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Κώστας Καδής: Μεταρρυθμίσεις που θα οδηγούν 
σε μια πιο πράσινη και αποδοτική οικονομία

Ο Ανδρέας Θεοδότου
στην Επιτροπή 
Εγγραφών της FEANI

Τα συμπεράσματα από 
την εκδήλωση Επικίνδυνες 
Οικοδομές, από ΕΤΕΚ και ΚΣΙΑ

Φωτορεπορτάζ από 
την εκδήλωση καθαρισμού 
της παλιάς Λευκωσίας του ΕΤΕΚ
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[ G U A R D ] E X®

■  Ιδανική ως υπόβαθρο εξωτερικής θερμομόνωσης 
Knauf THERMOPROSOPSIS®

■  Σχεδιαστική ευελιξία και υψηλή αντοχή
■  Διαπνέουσα και ανθεκτική στην υγρασία, τη μούχλα 

και άλλες εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες
■  Άκαυστη και ηχομονωτική
■  Εύκολη στη χρήση με ταχύτατη εφαρμογή 

Η οικοδομή αλλάζει

Σανίδα προσόψεων

http://www.robotex.org.cy
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Διεύθυνση: Κερβέρου 8, 
1016 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +35722877644 / Φαξ: +35722730373

www.etek.org.cy cyprus@etek.org.cy
 
Γραφείο ΕΤΕΚ στην Πάφο
Οδός Σόλωνος 14-16 8010 Πάφος
Τηλ: +35726912814 / Φαξ: +35726912799

Κατά Νόμο Υπεύθυνος
Στέλιος Αχνιώτης (Πρόεδρος ΕΤΕΚ)
 
Εκδότης

ΓΝΩΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
www.gnora.com
info@gnora.com 
Τηλ: +35722441922
 

Αρχισυνταξία
Γιώργος Κωνσταντίνου
george@gnora.com
 
Σελίδωση
Κυριακή Σοφοκλέους
kiri@gnora.com 
 
Διαφημίσεις
Γιώργος Κωνσταντίνου
george@gnora.com 
Τηλ: +35722441922
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Superior air conditioners 
in 3 colour variations
Complete your customer’s home by choosing our stylish air conditioners in one 
of the special colours! Discreet and fresh design melted with various comfort 
features guarantee a perfect room atmosphere. Let your customer enjoy this 
aff ordable luxury, controllable via smartphone! Newest technology with top 
effi  ciencies up to A+++ in cooling and heating* make the decision easy.

* LOT 10: energy label classification from A+++ to D

Unexpected.
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Ε Τ Ε Κ  •  Ε Ν Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Ο  Δ Ε ΛΤ Ι Ο

Το μηνιαίο περιοδικό και η ιστοσελίδα (www.
etek.org.cy) του ΕΤΕΚ αποτελούν την επίσημη 
φωνή του ΕΤΕΚ (τα οποία υποστηρίζονται από 
ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Face-
book, LinkedIN, issuu και YouTube). Το περιοδικό 
αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή/και ηλεκτρονικά 
σε περίπου 14000 παραλήπτες, μέλη του ETEK, 
ανώτερα στελέχη δημόσιων οργανισμών και σε 
διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων.
Τα μέλη του ΕΤΕΚ προέρχονται από τους 
κλάδους: Αρχιτεκτονική, Πολιτική Μηχανική, 
Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική 
Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Χημική 
Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων & 
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομική 
Τοπογραφική Μηχανική, Επιμέτρηση & 
Εκτίμηση Γης, Πολεοδομία – Χωροταξία.

Το ΕΤΕΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα ή και το περιεχόμενο των ενυπόγραφων 
άρθρων ή/και αναλύσεων, που φιλοξενούνται στο Ενημερωτικό Δελτίο του τα οποία, σημειώνεται, 
δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη την άποψη του Επιμελητηρίου αλλά των συγγραφέων τους. H 
δημοσίευση άρθρων που αποστέλλονται εναπόκειται στην κρίση της Συντακτικής Eπιτροπής του 
ενημερωτικού δελτίου.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6  Μηχανισμός των Αντικυθήρων: μια σύγχρονη εφεύρεση του 
παρελθόντος

 Της Μαρίας Θεοδούλου

ΘΕΜΑΤΑ

8  Κώστας Καδής: Μεταρρυθμίσεις που θα οδηγούν σε μια πιο 
πράσινη και αποδοτική οικονομία

14  Εκδήλωση καθαρισμού της παλιάς Λευκωσίας

16  Ημερίδα «Ευρωπαϊκά πρότυπα, τυποποίηση, πιστοποίηση, χρήσιμα 
εργαλεία, για τους Μηχανικούς στη Μελέτη / Επίβλεψη και 
Κατασκευή»

18  Ημερίδα «Πολίτη 107.6» με το ΕΤΕΚ: «Ενιαία Διαχείριση Οικιακών 
Στερεών Αποβλήτων»

19  Εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων CΥStandarDΑΥ 2019 
από τον CYS

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

24  Οι αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης

26  Βιομηχανικές εφαρμογές ηλιακής ενέργειας

27 Τι είναι πραγματικά το σηπτικό σύστημα του σπιτιού σας;

28  Τα κύματα ως λύση για το ενεργειακό πρόβλημα

http://www.robotex.org.cy
http://www.robotex.org.cy
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Δ ίκαια λέμε συχνά πως ολό-
κληρη η πολιτική, φιλοσοφι-
κή και λογοτεχνική Ιστορία 
της Δύσης έχει τη βάση της 

στην αρχαία Ελλάδα. Κανείς άλλωστε 
δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη συμ-
βολή μιας χώρας που γέννησε τη δημο-
κρατία και το θέατρο, ακόμα και αν δεν 
έχει σχέση με αυτούς τους θεματικούς 
άξονες. Σε αντιδιαστολή όμως αυτού η 
γνώση των σημερινών ανθρώπων για τα 
επιτεύγματα της αρχαίας τεχνολογίας και μηχανικής παραμένει 
περιορισμένη. Δεν αναφέρομαι φυσικά στις βασικές αρχές των 
Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών όπου η Αρχή του Αρχι-
μήδη ή το Θεώρημα του Πυθαγόρα είναι πασίγνωστα. 
Πολλά είναι τα παραδείγματα μηχανών, αυτοματισμών και ευφά-
νταστων εφευρέσεων από την αρχαιότητα που θυμίζουν την τε-
χνολογία του σήμερα. Παραδείγματα όπως οι αυτοματισμοί του 
Ήρωνα με τις αυτόματες πόρτες, ο ατμοστρόβιλος του Ήρωνα, η 
Υδραυλίς, οι πρωτοποριακές αντλίες νερού και αέρος, το ρομπότ 
υπηρέτρια του Φίλωνα, ο υδραυλικός τηλεγράφος του Αινεία και 
τόσα άλλα. Σε μια εποχή με έντονο το στοιχείο της μυθοπλασίας, 
η τεχνολογία έχει κεντρικό ρόλο και στη μυθολογία. Με Τιτάνες 
σιδηρουργούς, ολύμπιους θεούς μηχανικούς που έκαναν δωρεά 
στους θνητούς την τεχνολογία, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι 
μυθικές μηχανές όπως ο χάλκινος γίγαντας Τάλως που φύλαγε την 
Κρήτη, οι υπηρέτες του Ηφαίστου φτιαγμένοι από χρυσό αλλά με 
λογική και ομιλία ή ο δράκος που φύλαγε το χρυσόμαλλο δέρας. 
Όπως φαίνεται, ανέκαθεν οι άνθρωποι φαντάζονταν τα ρομπότ και 
μηχανές με δυνατότητες πέρα από τις ανθρώπινες. Πολλά τεχνο-
λογικά επιτεύγματα έχουν γίνει γνωστά από γραπτά ή μύθους, γι’ 
αυτό και αποδίδονται κυρίως σε μυθοπλασία. Πολλά όμως από τα 
αξιοθαύμαστα επιτεύγματα της μηχανικής με τεχνολογία προηγ-
μένη για τα δεδομένα της τότε εποχής διασώζονται και επιτρέ-
πουν στους σύγχρονους επιστήμονες να τα μελετήσουν. Ένα από 
αυτά είναι και ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων που ανακαλύφθη-
κε, σχεδόν τυχαία, από ναυτικούς και ψαράδες, που ψάρευαν στα 
νερά της περιοχής, σε ναυάγιο κοντά στο νησί των Αντικυθήρων, 
το 1900.
Το εύρημα, η σημασία του οποίου έγινε αμέσως κατανοητή από 
τους αρχαιολόγους και τους επιστήμονες της εποχής, μεταφέρ-
θηκε για μελέτη στην Αθήνα και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο για έκθεση. Ο Μηχανισμός, που οι μέχρι σήμερα γνωστές 
πληροφορίες τον ανάγουν στον 2ο με 1ο αιώνα π.Χ., συνιστά ένα 

