιουνίου 2015, 

με τον δήμαρχο Λεμεσού ανδρέα χρίστου. εκτός 
από τον δήμαρχο, στη συνάντηση παρευρέθηκαν 
εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού η δημοτική γραμ-
ματέας Γιωργούλα Λεωνίδα και ο προϊστάμενος 
Υγειονομικών υπηρεσιών Δημήτρης Θεοτή. εκ 
μέρους της ΠεΛ παρευρέθηκαν ο γραμματέας 
Γιάννης Κακουλλής, η αναπληρώτρια γραμματέας 
νίκη Γεωργίου και ο ντίνος νικολαΐδης (μέλος του 
Γενικού Συμβουλίου). 
αρχικά ο δήμαρχος Λεμεσού έκανε εισαγωγική 
ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα 
διαχείρισης αποβλήτων. Η αρμοδιότητα διαχείρι-
σης έχει τώρα μεταφερθεί στο υπουργείο Γεωργίας, 
αγροτικής ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με από-
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου. εν των μεταξύ 
οι δήμοι έχουν ζητήσει τη δημιουργία σώματος επι-
θεωρητών και τη δυνατότητα επιβολής προστίμου 
σε όσους αναμιγνύουν ανακυκλώσιμα υλικά με σύμ-
μεικτα. ακολούθησε ενημέρωση από τη δημοτική 
γραμματέα και τον προϊστάμενο Υγειονομικών υπη-
ρεσιών για τις δραστηριότητες του Δήμου Λεμεσού 
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται.
Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι της ΠεΛ ανέλυσαν τις 
προτάσεις του εΤεΚ για τη διαχείριση των στερεών 
αστικών αποβλήτων, οι οποίες στηρίζονται στην 
ιεράρχηση των δράσεων όπως καθορίζονται στην 
ευρωπαϊκή όδηγία 2008/98 εΚ. 
Στην Κύπρο έχει αρχίσει εδώ και μερικά χρόνια η 
διαλογή στο σπίτι με σκοπό την ανακύκλωση των 
πλαστικών, των μετάλλων, του χαρτιού και του 
γυαλιού. Πολύ λίγα όμως γίνονται προς την κα-
τεύθυνση της επαναχρησιμοποίησης των στερεών 
αστικών αποβλήτων. Η επαναχρησιμοποίηση των 
αποβλήτων αυτών προσφέρει πολλά πλεονεκτή-
ματα όπως:
• Μείωση της συνολικής ποσότητας των αποβλή-

των. 
• Μετατροπή άχρηστων αντικειμένων σε χρήσιμα. 
• Η επαναχρησιμοποίηση έχει και κοινωνικό χα-

ρακτήρα.
• Απασχόληση ανέργων ή υποαπασχολούμενων 

ατόμων.
Σε αυτό το πλαίσιο το εΤεΚ προτείνει μια διαδι-
κασία αποκομιδής ογκωδών οικιακών αντικειμέ-
νων, όπως έπιπλα και οικιακές συσκευές τα οποία 
να επιδιορθώνονται, αν χρειάζεται, από άνεργα ή 
υποαπασχολούμενα άτομα, και στη συνέχεια να 
πωλούνται σε χαμηλές τιμές ή να διατίθενται σε 

δυσπραγούντα άτομα. Η διαδικασία αυτή εφαρ-
μόζεται ήδη με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές 
πόλεις.
Η κομποστοποίηση στο σπίτι είναι μια απλή δια-
δικασία η οποία μειώνει τα απόβλητα κατά 40% 
και ταυτόχρονα δημιουργείται πολύτιμο οργανικό 
λίπασμα. Το εΤεΚ υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγή-
σεις για δράσεις χαμηλού κόστους με στόχο την 
προώθηση της κομποστοποίησης. Τέτοιες δράσεις 
είναι: εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, δημι-
ουργία ενημερωτικής υποσελίδας στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Λεμεσού, προβολή σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης όπως το Facebook, διοργάνωση ενη-
μερωτικών διαλέξεων στα σχολεία της περιοχής, 
μείωση των τελών σκυβάλων σε όσα νοικοκυριά 
κάνουν κομποστοποίηση κλπ. όι εκπρόσωποι της 
ΠεΛ εξέφρασαν την ετοιμότητα και την προθυμία 
τους να συνεργαστούν με τον Δήμο Λεμεσού σε 
τέτοιες δράσεις.
Τέλος έγινε εισήγηση για προώθηση του συστή-
ματος Πληρώνω όσο Πετάω από τον Δήμο Λεμε-
σού. από τα διάφορα συστήματα αυτού του τύπου 

που υπάρχουν, το εΤεΚ προτείνει το σύστημα της 
προπληρωμένης σακούλας το οποίο βασίζεται στη 
χρέωση ανάλογα με τον όγκο των αποβλήτων. Το 
σύστημα αυτό είναι το απλούστερο και το πιο φτη-
νό στην εφαρμογή του.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΤΑςΗ ΤΟύ ΕΤΕΚ
Επαναχρησιμοποίηση επίπλων 
και οικιακών συσκευών
Η ευρωπαϊκή όδηγία 2008/98 εΚ καθορίζει την 
ακόλουθη ιεράρχηση κατά σειρά προτεραιότητας 
όσον αφορά τα απόβλητα:
• Πρόληψη
• Μείωση
• Επαναχρησιμοποίηση
• Ανακύκλωση
• Ανάκτηση ενέργειας
• Τελική διάθεση
Στην Κύπρο έχει αρχίσει εδώ και μερικά χρόνια η 
διαλογή στο σπίτι με σκοπό την ανακύκλωση των 
πλαστικών, των μετάλλων, του χαρτιού και του 
γυαλιού. Πολύ λίγα όμως γίνονται προς την κατεύ-

Συνάντηση με δήμαρχο Λεμεσού - Προτάσεις ΕΤΕΚ 
για διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων 

θυνση της επαναχρησιμοποίησης των στερεών 
αστικών αποβλήτων. Η επαναχρησιμοποίηση των 
αποβλήτων αυτών προσφέρει αρκετά πλεονεκτή-
ματα όπως:
• Μειώνεται η συνολική ποσότητα των αποβλή-

των που προορίζονται για μεταφορά, επεξερ-
γασία ή ταφή. 

• Μετατρέπεται ένα άχρηστο αντικείμενο σε 
χρήσιμο. Στην ουσία το απόβλητο αντικείμενο 
μετατρέπεται σε πόρο.

• Η επαναχρησιμοποίηση έχει και κοινωνικό χα-
ρακτήρα καθότι ένα αντικείμενο μπορεί να είναι 
άχρηστο για κάποιο νοικοκυριό και χρήσιμο για 
κάποιο άλλο νοικοκυριό που ενδεχομένως δυ-
σπραγεί.

• Για τη συλλογή και επιδιόρθωση των αντικειμέ-
νων μπορούν να απασχοληθούν άνεργα ή υπο-
απασχολούμενα άτομα.

μέσα στο πλαίσιο αυτό το εΤεΚ πρότεινε μια 
διαδικασία για επαναχρησιμοποίηση ογκωδών 
οικιακών αντικειμένων όπως έπιπλα και οικιακές 
συσκευές τα οποία δεν εμπίπτουν στην τακτική, 
συχνή συλλογή αποβλήτων που διεξάγει ο Δήμος 
Λεμεσού. Η διαδικασία αυτή δεν είναι κάτι και-
νούργιο και εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλές 
ευρωπαϊκές πόλεις.
Στην πράξη, τα νοικοκυριά αφήνουν στο πεζοδρό-
μιο έξω από το σπίτι τους όποιο έπιπλο ή οικια-
κή συσκευή δεν χρειάζονται σε μια καθορισμένη 
ημέρα π.χ. την πρώτη Παρασκευή κάθε μηνός. Τα 
αντικείμενα αυτά δικαιούται να τα πάρει όποιος 
θέλει και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει. μετά 
από τρεις ημέρες περνά συνεργείο του δήμου 
και μαζεύει όποια αντικείμενα παραμείνουν στο 
πεζοδρόμιο. Στη συνέχεια τα αντικείμενα αυτά 
αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν ή αν χρειάζονται επιδιόρ-
θωση μπορούν να επιδιορθωθούν ή να ανακαινι-
στούν αναλόγως της κατάστασής τους. Σε μερικές 
περιπτώσεις, η τοπική αρχή διαθέτει δικό της 
αποθηκευτικό χώρο και απασχολεί, ως αυτοεργο-
δοτούμενους, άνεργο ή υποαπασχολούμενο προ-
σωπικό, για την ανακαίνιση. Σε άλλες περιπτώσεις 
η διαδικασία αυτή γίνεται από μη κυβερνητικό ορ-
γανισμό όπως γίνεται στην Κύπρο με οργανισμούς 
όπως η WEEE ή ο ανάκυκλος.

Κομποστοποίηση
Η μείωση των αποβλήτων είναι επιτακτική ανάγκη 
η οποία μάλιστα καθορίζεται από τη νομοθεσία 
μας. ό καλύτερος, φθηνότερος και αποτελεσματι-
κότερος τρόπος μείωσης είναι με την κομποστο-
ποίηση στο σπίτι. Έτσι τα νοικοκυριά μπορούν να 
μειώσουν τα σκύβαλά τους κατά 40%, οι υπηρε-
σίες του δήμου έχουν λιγότερα σκύβαλα να συλ-
λέξουν, επομένως μειωμένο κόστος περισυλλογής 
και τα νοικοκυριά αποκτούν από μόνα τους ένα 

εξαιρετικό οργανικό λίπασμα για τον κήπο τους 
χωρίς κανένα κόστος. 
ό Δήμος Λεμεσού έχει ήδη αρχίσει εκστρατεία 
προώθησης της κομποστοποίησης στο σπίτι. Πα-
ρακάτω αναφέρονται προτάσεις για την περαιτέ-
ρω προώθηση της κομποστοποίησης στο σπίτι
1. εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων για την 

κομποστοποίηση και διανομή στα νοικοκυριά 
του δήμου.

2. Διάθεση των ενημερωτικών φυλλαδίων στην 
είσοδο του Δημοτικού μεγάρου.

3. Δημιουργία υποσελίδας στην ιστοσελίδα του 
δήμου με ενημερωτικό υλικό για την κομπο-
στοποίηση.

4. Διοργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων στα σχο-
λεία της περιοχής για την κομποστοποίηση.

5. ό δήμος μπορεί να γίνει υπόδειγμα τοποθετώ-
ντας κατάλληλους κάδους κομποστοποίησης 
σε πάρκα, στο Δημοτικό μέγαρο και σε άλλους 
χώρους τους οποίους διαχειρίζεται. όι κάδοι 
μπορούν να τοποθετηθούν σε περίοπτα σημεία 
και δίπλα να τοποθετηθούν καθοδηγητικές πι-
νακίδες επεξηγώντας πώς γίνεται η κομποστο-
ποίηση και τι μπορούν να κάνουν οι δημότες 
στα σπίτια τους.

6. Διατήρηση μητρώου στον δήμο από νοικοκυ-
ριά-εθελοντές στα οποία γίνεται κομποστοποί-
ηση. Όποιος θέλει να δει πώς γίνεται η κομπο-
στοποίηση ή να πάρει πρακτικές πληροφορίες 
να μπορεί να επισκέπτεται το νοικοκυριό κά-
ποιου που ήδη κάνει κομποστοποίηση κατόπιν 
τηλεφωνικής συνεννόησης. Το μητρώο να είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του δήμου, κατό-
πιν βέβαια της σύμφωνης γνώμης του εν λόγω 
νοικοκυριού.

7. Όσα νοικοκυριά εφαρμόζουν την κομποστο-
ποίηση στο σπίτι να έχουν ειδική έκπτωση στα 
τέλη σκυβάλων που πληρώνουν κάθε χρόνο. 
αυτό θα ενεργεί σαν οικονομικό κίνητρο για τη 
μείωση των σκυβάλων τους.