πολύπλοκο σύστημα καταγραφής του ωρολογιακού και ημερολο-
γιακού χρόνου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα για αστρονομικές 
και άλλες καταγραφές, που όμοιό του δεν έχει ανακαλυφθεί μέ-
χρι σήμερα. Ο Μηχανισμός εκπληκτικής ευφυΐας και διαστάσεων 
περίπου 35 εκατοστών, αποτελεί τον αρχαιότερο αναλογικό υπο-
λογιστή και είναι το αρχαιότερο σωζόμενο μηχάνημα με διάταξη 
γραναζιών. Λόγω της πολυπλοκότητάς του, ειδικά για τα δεδομένα 
της εποχής, ο Μηχανισμός προσέλκυσε γρήγορα το ενδιαφέρον 
της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, για την οποία δεν θα 
ήταν υπερβολή να πούμε πως συνιστά, μέχρι και σήμερα, σημείο 
αναφοράς για την Ιστορία της.
Χρειάστηκε η τεχνολογία του 21ου αιώνα για να αποκαλυφθεί και 
να απεικονιστεί τρισδιάστατα το εσωτερικό του Μηχανισμού. Ερ-
γαλεία σάρωσης έδειξαν την εσωτερική διάταξη των γραναζιών 
ενώ με ανάλυση εικόνων υψηλής ευκρίνειας έγινε δυνατή η ανά-
γνωση επιγραφών στο εσωτερικό του που εικάζεται ότι είναι ένας 
τύπος εγχειριδίου. Ο περίπλοκος και μεγαλοφυής Μηχανισμός 
μπορούσε να αναλύσει ακανόνιστα δεδομένα όπως είναι οι σε-
ληνιακοί κύκλοι ενώ οι λειτουργείες θυμίζουν το σύγχρονο GPS. 
Σήμερα πλέον υπάρχουν πιστά αντίγραφα που σέβονται πλήρως 
τις διαστάσεις και τις γνωστές λειτουργίες του αυθεντικού. H με-
λέτη του Μηχανισμού έχει αναμορφώσει την αντίληψή μας για 
την αρχαιότητα και την τεχνολογία της, εντούτοις το μυστήριο 
δεν έχει λυθεί πλήρως μια και υπάρχουν τρέχουσες έρευνες για 
την προέλευσή του, τον κατασκευαστή, τον προορισμό του και τον 
λόγο για τον οποίο κατασκευάστηκε. Σημαντική δε ήταν η συμ-
βολή που είχε τα τελευταία χρόνια, στην προβολή και ερμηνεία 
του, η δράση της Εταιρείας Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τε-
χνολογίας (ΕΜΑΕΤ), υπό την καθοδήγηση του διαπρεπούς καθη-
γητή Θεοδόση Τάσιου, που είναι και ο ιδρυτής και πρόεδρός της. 
Σήμερα εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα 
και αποτελεί ένα από τα διακεκριμένα εκθέματά του. 
Μελετώντας την τεχνολογία του παρελθόντος, ειδικά όταν είναι 
τόσο σχετική με το σήμερα, έχουμε να διδαχτούμε πολλά και ίσως 
υιοθετήσουμε και εμείς τη «μανία» που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες 
με την τεχνολογία. Η σκέψη ότι τα θαυμαστά επιτεύγματα του 
παρελθόντος δημιουργήθηκαν με μηδενική τεχνολογία, μπορεί να 
γίνει έμπνευση για τις ανακαλύψεις και τις εφευρέσεις του μέλ-
λοντος. Αυτός ο τρόπος σκέψης θα ήταν θεμιτό να μας διακατέχει 
ως επαγγελματίες μηχανικούς και να είναι βάση για την έρευνα 
και την καινοτομία.

Μαρία Θεοδούλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

E D I TO R I A L

Συντακτική Επιτροπή
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Έλενα Χριστοδούλου - Αρχιτέκτονας • ΜΕΛΗ: Μαρία Θεοδούλου - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ Γεώργιος Παναγή - 
Ηλεκτρονικός Μηχανικός • YΠΕΥΘΥΝH ΥΛΗΣ: Αντριάνα Μιλτιάδου - Γραμματειακή Λειτουργός ΕΤΕΚ • ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: 
Χάρης Σταυρινού - Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ

Μηχανισμός των Αντικυθήρων: 
μια σύγχρονη εφεύρεση του παρελθόντος 

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων:
Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00
www.rcbcy.com 800 00 722 

RCB Bank Ltd. Ιδιωτική Εταιρεία.
Αριθμός εγγραφής: 72376. Εγγεγραμμένη έδρα:
Αμαθούντος 2, 3105 Λεμεσός, Κύπρος.

Μαζί στην ανάπτυξη
της επιχείρησής σας
· Επιχειρηματικά Δάνεια · Χρηματοδότηση  Έργων 

· Χρηματοδότηση Εμπορίου · Ψηφιακή Τραπεζική  

· Υπηρεσίες Αποδοχής Καρτών · Καταθέσεις

http://www.robotex.org.cy
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της επιχείρησής σας
· Επιχειρηματικά Δάνεια · Χρηματοδότηση  Έργων 

· Χρηματοδότηση Εμπορίου · Ψηφιακή Τραπεζική  

· Υπηρεσίες Αποδοχής Καρτών · Καταθέσεις



Ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας 

Καδής, παραχώρησε συνέντευξη στη Συ-
ντακτική Επιτροπή του ενημερωτικού δελ-
τίου του ΕΤΕΚ, για θέματα που άπτονται 
των τομέων με τους οποίους σχετίζονται οι 
κλάδοι του Επιμελητηρίου.
• Ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι 
βασικότεροι στόχοι του υπουργείου σας 
για την επόμενη πενταετία;
Προσδοκούμε ότι στους τομείς της Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος θα 
εφαρμόσουμε μια σειρά από νέες πολιτικές 
και σημαντικές μεταρρυθμίσεις, που θα 
οδηγούν σε μια πιο πράσινη και αποδοτική 
οικονομία και μια πιο ανταγωνιστική και βι-
ώσιμη γεωργία και αλιεία, προστατεύοντας 
παράλληλα το περιβάλλον και τον φυσικό 
πλούτο της Κύπρου. Στις άμεσες προτε-
ραιότητές μας περιλαμβάνονται η ενίσχυ-
ση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής 
οικονομίας, η αντιμετώπιση της συνεχιζό-
μενης ανομβρίας και των άλλων επιπτώσε-
ων της κλιματικής αλλαγής, η ορθολογική 
διαχείριση των αποβλήτων μέσα από την 
εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονο-
μίας, η προστασία της φύσης και η διασφά-
λιση της ευημερίας των ζώων.
Στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης, η 
μεταρρύθμιση του Συστήματος Γεωργικής 
Ασφάλισης, που αποτελούσε εκκρεμότη-
τα πολλών χρόνων, έχει ήδη περάσει από 
το στάδιο του σχεδιασμού στο στάδιο της 
εφαρμογής. Με τη νέα νομοθεσία, που ψη-
φίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Αντι-
προσώπων, τίθεται γερή βάση για την ανα-
συγκρότηση της αγροτικής μας οικονομίας, 
με περιορισμό της γραφειοκρατίας και μετά-
βαση σε ένα πιο αποτελεσματικό και καθολι-
κό σύστημα διαχείρισης κινδύνων, ποιοτικό 
και ανθρώπινο. Με το νέο σύστημα επιτυγ-
χάνεται ουσιαστική και δίκαιη στήριξη των 
γεωργών και των κτηνοτρόφων σε περιπτώ-
σεις ζημιών και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Στον τομέα της αλιείας και της γαλάζιας 
ανάπτυξης, στόχος μας είναι η δημιουργία 
νέων αλιευτικών υποδομών, με μέτρα στή-
ριξης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας και 
με τη δημιουργία μιας σειράς πρωτοπορι-
ακών τεχνητών υφάλων με πολυδιάστατα 
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Κώστας Καδής: Μεταρρυθμίσεις που θα οδηγούν 
σε μια πιο πράσινη και αποδοτική οικονομία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

http://www.robotex.org.cy
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οφέλη. Παράλληλα, προωθούμε προγράμ-
ματα για τη διατήρηση της θαλάσσιας βιο-
ποικιλότητας και μείωση της ρύπανσης των 
θαλασσών μας. 
Μεγάλη πρόκληση για τον τόπο μας αποτε-
λεί αναμφίβολα η διαχείριση των υδατικών 
πόρων. Η υδατική μας πολιτική αναθεωρή-
θηκε με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν 
από την κλιματική αλλαγή και την αυξημένη 
ζήτηση νερού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 
στην αύξηση των διαθέσιμων υδατικών 
πόρων, μέσα από την παραγωγή και χρήση 
ανακυκλωμένου νερού και τη δημιουργία 
νέων ή την επέκταση υφιστάμενων μονά-
δων αφαλάτωσης που θα λειτουργούν με 
φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Προχω-
ρούμε επίσης με τη χρήση τεχνολογιών αιχ-
μής για τη μείωση απωλειών, την εξοικονό-
μηση και την ορθολογική χρήση του νερού.
Σημαντικός στόχος παραμένει η διαχείριση 
του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα, 
το οποίο θα συμβάλει στη διατήρηση της 
πλούσιας βιοποικιλότητας της περιοχής, 
στη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων και 
στη βελτίωση της εμπειρίας των χιλιάδων 
επισκεπτών του. Πέρα από τη σωστή δια-
χείριση και διατήρηση των πολύτιμων φυ-
σικών δασικών οικοσυστημάτων, ιδιαίτερη 
έμφαση θα δώσουμε στην αναβάθμιση των 
περιαστικών δασών, που αποτελούν πνεύ-
μονα πρασίνου στις πόλεις μας και χώρους 
που επισκέπτονται χιλιάδες συμπολίτες 
μας. Παράλληλα, θα οριστικοποιηθούν και 
θα αρχίσει η εφαρμογή μιας σειράς σημα-
ντικών περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως η 
επικαιροποίηση του σχεδίου για αντιμετώ-
πιση της ερημοποίησης, η στρατηγική για 
τη βιοποικιλότητα και η στρατηγική για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στο 
πλαίσιο αυτό καταρτίζεται πρόγραμμα ευ-
ρείας δενδροφύτευσης το οποίο θέλουμε 
να υλοποιήσουμε σε συνεργασία με κυβερ-
νητικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση 
και κοινωνικούς εταίρους. 
Ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει ιδιαί-
τερα, είναι η εφαρμογή μιας νέας πολιτικής 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 
απορριμμάτων, με προώθηση κανονισμών 
για χωριστή συλλογή και διαλογή στην πηγή, 
με εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, σε 
συνεργασία πάντοτε με τις αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης.
Προωθούμε επίσης την αναβάθμιση δύο 
σημαντικών ιδρυμάτων, του Ινστιτούτου 
Γεωργικών Ερευνών και του Δασικού Κολ-
λεγίου, ώστε να προσφέρουν προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι-

σης στους τομείς της διαχείρισης των δα-
σών και της γεωργίας, αντίστοιχα.
Ψηλά στις προτεραιότητές μας βρίσκονται 
και τα θέματα της ευημερίας των ζώων, με 
την υλοποίηση του ολοκληρωμένου πλαι-
σίου δράσεων που παρουσιάσαμε πέρυσι. 
Υλοποιήθηκαν ήδη αρκετές δράσεις και ελ-
πίζουμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί από 
τη Νομική Υπηρεσία ο έλεγχος σημαντικών 
νομοθετημάτων, τα οποία ρυθμίζουν τη 
λειτουργία ζωολογικών κήπων, την πώληση 
και κατοχή ζώων συντροφιάς, τη λειτουργία 
καταφυγίων, εκτροφείων και ξενοδοχείων 
σκύλων/γάτων κ.ά., ώστε να ψηφιστούν από 
τη Βουλή και να αρχίσουν να εφαρμόζονται.
• Ακούγονται παράπονα για γραφειο-
κρατία, καθυστερήσεις και χαμηλή απο-
τελεσματικότητα του Τμήματος Περι-
βάλλοντος. Πώς σχολιάζετε;
Το Τμήμα Περιβάλλοντος επιτελεί ένα πολύ 
σημαντικό έργο, στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία. 
Το τμήμα έχει να διαχειριστεί τεράστιο εύ-
ρος αρμοδιοτήτων, για το οποίο ανάλογες 
υπηρεσίες στο εξωτερικό στελεχώνονται με 
προσωπικό που αριθμεί εκατοντάδες μέλη. 
Λόγω και της οικονομικής κρίσης, η στε-
λέχωση του τμήματος δεν ήταν αυτή που 
θα επιθυμούσαμε, με αποτέλεσμα να πα-
ρατηρούνται καθυστερήσεις στην εξέταση 
ορισμένων ζητημάτων. Η κατάσταση έγινε 
ακόμη πιο δύσκολη για το τμήμα ως αποτέ-
λεσμα της θετικής πορείας ανάπτυξης που 
παρατηρείται στον τόπο μας και της ανά-
γκης εξέτασης της περιβαλλοντικής διάστα-
σης σε μια σειρά από σημαντικά αναπτυξι-
ακά έργα. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
του τμήματος έχουμε δρομολογήσει, και 
βρίσκεται σε εξέλιξη, διαδικασία ουσιαστι-
κής ενδυνάμωσής του με νέο προσωπικό. 
Παράλληλα, προσπαθούμε να βελτιώνουμε 
συνεχώς και τις διαδικασίες που υιοθετεί το 
τμήμα ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό.

ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ
• Μήπως το Διάταγμά σας για Εγκαθί-
δρυση Θαλάσσιας Προστατευόμενης Πε-
ριοχής στις Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας 
είναι δώρο άδωρον εφόσον στην περιοχή 
έχουν κτιστεί δεκάδες εξοχικές κατοικίες;
Η περίπτωση των Θαλασσινών Σπηλιών απο-

τελεί ζήτημα κακής διαχείρισης που έχουμε 
κληρονομήσει. Είναι γνωστό το πώς έγιναν 
αλλαγές ζωνών, πώς απέκτησαν δικαιώματα 
ιδιοκτήτες αλλά και επενδυτές και πώς έχει 
προχωρήσει η ανάπτυξη της περιοχής τις τε-
λευταίες δεκαετίες. Για να περιορίσουμε, λοι-
πόν, πιθανές περαιτέρω αρνητικές επιπτώ-
σεις στο περιβάλλον της περιοχής και να τη 
διαχειριστούμε με τον πιο ορθολογικό τρόπο, 
ζητήσαμε από ειδικούς εμπειρογνώμονες 
να αξιολογήσουν την κατάσταση και να μας 
προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα. Όλα ανεξαι-
ρέτως τα μέτρα που πρότειναν οι μελετητές, 
τα οποία δεν καλύπτουν μόνο το θαλάσσιο 
περιβάλλον αλλά και το χερσαίο, έχουν υιο-
θετηθεί. Επομένως, η κήρυξη προστατευό-
μενης περιοχής στη θάλασσα αποτελεί ένα 
μόνο από τα πολλά μέτρα που υιοθετούμε. 
Ανάλογη περιοχή έχει καθοριστεί και στην 
ξηρά, ενώ άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την 
έναρξη της διαδικασίας απαλλοτρίωσης 
συγκεκριμένων τεμαχίων τα οποία είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 
μεσογειακής φώκιας, την αποτελεσματική 
ρύθμιση της κίνησης των ανθρώπων κοντά 
στις σπηλιές αναπαραγωγής, την επιστημο-
νική παρακολούθηση της φώκιας στην πε-
ριοχή αλλά και μέτρα για την εκτόνωση της 
ανθρώπινης πίεσης, μέσω του πεζόδρομου 
και της αξιοποίησης της παραλίας Καφίζη. 
Στην εφαρμογή αρκετών από τα μέτρα αυτά 
έχουμε τη συμπαράσταση και της τοπικής 
αρχής, του Δήμου της Πέγειας, τον οποίο 
θα ήθελα να ευχαριστήσω. Σας διαβεβαιώ-
νω ότι το κύριο μέλημά μας, ως ΥΓΑΑΠ, είναι 
η προστασία του φυσικού πλούτου της Κύ-
πρου και για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμα-
στε στενά με τις τοπικές αρχές και την κοι-
νωνία. Η συμμετοχή και η στήριξη όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, που φαίνεται να 
έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό σε αυτή 
την περίπτωση, είναι ιδιαίτερα σημαντική 
για την προστασία και τη διατήρηση της θα-
λάσσιας βιοποικιλότητας της περιοχής.
Αν θέλαμε να κάνουμε μια πιο αναλυτική 
αναφορά στο Διάταγμα για τη δημιουργία 
της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, 
θα λέγαμε ότι η ανάγκη για την έκδοσή του 
προέκυψε από το γεγονός ότι η μεσογειακή 
φώκια χρησιμοποιεί τα θαλάσσια σπήλαια 
στην περιοχή της Πέγειας και υπάρχει ανάγκη 
προστασίας του είδους και της περιοχής από 
διάφορες θαλάσσιες ανθρωπογενείς δραστη-
ριότητες. Άρα το Διάταγμα αποτελεί μέτρο που 
αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον. Όπως ήδη 
έχω αναφέρει, για την πιο ολοκληρωμένη δι-
αχείριση του είδους αυτού και γενικότερα της 
περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη και τις πιέσεις 

«Σημαντικός στόχος 
παραμένει η διαχείριση 
του Εθνικού Δασικού 
Πάρκου του Ακάμα»

Θ Ε Μ ΑΤΑ
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που δέχεται, αποφασίσαμε να έχουμε μια 
ολοκληρωμένη και επιστημονικά έγκυρη προ-
σέγγιση, αναθέτοντας την ετοιμασία ειδικής 
μελέτης στον δόκτορα Παναγιώτη Δενδρινό, 
έναν επιστήμονα διεθνούς εμβέλειας, με πο-
λύχρονη και πολυσήμαντη εμπειρία και πλού-
σιο επιστημονικό και ερευνητικό έργο, ειδικά 
στα θέματα της διατήρησης και διαχείρισης 
της μεσογειακής φώκιας.  Δημιουργεί πάντως 
αισιοδοξία το γεγονός ότι η μεσογειακή φώ-
κια εμφανίζεται και αναπαράγεται συχνότερα 
κατά τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Συ-
γκεκριμένα, από τη δεκαετία του 1970 και μέ-
χρι το τέλος της δεκαετίας του 2010 οι εμφα-
νίσεις της μεσογειακής φώκιας στην περιοχή 
ήταν σποραδικές και σπάνιες ενώ δεν υπήρχε 
καμία ένδειξη για αναπαραγωγική δραστηρι-
ότητα. Από το 2011 όμως και μετά, φαίνεται 
ότι το είδος όχι μόνον «επέστρεψε» στην πε-
ριοχή αλλά δημιούργησε πλέον έναν τοπικό, 
μικρό μεν, αλλά αναπαραγόμενο πληθυσμό. 
Από την άλλη μεριά, η ανάκαμψη αυτή συνέβη 
σε μια περίοδο κατά την οποία είχε ήδη αρχί-
σει μια μεγάλη οικιστική και τουριστική ανά-
πτυξη κατά μήκος των ακτών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Συνεπώς, η νέα κατάσταση που 
δημιουργήθηκε στην περιοχή την τελευταία 
δεκαετία απαιτούσε τη λήψη διαχειριστικών 
μέτρων προστασίας, με γνώμονα την όσο το 
δυνατό αρμονικότερη συμβίωση φώκιας και 
ανθρώπου.
• Πότε θα εγκριθεί και θα εφαρμοστεί 
η Εθνική Στρατηγική για Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης;
Η Κύπρος, ως νησί, καλείται να προχωρήσει 
με τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και 
την αειφόρο χρήση των παράκτιων πόρων. 
Έχοντας επίγνωση ότι οι παράκτιες περιοχές 
θεωρούνται οι πιο παραγωγικές περιοχές 
ενός κράτους, οι οποίες προσφέρουν μεγάλη 
ποικιλία ενδιαιτημάτων και οικοσυστημάτων 
και προσελκύουν σημαντικές οικονομικές 
δραστηριότητες, είναι απαραίτητο να εφαρ-
μοστούν εργαλεία όπως η ολοκληρωμένη 
διαχείριση παράκτιων ζωνών. 
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων 
Ζωνών εφαρμόζεται από το 2004 και έχει 
ως στόχο τον συντονισμό των διαφόρων 
δράσεων που έχουν επίδραση στην παρά-
κτια ζώνη και που σχετίζονται με οικονο-
μικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, την 
περίοδο 2006-2008, εκπονήθηκε η πρώτη 
εθνική στρατηγική με το Πρόγραμμα Διαχεί-
ρισης Παράκτιων Περιοχών CAMP-Cyprus, 
σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο 
Δράσεων Προτεραιότητας του Μεσογειακού 
Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περι-
βάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών. Σε συνέ-

χεια της πρώτης Στρατηγικής, εκπονήθηκε 
η Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για 
την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παρά-
κτιων Ζωνών για την περίοδο 2018-2028, 
όπως προνοούν το σχετικό Πρωτόκολλο για 
την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παρά-
κτιων Ζωνών της Μεσογείου της Σύμβασης 
της Βαρκελώνης, αλλά και η Σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου σχετικά με την εφαρμογή στην Ευρώπη 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παρά-
κτιων ζωνών του 2002. Η εκπόνηση της εν 
λόγω Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης 
άρχισε τον Αύγουστο του 2016 και ολοκλη-
ρώθηκε τον Νοέμβριο του 2018, μετά από 
τη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποι-
ήθηκε τον ίδιο μήνα.
Η Στρατηγική στοχεύει στην υιοθέτηση ενός 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης 
παράκτιων ζωνών σε συνδυασμό με την επί-
τευξη καλύτερου συντονισμού όλων των δια-
δικασιών και των αρμοδίων φορέων ή μηχανι-
σμών άσκησης πολιτικής που έχουν επίδραση 
στην παράκτια ζώνη, ώστε να διασφαλίζεται 
η αειφόρος ανάπτυξη, μέσω ολοκληρωμένης 
προσέγγισης. Ο στόχος θα επιτευχθεί με την 
υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Στο παρόν 
στάδιο η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης 
αξιολογούνται από το υπουργείο μας. 

ΖΩΝΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΗ
• Υπάρχει πρόθεση από το υπουργείο 
σας για επαναφορά της περιοχής του 
Φράγματος Κούρη σε ζώνη προστασίας;
Οι τροποποιήσεις του 2008 και του 2014, οι 
οποίες αφορούσαν σημαντικές μετατροπές 
μεγάλου μέρους της Πολεοδομικής Ζώνης 
Προστασίας Τοπίου Ζ3-ΠΤ σε πολεοδομικές 
περιοχές ανάπτυξης, δεν έχουν επικυρωθεί 
από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως απαιτεί 
η σχετική νομοθεσία, για να ολοκληρωθεί/
οριστικοποιηθεί η διαδικασία τροποποί-
ησης. Με τα δεδομένα αυτά, δεν τίθεται 
θέμα επαναφοράς της ζώνης προστασίας 
της περιοχής γιατί δεν έχει διαφοροποιηθεί, 
με βάση τη νομοθεσία. Όπως κατατέθηκε 
κατ’ επανάληψη σε συναντήσεις με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, το ΥΓΑΑΠ, ως 
η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των περί 
Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων 
Νόμων (Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο περί 
Υδάτων 2000/60/ΕΚ), μεταξύ άλλων, υπο-

χρεούται να προστατεύει και να αποτρέπει 
περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης των 
υδάτων καθώς και να βελτιώνει το υδάτινο 
περιβάλλον. Η νομοθεσία, εκτός των γενι-
κών διατάξεων, προνοεί μέτρα για την προ-
στασία των πηγών πόσιμου νερού, έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται η αναγκαία προστασία των 
υδατικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται ή 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μελλο-
ντικά για ύδρευση. 
Δεδομένης της νομικής υποχρέωσής μας 
να αποτρέπουμε την αύξηση των κινδύνων 
ρύπανσης πόσιμου νερού, δεν μπορούμε 
να συναινέσουμε στην οριστικοποίηση των 
τροποποιήσεων του 2008 και του 2014, οι 
οποίες ουσιαστικά θα επέτρεπαν την εγκα-
τάσταση ρυπογόνων αναπτύξεων εντός της 
Κοντινής Ζώνης Προστασίας του Ταμιευτή-
ρα Ύδρευσης Κούρη.
• Υπάρχουν περιοχές, όπως η Ορούντα 
και η Κάτω Μονή, όπου διάφορα από-
βλητα από κτηνοτροφικές ή άλλες επι-
χειρηματικές δραστηριότητες μολύνουν 
τα υπόγεια ύδατα και την ατμόσφαιρα. 
Πώς σκοπεύει το υπουργείο σας να αντι-
μετωπίσει αυτά τα φαινόμενα;
 Το ΥΓΑΑΠ κήρυξε στις 4 Φεβρουαρίου 
2011 την ευρύτερη περιοχή Ορούντας ως 
Ευπρόσβλητη Ζώνη Νιτρορύπανσης, στο 
πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδη-
γίας για προστασία των Υδάτων από τη Νι-
τρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. Ως εκ 
τούτου, πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγ-
χοι σε όλα τα χοιροστάσια, αγελαδοτροφεία 
και πτηνοτροφεία της περιοχής, για έλεγχο 
εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Νομοθε-
σίας. Εκεί και όπου διαπιστώνονται παραβά-
σεις, λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα. 
Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται επι-
στολές συμμόρφωσης, ειδοποιήσεις εξώδι-
κης ρύθμισης αδικήματος και εκθέσεις στον 
γενικό εισαγγελέα για λήψη δικαστικών μέ-
τρων. Η συστηματική παρακολούθηση της 
εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Νομοθε-
σίας σε σχέση με την προστασία των νερών 
και του εδάφους αναμένεται να βοηθήσει 
σημαντικά στη μείωση των προβλημάτων 
που παρατηρούνται στην περιοχή. Τονίζεται 
ότι το υπουργείο μας δεν έχει αρμοδιότητα 
σε θέματα ελέγχων της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης και της δυσοσμίας. 
Για την κτηνοτροφική ζώνη Μενοίκου και 
της ευρύτερης περιοχής εκπονήθηκε με-
λέτη για τον καθορισμό της φέρουσας ικα-
νότητας της περιοχής. Τα αποτελέσματα 
της μελέτης παρουσιάστηκαν ενώπιον των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών και επηρεαζό-
μενων κοινοτήτων τον Ιούνιο του 2018. Η 

Θ Ε Μ ΑΤΑ
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εν λόγω μελέτη κατέγραψε την υφιστάμενη 
κατάσταση στην περιοχή και κατέδειξε τα 
βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
κοινότητες λόγω των κτηνοτροφικών εγκα-
ταστάσεων, ειδικά σε θέματα οσμών και 
διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων 
και εξετάστηκαν κάποια σενάρια διαφορο-
ποίησης πολεοδομικών ζωνών.
Με βάση τα πορίσματα της Μελέτης για 
τον καθορισμό φέρουσας ικανότητας της 
κτηνοτροφικής ζώνης Μενοίκου και της 
ευρύτερης περιοχής, αποφασίστηκε από το 
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως η μερική 
τροποποίηση πολεοδομικών ζωνών με στό-
χο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών παρα-
μέτρων στην περιοχή.
Σύμφωνα με τον περί της Εκτίμησης των 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμέ-
να Σχέδια και / ή Προγράμματα Νόμο, οι 
τροποποιήσεις αυτές εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του και θα πρέπει να ετοιμαστεί, 
από την αρμόδια αρχή, Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για 
αξιολόγηση από την Περιβαλλοντική Αρχή. 
Στις εισηγήσεις για αλλαγή πολεοδομικών 
ζωνών περιλαμβάνονται αλλαγές από κτη-
νοτροφικές / χοιροτροφικές ζώνες σε ζώνες 
προστασίας (Ζ1) που ενδεχομένως να βοη-
θήσουν στη μείωση των επιπτώσεων ειδικά 
από οσμές. Γίνεται επίσης εισήγηση για δη-
μιουργία μιας νέας κτηνοτροφικής / χοιρο-
τροφικής ζώνης, για την οποία δεν έχει γίνει 
αξιολόγηση τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων από τη λειτουργία της.
Παράλληλα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, 
που είναι νομικά υπεύθυνο για την προστα-
σία των χερσαίων υδάτινων συστημάτων, 
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, παρακο-
λουθεί την κατάσταση των νερών και στην 
περίπτωση που εντοπιστεί ανθρωπογενής 
ρύπανση προσπαθεί να εντοπίσει την πηγή 
της και ακολούθως να λάβει μέτρα για τερ-

ματισμό της, ενώ παράλληλα κινείται νομικά 
εναντίον των παρανομούντων.

ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
• Υπάρχουν περιπτώσεις που το υπουρ-
γείο σας κατέφυγε στη δικαιοσύνη κατά 
αναπτύξεων που ήταν παράνομες ή μολυ-
σματικές για το περιβάλλον; Αν ναι, μπο-
ρείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα;
Σε αρκετές περιπτώσεις, το υπουργείο 
αναγκάστηκε να οδηγήσει υποθέσεις στο 
δικαστήριο για παραβάσεις της Περιβαλλο-
ντικής Νομοθεσίας. Τα τελευταία 10 χρόνια 
οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη πέραν των 
200 υποθέσεων που αφορούν περιστατικά 
ρύπανσης των νερών και του εδάφους από 
διάφορες εγκαταστάσεις, μη τήρηση των 
προνοιών των περί Αποβλήτων Νόμων του 
2011 έως 2016, μη συμμόρφωση με πρόνοι-
ες Περιβαλλοντικών Αδειών, καθώς και πα-
ράλειψη αποπληρωμής Ειδοποιήσεων Εξώ-
δικης Ρύθμισης Αδικήματος. Με στόχο να 
δώσουμε τα σωστά μηνύματα, ζήτησα από 
τους συνεργάτες μου την πλήρη εφαρμογή 
των προνοιών της νομοθεσίας σε περίπτω-
ση παρανομιών, επιλέγοντας τον αυστηρό-
τερο προβλεπόμενο τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρούμε ότι η 
πρόληψη είναι προτιμότερη από την αποκα-
τάσταση, και επομένως πιο αποτελεσματικό 
μέτρο είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας 
σχετικά με τη λειτουργία των υποστατικών 
(πολεοδομικές άδειες, άδεια απόρριψης 
κ.λπ.), καθότι έτσι θα αποφευχθεί η ρύπανση.
• Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία 
του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα;
Η δημιουργία του Εθνικού Δασικού Πάρ-
κου Ακάμα έχει αρχίσει, ακολουθώντας το 
χρονοδιάγραμμα που αποφασίστηκε από 
το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο 
Νοέμβριο. Όπως προβλέπεται, άρχισαν να 
υλοποιούνται ή/και έχουν υλοποιηθεί προ-