Pay as you throw
όι λογαριασμοί του νερού, των λυμάτων, του ηλε-
κτρικού και του τηλεφώνου σε όλα τα νοικοκυριά 
υπολογίζονται ανάλογα με την κατανάλωση. Σε 
αντίθεση, το τέλος για τα σκύβαλα υπολογίζεται 
ανάλογα με το εμβαδόν του υποστατικού ή με τον 
αριθμό των μελών στο νοικοκυριό και είναι ανε-
ξάρτητο από την ποσότητα των σκυβάλων που 
παράγουν. Έτσι δεν υπάρχει κανένα οικονομικό κί-
νητρο για μείωση των σκυβάλων εφόσον το τέλος 
είναι ήδη καθορισμένο. 
με το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω» μπαίνει 
σε εφαρμογή η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 
αφού οι δημότες χρεώνονται ανάλογα με την 
ποσότητα των σκυβάλων που παράγουν και έτσι 
δημιουργείται ένα οικονομικό κίνητρο για μείωση 

των σκουπιδιών στο επίπεδο των νοικοκυριών. 
με το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω» επιτυγχά-
νεται μείωση των αποβλήτων, αύξηση του βαθμού 
κομποστοποίησης και ανακύκλωσης και μείωση 
του κόστους περισυλλογής με αποτέλεσμα τη μεί-
ωση των τελών των σκυβάλων για τους δημότες.
Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες του συστήμα-
τος «Πληρώνω όσο Πετάω». Η μια βασίζεται στη 
χρέωση ανάλογα με το βάρος και η άλλη ανάλογα 
με τον όγκο των σκυβάλων. 
Η μέθοδος της χρέωσης κατά βάρος δοκιμάστηκε 
πιλοτικά στον Δήμο αγλαντζιάς. Το σύστημα αυτό 
είναι πολύπλοκο και δαπανηρό γιατί για την εφαρ-
μογή του απαιτούνται σκυβαλοφόρα τα οποία 
μπορούν να ζυγίζουν τους κάδους των σκυβάλων 
και ειδικό λογισμικό το οποίο αναγνωρίζει τον ιδι-
οκτήτη του κάθε κάδου και χρεώνει τον λογαρια-
σμό του ανάλογα με το βάρος των σκυβάλων του.
Η μέθοδος της χρέωσης κατ’ όγκο είναι πιο απλή 
και κάνει χρήση της προπληρωμένης σακούλας. 
Στην περίπτωση αυτή οι δημότες τοποθετούν τα 
σύμμεικτα απόβλητά τους σε ειδικές σακούλες 
τις οποίες μπορούν να εφοδιαστούν από τον ίδιο 
τον δήμο τους ή από τις υπεραγορές και οι οποίες 
στην τιμή αγοράς τους εμπεριέχουν και το κόστος 
επεξεργασίας των αποβλήτων το οποίο φυσικά 
καρπούται ο δήμος. Έτσι οι δημότες πληρώνουν 
άμεσα για τα σκύβαλά τους μέσω της αγοράς της 
σακούλας και το ετήσιο τέλος σκυβάλων καταργεί-
ται. Στην ουσία όσο λιγότερα απόβλητα παράγουν 
οι δημότες τόσο λιγότερες σακούλες θα αγορά-
σουν και τόσο λιγότερα θα πληρώσουν οπότε 
αυτόματα δημιουργείται ένα άμεσο οικονομικό 
κίνητρο για μείωση των σκυβάλων τους. 
Το σύστημα αυτό, εκτός από την απλότητά του, 
προσφέρει και πλεονεκτήματα στον δήμο διότι 
τον απαλλάσσει από την ανάγκη να στέλνει και 
να εισπράττει ετήσιους λογαριασμούς εφόσον τα 
έξοδα συλλογής και επεξεργασίας των σκυβάλων 
εισπράττονται από την πώληση των σακουλιών και 
επιπλέον επιτυγχάνεται η μείωση ενός σοβαρού 
κονδυλίου για τον δήμο.
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ολοκλήρου μόνο στην μπάντα UHF, και σε μικρότερη ισχύ εξόδου. Το 
βασικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας μικροταινιακών κυκλωμάτων 
(Planar Transformers) έναντι των παραδοσιακών μετασχηματιστών ομο-
αξονικού καλωδίου, είναι ότι τα εν λόγω κυκλώματα είναι χαραγμένα 
πάνω στην ίδια την πλακέτα όπως παρουσιάζεται μεταξύ δύο όμοιων 
ενισχυτών στο σχήμα 4.

Ως αποτέλεσμα, αντικαθιστά πλήρως τους παραδοσιακούς μετασχημα-
τιστές των κυκλωμάτων προσαρμογής της διαφορικής εμπέδησης της 
εισόδου και εξόδου του ενισχυτή Push-Pull, οι οποίοι μέχρι σήμερα κα-
τασκευάζονταν από ομοαξονικά καλώδια.
Άλλο πλεονέκτημα της εν λόγω καινοτομίας είναι ότι μεγιστοποιείται η 
εγκυρότητα στη λειτουργία του ενισχυτή καθώς επίσης μειώνεται δραμα-
τικά το κόστος της παραγωγής του αλλά κυρίως συμβάλλει στην αποτελε-
σματικότητά του όπως φαίνεται από τη γραφική παράσταση στο σχήμα 5. 
Παρ’ όλα ταύτα πιο σημαντικό επίτευγμα είναι ότι η εν λόγω εφαρμογή, 
όπως έχει σχεδιαστεί από εμάς και αποδεδειχθεί εργαστηριακώς από τις 
γραφικές παραστάσεις στο σχήμα 6, μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς και 
στην μπάντα ιιι που αφορά πομπούς τελευταίας γενεάς που προορίζονται 
για άλλες εφαρμογές όπως το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB/DAB+ ή στην 
μπάντα ιι σε πομπούς DRM+. ανοίγει επίσης τις πύλες για ένα νέο ερευ-
νητικό πεδίο σε πομπούς βραχέων κυμάτων όπου τα κυκλώματα προσαρ-
μογής αποτελούνται εκτός από καλώδια και από ειδικά μαγνητικά υλικά 
γνωστά ως φερρίτες. 
Ως αποτέλεσμα η απλούστευση των εν λόγω κυκλωμάτων αποτελεί μια 
πολύ σοβαρή καινοτομία. Τέλος, τα εν λόγω ερευνητικά αποτελέσματα 
έχουν παρουσιαστεί σε δύο διεθνή συνέδρια (World Academy of Science, 
Engineering and Technology) στο Λονδίνο τον ιούλιο του 2014, και στο 
Βερολίνο τον μάιο του 2015 καθώς επίσης έχουν δημοσιευθεί και τα 
αντίστοιχα επιστημονικά κείμενα. 

Αντώνης Κωνσταντινίδης
Χρίστος Γιάλλουρας

Ο στόχος του ερευνητικού έργου επιχειρή-
σεις/Προϊόν/0311/06 που επιχορηγήθηκε 

από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ιΠε) επι-
κεντρώθηκε στον σχεδιασμό και την κατασκευή 
ψηφιακού τηλεοπτικού πομπού/αναμεταδότη 
όπως ορίζεται στην αγγλική ορολογία: «Digital 
Video Broadcasting Terrestrial-Gap filler». Το εν 
λόγω μηχάνημα εκπομπής παρέχει τη δυνατό-
τητα στον διαχειριστή του δικτύου ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης, να 
το χρησιμοποιήσει ώστε να καλύψει μια προβληματική περιοχή τηλεοπτι-
κής λήψης. όι στόχοι του έργου επικεντρώθηκαν στη βελτιστοποίηση της 
γραμμικότητας και εγκυρότητας στον τελικό ενισχυτή του μηχανήματος. 
Πάνω σε αυτό τον άξονα, έχει επίσης εφαρμοστεί η τεχνολογία μικροται-
νιακών κυκλωμάτων, με την οποία έχουμε επιτύχει ένα πολύ σημαντικό 
επίτευγμα όσον αφορά τη μείωση στο κόστος παραγωγής του κυκλώματος 
όπως θα επεξηγηθεί αργότερα. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε χρησιμοποι-
ήσει τελευταίας τεχνολογίας ημιαγωγούς τύπου laterally diffused metal 
oxide semiconductor (LDMOS) όπως MRFE6VP5600, MRFE6VP61K25, κλπ 
πάνω σε τοπολογία Single-Ended και Push-Pull όπως επεξηγείται παρα-
κάτω.
Όπως έχει τεκμηριωθεί εργαστηριακά οι ημιαγωγοί LDMOS παρέχουν 
πολύ υψηλότερες προδιαγραφές σε σχέση με παλαιότερου τύπου ημια-
γωγούς Τρανζίστορ και Mosfets όταν εφαρμόζονται για την ενίσχυση του 
ψηφιακού διαμορφωμένου σήματος COFDM λόγω της υψηλής γραμμικό-
τητας και αποτελεσματικότητας που παρέχουν. Παρά τα εν λόγω πλεονε-
κτήματα, κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών δοκιμών, είχε διαπιστω-
θεί ότι οι ημιαγωγοί LDMOS σε αντίθεση με άλλους παλαιότερου τύπου 
ημιαγωγούς, παρουσιάζουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα αστάθειας κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας τους, που προέρχεται από την αύξηση της 
θερμοκρασίας στο κέλυφός τους η οποία παρουσιάζεται ανάλογη με το 
ρεύμα ηρεμίας γνωστό ως «Quiescent Current» όπως δίδεται στη γραφική 
παράσταση στο σχήμα 1. αξίζει να σημειωθεί ότι το ρεύμα ηρεμίας κα-
θορίζει την τάξη λειτουργίας του ενισχυτή και συνεπώς την αναμενόμενη 
γραμμικότητά του σε σχέση με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
όπως ονομάζεται στην αγγλική ορολογία «Back OFF» που καθορίζεται 
στις προδιαγραφές του κυκλώματος. Συνεπώς η εν λόγω αστάθεια αφού 
δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια των πειραματικών 
δοκιμών, στο «Back OFF», έπρεπε να διορθωθεί με ακρίβεια βάσει του και-
νοτομικού κυκλώματος ελέγχου που έχουμε αναπτύξει όπως παρουσιά-
ζεται στο σχήμα 2. χωρίς το εν λόγω, βάσει της γραφικής παράστασης 
που δίδεται στο σχήμα 1, αποδεικνύεται η αύξηση στο ρεύμα ηρεμίας να 
είναι σχεδόν γραμμική και ανάλογη με τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται 
πάνω στο κέλυφος του ημιαγωγού LDMOS, έτσι ώστε χωρίς την ανάλο-
γη αποζημίωση να είχε μεταβάλει τις αναμενόμενες προδιαγραφές του 
κυκλώματος. Το πείραμα κράτησε μόνο λίγα λεπτά, διότι όταν η θερμο-
κρασία πάνω στο κέλυφος του ημιαγωγού κυμάνθηκε από 44 στους 79 
βαθμούς Κελσίου θα τον κατάστρεφε εξ ολοκλήρου αφού η κατανάλωσή 
του σε ηρεμία, από 63W αυξήθηκε σε 96W.
Σημαντικό ερευνητικό αποτέλεσμα είναι η μαθηματική συνάρτηση όπως 
απορρέει από τις μετρήσεις που εκφράζει τη σχέση της θερμοκρασίας 
του LDMOS ως προς το ρεύμα ηρεμίας όπως: Y=0.0308X+0.6781 όπου 

Y=IDQ, Τ=Θερμοκρασία, έτσι συνεπάγεται ότι: 
IDQ=0.0308*T+0.6781 η οποία φόρμουλα θα 
χρησιμοποιηθεί για τον μελλοντικό σχεδιασμό 
ενισχυτών DVB-T για πιο καλή εγκυρότητα και 
απόδοση στη λειτουργία των κυκλωμάτων.
Τα αποτελέσματα που αφορούν το κύκλωμα 
ελέγχου δίδονται στο σχήμα 3 όπου φαίνεται 
η πλήρης εξομάλυνση του ρεύματος ηρεμίας 

(IDQ) και συνεπώς η πολύ καλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία στη λει-
τουργία του ενισχυτή. 
ακόμα ένα πολύ καινοτομικό ερευνητικό αποτέλεσμα πάνω στη βελ-
τιστοποίηση του τελικού ενισχυτή ενός πομπού αναμεταδότη DVB-T, 
είναι η αύξηση της ποιότητάς του εφαρμόζοντας την τεχνολογία μικρο-
ταινιακών κυκλωμάτων. Η εν λόγω δεν χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα 
σχεδόν καθόλου στην μπάντα ιιι, για ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση. ό 
λόγος αφορά κυρίως τις μεγάλες διαστάσεις των τυπωμένων γραμμών 
μεταφοράς οι οποίες πρέπει να σχεδιαστούν ώστε το μήκος τους να 
είναι το ένα τέταρτο του μήκους κύματος μέσα στην μπάντα λειτουρ-
γίας του ενισχυτή. Ως αποτέλεσμα, σήμερα εφαρμόζονται σχεδόν εξ ➤
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Βελτιστοποίηση Ψηφιακών Επίγειων Τηλεοπτικών πομπών 
DVB-T και Ψηφιακού Αναμεταδότη - Gap Filler

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ως ένα εκ των μέσων βελτίωσης 
της ποιότητας υπηρεσιών μηχανικής στην Κύπρο

ςχήμα 1: Η Αστάθεια στο Ρεύμα ηρεμίας 
του Ημιαγωγού LDMOS.

ςχήμα 5: Ισχύς Εξόδου DVB-T.

ςχήμα 3: Η Εξομάλυνση του ςφάλματος 
στο Ρεύμα Ηρεμίας από το Καινοτομικό 
ςύστημα Ελέγχου.

ςχήμα 6: Ισχύς Εξόδου DRM+.

ςχήμα 4: ςύγκριση μεταξύ των δύο Ενισχυτών ςήματος DVB-T.

ςχήμα 2: Κύκλωμα Ελέγχου και Αποζημίωσης του ςφάλματος.

Η τυποποίηση και συνεπακόλουθα τα ευρω-
παϊκά και άλλα πρότυπα είναι σημαντικά και 

πολύτιμα εργαλεία στην καθημερινή εργασία του 
μηχανικού. Τα πρότυπα εκφράζουν τη συναίνεση 
ειδικών στον κόσμο σε διαφορετικούς τομείς της 
βιομηχανίας: από σταθμούς παραγωγής ενέργειας 
και την ενεργειακή απόδοση έως τις συγκοινω-
νίες, τους οικοδομικούς κώδικες, τα συστήματα 
διαχείρισης ποιότητας, την κλιματική αλλαγή, την 
υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλεια καθώς και 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Σε 
παγκόσμια κλίμακα τα πρότυπα υποστηρίζουν 
την ταχεία οικονομική ανάπτυξη διαδίδοντας τις 
βέλτιστες πρακτικές στις αναπτυσσόμενες χώρες 
αποφεύγοντας έτσι την «επινόηση του τροχού». 
Προάγουν την ιχνηλασιμότητα, τη συνεχή βελτίω-
ση, την παραγωγικότητα και εν τέλει την ποιότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών και έργων. Παρ’ 
όλα αυτά, η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προτύ-
πων και των δομημένων τεχνικών προδιαγραφών 
στην Κύπρο δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσαμε, 
και από αυτόν τον γενικό κανόνα δεν εξαιρείται η 
οικογένεια των μηχανικών. 
Ήταν κοινή διαπίστωση πως το κόστος ανάκτη-
σης των ευρωπαϊκών προτύπων στη Δημοκρατία 
αποτελούσε ένα πρόσθετο οικονομικό βάρος για 

ιδιώτες επαγγελματίες μηχανικούς, που συχνά 
χρειάζονται πρότυπα στο πλαίσιο της άσκησης 
του επαγγέλματός τους, ιδιαίτερα μέσα στις πρω-
τόγνωρες συνθήκες που αντιμετωπίζει η οικονο-
μία γενικότερα. Δεδομένο ήταν και το περιθώριο 
περαιτέρω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των μηχανικών για τη χρησιμότητα και την προ-
στιθέμενη αξία της τυποποίησης και των ευρωπα-
ϊκών και άλλων προτύπων στην καθημερινή τους 
εργασία. 
Στη βάση όλων των πιο πάνω και με στόχο την 
περαιτέρω ενθάρρυνση και διευκόλυνση της 
πρόσβασης των επαγγελματιών μηχανικών στον 
κόσμο των ευρωπαϊκών προτύπων και στη χρησι-
μότητά τους, το εΤεΚ και ο Κυπριακός όργανισμός 
Τυποποίησης (CYS) συνομολόγησαν μια καινοτόμα 
και αμοιβαία επωφελή συμφωνία. με την υπογρα-
φή της υπό αναφορά συμφωνίας, που έγινε τον 
περασμένο μάιο, όλα τα τακτοποιημένα μέλη του 
εΤεΚ (φυσικά πρόσωπα) τα οποία έχουν σε ισχύ 
άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικής για το 
τρέχον έτος, έχουν τη δυνατότητα ετήσιας εγγρα-
φής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του CYS. 
με την εγγραφή τους τα μέλη θα έχουν σε ετή-
σια βάση τη δυνατότητα ανάκτησης μέχρι και τρι-
ών ευρωπαϊκών προτύπων σε ηλεκτρονική μορφή, 

χωρίς κανένα κόστος. Παράλληλα, εφόσον έχουν 
εγγραφεί, θα έχουν την προαιρετική επιλογή να 
γίνουν συνδρομητές έναντι πολύ χαμηλού ετήσιου 
τέλους για να έχουν πρόσθετα προνόμια. χαρακτη-
ριστικά αναφέρεται ότι με μια προαιρετική ετήσια 
συνδρομή 100 ευρώ πλέον ΦΠα οι ενδιαφερόμε-
νοι μηχανικοί θα έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης 
σε ετήσια βάση μέχρι και 12 ευρωπαϊκών προτύ-
πων, πέραν των άλλων εκπτωτικών προνομίων που 
θα έχουν. αξιοσημείωτο γεγονός είναι επίσης η 
πρόθεση πλήρους μηχανογράφησης και αξιοποί-
ησης προσεγγίσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
στο όλο σύστημα. απώτερος στόχος και των δύο 
οργανισμών είναι η βέλτιστη αξιοποίηση της τε-
χνογνωσίας και των άλλων θετικών στοιχείων που 
παρέχουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ως μέσο για τη 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε-
σιών μηχανικής και την αύξηση της αποδοτικότητας 
και παραγωγικότητας στην κυπριακή οικονομία. εί-
ναι αναντίλεκτο πως η προαναφερόμενη συμφωνία 
και υπηρεσία-διευκόλυνση στους μηχανικούς είναι 
ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Χρίστος Μαξούλης, 
Μηχανολόγος μηχανικός, MBA 

Επιστημονικός Λειτουργός στο ΕΤΕΚ 
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Ο δρ Γιάννης Φεσάς, χημικός μηχανικός, σύμ-
βουλος σε θέματα ενέργειας και περιβάλλο-

ντος και τέως πρόεδρος του Συνδέσμου χημικών 
μηχανικών έχει μακρά εμπειρία σε περιβαλλοντι-
κά ζητήματα που χρονολογείται μερικές δεκαετί-
ες. Πρόσφατα βραβεύτηκε με το βραβείο Green 
Leader Award σε εκδήλωση για περιβαλλοντικά 
βραβεία, κάτι το οποίο, όπως ο ίδιος εκμυστηρεύ-
εται, ήταν μεγάλη έκπληξη καθώς δεν ήταν ποτέ 
ακτιβιστής περιβαλλοντιστής και ο ίδιος θεωρεί τον 
εαυτό του «εξ επαγγέλματος περιβαλλοντολόγο». 
ό δρ Φεσάς μίλησε στο ΚΥΠε με αφορμή τη βρά-
βευσή του και ξεδίπλωσε τις απόψεις του για μια 
σειρά από θέματα, όπως τη μείωση του όγκου 
των αποβλήτων, τη μείωση του λειτουργικού κό-
στους της δημόσιας υπηρεσίας, την αναπτυξιακή 
πολιτική του κράτους σε σχέση με θέματα περι-
βάλλοντος, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό των 
πόλεων και την καλλιέργεια κουλτούρας και συ-
νείδησης στους πολίτες. Τον ρωτάμε κατ’ αρχήν 
για τη βράβευσή του, την οποία θεωρεί ως ανα-
γνώριση για μια φιλοπεριβαλλοντική δραστηριό-
τητα από μια διαφορετική σκοπιά από αυτή που 
είναι κοινά αντιληπτή. ό ίδιος, λέει, ασχολείται 
με την πρόληψη και την επίλυση περιβαλλοντι-
κών προβλημάτων στην πηγή τους, πάντοτε στο 
πλαίσιο της κυπριακής πραγματικότητας, κύρια 
στοιχεία της οποίας είναι τα μικρά μεγέθη και η 
απομόνωση. «χρειάζονται όλες οι δεξιότητες και 
οι εμπειρίες σε μιαν οικονομία, γι’ αυτό και θα με 
βρείτε κατηγορηματικά αντίθετο σε όποιον ζητά 
το κλείσιμο βιομηχανιών και βιοτεχνιών ή τη με-
τακίνησή τους έξω από τη δική του γειτονιά και 
στη γειτονιά κάποιου άλλου», λέει χαρακτηριστικά. 
Όπως ο ίδιος τονίζει, το βραβείο σημαίνει για τον 
ίδιο ότι θα πρέπει να αγωνιστεί όσο μπορεί εναντί-
ον «του περιβαλλοντικού λαϊκισμού και της χημει-
οφοβίας, και να αντισταθεί περισσότερο απέναντι 
στο αντιβιομηχανικό κλίμα που καλλιεργείται με 
την ανοχή του κράτους και των οργανώσεων των 
επιχειρηματιών». «όι τελευταίοι δεν είναι άμοιροι 
ευθυνών γι’ αυτό το αρνητικό κλίμα και θα πρέ-
πει να δρουν ώστε να μην δίνονται επιχειρήματα 
σε όσους πολεμούν τον τομέα που προσφέρει τις 
πλείστες ευκαιρίες ανάπτυξης πρακτικών δεξιο-
τήτων και εμπειριών και τη διατήρησή τους στον 
τόπο μας. Η κοινωνία μας δεν κατάφερε να ξεχω-
ρίσει τη διαφορά μεταξύ γνώσεων και εμπειρίας 
και κατ’ επέκταση ούτε πώς να τις διαχειριστεί. όι 
νέοι μας συσσωρεύουν γνώσεις αλλά δεν έχουν 
εμπειρίες», δηλώνει ο δρ Φεσάς.

Ελλείψεις και αδυναμίες
Σε ερώτηση πού αποδίδει ο ίδιος τις διάφορες 
αδυναμίες και ελλείψεις σε θέματα περιβάλλοντος 
και γιατί στην Κύπρο θεσπίζουμε νομοθεσίες που 
δεν εφαρμόζουμε και δημιουργούμε επιτροπές 
χωρίς αντικείμενο εργασίας, ο δρ Φεσάς απαντά 
ότι οι ελλείψεις και οι αδυναμίες σε θέματα πε-
ριβάλλοντος, όπως και σε πολλά άλλα ζητήμα-
τα, είναι απόρροια του γεγονότος ότι ποτέ δεν 
φτιάξαμε ένα κράτος με αναπτυξιακή δομή και 
αντί αυτού μεγεθύναμε την αποικιακή διοικητική 
υποδομή με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα το κρά-
τος να ταλαιπωρεί τον πολίτη αντί να τον βοηθά.  
«Τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν αφορούν 
μόνο στερεά απόβλητα, σκουπίδια κλπ., αλλά και 
υγρά και αέρια, και όχι μόνο. Έχουμε περιβαλλο-
ντικά προβλήματα που πηγάζουν από λανθασμέ-
νους πολεοδομικούς σχεδιασμούς, χωροθετήσεις 
ή και παραλείψεις πολλές φορές ανεξήγητες. 
Πολλές φορές διερωτήθηκα γιατί ενώ υπάρχει 
τόση γνώση και μάλιστα εύκολα προσβάσιμη γύρω 
μας, αυτή δεν αξιοποιείται», σημειώνει. ό ίδιος 
θεωρεί ότι το θέμα των στερεών αποβλήτων 
δεν είναι τόσο πολυσύνθετο και περίπλοκο όσο 
παρουσιάζεται και ότι στην ουσία θα πρέπει να 
το αντιμετωπίσουμε από διαφορετική σκοπιά. 
«Προωθώντας τον διαχωρισμό στην πηγή (με τον 
σωστό τρόπο) μπορούμε να φτάσουμε και στο 
ιδανικό επίπεδο όπου οι σταθμοί διαλογής υλικών 
να μπορούν να είναι κυριολεκτικά μέσα στην κάθε 
γειτονιά», σημειώνει. Όπως εξηγεί στο ΚΥΠε ο 
δρ Φεσάς, για να γίνει ο διαχωρισμός στην πηγή 
χρειάζεται να γίνουν μερικά πράγματα όπως η 
δημιουργία στρατηγικού σχεδίου χωρίς κενά και 
παραλείψεις και η αναγνώριση της εθελοντικής 
προσφοράς εργασίας του πολίτη που κάνει τον 
διαχωρισμό. «ό πολίτης θέλει να δει χρεώσεις και 
δημοτικούς φόρους να μειώνονται και κοινωφελή 
έργα, μικρά και μεγάλα, να ξεφυτρώνουν στις γει-

τονιές, το χωριό και την πόλη του», αναφέρει.
 