παρασκευαστικές εργασίες όπως είναι η 
Σύσταση των τριών Επιτροπών Διαχείρισης 
για την υλοποίηση του Σχεδίου, δηλαδή η 
Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης, η 
Διευρυμένη Συμβουλευτική Επιτροπή και η 
Ομάδα Υλοποίησης. 
Ολοκληρώθηκε επίσης η συζήτηση για τη 
θέση και τις υποδομές για τους 14 κόμβους 
διευκολύνσεων, ενώ ο Διαγωνισμός για την 
Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση προκηρύχθη-
κε και εντός των επόμενων ημερών θα κα-
τακυρωθεί, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρω-
σης πέντε μηνών. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η 
διαδικασία του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού. 
Άρχισε, επίσης, η συζήτηση βελτίωσης του 
οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα, ετοιμάστηκαν 
οι προκαταρκτικοί όροι για τη μελέτη του 
οδικού δικτύου και το έργο έχει προκηρυ-
χθεί. Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία 
άρσης παράνομων επεμβάσεων, στο πλαίσιο 
της οποίας έχουν καταγραφεί όλες οι επεμ-
βάσεις εντός της κρατικής δασικής γης και 
λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα νομικά 
μέτρα. Στόχος μας είναι στο τέλος του χρό-
νου να υποβληθεί ενημερωτική έκθεση προς 
το Υπουργικό Συμβούλιο. Θέτουμε ψηλά στις 
προτεραιότητές μας τη σωστή λειτουργία του 
Πάρκου. Θεωρούμε ότι με την εφαρμογή του 
σχεδίου που έχουμε εξαγγείλει επιτυγχάνε-
ται ο πρώτιστος στόχος της διατήρησης της 
βιοποικιλότητας της περιοχής και παράλληλα 
διευκολύνεται ο επισκέπτης, διορθώνεται η 
ακαταστασία που παρατηρείται σήμερα στη 
χερσόνησο και επωφελούνται και οι κοινότη-
τες της περιοχής. 
• Ποιες δράσεις θα αναλάβετε για την 
αποτροπή επεμβάσεων και επιβλαβών 
δραστηριοτήτων σε ειδικές ζώνες προ-
στασίας και ευαίσθητες περιβαλλοντικά 
περιοχές;
Η πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και η αποτροπή επεμβάσεων και επιβλαβών ➤
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δραστηριοτήτων επιτυγχάνονται πριν τη χο-
ρήγηση πολεοδομικής ή άλλης άδειας, όταν 
υποβάλλονται σε εκτίμηση διάφοροι τύποι 
έργων, ώστε να επιτευχθεί υψηλή προστα-
σία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας, όπως προβλέπεται από τη σχετική 
νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται, ανά-
μεσα σε άλλα, η αποτελεσματική χρήση και η 
βιωσιμότητα των πόρων, η προστασία της βι-
οποικιλότητας, η κλιματική αλλαγή, οι κίνδυνοι 
ατυχημάτων και καταστροφών, η προστασία 
και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
η διαχείριση της παράκτιας ζώνης και της ζώ-
νης προστασίας της παραλίας. 
Για τον σκοπό αυτό, εκπονείται Μελέτη 
Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 
από ειδικούς, η οποία στη συνέχεια αξιο-
λογείται από την Περιβαλλοντική Αρχή, με 
τη συμβολή των μελών της Επιτροπής Εκτί-
μησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον αλλά 
και άλλων εμπειρογνωμόνων και Τμημάτων, 
ανάλογα με την περίπτωση. Κατά την έκ-
δοση της Γνωμοδότησης ή της Αιτιολογη-
μένης Διαπίστωσης της Περιβαλλοντικής 
Αρχής, λαμβάνονται μέτρα για να αποφευ-
χθούν, να αποτραπούν, να μειωθούν και 
να αντισταθμισθούν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατα-
σκευή και τη λειτουργία του υπό εξέταση 
έργου. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών πα-
ρακολουθείται σε συστηματική βάση από 
την Περιβαλλοντική Αρχή. 
Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Ακάμα, άρχισε, όπως προανέφερα, η διαδι-
κασία άρσης των παράνομων επεμβάσεων 
στο δάσος. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Δα-
σών έχει καταγράψει όλες τις επεμβάσεις 
που υπάρχουν επί του παρόντος, οι οποίες 
ανέρχονται σε 16. Οι 15 από αυτές υφίστα-
ντο εντός της κρατικής (χαλίτικης) γης και 
"κληρονομήθηκαν" με την κήρυξη των χα-
λίτικων εκτάσεων σε Εθνικό Δασικό Πάρκο.
Για τις υποθέσεις αυτές έχουν ληφθεί αποφά-
σεις. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν 
σταλεί ειδοποιήσεις προς τους παρανομού-
ντες, με βάση το Άρθρο 42 του περί Δασών 
Νόμου, για να άρουν τις επεμβάσεις τους 
εντός ενός λογικού χρονικού διαστήματος. 
Για κάποιες άλλες, πιο σοβαρές επεμβάσεις, 
έχουν ετοιμαστεί φάκελοι για προώθηση στον 
γενικό εισαγγελέα, με σκοπό την καταχώριση 
ποινικών υποθέσεων στο δικαστήριο. 
Επίσης, σε συνεργασία με τον έπαρχο Πά-
φου και το Τμήμα Περιβάλλοντος, άρχισε 
η καταγραφή παράνομων αναπτύξεων και 
σε άλλες εκτάσεις, χαλίτικες ή ιδιωτικές, 
και ειδικά εντός της περιοχής του δικτύου 
Natura 2000. Τέλος, με την ενεργή διαχεί-

ριση και συνεχή παρακολούθηση του Πάρ-
κου από δασικούς λειτουργούς, θα γίνεται 
πιο αποτελεσματική αποτροπή παράνομων 
παρεμβάσεων.
• Θεωρείτε πως η απαλλοτρίωση των 
περίκλειστων ιδιωτικών περιουσιών στο 
Εθνικό Πάρκο και η ένταξή τους σε αυτό 
είναι ένα ανέφικτο σενάριο;
Σύμφωνα και με την Απόφαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου της 1ης Νοεμβρίου 2018, 
το θέμα των ιδιωτικών περιουσιών της χερ-
σονήσου του Ακάμα θα συζητηθεί και θα δι-
ευθετηθεί οριστικά με την ολοκλήρωση του 
Τοπικού Σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πρόνοιές του, καθώς και τα αποτελέσματα 
της διαβούλευσης που θα γίνει με όλους 
τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους κα-
τοίκους της περιοχής.

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
• Είναι διατεθειμένο το υπουργείο να 
επενδύσει ή να δώσει κίνητρα για να αξι-
οποιηθεί το ανεκμετάλλευτο νερό από 
τριτοβάθμια επεξεργασία;
Η χρήση του ανακυκλωμένου νερού, που 
παράγεται από την τριτοβάθμια επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων, αποτελεί έναν από 
τους σημαντικότερους πυλώνες της Στρατη-
γικής του υπουργείου για τη Διαχείριση των 
Υδάτων, αφού με τον τρόπο αυτό επιτυγχά-
νεται ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου από 
μη συμβατική πηγή νερού. Εξοικονομούνται 
δηλαδή φυσικοί υδάτινοι πόροι είτε επιφα-
νειακοί από τα φράγματα είτε υπόγειοι από 
τις γεωτρήσεις, οι οποίοι διαφορετικά θα κα-
ταναλώνονταν για σκοπούς άρδευσης.
Διαχρονικά το ΥΓΑΑΠ επενδύει μεγάλα ποσά 
για την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων 
υποδομής. Στην παρούσα φάση βρίσκεται 
υπό κατασκευή το Έργο Χρήσης Ανακυκλω-
μένου Νερού που παράγεται από τον Σταθμό 
Επεξεργασίας Λυμάτων Ανθούπολης στη Δυ-
τική Λευκωσία με την κατασκευή δεξαμενής, 
αντλιοστασίων και δικτύου μεταφοράς για 
κάλυψη αρδευτικών αναγκών στην περιοχή.
Το συνολικό κόστος των έργων ανέρχεται 
στα €8.500.000 και έχει επιτευχθεί έγκριση 

συγχρηματοδότησης ύψους 53% από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός 
για την κατασκευή του Φράγματος Τερσεφά-
νου χωρητικότητας 4,5 εκ. κ.μ. και των αγω-
γών μεταφοράς του ανακυκλωμένου νερού 
που παράγεται στον Σταθμό Επεξεργασίας 
Λυμάτων Λάρνακας. Η υποβολή των προ-
σφορών ολοκληρώθηκε και η κατακύρωσή 
τους μέχρι το τέλος του έτους. Πρόκειται 
για ένα έργο το κόστος του οποίου εκτιμάται 
στα €24.500.000, για το οποίο έχει επιτευ-
χθεί επίσης συγχρηματοδότηση, από το Τα-
μείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ταυτόχρονα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 
βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης Δια-
χειριστικής Μελέτης (Master Plan) για το 
Έργο Χρήσης Ανακυκλωμένου Νερού στη 
Λεμεσό, ενόψει της κατασκευής του νέου 
Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛΑ 
στα Πολεμίδια, καθώς επίσης για το Έργο 
Χρήσης Ανακυκλωμένου Νερού Ανατολικής 
Λευκωσίας, ενόψει της πιθανής προώθησης 
της μεταφοράς νερού από τον Σταθμό Επε-
ξεργασίας Λυμάτων της Μιας Μηλιάς.
Σημειώνεται, επίσης, ότι συνεχίζεται η πο-
λιτική προώθησης της χρήσης του ανακυ-
κλωμένου νερού στη γεωργία, καθώς μεγά-
λο κίνητρο αποτελεί το χαμηλό τέλος των 
€0,07/κ.μ. με το οποίο διατίθεται το νερό. 
• Υπάρχουν σχεδιασμοί για επίλυση 
του θέματος των απωλειών στο δίκτυο 
υδροδότησης;
Η Στρατηγική Μελέτη για τη Διαχείριση των 
Υδάτων και την αντιμετώπιση της Ανομβρί-
ας περιλαμβάνει και σχέδιο δράσης για τον 
έλεγχο και τον περιορισμό των απωλειών 
νερού. Στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυ-
ξης, μελετώνται νέες τεχνολογίες για πε-
ριορισμό τόσο των απωλειών στην πηγή 
(π.χ. εξατμίσεις) όσο και των απωλειών 
στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού. 
Στις τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνεται η 
πιλοτική εφαρμογή ευφυών συστημάτων 
δορυφορικής τηλεπισκόπησης, με στόχο 
την ανίχνευση των διαρροών νερού σε επι-
λεγέντα δίκτυα νερού, αλλά και η σταδια-
κή εγκατάσταση «έξυπνων» υδρομετρητών 
και λογισμικών για τη λειτουργία συστή-
ματος «Αυτόματης Ανάγνωσης Μετρητών» 
(Automatic Meter Reading - AMR). 
Επίσης, προβλέπεται η επιβολή χρηματικών 
ποινών σε Αρχές Υδατοπρομήθειας που δεν 
επιτυγχάνουν στόχους μείωσης απωλειών 
δικτύων νερού, καθώς και η τροποποίηση 
του νομοθετικού πλαισίου για την επιβολή 
εξώδικων προστίμων.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Το υπουργείο 
αναγκάστηκε να οδηγήσει 
υποθέσεις στο δικαστήριο 