Οι Κύπριοι καταναλωτές
ό δρ Φεσάς θεωρεί ότι οι Κύπριοι καταναλωτές 
έχουν γενικά φιλότιμο και είναι ευαίσθητοι σε θέ-
ματα περιβάλλοντος αρκεί να επικοινωνήσουν μαζί 
του με τον σωστό τρόπο.
«Ένας λαός που δείχνει τόση γενναιοδω-
ρία και ευαισθησία για τον συνάνθρωπό του 
σε ώρες ανάγκης είναι άδικο να κατηγορείται 
συλλογικά ότι δεν έχει ευαισθησία για το πε-
ριβάλλον. απλά θα πρέπει να μεταφέρουμε τα 
μηνύματα με τον σωστό τρόπο», σημειώνει. 
ό δρ Φεσάς πιστεύει ότι για να περάσουν τα 
σωστά μηνύματα στον κόσμο χρειάζεται επιστη-
μονική εργασία από επικοινωνιολόγους, επιμο-
νή και υπομονή και το κυριότερο ο καταρτισμός 
ενός επικοινωνιακού σχεδίου, μελετημένου από 
ειδικούς που να καλύπτει την κάθε πτυχή και να 
φτάνει στον στοχευόμενο αποδέκτη κάθε φορά. 
Στη συνέντευξή στο ΚΥΠε ο δρ Φεσάς δεν κρύ-
βει και την απογοήτευσή του για τον τρόπο με 
τον οποίο λειτουργεί το κράτος στα συγκεκριμένα 
θέματα. «αρκετές φορές το κυβερνητικό κατεστη-
μένο της ρύθμισης του περιβάλλοντος (πολεοδο-
μικού, βιομηχανικού και άλλου) σαμποτάρισε και 
ματαίωσε προσπάθειες έκφρασης διαφορετικής 
άποψης που θα έβαζε τα πράγματα σε μια πιο σω-
στή βάση με απόλυτο γνώμονα το συμφέρον του 
τόπου. όι πολίτες της Κύπρου γίνονται θύματα της 
αντιδραστικής τακτικής ορισμένων βολεμένων, 
από καθέδρας ‘ειδικών’, και πρέπει να είναι απο-
φασισμένοι να διεκδικήσουν και να υλοποιήσουν 
έργα και πρακτικές σε πείσμα της μίζερης και κο-
ντόφθαλμης αυτής δημοσιοϋπαλληλικής αδιαλλα-
ξίας», λέει χαρακτηριστικά. «Κάποτε ο καταναλω-
τής βρίσκεται μπροστά σε διλήμματα διότι κάποιος 
άλλος πριν από αυτόν έκαμε ορισμένες επιλογές. 
μερικά απλά παραδείγματα είναι η αλλαγή από 

Εύκολα μειώνεται ο όγκος αποβλήτων, με σωστά μηνύματα 
όχι περιβαλλοντικό λαϊκισμό, εκτιμά ο δρ Φεσάς 
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ςύΝεΝτεύΞΗ ςτο ΚύΠΡΙΑΚο ΠΡΑΚτοΡεΙο εΙΔΗςεΩΝ (ΚύΠε) γυάλινες επιστρεφόμενες φιάλες γάλακτος σε μη 
επιστρεφόμενα χάρτινα κουτιά ή επιστρεφόμενες 
γυάλινες φιάλες κρασιού σε μη επιστρεφόμενες ή 
χρήση χαρτοπετσετών αντί υφασμάτινων πετσε-
τών σε εστιατόρια κλπ. μπορεί όλα τα πιο πάνω να 
έγιναν με πρόθεση τη μείωση του κόστους αγο-
ράς, διανομής και παροχής ενός αγαθού, αλλά με-
ταφέρουν το κόστος στον πολίτη μέσω αυξημένου 
κόστους διαχείρισης των αποβλήτων», αναφέρει. 
Όσο για την απουσία κυρώσεων ο δρ Φεσάς θεω-
ρεί ότι υστερούμε για πολλούς λόγους. «Πρόσφατα 
έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι και τα πρόστιμα, αλλά 
χρειάζεται προσοχή για να μην φτάσουμε στο 
άλλο άκρο με τον υπέρμετρο ζήλο», αναφέρει.

Περιβαλλοντική κουλτούρα
Σε παρατήρηση ότι σε πολλές χώρες της εε οι 
πολίτες έχουν περιβαλλοντική κουλτούρα και 
συνείδηση, και ερωτηθείς πού οφείλεται αυτό, ο 
δρ Φεσάς υποστήριξε ότι η ανθρώπινη συμπε-
ριφορά δεν έχει εθνικότητα και ότι η εξήγηση 
όσον αφορά τα σκουπίδια ίσως να βρίσκεται στο 
ότι οι αρχές στην ευρώπη άρχισαν πολύ πιο νω-
ρίς, και τα λόγια με τα έργα τους είχαν συνοχή, 
κάτι που στην Κύπρο δεν ισχύει. «Πάρα πολλοί 
άνθρωποι διαχωρίζουν τα σκουπίδια τους για να 
τα δουν μετά να ξανασμίγουν στα ίδια φορτηγά 
αυτοκίνητα και να καταλήγουν σύμμεικτα στον 
ίδιο σκυβαλότοπο. όι αρχές δεν φαίνεται να αντι-
λαμβάνονται την ανάγκη για αυτή τη συνοχή που 
θα περιλαμβάνει τόσο τη σωστή επικοινωνιακή 
στρατηγική αλλά και την ανταμοιβή του πολίτη 
για την εθελοντική του εργασία για τον διαχωρι-
σμό και την καλή του συμπεριφορά», αναφέρει. 
ό δρ Φεσάς πιστεύει επίσης ότι η συμμόρφωση με 
τους νόμους, τους κανονισμούς και την ορθή λο-
γική είναι καθαρά μια προσωπική και ατομική υπό-
θεση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι την ώρα που 
ένας στέκεται μπροστά από το σκυβαλοδοχείο του 
σπιτιού του ή της επιχείρησής του δεν τον βλέπει 
κανένας και δεν τον αστυνομεύει κανένας και εκεί 
θα πάρει την απόφαση πού θα ρίξει το αντικείμενο 
που θέλει να απορρίψει. ό ίδιος θεωρεί ότι μπο-
ρούν να γίνουν απλά, μικρά βήματα, τα οποία θα 
βοηθήσουν τον κόσμο να υιοθετήσει την επιθυμη-
τή συμπεριφορά όπως είναι τα παρακάτω:
να ενθαρρύνουμε τη χρήση σκυβαλοδοχείων στις 
κουζίνες, που να έχουν ορθογώνια διατομή. όι 
κυλινδρικοί σκουπιδοτενεκέδες σπαταλούν χώρο. 
Έτσι μπορούμε να βάλουμε περισσότερους από 
έναν και να διευκολύνουμε τον διαχωρισμό.
να ενθαρρυνθεί η χρήση δύο μόνο σκυβαλοδοχεί-
ων στις κουζίνες. Ένας για τα «καθαρά» και ένας 
για τα «λερωμένα» (οργανικά). Τα χρώματα να περι-
οριστούν μόνο στο μαύρο και το πράσινο (ας μην 
αναλώσουμε άλλο χρόνο να συζητούμε ποια πρέ-
πει να είναι τα χρώματα και γιατί!), το ίδιο να γίνει 

και με τα σακούλια. να τυπωθεί πάνω στα σκυβα-
λοδοχεία της κουζίνας το πολύ απλό σλόγκαν «Τα 
σκουπίδια σας είναι καθαρά. μην τα λερώνετε! Δι-
αχωρίστε!». να γίνει μια παράλληλη και κατάλληλη 
εκστρατεία για «εκπαίδευση» του πολίτη στο πώς 
να διαχωρίζει σωστά.

Επιχειρήσεις 
«Κάποιες επιχειρήσεις με σημαντική παραγω-
γή ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. αλυσίδες fast 
food) λειτουργούν με τρόπο που ο πελάτης 
δεν έχει επιλογή άλλη από το να απορρίψει τα 
άχρηστά του σε έναν κοινό κάδο. Θα πρέπει να 
πεισθούν να αλλάξουν αυτό τον τρόπο απόρρι-
ψης. Σας βεβαιώνω ότι ο πολίτης θα συμμορφω-
θεί. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στα ξενοδοχεία 
και στα σχολεία, τα γραφεία, τις αερογραμμές, 
τις καντίνες των εργοστασίων κλπ.», αναφέρει. 
Όσον αφορά τη μείωση του λειτουργικού κόστους 
στη δημόσια υπηρεσία με τη σωστή διαχείριση 
των σκουπιδιών ο δρ Φεσάς θεωρεί ότι μπορεί να 
μειωθεί με τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, 
μελανιού και άλλης γραφικής ύλης αλλά και με την 
αύξηση της παραγωγικότητας που είναι το κυριό-
τερο. Θα πρέπει, τονίζει, να επιταχυνθεί η ψηφιο-
ποίηση της διακίνησης και αρχειοθέτησης πληρο-
φοριών και να μειωθεί ο αριθμός των αντιτύπων 
(σε χαρτί) που ζητούνται να υποβληθούν από τους 
πολίτες. «Η αύξηση της παραγωγικότητας ξεκι-
νά μόνο με το να γίνει αντιληπτό ότι παραγωγι-
κότητα δεν σημαίνει μόνο να δουλεύει κάποιος 
περισσότερο και πιο γρήγορα, αλλά να δουλεύει 
πιο έξυπνα», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Κάποιος 
μπορεί να είναι πάρα πολύ γρήγορος στο να κάνει 
τα λάθος πράγματα. Η παραγωγικότητα αυξάνεται 
μόνο όταν εντοπιστούν οι σπατάλες χρόνου, χώ-
ρου, υλικών, ενέργειας και προσπάθειας. Πρέπει να 
απαλλαγούμε από τη νοοτροπία ότι όταν πληρώνει 
άλλος εμείς δεν έχουμε κόστος!»

ςπουδές περιβάλλοντος
Δεν μπορούμε παρά να ρωτήσουμε τον δρα Φεσά 
αν ο τομέας του περιβάλλοντος έχει μέλλον στην 
Κύπρο και γιατί να ασχοληθεί ένας νέος με σπου-
δές που σχετίζονται με το περιβάλλον. Θεωρεί ότι η 
προστασία και η φροντίδα του περιβάλλοντος είναι 
ένα οριζόντιο θέμα και ότι θα πρέπει να ενταχθεί 
στην εκπαίδευση κάποιο μάθημα σχετικό με το πε-
ριβάλλον και τη διαχείρισή του σε όλα τα προγράμ-
ματα σπουδών όλων των επιστημονικών κλάδων. 
«Στην Κύπρο δεν έχουμε έλλειψη δουλειών αλλά 
έλλειψη θέσεων. Υπάρχουν πολλές δουλειές με 
την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα 
που πρέπει να γίνουν. Όσον αφορά την προσωπι-
κή στάση του οποιουδήποτε ατόμου οι δουλειές 
που τον ενδιαφέρει να γίνουν μπορούν να εκτε-
λεστούν με αυξημένες ώρες εργασίας, εθελοντική 

εργασία και κλέβοντας ώρες από την ανάπαυση 
ή την οικογένεια. αν κάποιος ενδιαφέρεται να 
γίνει μια δουλειά, αλλά δεν έχει τον χρόνο ή τις 
γνώσεις ή τη διάθεση τότε θα την αναθέσει σε 
κάποιον άλλο έναντι κάποιου ανταλλάγματος», 
αναφέρει. «αλίμονο λοιπόν οι νέοι και οι νέες 
μας, ο πιο πολύτιμός μας εθνικός πόρος, να πε-
ριμένουν κάποιους άλλους να τους βάλουν να 
κάμουν τις δουλειές τους. Διότι περί αυτού πρό-
κειται. Σε μια θέση εργασίας ένας κάνει τη δου-
λειά που θέλει κάποιος άλλος να γίνει», αναφέρει. 
ό δρ Φεσάς συμβουλεύει τους νέους, προτού 
πάρουν την απόφαση για σπουδές, να σκεφτούν 
ότι η επιλογή μπορεί να τους παγιδεύσει και ότι 
καλύτερα να ακολουθήσουν οποιοδήποτε κλά-
δο θέλουν στις βασικές επιστήμες, τη μηχανική 
και τις κλασικές ειδικότητες και μετά να εξειδι-
κευθούν σε επιστήμες περιβάλλοντος. «να μην 
μας διαφεύγει η ανάγκη για την διά βίου εκπαί-
δευση που μπορεί να γίνει σχετικά ανώδυνα αν 
υπάρχουν οι σωστές βάσεις παρά να καταντήσει 
‘διά βίας εκπαίδευση’, όταν θα πρέπει κάποιος 
να αλλάξει κλάδο επειδή έκανε μια λανθασμένη 
και βιαστική αρχική επιλογή, ιδιαίτερα μπαίνο-
ντας στην εξειδίκευση πολύ νωρίς», αναφέρει. 