για παραβάσεις της 
Περιβαλλοντικής 

Νομοθεσίας
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ΟΕΔΑ
• Σε ποιο βαθμό οι Ολοκληρωμένες 
Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΟΕΔΑ) έχουν βοηθήσει στο θέμα της 
διαχείρισης των αποβλήτων; Υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης της λειτουργίας 
τους κυρίως σε σχέση με τη διάθεση των 
παραγόμενων προϊόντων SRF και RDF; 
Υπάρχουν σχεδιασμοί για τη δημιουργία 
και τρίτης μονάδας;
Το 2019 αποτελεί ένα σημαντικό έτος για 
την εφαρμογή της στρατηγικής του κράτους 
σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στερεών 
δημοτικών αποβλήτων. Η λειτουργία των 
Μονάδων Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων 
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) στην Κό-
σιη και στο Πεντάκωμο έχουν συνεισφέρει 
σημαντικά στην αύξηση του ποσοστού προ-
επεξεργασίας των αποβλήτων πριν από την 
ταφή και στην αύξηση του ποσοστού ανακύ-
κλωσης. Η αυξητική αυτή τάση ενισχύθηκε 
σημαντικά από τον Σεπτέμβριο του 2018, με 
την έναρξη της μεταφοράς των σύμμεικτων 
δημοτικών αποβλήτων της επαρχίας Λευ-
κωσίας για επεξεργασία στη Μονάδα ΟΕΔΑ 
Κόσιης. Σημαντική είναι βεβαίως και η συ-
νεισφορά των Μονάδων ΟΕΔΑ στη δραστική 
μείωση της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλή-
των, αφού η λειτουργία τους επέτρεψε στο 
κράτος να προχωρήσει στον τερματισμό της 
λειτουργίας μεγάλου αριθμού σκυβαλότο-
πων ανά το παγκύπριο και κυρίως των με-
γάλων σκυβαλότοπων στον Κοτσιάτη και στο 
Βατί, οι οποίοι για δεκαετίες αποτελούσαν 
τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα.
Σε σχέση με τη διάθεση των δευτερογενών 
καυσίμων RDF και SRF τα οποία παράγονται 
κυρίως στη Μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου, 
από τις 23.11.2018 άρχισε η μεταφορά του 
δευτερογενούς καυσίμου SRF στις εγκα-
ταστάσεις του Τσιμεντοποιείου Βασιλι-
κού για χρήση του ως στερεό εναλλακτικό 
καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. Επίσης, 
έχουν γίνει συγκεκριμένες τροποποιήσεις 
στη μονάδα, προκειμένου το δευτερογε-
νές καύσιμο RDF να παράγεται στη μορφή 
που επιθυμεί το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού 
και έτσι κατέστη δυνατή η έναρξη δοκιμών 
καύσης, εντός του Ιανουαρίου 2019. Είναι 
γεγονός ότι, και με βάση τα αποτελέσμα-
τα των δοκιμών καύσης, φαίνεται πως το 
δευτερογενές καύσιμο RDF δεν πληροί τις 
προβλεπόμενες στη σύμβαση προδιαγρα-
φές. Το ζήτημα της υλοποίησης συγκεκρι-
μένων τροποποιήσεων εντός της μονάδας 
προκειμένου να μπορεί να αξιοποιηθεί το 
δευτερογενές καύσιμο RDF, μελετάται σε 
επίπεδο υπουργείου, με τη συνδρομή ει-

δικών εμπειρογνωμόνων. Ευελπιστούμε ότι 
πολύ σύντομα θα βρεθεί λύση και σε αυτό 
το σημαντικό πρόβλημα.
Με τη λειτουργία της Μονάδας ΟΕΔΑ Πε-
ντακώμου, οι 4 από τις 5 επαρχίες της 
Κύπρου (εκτός της επαρχίας Πάφου) εξυ-
πηρετούνται σήμερα από ολοκληρωμένες 
εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, 
οι οποίες εφαρμόζουν την απαίτηση για 
προεπεξεργασία πριν από την ταφή. Στο 
παρόν στάδιο, η αναβάθμιση του ΧΥΤΑ 
Πάφου σε Μονάδα ΟΕΔΑ έχει ανασταλεί. 
Το ΥΓΑΑΠ έχει αποταθεί στην Ομάδα Στή-
ριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS) για τεχνική 
υποστήριξη σχετικά με την αναθεώρηση 
της Στρατηγικής και του Σχεδίου Διαχείρι-
σης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021 που 
εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο 
τον Νοέμβριο του 2015. Στο πλαίσιο της πιο 
πάνω αναθεώρησης, θα ετοιμαστεί σχετική 
μελέτη βιωσιμότητας, με την οποία θα εξε-
ταστεί κατά πόσο είναι αναγκαία η αναβάθ-
μιση του ΧΥΤΑ Πάφου σε Μονάδα ΟΕΔΑ ή/
και οποιεσδήποτε άλλες επιλογές υπάρχουν 
για τη διαχείριση των στερεών οικιακών 
αποβλήτων της επαρχίας Πάφου.
• Ποια τα αποτελέσματα της διαβού-
λευσης για τα δημοτικά απόβλητα και 
πότε θα προχωρήσει η εφαρμογή των 
μέτρων που θα αποφασιστούν;
Για την επίτευξη των ευρωπαϊκών υποχρεώ-
σεων της Κύπρου για την ορθολογική διαχεί-
ριση των αποβλήτων στη βάση των αρχών 
της κυκλικής οικονομίας, το ΥΓΑΑΠ προωθεί 
σειρά μέτρων, αρκετά από τα οποία καθορί-
ζονται μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρι-
σης των Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021. 
Είμαστε πολύ κοντά στο να ανακοινώσουμε 
μια σειρά από πολύ πιο συγκεκριμένα μέ-
τρα, τα οποία ευελπιστούμε ότι θα διαφο-
ροποιήσουν καθολικά το τοπίο σε σχέση 
με τη διαχείριση των αποβλήτων. Πρόκειται 
για νομοθετικές ρυθμίσεις, εφαρμογή νέων 
πολιτικών και δημιουργία υποδομών απο-
τελεσματικής διαχείρισης των αποβλήτων. 
Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν πρωτίστως στη 
χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων και 
των οργανικών αποβλήτων και μείωση των 
μεικτών αποβλήτων προς υγειονομική ταφή 
καθώς και στην αύξηση των ποσοστών ανα-
κύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Απα-
ραίτητο μέτρο προς την κατεύθυνση αυτή 
αποτελεί η εισαγωγή νομοθετικής ρύθμισης 
για τον καθορισμό των υποχρεώσεων των 
τοπικών αρχών για διαχείριση των δημοτι-
κών τους αποβλήτων. Προς τον σκοπό αυτό, 
το ΥΓΑΑΠ προχώρησε εντός του 2018 στην 

ετοιμασία σχετικού προσχεδίου κανονισμών, 
οι βασικές πρόνοιες των οποίων περιλαμβά-
νουν την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δρά-
σης, πρόληψης, δημιουργίας και διαχείρισης 
δημοτικών αποβλήτων, την εγκαθίδρυση 
συστημάτων διαλογής στην πηγή και χω-
ριστής συλλογής των δημοτικών αποβλή-
των, συμπεριλαμβανομένων των οργανικών 
αποβλήτων και την εφαρμογή Συστήματος 
«Πληρώνω Όσο Πετώ». 
Το προσχέδιο των Κανονισμών δημοσιο-
ποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2018 στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος 
και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ενώ 
πραγματοποιήθηκαν και προγραμματισμέ-
νες συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους 
φορείς. Κατά τη διαδικασία αυτή είχαμε 
σχόλια και απόψεις που λήφθηκαν υπόψη 
κατά την τελική διαμόρφωση των κανο-
νισμών και αφορούν κυρίως την πρακτι-
κή εφαρμογή των μέτρων και την ανάγκη 
τεχνοοικονομικής στήριξης των τοπικών 
αρχών για την υλοποίησή τους. Το προσχέ-
διο των Κανονισμών προωθείται εντός των 
ημερών για νομοτεχνικό έλεγχο, πριν την 
κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων. Οι προβλεπόμενες πρόνοιες θα τεθούν 
σε ισχύ σταδιακά, αρχικά με την εκπόνηση 
των τοπικών σχεδίων και ακολούθως με την 
εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλ-
λογής και «Πληρώνω Όσο Πετώ». 
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τεχνοοικο-
νομική στήριξη των τοπικών αρχών για την 
εφαρμογή όσων προνοούν οι κανονισμοί, 
προγραμματίζονται ήδη μελέτες για την κα-
τάρτιση από το Τμήμα Περιβάλλοντος πρό-
τυπου σχεδίου δράσης, πρόληψης, δημιουρ-
γίας και διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων, 
με το οποίο θα καθορίζονται τα περιεχόμενα 
των τοπικών σχεδίων δράσης, οι ελάχιστες 
προδιαγραφές του συστήματος διαλογής 
στην πηγή και του συστήματος «Πληρώνω 
Όσο Πετώ» που θα εγκαταστήσουν οι τοπι-
κές αρχές. Για την εφαρμογή των τοπικών 
σχεδίων, το ΥΓΑΑΠ θα ανακοινώσει εντός 
του 2019 Σχέδιο Χορηγιών προς την οικονο-
μική στήριξη των τοπικών αρχών. 
Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη αυτή θα 
ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες ευχαρι-
στίες και την εκτίμησή μου προς το ΕΤΕΚ, 
τόσο για τη συνεργασία όσο και για την 
υποστήριξη που μας παρέχει. Όποτε χρει-
αστήκαμε την εμπειρογνωμοσύνη του ορ-
γανισμού είχαμε άμεση ανταπόκριση, ενώ 
οι εισηγήσεις και οι συμβουλές που λαμβά-
νουμε είναι περισσότερο από πολύτιμες. Τη 
συνεργασία αυτή επιθυμούμε να διατηρή-
σουμε και να διευρύνουμε. 



w w w. e t e k . o r g . c y  14

http://www.robotex.org.cy


15Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  2 3 7   •   Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 9



w w w. e t e k . o r g . c y  16

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Τ ο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλ-
λοντος και το Together Cyprus διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση για καθαρισμό 

εντός της παλιάς Λευκωσίας, στις 21 Σεπτεμβρίου 2019, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Καθαρισμού “Let’s Do it World”. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της επιτρόπου Περιβάλ-
λοντος Ιωάννας Παναγιώτου. 
Η εκδήλωση έγινε από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 10:30 π.μ., και ξεκίνησε και τερμάτισε μπροστά 
από το Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, στη Λευκωσία. 
Οι εθελοντές, μέλη του ΕΤΕΚ, των συνεργαζόμενων οργανισμών αλλά και εθελοντές πολίτες 
κάθε ηλικίας, κάλυψαν δύο διαδρομές: Νότια, με κατεύθυνση μέχρι τον μικρό κυκλικό κόμβο 
«Όχι» και ανατολικά με κατεύθυνση μέχρι την Πύλη Αμμοχώστου.
Ήταν μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια ευπρεπισμού και καθαριότητας της ιστορικής περιοχής 
της παλιάς Λευκωσίας.