όικιακά απορρίμματα
Σε ερώτηση αν θεωρεί ότι ως Κύπρος έχουμε αρ-
γήσει σε θέματα περιβάλλοντος ή αν ακόμη υπάρ-
χει χρόνος αρκεί να δράσουμε σωστά, ο δρ Φεσάς 
υπενθυμίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη Δημόσια Δια-
βούλευση για την εφαρμογή νέων κανονισμών για 
τα οικιακά απορρίμματα. «Τώρα είναι η ώρα για τον 
κάθε πολίτη να εκφράσει τις απόψεις και τις ιδέες 
του αλλά και του αρμόδιου τμήματος να ακούσει 
και να αξιολογήσει χωρίς προκαταλήψεις αυτές 
τις απόψεις και τις ιδέες. Δυστυχώς οι εμπειρίες 
μου μέχρι σήμερα για τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις 
είναι ότι γίνονται όχι για να καταγραφούν και να 
ληφθούν υπόψη οι ιδέες της ευρύτερης κοινωνίας 
αλλά για να ικανοποιηθεί η απαίτηση της ευρωπα-
ϊκής Ένωσης για αυτό το θεσμικό εργαλείο», ανα-
φέρει. ό δρ Φεσάς τονίζει ότι στην παρούσα πε-
ρίπτωση θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι 
πρέπει να ξεκαθαρίσει μια για πάντα το ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς των σκουπιδιών και ότι δεν είναι 
αυτονόητο ότι ανήκουν στους δήμους, τις κοινό-
τητες, το κράτος ή αυτόν που τα συλλέγει ή αυτόν 
που τα κατέχει. «Η σχετική νομοθεσία περί Δήμων 
και Κοινοτήτων αναφέρεται στη συλλογή και δι-
αχείριση αλλά έγινε και πριν πάρα πολλά χρόνια, 
πριν αρχίσει το ενδιαφέρον για τα πολύτιμα υλικά 
μέσα στα σκύβαλα. ιδιαίτερα σημαντικό είναι το 
ξεκαθάρισμα του πότε μεταβιβάζεται η ιδιοκτησία. 
Υπάρχουν σχετικές μελέτες στη βιβλιογραφία που 
μπορούν να πείσουν και τους πιο δύσπιστους ότι 
το ζήτημα δεν είναι ασήμαντο», αναφέρει.
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Π Α Ρ Ε Μ β Α ς Ε Ι ς  Ε Τ Ε Κ

To Eπιμελητήριο χαιρέτισε την απόφαση 
της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας Κύπρου 

(ραεΚ) για λογιστικό διαχωρισμό του κόστους 
της επιθεώρησης-ελέγχου της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης και χρέωσης του κόστους στον 
ενδιαφερόμενο όπως και την απόφαση για 
μεταφορά της δραστηριότητας αυτής από τη 
σφαίρα της αποκλειστικής αρμοδιότητας στα 
πλαίσια του δημόσιου δικαίου στη σφαίρα της 
ρυθμιζόμενης δραστηριότητας στα πλαίσια του 
ιδιωτικού δικαίου. 
με επιστολή του προς το τμήμα Ηλεκτρομη-
χανολογικών Υπηρεσιών το εΤεΚ σημείωσε ότι 
με τις κατάλληλες ρυθμίσεις η επιλογή αυτή θα 
οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας 
και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
χωρίς να επηρεαστεί το ομολογουμένως υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας που εξασφαλιζόταν με την 
υφιστάμενη ρύθμιση. 
Το εΤεΚ σημειώνει στην επιστολή του ότι συμ-
φωνεί με τον αρμόδιο υπουργό πως η νέα ρύθ-
μιση θα πρέπει να στοχεύει με ισορροπημένο 
τρόπο στην ασφάλεια, στην ποιότητα και στη συ-
γκράτηση του κόστους, εξού και η εισήγηση του 
επιμελητηρίου στοχεύει ακριβώς σε αυτό:
α. Το εΤεΚ θεωρεί ότι πρέπει να γίνει από την 
αρχή το αυτονόητο σε ό,τι αφορά τη ραχοκο-
καλιά του συστήματος. Η όλη διαδικασία πρέπει 
να μηχανογραφηθεί και η υποβολή της έκθεσης 
επιθεώρησης μαζί με τις παρατηρήσεις κλπ του 
νομικού ή φυσικού προσώπου να γίνεται και να 
καταχωρείται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής σε 
πραγματικό χρόνο (real time), είτε αυτή αφορά 
έγκριση, είτε έγκριση με παρατηρήσεις, είτε 
απόρριψη, κ.ο.κ. 
με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η τυποποίηση 
και ιχνηλασιμότητα του ελέγχου, κάτι που θα 
βοηθήσει την εποπτεία του όλου συστήματος. 
Παράλληλα, θα ενισχυθεί η αμεροληψία και η 
ανεξαρτησία του ελεγκτή/επιθεωρητή και θα 
αποφευχθούν φαινόμενα που θα οδηγήσουν 
στη διάβρωση της ποιότητας και της ασφάλειας.
Παρόμοιο σύστημα έχει εφαρμοστεί με επιτυχία 
στα ΚΤεό από το τμήμα όδικών μεταφορών. Δεν 
απαιτεί ιδιαίτερους πόρους, αποτελεί επένδυση 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, προάγει την πα-
ραγωγικότητα και μέσω της ιχνηλασιμότητας την 
αμεροληψία και συνεπώς την ασφάλεια! 
Τέλος, με δεδομένη την ανάγκη μεταβατικών 
ρυθμίσεων, θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε στη 
συνέχεια, η πιο πάνω προτεινόμενη ρύθμιση δεν 

θα καθυστερήσει τη διαδικασία εισαγωγής του 
νέου μοντέλου καθώς η προεργασία και μηχανο-
γράφηση του όλου συστήματος μπορεί να γίνει 
στο διάστημα κατά το οποίο θα εφαρμόζονται οι 
μεταβατικές ρυθμίσεις. 
β. Σε ό,τι αφορά την καταρχήν εισήγηση του 
τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για 
«αδειοδοτημένους και διαπιστευμένους όργανι-
σμούς ελέγχου» το εΤεΚ διαφωνεί με την προ-
σέγγιση της διαπίστευσης με βάση το ISO 17020 
Conformity assessment - Requirements for the 
operation of various types of bodies performing 
inspection από τον ΚόΠΠ ή το εΣΥΔ κλπ. 
Άποψη του επιμελητηρίου είναι πως η επιλογή 
της διαπίστευσης σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο 
θέμα υπερβαίνει την αρχή της αναλογικότητας, 
καθώς είναι μία υπέρ το δέον σε απαιτήσεις, 
κριτήρια και κόστος διαδικασία, η οποία επιπρό-
σθετα είναι και χωρίς ευελιξία. Συνεπώς πέραν 
της μετακύλισης του (πρόσθετου) κόστους στον 
καταναλωτή, η συγκεκριμένη επιλογή ενδέχεται 
να δημιουργήσει ιδιωτικά ολιγοπώλια με όλους 

στους κινδύνους προσυνεννόησης, προβλήματα 
γεωγραφικής κάλυψης κλπ.
Σε κάθε περίπτωση το εΤεΚ αναγνωρίζει ότι 
υπάρχουν στοιχεία / κριτήρια στο διεθνές πρό-
τυπο ISO 17020 τα οποία θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την έγκριση των νομικών 
ή φυσικών προσώπων (εφεξής φορέων) που θα 
μπορούν να αναλάβουν τη διεξαγωγή ελέγχων / 
επιθεωρήσεων για σκοπούς ηλεκτροδότησης τα 
οποία καταγράφονται πιο κάτω: 
Κριτήρια – Στοιχεία από το ISO 17020 Conformity 
assessment - Requirements for the operation of 
various types of bodies performing inspection τα 
οποία μπορούν να αξιοποιηθούν:
i. Διάρθρωση 
ελέγχους/ επιθεωρήσεις μπορεί να διενεργεί 
κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο πληροί 
τα κριτήρια τα οποία θα καθοριστούν.
Το πρόσωπο αυτό πρέπει έχει κατάλληλη ασφά-
λιση επαγγελματικής ευθύνης. 
νοείται ότι την αρχική αδειοδότηση, ανανέω-
ση της άδειας και εποπτεία των φορέων αυ-
τών θα την έχει το ΤΗμΥ το οποίο μπορεί να 
έχει υποστήριξη από ιδιώτες εμπειρογνώμονες 
(αξιολογητές του ΚόΠΠ, επιθεωρητές συστημά-
των ποιότητας κ.ο.κ., άλλους εμπειρογνώμονες 
κ.ο.κ.). 
ii. Αμεροληψία - Ανεξαρτησία 
Η εισήγηση του εΤεΚ είναι να μην υπάρχει ορι-
ζόντιο γενικό ασυμβίβαστο αλλά να διασφα-
λιστεί ότι ο έλεγχος θα γίνεται με ανεξάρτητο 
τρόπο (βλέπε όδηγία 2010/31). αυτό υπονοεί 
υποχρεωτική τήρηση πρωτοκόλλου διαδικασί-
ας ελέγχου ανεξάρτητου από τη μελέτη. μια 
τέτοια προσέγγιση ευνοεί συνέργιες, βέλτιστη 
αξιοποίηση πόρων, παραγωγικότητα, ευελιξία 
και εν τέλει μειωμένο κόστος σε μία εκ των 
πραγμάτων μικρή αγορά. 
Κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της νέας 
ρύθμισης, π.χ. (2 χρόνια) για σκοπούς περαιτέρω 
διασφάλισης της αμεροληψίας / ανεξαρτησίας 
και ομαλότερης μετάβασης στο νέο μοντέλο, θα 
μπορούσε επιπρόσθετα να μην επιτρέπεται σε 
νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο είχε σχέ-
ση με την ηλεκτρολογική μελέτη / επίβλεψη / 
εγκατάσταση να διεκπεραιώσει και τον έλεγχο 
/ επιθεώρηση. 
Το επιμελητήριο εισηγείται, επίσης, την εισαγω-
γή πρόνοιας που να καθορίζει ότι πρώτα γίνε-
ται η πληρωμή στον φορέα ελέγχου και μετά 
παραδίδεται η έκθεση ελέγχου με την έγκριση 

Επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων για σκοπούς ηλεκτροδότησης

Ανέγερση αρχαιολογικού 
μουσείου στον χώρο 

του παλιού νοσοκομείου 
στη Λευκωσία

Ενημέρωση από τον δήμαρχο Λευκωσίας, 
το υπουργείο Εσωτερικών και το τμήμα 

Πολεοδομίας και οικήσεως ζήτησε το επιμε-
λητήριο σχετικά με την ανέγερση αρχαιολογι-
κού μουσείου στον χώρο του παλιού νοσοκο-
μείου στη Λευκωσία.
Η παρέμβαση του ετεΚ προέκυψε μετά από τη 
δημοσίευση πληροφοριών που ανέφεραν ότι 
υπήρχε ενδεχόμενο πώλησης ή/και άλλης αξιο-
ποίησης του τεμαχίου του παλιού νοσοκομείου 
στη Λευκωσία.
Σε σχετική επιστολή του το Επιμελητήριο σημει-
ώνει ότι θεωρεί γενικά παραδεκτή και αντιληπτή 
τη σημασία της υλοποίησης του σημαντικού 
αυτού έργου, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. 
«Ο δε θετικός αντίκτυπος που μια τέτοια εξέλιξη 
θα είχε για την πόλη είναι, επίσης, αναντίλεκτος», 
τονίζει το ετεΚ. Ως εκ τούτου, προστίθεται πως 
το Τεχνικό Επιμελητήριο «δεν μπορεί παρά να 
καταθέσει τον έντονο προβληματισμό καθώς και 
την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο η προοπτική 
αυτή να ματαιωθεί».

Π Λ Η μ μ Υ ρ ε Σ  Σ Τ Η  Λ α ρ ν α Κ α
Συμμετοχή ΕΤΕΚ σε συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Περιβάλλοντος

Ο επιστημονικός λειτουργός του ΕΤΕΚ κ. Χά-
ρης Σταυρινού συμμετείχε στη συνεδρία 

της κοινοβουλευτικής επιτροπής Περιβάλλοντος 
που πραγματοποιήθηκε στις 28.05.2015 με θέμα 
«τα προβλήματα που προέκυψαν από τις πλημ-
μύρες στη Λάρνακα, οι ενέργειες των αρμοδίων 
φορέων για αποτροπή τέτοιων καταστροφών, η 
παροχή αποζημιώσεων στους πληγέντες και η 
πορεία αποκατάστασης των ζημιών». 
Κατά τη συνάντηση, εκπρόσωποι του υπουργείου 
εσωτερικών και των Δήμων Λάρνακας και Αρα-
δίππου ενημέρωσαν για την πορεία των έργων 
και των δράσεων που έχουν αναλάβει για την 
πρόληψη παρόμοιων φαινομένων. Το υπουργείο 
Εσωτερικών ενημέρωσε επίσης για τις εξελίξεις 

σε σχέση με κάποια προβλήματα που παρατη-
ρούνται στην αποζημίωση των πληγέντων. 
Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ εξέφρασε τη θέση ότι θα 
πρέπει να προχωρήσουν άμεσα και να ολοκληρω-

θούν το συντομότερο όλα τα έργα και οι δράσεις 
που έχουν εξαγγελθεί. Συνέχισε προσθέτοντας 
ότι θα πρέπει να μελετηθούν οι πιθανοί τρόποι 
με τους οποίους η συνέχιση και συμπλήρωση του 
δικτύου όμβριων υδάτων θα είναι ανεξάρτητη 
από τον χρόνο κατά τον οποίο οι ιδιοκτήτες ακί-
νητης περιουσίας θα αποφασίσουν να αναπτύ-
ξουν τα τεμάχιά τους. Κατέληξε σημειώνοντας 
ότι το ετεΚ βρίσκεται στη διάθεση των κρατικών 
αρχών για να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στο 
έργο τους. Παράλληλα το ετεΚ κατάθεσε σχετική 
επιστολή προς τα υπουργεία εσωτερικών, Γεωρ-
γίας και Συγκοινωνιών στην οποία αναλύονται οι 
θέσεις και οι εισηγήσεις του για το θέμα καθώς 
και παλαιότερη σχετική ανακοίνωσή του. 

ETEK: με τις κατάλληλες 
ρυθμίσεις η επιλογή αυτή 
θα οδηγήσει στην αύξηση 

της παραγωγικότητας

ή απόρριψη (όπως υπάρχει στους Κανονισμούς 
533/2012 σχετικά με τον έλεγχο ανελκυστή-
ρων).
iii. Διαθέσιμοι Πόροι  
ανθρώπινο δυναμικό: Θα πρέπει να τεκμηριώ-
νεται ότι υπάρχει κατάλληλο ανθρώπινο δυνα-
μικό. Κατά νόμο υπεύθυνος σε ό,τι αφορά το 
επιστημονικό κομμάτι των ελέγχων πρέπει να 
είναι προσοντούχος διπλωματούχος ηλεκτρο-
λόγος μηχανικός κατ’ ελάχιστον με πείρα και 
ειδική εκπαίδευση η οποία θα πρέπει να ανα-
νεώνεται. 
ό φορέας μπορεί να εργοδοτεί τεχνικούς και 
υπάλληλους υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά 
σε κάθε περίπτωση ο φορέας θα πρέπει να έχει 
οργανόγραμμα με ρητές αρμοδιότητες και κα-
θηκοντολόγιο στο προσωπικό που εργοδοτεί. 
εξοπλισμός: ό φορέας θα πρέπει να έχει στην 
κατοχή του κατάλληλο εξοπλισμό για τους 
ελέγχους / επιθεωρήσεις. 
Σημειώνεται ότι τα θέματα της πείρας, εκπαί-
δευσης και κατάλληλου εξοπλισμού μπορούν να 
συζητηθούν περαιτέρω μαζί σας. Σε κάθε περί-
πτωση τα κριτήρια πρέπει να είναι κατάλληλα 
να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας και να 
μην δημιουργούν συνθήκες κλειστού επαγγέλ-
ματος. 
iv. Σύστημα και διαδικασίες, αρχείο κλπ
O φορέας πρέπει να έχει την αποδεδειγμένη 
ικανότητα διαχείρισης ελεγχόμενου αρχείου 
εισερχόμενων και εξερχόμενων και ελεγχόμε-
νων εγγράφων, καθώς επίσης και διαδικασίες 
καταγραφής αιτημάτων, χρόνου ανταπόκρισης, 
παρατηρήσεων, επαναξιολόγησης εάν εφαρμό-
ζεται κλπ με στοιχεία ιχνηλασιμότητας με βάση 
και το πρότυπο ISO 9001 (δεν υπονοούμε ότι 
πρέπει να είναι πιστοποιημένοι). 

νοείται ότι μεγάλο μέρος των απαιτήσεων σε 
ό,τι αφορά την ύπαρξη συστήματος θα επιλυ-
θούν με τον προσεκτικό σχεδιασμό μιας διαδι-
κτυακής εφαρμογής η οποία να συμπληρώνεται 
σε πραγματικό χρόνο (real time). 
Το εΤεΚ σημειώνει ότι μπορεί να δοθεί η επι-
λογή η προαιρετική διαπίστευση σε κατάλλη-
λο πεδίο, ή η προαιρετική πιστοποίηση με ISO 
9001 σε κατάλληλο πεδίο να είναι τεκμήριο 
συμμόρφωσης με μέρος των απαιτήσεων, εφό-
σον τούτες ήδη έχουν αξιολογηθεί θετικά. 
v. Μεταβατική περίοδος και διατάξεις 
Το επιμελητήριο πιστεύει πως είναι απαραίτητο 
να δοθεί μια κατάλληλη μεταβατική περίοδος, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός 
έτους από την κατάληξη στο νέο μοντέλο. Κατά 
το διάστημα αυτό θα μπορούν να γίνουν οι κα-
τάλληλες προεργασίες και προετοιμασία της 
αγοράς για τη νέα ρύθμιση. 
Στο μεσοδιάστημα αυτό για σκοπούς απόκτη-
σης τεχνογνωσίας και καλύτερης προετοιμασί-
ας οι έλεγχοι των ηλεκτρολογικών εγκαταστά-
σεων μπορεί να γίνονται με την υποχρεωτική 
παρουσία και ανάμιξη και του μελετητή / επι-
βλέποντος. 
Τέλος, σημειώνεται η ρητή αναγκαιότητα, ανε-
ξάρτητα του ποιο θα είναι το νέο μοντέλο που 
θα επιλεγεί, της αυστηρής και συστηματικής 
εποπτείας με τη διενέργεια δειγματοληπτικών 
ελέγχων από ειδικούς ελεγκτές που διορίζει 
με βάση την κείμενη νομοθεσία ο αρμόδιος 
υπουργός και επιβολή αυστηρών κυρώσεων 
από το ΤΗμΥ, κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια 
εφαρμογής. 
Το εΤεΚ θεωρεί ότι οι άξονες της εισήγησής του 
απαντούν με ισορροπημένο τρόπο στα θέματα / 
στόχους που έχει θέσει ο υπουργός.



23
τ ε ύ χ ο ς  1 91   •   Ι ούΛ Ι ο ς  2 01 5

Π Α Ρ Ε Μ β Α ς Ε Ι ς  Ε Τ Ε Κ

Σε συνάντηση με το υπουργείο ενέργειας, εμπο-
ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τη γενική 

διεύθυνση εΠΣα για το σχέδιο εξοικονομώ ανα-
βαθμίζω για κατοικίες, το εΤεΚ υπέβαλε πληθώρα 
προτάσεων, πολλές από τις οποίες αντιμετωπίστη-
καν πολύ θετικά.
όι εισηγήσεις του εΤεΚ στόχευαν στη μέγιστη 
αξιοποίηση του σχεδίου από τους πολίτες και την 
καθιέρωση απλών και οικονομικών διαδικασιών για 
την έγκριση των αιτήσεων, καθώς και των ορθών 
διαδικασιών υλοποίησης των εργασιών ενεργεια-
κής αναβάθμισης των κτιρίων, μελέτης-προσφορο-
δότησης-επίβλεψης:
1. Το εΤεΚ συμφωνεί ότι στο Σχέδιο θα πρέπει 
να είναι επιλέξιμες όλες οι κατοικίες, οι μονοκα-
τοικίες, οι διπλοκατοικίες, τα διαμερίσματα και οι 
πολυκατοικίες σαν κτίρια, συμπεριλαμβανομένων 
κτιρίων με μεικτή χρήση όπου η οικιστική χρήση 
είναι η επικρατέστερη, δηλαδή ποσοστό επιφάνει-
ας 65-75% ή μεγαλύτερη. 
Διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη ενός πλαφόν επιδότη-
σης για όλες τις περιπτώσεις αποτελεί αντικίνητρο 
για την ένταξη στο σχέδιο πολυκατοικιών ως ένα 
κτίριο. Το επιμελητήριο εισηγήθηκε τη μείωση του 
ανώτατου ορίου επιδότησης για αιτήσεις μεμονω-
μένων διαμερισμάτων (όπου πρακτικά οι εργασίες 
ενεργειακής αναβάθμισης που μπορούν να υλο-
ποιηθούν είναι περιορισμένες) και την εισαγωγή 
πλαφόν επιδότησης για αιτήσεις μεγαλύτερης 
επιφάνειας κτιρίων π.χ. πέραν των 500 τ.μ., που 
υποβάλλονται ως κτίρια, το οποίο αναμένεται να 
λειτουργήσει ως κίνητρο για την υποβολή προ-
τάσεων για οργανωμένη και συνολική ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτιρίων. 
ό καθορισμένος χρόνος υλοποίησης των ενεργει-
ακών αναβαθμίσεων θα πρέπει να διαφοροποιηθεί 
ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις πολυκατοικι-
ών. Το εΤεΚ πρότεινε αυτός να καθοριστεί το ελά-
χιστο σε 20 μήνες.
2. αναφορικά με το άρθρο 7, το Τεχνικό επιμελη-
τήριο πρότεινε την αφαίρεση της απαίτησης ότι η 
μονάδα ή το κτίριο πρέπει να είναι μόνιμη κατοικία 
του αιτητή, για να αυξηθεί ο αριθμός των κατοικιών 
στις οποίες απευθύνεται το σχέδιο, αλλά και για να 
μπορεί να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη ενεργειακή 
αναβάθμιση πολυκατοικιών/κτιρίων.
επιπρόσθετα, στο άρθρο 7.(iii), έγινε εισήγηση να 
συμπληρωθεί ότι στις περιπτώσεις όπου η αίτηση 
για πολεοδομική ή/και οικοδομική άδεια είχε κα-
τατεθεί πριν τις 21/12/2007 και λόγω μικρών επε-
κτάσεων ή μικροαλλαγών υποβλήθηκε αίτηση για 
νέα άδεια μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής, 
θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς επιλεξιμότητας 
η ημερομηνία της πρώτης αίτησης για άδεια. επί-
σης, το εΤεΚ εισηγήθηκε πως θα πρέπει να περιλη-

φθούν στο σχέδιο και να είναι επιλέξιμες, οι οικο-
δομές οι οποίες ανεγέρθηκαν προ της εφαρμογής 
της περί ρύθμισης όδών και όικοδομών νομοθε-
σίας, πριν δηλαδή το 1946, οι οποίες θεωρούνται 
ότι έχουν άδεια, καθώς επίσης και οι προσφυγικές 
κατοικίες. Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να 
καθοριστεί απλή διαδικασία πιστοποίησης, όπως 
π.χ. τίτλος ιδιοκτησίας ή αυτοδήλωση ιδιοκτήτη με 
επισυναπτόμενες φωτογραφίες ή βεβαίωση από 
κοινοτάρχη/δήμαρχο.
3. Σε σχέση με τα όσα καθορίζονται στο άρθρο 
9.8, το εΤεΚ πρότεινε ότι αφού υπάρχει ως βασική 
προϋπόθεση καταβολής της χορηγίας ότι δεν θα 
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δράσεις οι οποίες απο-
τελούν το φυσικό αντικείμενο του έργου πριν την 
ημερομηνία της απόφασης έγκρισης, θα πρέπει να 
καθοριστεί και ο χρόνος ανταπόκρισης της αρμόδι-
ας αρχής.
4. Σε ό,τι αφορά την κατηγορία «11.3 Γ’ ΤΥΠόΣ 
εΠενΔΥΣεΩν - μεμόνΩμενα μεΤρα Σε μόνι-
μεΣ ΚαΤόιΚιεΣ εΥαΛΩΤΩν Και εΥΠαΘΩν ΚαΤανα-
ΛΩΤΩν» θα πρέπει να αφαιρεθούν τα επί μέρους 
καθορισμένα ποσά ανά επιλέξιμη δαπάνη όπως 
καθορίζονται στο 11.3.2, και να ισχύει μόνο ένα μέ-
γιστο ποσό χορηγίας για το σύνολο των επιλέξιμων 
δαπανών / γενικό πλαφόν. 
5. αναφορικά με το άρθρο 12.2, απαιτούμενα Δι-
καιολογητικά για την υποβολή πρότασης, σελ.15, 
το επιμελητήριο σημείωσε τα πιο κάτω:
  5.1 Παράγραφος 4: να αφαιρεθεί γενικά η απαί-

τηση για τεχνοοικονομική μελέτη και όλες οι 
σχετικές απαιτήσεις, όπου θα προσδιορίζεται ο 
χρόνος απόσβεσης, ο εσωτερικός βαθμός από-
δοσης (Internal Rate of Return) και η καθαρή 
παρούσα αξία (NPV) της επένδυσης, καθώς δεν 
προσθέτει ιδιαίτερη αξία εφόσον μιλούμε για 
νοικοκυριά. 