Εκδήλωση καθαρισμού της παλιάς Λευκωσίας
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 
14 Σεπτεμβρίου 2019 στην Πάφο ημερί-

δα που διοργανώθηκε από τον CYS και το ΕΤΕΚ 
(με πρωτοβουλία της ΠΕ Πάφου) με θέμα «Ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα, τυποποίηση, πιστοποίηση, 
χρήσιμα εργαλεία για τους Μηχανικούς στη 
Μελέτη / Επίβλεψη και Κατασκευή». 
Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των μηχανικών σχετικά με 
τα οφέλη της τυποποίησης / πιστοποίησης 
και της αξιοποίησης των προτύπων στην κα-
τασκευαστική βιομηχανία. 

Στην ημερίδα έγιναν οι πιο κάτω ειση-
γήσεις:
• Εισαγωγή στον Κυπριακό Οργανισμό Τυπο-
ποίησης (CYS) και τις Δομές ποιότητας και 
Eθνικό και Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης 
από τον Πάμπο Καμμά, διευθυντή Τυποποί-
ησης CYS
• Είδη Προτύπων και Άλλων Τεχνικών Κειμέ-
νων, Καλές Πρακτικές στη Σύνταξη Τεχνικών 
Προδιαγραφών για Προσφορές σε κατα-
σκευαστικά έργα από τον Χρίστο Μαξούλη, 
ανώτερο επιστημονικό λειτουργό ΕΤΕΚ

• Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, Εναρμονισμέ-
να Πρότυπα και Σήμανση CE από την Άννα 
Διονυσίου, λειτουργό Τυποποίησης CYS και
• Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης 
Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας & 

Υγείας στην εργασία από τον Βάσο Βασιλεί-
ου, διευθυντή Πιστοποίησης της ΚΕΠ.
Με το πέρας των εισηγήσεων δόθηκαν δι-
ευκρινίσεις και απαντήθηκαν ερωτήματα που 
έθεσαν οι συμμετέχοντες.

Ημερίδα «Ευρωπαϊκά πρότυπα, τυποποίηση, πιστοποίηση, χρήσιμα 
εργαλεία, για τους Μηχανικούς στη Μελέτη / Επίβλεψη και Κατασκευή» 

Π ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στις 2 Οκτωβρίου 2019, η 
εκδήλωση «Επικίνδυνες Οικοδομές (υπάρχουσα κατάσταση, κρατι-

κή πολιτική, υφιστάμενη νομοθεσία, επιβολή, προβλήματα και λύσεις)». 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν περί τους 80 μηχανικοί και άλλοι εν-
διαφερόμενοι. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από κοινού από το ΕΤΕΚ 
και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ) και είχε στό-
χο να παρουσιαστεί το θέμα και να γίνουν τοποθετήσεις επί τούτου 
από φορείς που έχουν αρμοδιότητα ή ασχολούνται με το θέμα σε μια 
προσπάθεια εύρεσης και υλοποίησης λύσεων που να βελτιώνουν την 
υφιστάμενη κατάσταση. 
Στην εκδήλωση έγιναν χαιρετισμοί από τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ Στέλιο 
Αχνιώτη και από τον πρόεδρο του ΚΣΙΑ Γιώργο Μουσκίδη. 
Μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του ο κ. Αχνιώτης ανέφερε πως θα 
πρέπει να βελτιώσουμε αμέσως την υφιστάμενη νομοθεσία με στόχο 
τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής. «Μέχρι το 2030», είπε, «θα πρέπει 
να μειώσουμε ουσιαστικά τις επικίνδυνες οικοδομές καταπολεμώντας 
τις γενεσιουργούς αιτίες του φαινομένου. Συνολικός μας στόχος θα εί-
ναι μέχρι το 2050 όλες οι (σε χρήση) οικοδομές να συμμορφώνονται με 
τις τεχνικές απαιτήσεις των ευρωκωδίκων (συμπεριφορά στον σεισμό) 
που ισχύουν σήμερα».
Βασική εισήγηση του ΕΤΕΚ είναι, τηρούμενης της αρχής της αναλογικό-
τητας, η θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης όλων των οικοδομών 
που δεν είναι μεμονωμένες. Η επιθεώρηση θα αφορά τον έλεγχο θε-
μάτων που άπτονται της ασφάλειας και προστασίας του χρήστη και του 
περίοικου και θα έχει προληπτικό χαρακτήρα. Αυτό θα δημιουργήσει 

την κουλτούρα συντήρησης και θα μειώσει τους ρυθμούς παραγωγής 
νέων επικίνδυνων οικοδομών.
«Μια ολοκληρωμένη κρατική πολιτική», τόνισε ο κ. Αχνιώτης, «οφείλει 
να έχει και κίνητρα / χρηματοδοτικά εργαλεία δομοστατικών αναβαθμί-
σεων αλλά και την Πολιτεία να ενεργεί και σαν παράδειγμα».
Στη συνέχεια έγιναν τοποθετήσεις από τους Κυριάκο Κούρο, προϊστά-
μενο Τεχνικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Εσωτερικών, Γιώργο Στρο-
βολίδη, επίτιμο πρόεδρο του ΚΣΙΑ, Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, δήμαρχο 
Λευκωσίας, Ελένη Μαύρου, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εσωτερικών και Κώστα Αλλαγιώτη, πολιτικό μηχανικό εκ μέρους του 
ΕΤΕΚ. Με το τέλος των παρουσιάσεων ακολούθησε συζήτηση. 
Βασικά συμπεράσματα της εκδήλωσης είναι ότι υπάρχει πρόβλημα 
επικίνδυνων οικοδομών και πως εάν δεν ληφθούν μέτρα τούτο θα δι-
ογκώνεται. Αναγνωρίστηκε ότι η ρύθμιση της τακτικής επιθεώρησης 
κτιρίων θα βοηθήσει στην κουλτούρα συντήρησης των κτιρίων και στην 
καταπολέμηση των αιτιών που δημιουργούν το πρόβλημα. Μεταξύ 
άλλων αναγνωρίστηκαν επίσης ως ζητήματα τα οποία σχετίζονται με 
το θέμα και πρέπει να επιλυθούν (α) τα υφιστάμενα προβλήματα σε 
σχέση με τις κοινόκτητες οικοδομές, (β) οι αδυναμίες στην επιβολή της 
νομοθεσίας που σχετίζονται και με τις κατακερματισμένες οικοδομικές 
αρχές, (γ) η μεγάλη καθυστέρηση στην απόδοση δικαιοσύνης, είτε τού-
τη αφορά ανάκτηση αστικού χρέους είτε άλλα μέτρα επιβολής και (δ) η 
έλλειψη χρηματοδοτικών ή και άλλων κινήτρων. Ειδική αναφορά έγινε 
στα διατηρητέα κτίρια και επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να εξεταστούν 
ειδικές λύσεις ή ενέργειες σε σχέση με αυτά. 

Εκδήλωση «Επικίνδυνες Οικοδομές», από ΕΤΕΚ και ΚΣΙΑ
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Ο Ανδρέας Θεοδότου στην Επιτροπή Εγγραφών της FEANI

Ημερίδα «Πολίτη 107.6» με το ΕΤΕΚ: «Ενιαία 
Διαχείριση Οικιακών Στερεών Αποβλήτων» 

O ραδιοφωνικός σταθμός «Πολίτης 107.6» 
και το ΕΤΕΚ διοργάνωσαν την ημερίδα 

με θέμα «Ενιαία Διαχείριση Οικιακών Στε-
ρεών Αποβλήτων», στον ισόγειο χώρο της 
εφημερίδας «Πολίτης», στη Λευκωσία, την 
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019.
H ημερίδα ασχολήθηκε με τις επιδράσεις 
στον ατμοσφαιρικό αέρα, στο έδαφος και 
στη θάλασσα και το ενιαίο κυπριακό οικο-
σύστημα. Εξετάστηκε, ακόμη, η ανάγκη για 
ενιαίο σχεδιασμό επεξεργασίας των στερε-
ών οικιακών υγρών αποβλήτων και η δυσκο-
λίες διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών 
από τα μέλη κράτη της ΕΕ.
Στόχος του Υπουργείου Γεωργίας είναι να 
αντιμετωπιστεί ολιστικά το μείζον θέμα των 
οικιακών αποβλήτων, ανέφερε ο υπουργός 
Κώστας Καδής, ο οποίος παρέστη στην εκ-
δήλωση. Αναφερόμενος στον τρόπο με τον 
οποίο οι πολίτες αντιμετωπίζουν τα πράσινα 
σημεία ο κ. Καδής τόνισε την ανάγκη να καλ-
λιεργηθεί κουλτούρα που θα τους επιτρέπει 
να χρησιμοποιούν περισσότερο τα σημεία. 
Εκ μέρους του ΕΤΕΚ, ο πρόεδρος Στέλι-
ος Αχνιώτης ανέφερε ότι το Επιμελητήριο 
πιστεύει ακράδαντα ότι η περιβαλλοντική 
αειφορία θα πρέπει να είναι βασική πα-

ράμετρος στα αναπτυξιακά σχέδια και την 
ευρύτερη πολιτική του κράτους για την 
ανάπτυξη της χώρας μας. «Ρόλο προς τον 
στόχο αυτό», είπε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, 
«έχουμε να διαδραματίσουμε όλοι μας, ως 
μηχανικοί, κοινωνία, κοινωνικοί φορείς και 
πολιτεία, πάγια δε θέση του Επιμελητηρίου 
είναι ότι τα μεγάλα θέματα του τόπου, όπως 
είναι αυτά που αφορούν το περιβάλλον, 
συζητιούνται δημόσια, σε πλαίσιο ευρείας 
συμμετοχικότητας αλλά και διαφάνειας στη 
λήψη αποφάσεων». 
Ο κ. Αχνιώτης σημείωσε, επίσης, πως «οι 
αρμόδιες αρχές και οι τεχνοκράτες που 
σχετίζονται με το κρίσιμο αυτό θέμα της 

Διαχείρισης Αποβλήτων στην Κύπρο πρέ-
πει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να κατα-
βληθεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια 
για την πλήρη εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και των τελευταίων 
τροποποιήσεών της ώστε το Σύστημα Δια-
χείρισης Αποβλήτων στον τόπο μας να χα-
ρακτηρίζεται αειφόρο». Τόνισε δε, ότι «γε-
νικότερα, ως Επιμελητήριο θεωρούμε ότι 
η θέσπιση ενός νομικού πλαισίου δεν θα 
μπορούσε από μόνη της να μας οδηγήσει 
στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Απαιτείται μια 
δέσμη μέτρων, καθώς και συνεχής συλλο-
γική προσπάθεια για την επίτευξη του στό-
χου της βελτίωσης». 