  Η δήλωση του αιτητή ή του ειδικευμένου εμπει-
ρογνώμονα, ανάλογα με την περίπτωση, για τις 
εργασίες που θα επιλεγούν για την ενεργειακή 
αναβάθμιση του κτιρίου ώστε να επιτευχθεί 

το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, είναι κατά την 
άποψή μας ικανοποιητική για την έγκριση της 
πρότασης, δεδομένου ότι τα ποσοστά εξοικο-
νόμησης ενέργειας ανά εργασία αναγράφονται 
στο Πεα - Συστάσεις, προτεινόμενοι συνδυα-
σμοί μέτρων αναβάθμισης, τα οποία μπορούν 
να αξιολογηθούν. 

  5.2 Παράγραφος 5 και 6: Το επιμελητήριο θε-
ωρεί ότι θα πρέπει να καθιερωθούν οι σωστές 
διαδικασίες αναφορικά με τη μελέτη των εργα-
σιών αναβάθμισης των κτιρίων, την προσφορο-
δότηση και την επίβλεψη των εργασιών. αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις περιπτώσεις 
συνολικής ή/και εκτεταμένων αναβαθμίσε-
ων. Ως εκ τούτου και με σκοπό τη μείωση των 
εξόδων που θα υποστούν οι πολίτες πριν την 
έγκριση της αίτησής τους και συνεπώς την αύ-
ξηση του ενδιαφέροντος για υποβολή προτά-
σεων, το εΤεΚ εισηγήθηκε την εισαγωγή μιας 
διαδικασίας προέγκρισης, στην οποία δεν θα 
απαιτούνται «αναλυτικές Προσφορές για όλες 
τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (σύμ-
φωνα με φύλλο εργασίας 1 της αίτησης)».

  όι αναλυτικές προσφορές και τεχνικές προδια-
γραφές θα κατατίθενται από τον αιτητή μετά την 
έγκρισή του για ένταξη στο σχέδιο, σε εύλογο 
καθορισμένο χρονικό διάστημα και πριν την κα-
ταβολή της προκαταβολής της επιδότησης, μαζί 
με την εξουσιοδότηση εντολέα για την ανάθεση 
εργασίας σε μελετητή/επιβλέποντα. 

  5.3 Παράγραφος 7: Γενικά θα πρέπει να διαφο-
ροποιηθεί ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία. 
Σε περίπτωση χρήσης ιδίων κεφαλαίων δεν θα 
πρέπει να απαιτείται πιστοποίηση από εγκεκρι-
μένο λογιστή. μια πρόσφατη τραπεζική κατά-
σταση είναι επαρκής. 

6. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 12.5, επαληθεύσεις και 
Πληρωμές Έργων, προτάθηκε από το εΤεΚ, στην 
περίπτωση προπληρωμής να είναι αποδεκτή και 
η κατάθεση κατάλληλης τραπεζικής επιταγής αντί 
μόνο εγγυητική η οποία έχει κόστος. 

Σχέδιο Εξοικονομώ Αναβαθμίζω για κατοικίες 
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Σύσταση Επιτροπής 
Διαχείρισης για το 

Σχέδιο της Περιοχής 
Δικτύου NATURA 2000 

«ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΚΑΜΑ»

Αξιολόγηση προγράμματος 
σπουδών «Bachelor 
of Science in Civil & 

Environmental Engineering» 
Παν. Λευκωσίας

Το Επιμελητήριο συμμετείχε με εκπροσώπους 
του στη δημόσια διαβούλευση που έγινε στη 

Λευκωσία στις 15 Ιανουαρίου 2015 για το Δια-
χειριστικό ςχέδιο της Περιοχής Δικτύου NATURA 
2000 «χεΡςοΝΗςος ΑΚΑΜΑ». 
Σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο συμμετείχε 
ενεργά από συστάσεώς της στην Επιτροπή για 
το Διαχειριστικό Σχέδιο της Χερσονήσου Ακάμα 
καταθέτοντας τις θέσεις και εισηγήσεις του ενώ 
διαχρονικά το θέμα είχε απασχολήσει τα συμβου-
λευτικά σώματα του ΕΤΕΚ και ακολούθως τη Διοι-
κούσα επιτροπή και το Γενικό ςυμβούλιο. 
Το Επιμελητήριο με επιστολή του προς τον διευ-
θυντή του τμήματος Περιβάλλοντος ζήτησε τη 
συμπερίληψή του και στην Επιτροπή Διαχείρισης 
για τον Ακάμα. 

To πρόγραμμα σπουδών «Bachelor of Science 
in Civil & Environmental Engineering», του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας, έχει μελετηθεί από το 
Επιμελητήριο και έχει εγκριθεί με τις πιο κάτω πα-
ρατηρήσεις/επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να 
ικανοποιηθούν μέχρι την αποφοίτηση των πρώ-
των φοιτητών:
1. Κατεύθυνση Πολιτικής Μηχανικής
Θα πρέπει να αυξηθούν τα μαθήματα βασικού 
κορμού από 150 ECTS σε 160 ECTS.
2. Κατεύθυνση Μηχανικής Περιβάλλοντος
Οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί για κατ’ ελάχιστον 
δημιουργία ενός εργαστηρίου σχετικού με τις τε-
χνολογικές επεξεργασίες αποβλήτων δεν ικανο-
ποιούνται. Η διενέργεια εργαστηριακών ασκήσε-
ων στα πλαίσια δύο μαθημάτων που προστέθηκαν 
δεν ικανοποιούν την απαίτηση του Επιμελητηρίου.
Για σκοπούς ικανοποίησης της εν λόγω εισήγη-
σης, το Πανεπιστήμιο θα μπορούσε προσωρινά 
να προσφέρει ένα «εργαστήριο τεχνολογιών επε-
ξεργασίας αποβλήτων», και παράλληλα να προχω-
ρήσει στην υλοποίηση των πιο πάνω εντός των 
επόμενων 2-3 χρόνων.

Επιθεωρήσεις Κτιρίων - Σύσταση Ομάδας Εργασίας

Το επιμελητήριο, με πρωτοβουλία της επιτροπής 
«Στατικής ασφάλειας Κτιρίων», έχει προχωρήσει 

στην ετοιμασία μελέτης για την επιθεώρηση της στα-
τικής επάρκειας κτιρίων.
Η Διοικούσα επιτροπή του εΤεΚ αποφάσισε τη σύ-
σταση ομάδας εργασίας, αποτελούμενης από έναν 
εκπρόσωπο των κλάδων αρχιτεκτονικής, Πολιτικής 
μηχανικής, Ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής, 
με όρους εντολής την ετοιμασία ανάλογου εγ-
γράφου που να περιλαμβάνει τον έλεγχο, πέραν 
της στατικής επάρκειας, και λοιπών στοιχείων των 
κτιρίων καθώς και τη μεθοδολογία ελέγχου, σε 
σχέση με τις εγκαταστάσεις και γενικότερα με την 
ασφάλεια κτιρίων.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο συνάντησης εκπροσώ-
πων του εΤεΚ με εκπροσώπους του υπουργείου εσω-

τερικών, είχε τονιστεί η ανάγκη ετοιμασίας εγγράφων 
επιθεώρησης των οικοδομών και σε άλλα αντικείμε-
να, όπως είναι τα θέματα ηλεκτρολογικής φύσεως, 
οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κ.ο.κ. 
ανεξάρτητα των πιο πάνω, το υπουργείο εσωτερικών 
έχει απευθυνθεί προς το εΤεΚ, καταθέτοντας κάποιες 
εισηγήσεις για το προσχέδιο διατάγματος για τη δι-
αδικασία αδειοδότησης παράνομων οικοδομών, οι 
οποίες αποφασίστηκε να περιληφθούν επίσης στους 
όρους εντολής της επιτροπής.

Η επιτροπή αποτελείται από τους:
χρήστο μαραθοβουνιώτη, αρχιτέκτονα
Πάρι Σκούλουκο, πολιτικό μηχανικό
ιάκωβο χαραλάμπους, ηλεκτρολόγο
Δημήτρη Δημητρίου, μηχανολόγο

Αξιολόγηση προγράμματος σπουδών «BSc in Electrical and 
Electronic Engineering» του European University Cyprus

Η Διοικούσα επιτροπή του εΤεΚ, λαμβάνοντας υπό-
ψη και το πόρισμα της επιτροπής αξιολόγησης, 

στη συνεδρία της ημερομηνίας 7 απριλίου 2015, απο-
φάσισε την έγκριση του προγράμματος σπουδών «BSc 
in Electrical and Electronic Engineering» του European 
University Cyprus.
νοείται ότι, για λήψη απόφασης για αναγνώριση 
προγραμμάτων σπουδών και εγγραφή στο μητρώο 
μελών του, το επιμελητήριο εξετάζει τα μαθήματα 
που έχει επιλέξει ο κάθε αιτητής και αποφασίζει κατά 
πόσο ικανοποιείται ο βασικός κύκλος σπουδών σε 
σχέση με τα ακόλουθα:

• επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων βασικής μηχα-
νικής κατά τη διάρκεια της φοίτησής του
• επιτυχία σε τουλάχιστον οκτώ ετήσια ή σε 16 
εξαμηνιαία μαθήματα του βασικού κύκλου σπου-
δών του κλάδου στον οποίο αιτείται εγγραφή κατά 
τη διάρκεια της φοίτησης προς απόκτηση του δι-
πλώματος.
Σημειώνεται ότι, για τους κλάδους / ειδικότητες 
Ηλεκτρονικής μηχανικής, μηχανικής της Πληρο-
φορικής, μηχανικής μεταλλείων και Πολεοδομίας 
- χωροταξίας, απαιτούνται δώδεκα (12) εξαμηνιαία 
μαθήματα του βασικού κύκλου σπουδών.

•  Ηρακλής Παπαχρίστου, στην Κριτική Επι-
τροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για 
την ανέγερση Μνημείου Αντίστασης στο Πάρ-
κο του Προεδρικού Μεγάρου.
•  Χρίστος Ευθυβούλου και Ανδρέας Μαρα-
γκός, στην Επιτροπή Ενεργειακών Ελεγκτών.
•  Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός, 

στην εθνική τεχνική επιτροπή CYS (TE)04 - 
ςτοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο (τούβλα).
•  Μιχάλης Παρασκευαΐδης, στο ςυμβούλιο 
Κτηματογράφησης Κύπρου / Νόμος που προ-
νοεί για τη διεξαγωγή κτηματικών χωρομε-
τρικών εργασιών από αρμόδιους χωρομέτρες 
(Ν.67(Ι)/2005).

•  Ανδρέας Τσολάκης, πολιτικός μηχανικός, 
για κακοτεχνίες, προβλήματα και παραβίαση 
των συμφωνηθέντων καθώς και της άδειας 
οικοδομής για ξύλινη κατοικία στα Λατσιά.
•  Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός, 
για την πραγματοποίηση ή μη καταστροφικών 
και αδικαιολόγητων επεμβάσεων σε παλιά οι-
κοδομή όπως πιθανή χρήση χημικών ουσιών.
•  Δημήτρης Αγγελόπουλος, αρχιτέκτονας μηχα-
νικός, για προβλήματα στη μόνωση / επένδυση 
και άλλα προβλήματα σε πισίνα στη Λευκωσία.
•  Γιώργος Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός, 
για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η οικοδο-
μή, για τις κακοτεχνίες, ζημιές και άλλα προ-
βλήματα, για τις υπολειπόμενες εργασίες και 
κοστολόγηση όλων των πιο πάνω με βάση το 

συμβόλαιο και συμφωνίες που υπογράφηκαν 
με τον εργολάβο για μεταλλική κατασκευή οι-
κίας στην Αγλαντζιά.
•  Χρίστος Θεοδώρου, αρχιτέκτονας, για την 
είσοδο νερών από την οροφή διαμερίσματος 
στον Αρχάγγελο.
•  Φίλιππος Νικολάου, επιμετρητής, για τις 
ζημιές και άλλα προβλήματα που υπέστη 
υποστατικό που βρίσκεται στον δρόμο Ξυλο-
φάγου-Αγίας Νάπας.
•  Στέφανος Χριστοφή, ηλεκτρολόγος μηχανικός, 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει φωτοβολ-
ταϊκό πάρκο, σχετικά με την περιστροφή του ηλι-
οστασίου, στη συνδεσμολογία των pannels, στην 
παρακολούθηση μέσω Internet, στα συστήματα 
ασφάλειας, καμερών και συναγερμού και άλλα.
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Έκδοση ΠΕΑ με
Αυτοματοποιημένη 

διαδικασία αποστολής

Μελέτη Θερμομόνωσης, έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
και Υπολογισμός Θερμικών και Ψυκτικών Φορτίων από το ίδιο Κτιριακό Μοντέλο!

WARGAMING TOWER in Nicosia, Energy Building Model using
ECO-Engine 2, 169 Energy Zones, Total Area 7391m²

Εύκολη σχεδίαση κτιριακού 
μοντέλου και ενεργειακών 
ζωνών  μέσω αρχείων
DWG/DXF και εικόνας

Υπολογισμός Συντελεστών 
θερμομόνωσης (Uvalue, Cm)
και μέσου Uvalue του κτιρίου

Αυτόματος Υπολογισμός
Συντελεστών Σκίασης
Υαλοκατασκευών

Λογισμικό για την έκδοση 
ΠΕΑ με σχεδιαστικό 

περιβάλλον, εγκεκριμένο 
από το Υπουργείο Ενέργειας

Υπολογισμός Φορτίων
Θερμικών (ΕΝ 12831)

Ψυκτικών (ASHRAE RTS)
Εκδώστε ΠΕΑ

χωρίς το iSBEM-CY!
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Ενημέρωση που ενδιαφέρει 
κάθε ιδιοκτήτη ανελκυστήρα

ςύμφωνα με τους Κανονισμούς 
για τη Λειτουργία, τη Συντήρη-

ση και τον Έλεγχο των ανελκυστή-
ρων, κάθε ιδιοκτήτης ανελκυστήρα 
πρέπει να μεριμνά για την ασφαλή 
λειτουργία του ανελκυστήρα του 
και να φροντίζει ώστε αυτός να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πα-
ραρτήματος ι (ανελκυστήρες προσώπων και προσώπων 
και αντικειμένων) ή του Παραρτήματος ιι (ανελκυστήρες 
αντικειμένων μόνο) των πιο πάνω Κανονισμών. αυτό 
επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από την εφαρμογήa συστη-
ματικής και προληπτικής συντήρησης και τον περιοδικό 
έλεγχο του ανελκυστήρα.
Κάθε ιδιοκτήτης ανελκυστήρα φροντίζει για τη συντήρη-
ση του ανελκυστήρα του από Συντηρητή ανελκυστήρα 
τουλάχιστον στη συχνότητα που καθορίζεται στους Κα-
νονισμούς. Δηλαδή:
• Τουλάχιστον 12 φορές ετησίως για ανελκυστήρες 
σε κτίρια δημόσιας χρήσης, κρατικά και ημικρατικά κτί-
ρια και κτίρια που καθορίζονται στο Παράρτημα VIII των 
Κανονισμών (π.χ. νοσοκομεία, κλινικές, ξενοδοχεία, αε-
ροδρόμια, πανεπιστήμια, χώρους στάθμευσης, πολυκα-
ταστήματα, χώρους αναψυχής και μαζικής συνάθροισης 
κοινού κ.ά.).
• Τουλάχιστον 4 φορές ετησίως για ιδιωτικής χρήσης 
ανελκυστήρες (δηλαδή ανελκυστήρα που είναι εγκατε-
στημένος σε ιδιωτική κατοικία, με τρόπο ώστε να είναι 
απροσπέλαστος από χώρους εκτός της ιδιωτικής κατοι-
κίας και ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από 
τους ενοίκους της κατοικίας και τους επισκέπτες τους) 
και ανελκυστήρες που συνδέονται με μηχανήματα και 
προορίζονται αποκλειστικά για προσπέλαση σε χώρο 
εργασίας.
• Τουλάχιστον 8 φορές ετησίως για όλους τους άλ-
λους ανελκυστήρες.
επίσης, κάθε ιδιοκτήτης ανελκυστήρα φροντίζει για τον 
έλεγχο του ανελκυστήρα του τουλάχιστον μία φορά 
κάθε 24 μήνες, από εξουσιοδοτημένο ελεγκτή ανελ-
κυστήρα στην παρουσία του Συντηρητή ανελκυστήρα. 

Η παρουσία του Συντηρητή είναι 
απαραίτητη γιατί παρέχει εξειδι-
κευμένη βοήθεια στον ελεγκτή 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου του 
ανελκυστήρα. επίσης, ενημερώνεται 
άμεσα για την κατάσταση του ανελ-
κυστήρα και μπορεί να προχωρεί σε 
μικρές διορθώσεις ή ρυθμίσεις που 

απαιτούνται, ή ακόμη για τυχόν μεγαλύτερες αποκλίσεις 
από τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες ενδε-
χομένως να απαιτούν προγραμματισμό (χρόνος, κόστος) 
για την αντιμετώπισή τους.
είναι εξίσου σημαντικό για την ασφάλεια των χρηστών 
του ανελκυστήρα ο ιδιοκτήτης του ανελκυστήρα να 
φροντίσει να είναι εγκατεστημένη μέσα στον θάλαμο 
τηλεφωνική συσκευή, η οποία να λειτουργεί ώστε τυχόν 
πρόσωπα που θα εγκλωβιστούν να μπορούν να επικοι-
νωνήσουν με τον Συντηρητή ανελκυστήρα, ο οποίος 
έχει υποχρέωση να τους απεγκλωβίσει.
Σημειώνεται ότι στις 31.8.2015 εκπνέει η προθεσμία που 
καθορίστηκε στους Κανονισμούς για τον πρώτο έλεγχο 
των σε λειτουργία ανελκυστήρων από εξουσιοδοτημένο 
ελεγκτή ανελκυστήρα. Προτρέπονται λοιπόν οι ιδιοκτή-
τες των ανελκυστήρων να προγραμματίσουν αμέσως 
τον έλεγχο του ανελκυστήρα τους επειδή, με βάση τους 
πιο πάνω Κανονισμούς, η λειτουργία ανελκυστήρα χωρίς 
κατάλληλη σύμβαση συντήρησης ή/και χωρίς έλεγχο 
αποτελούν ποινικά αδικήματα.
Το τμήμα επιθεώρησης εργασίας ετοίμασε φυλλάδιο 
με πρόσθετες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις των 
ιδιοκτητών ανελκυστήρων καθώς και άλλες χρήσιμες 
πληροφορίες. Όλες αυτές οι πληροφορίες, οι πιο πάνω 
Κανονισμοί καθώς και τα μητρώα με τα ονόματα και τα 
στοιχεία επικοινωνίας των εγκεκριμένων από το τμήμα 
επιθεώρησης εργασίας Συντηρητών ανελκυστήρων και 
εξουσιοδοτημένων ελεγκτών ανελκυστήρων είναι αναρ-
τημένα στην ιστοσελίδα του τμήματος επιθεώρησης 
εργασίας στη διεύθυνση http://www.mlsi.gov.cy/dli

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ο Δήμος Λεμεσού 
συμμετέχει στο 

Πρόγραμμα SUSREG

Ο Δήμος Λεμεσού συμμετέχει ως περιφε-
ρειακός εταίρος στο ευρωπαϊκό Πρό-

γραμμα SUSREG. το πρόγραμμα διοργανώνε-
ται στο πλαίσιο των δράσεων του Intelligent 
Energy Europe, έχει ξεκινήσει τον Απρίλιο του 
2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύ-
γουστο του 2015. 
το Πρόγραμμα SUSREG έχει στόχο την εκ-
παίδευση επαγγελματιών, αλλά και την ενη-
μέρωση του κοινού σε θέματα ενεργειακού 
και περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού 
και αειφόρου ανάπτυξης των αστικών συ-
γκροτημάτων. Επίσης σημαντικό στόχο στο 
πρόγραμμα αποτελεί η ανταλλαγή εμπειριών 
μεταξύ των δήμων και περιοχών που συμμε-
τέχουν και η υιοθέτηση μέτρων που θα βοη-
θήσουν στη δημιουργία πιο καθαρού αστικού 
περιβάλλοντος, με μειωμένους ρύπους, χρή-
ση μαζικών / εναλλακτικών μέσων μεταφοράς 
και διακίνησης, χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Το πρόγραμμα εντάσσεται στις 
δράσεις οι οποίες διοργανώνονται στο πλαί-
σιο του Συμφώνου των Δημάρχων.
Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι η κυριό-
τερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμε-
τέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές οι 
οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν 
την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές 
τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες 
το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να 
υπερβούν τον στόχο της ευρώπης για μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
στις επικράτειές τους κατά τουλάχιστον 20% 
μέχρι το 2020 (ςτόχος 20-20-20). 
ςτο πλαίσιο του προγράμματος SUSREG, έχει 
ήδη διοργανωθεί σειρά σεμιναρίων, στην 
οποία έτυχαν σχετικής εκπαίδευσης λειτουρ-
γοί του δήμου οι οποίοι ασχολούνται με τα 
θέματα τα οποία αναφέρονται ανωτέρω και 
τα οποία αποτελούν τους στόχους του προ-
γράμματος. Έχει επίσης οργανωθεί σε συ-
νεργασία με το ΕΤΕΚ εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
- Ημερίδα, διάρκειας 8 ωρών, που απευθυνό-
ταν προς δημοτικούς συμβούλους, επαγγελ-
ματίες μηχανικούς, πανεπιστημιακούς, αλλά 
και στο ευρύτερο κοινό, με στόχο την περαι-
τέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ώστε 
τα πορίσματα και οι εισηγήσεις που προκύ-
πτουν από το πρόγραμμα να εφαρμοστούν 
πρακτικά στο άμεσο μέλλον. 

Νέο Κεντρικό Συμβούλιο ΟΣΕΟΚ
Από τις 13 ιουνίου 2015, το νέο Κεντρικό Συμβούλιο 

της όμοσπονδίας Συνδέσμων εργολάβων όικοδο-
μών Κύπρου, η εκλογή του οποίου επικυρώθηκε, κατά 
την τελευταία 20ή ετήσια Γενική Συνέλευση της όΣεόΚ 
και καταρτίστηκε στη συνέχεια σε σώμα, έχει ως ακο-
λούθως:
Κώστας ρουσιάς Πρόεδρος
Γιάννης μαρκίδης αντιπρόεδρος
Κων/νος Π. Κωνσταντίνου Γενικός Γραμματέας
μιχάλης μιχαήλ Βοηθός Γενικός Γραμματέας
ανδρέας χαραλάμπους Ταμίας

μαρία χαραλαμπίδου μέλος
Στέλιος Κούννας μέλος
ευτύχιος Βακανάς μέλος
χάρης ιωάννου μέλος
Κυριάκος Παναγή μέλος
μαρίνα Στέκα μέλος
Το νέο Κεντρικό Συμβούλιο της όΣεόΚ εκφράζει προς τα 
στελέχη και τους λειτουργούς των μμε τις ευχαριστίες 
του για την έως τώρα προβολή των θέσεων και δραστη-
ριοτήτων της όμοσπονδίας και ευελπιστεί σε συνέχιση 
της συνεργασίας τους. 



Τώρα η ποιότητα στο φινίρισμα...
      ...συνδέεται με την επωνυμία

Knauf Super finiSh
Υλικό σπατουλαρίσματος γενικής χρήσης

   Ετοιμόχρηστο υλικό προς άμεση εφαρμογή

   Στρώνεται με χαρακτηριστική ευκολία

   Παρέχει επιφάνειες κορυφαίας επιπεδότητας (Q2-Q4)

   Εφαρμόζεται με το χέρι , με ρολλό και με μηχανή Airless

   Τρίβεται πολύ εύκολα

   Διαθέτει μεγάλη συγκολλητική αντοχή και πρόσφυση

Κnauf fill & finiSh light
Ετοιμόχρηστο υλικό γεμίσματος και 
σπατουλαρίσματος

   Ετοιμόχρηστο υλικό προς άμεση εφαρμογή

   Στρώνεται με χαρακτηριστική ευκολία

   Παρέχει επιφάνειες κορυφαίας επιπεδότητας  (Q1-Q4)

   Τρίβεται πολύ εύκολα

   Διαθέτει μεγάλη συγκολλητική αντοχή και πρόσφυση

   To υλικό έχει ελάχιστη συρρίκνωση με συνέπεια να είναι 
άριστο για την επικάλυψη γωνιοκράνων

   Μεγάλη καλυπτικότητα

Knauf finitura
Ετοιμόχρηστο υλικό για τέλειο φινίρισμα

   Ετοιμόχρηστο υλικό προς άμεση εφαρμογή

   Στρώνεται με χαρακτηριστική ευκολία

   Τρίβεται πολύ εύκολα

   Μεγάλη καλυπτικότητα

   Χαμηλή απορροφητικότητα χρωμάτων

   Είναι ιδανικό όταν απαιτείται πολύ λεία επιφάνεια

KNAUF CYPRUS LIMITED
Δίπλα από το πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Πύργος, Τ.Θ.52573, Τ.Κ.4065, Λεμεσός, Κύπρος, 
Τηλ.: 00357 25343371, Fax: 00357 25343346, knauf@knauf.com.cy, www.knauf.com.cy