Στην 160ή συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εγγραφών 
της οργάνωσης FEANI που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 

Σεπτεμβρίου 2019 στη Ζυρίχη στην Ελβετία εξελέγη μέλος της 
Επιτροπής Εγγραφών το μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ 
και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου κ. Αν-
δρέας Θεοδότου.
Κύριος σκοπός της Επιτροπής Εγγραφών της FEANI, η οποία συ-
νεδριάζει συνήθως τρεις φορές τον χρόνο σε διάφορες ευρω-
παϊκές πόλεις, είναι η εξέταση των αιτήσεων για απόκτηση του 

επαγγελματικού τίτλου Eur. Ing. (European Engineer) που απονέ-
μει η FEANI, αλλά και η συζήτηση διάφορων άλλων θεμάτων που 
αφορούν την εκπαίδευση των Ευρωπαίων μηχανικών. 
Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά εκλέγεται Κύπριος μηχανικός 
στη συγκεκριμένη θέση, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
αφού αυτό συμπίπτει και με την έναρξη της διαδικασίας ένταξης 
των κυπριακών πανεπιστημίων που παρέχουν τίτλους Μηχανικής 
στο μητρώο των πανεπιστημίων που αναγνωρίζονται αυτόμα-
τα από τη FEANI για απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου Eur. 
Ing. Ένα μητρώο το οποίο τυγχάνει αναγνώρισης και από άλλους 
διεθνείς οργανισμούς αφού η FEANI αποτελεί τον αρχαιότερο 
οργανισμό μηχανικών της Ευρώπης και κύριο εκπρόσωπο της 
κοινότητας των μηχανικών στις οποιεσδήποτε διαβουλεύσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα σχετικά με τη Μηχανική Επι-
στήμη.
Αναφέρεται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης των κυπρι-
ακών πανεπιστημίων στον κατάλογο των πανεπιστημίων που 
αναγνωρίζονται αυτόματα από τη FEANI για απόκτηση του επαγ-
γελματικού τίτλου Eur. Ing. Μόλις ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη 
διαδικασία η Εθνική Επιτροπή FEANI Κύπρου, μέλος της οποίας 
είναι και το ΕΤΕΚ, θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΧΝΙΩΤΗ

Η οικογενειακή φωτογραφία από την πρόσφατη συνάντηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εγγραφών της FEANI στη Ζυρίχη.
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Εννέα συνολικά υποτροφίες προσέφερε το Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας στους νικητές του Διαγωνισμού Ρομποτικής ROBOTEX 

CYPRUS 2019, οι οποίοι ανακοινώθηκαν κατά την τελετή βράβευσης, 
που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η τελετή τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. 
Νίκου Αναστασιάδη.
Συγκεκριμένα, απονεμήθηκαν πέντε υποτροφίες ύψους 50% σε μα-
θητές λυκείου, που κατέκτησαν την πρώτη θέση στον διαγωνισμό, 
δύο υποτροφίες ύψους 40% σε μαθητές λυκείου που κατέκτησαν τη 
δεύτερη θέση και δύο υποτροφίες ύψους 30% σε μαθητές λυκείου, 

που κατέκτησαν την τρίτη θέση. 
Την απονομή των υποτροφιών πραγματοποίησε ο δρ Γιώργος Γρη-
γορίου, κοσμήτορας Επιστημών και Μηχανικής του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, ο οποίος δήλωσε σχετικά: «Τα ρομπότ είναι ήδη εδώ και 
ενσωματώνονται στην κοινωνία. Στις πιο προηγμένες τεχνολογικά 
χώρες, πέραν των βιομηχανικών ρομπότ, τα ανθρωποειδή ρομπότ 
έχουν ήδη ενταχθεί στην καθημερινότητα του ανθρώπου: ρομπότ 
διαφημιστές, σερβιτόροι, αστροναύτες, γραμματείς, πυροτεχνουργοί, 
διασώστες, κ.λπ. Μέσω τέτοιων διαγωνισμών, δίνεται η ευκαιρία στα 
παιδιά μας να παρουσιάσουν τις δεξιότητες τις οποίες έχουν ανα-
πτύξει από μικρή ηλικία. Αυτές οι δεξιότητες θα τους βοηθήσουν να 
ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας, η οποία θα έχει αλλάξει εντε-
λώς όταν αυτά ενηλικιωθούν».
Χαιρετίζοντας την τελετή βράβευσης, ο υπουργός Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δρ Κώστας Χαμπιαούρης επισήμανε 
πως η Ρομποτική, ως κλάδος της Μηχανικής, σε επίπεδο διδασκαλίας, 
προωθεί την αυτοκατευθυνόμενη, διαφοροποιημένη και βιωματική 
μάθηση, αποκλείοντας ταυτόχρονα την απόκτηση στείρας, άγονης και 
παθητικής γνώσης. «Η Ρομποτική αποτελεί σημαντικό διδακτικό εργα-
λείο, αφού επιτρέπει την εφαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων 
στην επίλυση προβλημάτων» πρόσθεσε. 

Υποτροφίες του Παν. Λευκωσίας στους νικητές του Robotex 

Έχουμε ενημερωθεί ότι αυτή την περίοδο 
εξετάζεται αίτηση για Πολεοδομική Άδεια 

σχετικά με την ανέγερση δεκαώροφου κτηρί-
ου σε Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ) και 
συγκεκριμένα στην οδό Κινύρα.
Σας ενημερώνουμε ότι πολλά από τα μέλη 
του ICOMOS Κύπρου έχουν εργαστεί για τη 
διατήρηση τόσο του κτιρίου Πούλια το 1993 
όσο και για τη διάσωση άλλων κτιρίων επί 
της οδού Κινύρα, έτσι ώστε η περιοχή αυτή 
να διατηρήσει την ανθρώπινή της κλίμακα, 
είτε μέσω της διάσωσης παραδοσιακών κτι-
ρίων είτε μέσω της αρμονικής ένταξης νέων 
και χαμηλών κτιρίων σε κενά τεμάχια γης.
 Ο δε Δήμος Λευκωσίας θέτει δικαίως αυστη-
ρούς όρους όσον αφορά την αποκατάσταση 
διατηρητέων οικοδομών στην περιοχή αυτή 
και αλλού αλλά και την ανέγερση νέων, συμ-
βατών με τον χαρακτήρα της ΠΕΧ.
Σημειώνουμε επίσης ότι το Σχέδιο Περιοχής 
για την ανάπτυξη της Λευκωσίας είναι πολύ 
επιφυλακτικό και προσεκτικό αναφορικά 
με την παροχή πολεοδομικών κινήτρων για 
την ανέγερση ψηλών κτιρίων εντός ΠΕΧ, με 
στόχο τη διατήρηση του χαρακτήρα αυτών 
των περιοχών. Τυχόν ανέγερση ασύμβατων 

οικοδομών σε τέτοιες περιοχές θα βλάψουν 
ανεπιστρεπτί τη φυσιογνωμία τους και θα 
έχουν αλυσιδωτές επιδράσεις σε τυχόν πα-
ρόμοιες αιτήσεις οι οποίες θα είναι πλέον 
δύσκολο να απορριφθούν.
Άλλωστε η Πολεοδομική Αρχή που είναι ο 
Δήμος Λευκωσίας δεν είναι υπόχρεη, αλλά και 
ούτε νομιμοποιείται κατά την άποψή μας, να 
παρέχει πολεοδομικά κίνητρα αύξησης ορό-
φων και συντελεστή, αντιθέτως έχει τη δια-
κριτική ευχέρεια και την υποχρέωση να εξε-
τάζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να κρίνει 
ανάλογα. 
Καλούμε τον Δήμο Λευκωσίας να σεβαστεί 
το Ιστορικό Κέντρο και να μην επιτρέψει την 
ανέγερση, στην περιοχή αυτή, κτιρίου με 
όγκο και αριθμό ορόφων που, πέραν κάθε 
πολεοδομικής λογικής και πρακτικής, δεν 
επιτρέπει την ένταξή του στην ΠΕΧ. Σημει-
ώνουμε ότι τα νέα κτίρια των Δικαστηρίων 
και της Πολεοδομίας που έχουν ανεγερθεί 
στην περιοχή είναι διώροφα, σύγχρονης αρ-
χιτεκτονικής και εντάσσονται κάλλιστα στον 
πολεοδομικό ιστό της περιοχής. Δεν κατανο-
ούμε πως παρεισέφρησε στο Τοπικό Σχέδιο 
και το Σχέδιο Περιοχής πρόνοια σε ΠΕΧ για 

8 και 10 ορόφους. Παρά ακόμη και αυτές τις 
πρόνοιες αντιλαμβανόμαστε ότι η Πολεοδο-
μική Αρχή οφείλει επιστημονικά να εξετάσει 
τη συγκεκριμένη περίπτωση και να μην επι-
τρέψει οικοδομή πέραν των 2-3 ορόφων για 
το δημόσιο καλό και για το καλώς νοούμενο 
συμφέρον του Ιστορικού Κέντρου.
Πέραν του θέματος της αισθητικής και του δυ-
σμενούς επηρεασμού των γύρω αναπτύξεων 
αλλά και της καταστρατήγησης της κλίμακας 
της περιοχής, τίθεται και το θέμα του κυκλο-
φοριακού σε μια περιοχή όπου ήδη τις ώρες 
αιχμής είναι πολύ προβληματικό.
Καλούμε τέλος τον Δήμο Λευκωσίας να προ-
χωρήσει αμέσως στην προκήρυξη διαγωνι-
σμού ιδεών για την ανάπλαση της περιοχής 
αυτής που αναμένεται να προσδώσει την αίγλη 
που χαρακτηρίζει την υπεροχή της πρωτεύου-
σας ως έδρας της διοίκησης του κράτους και 
χώρου πολιτισμού όπως αυτό προδιαγράφεται 
στο Σχέδιο Περιοχής.

Χρύσανθος Πισσαρίδης
Πρόεδρος ICOMOS (Τμ. Κύπρου)
Αρχιτέκτονας (Πολεοδόμος) - Συντηρητής
Dott. Arch. IUA.Venezia, UDS Padova 

Ενδεχόμενη αδειοδότηση κατασκευής δεκαώροφης 
οικοδομής στην οδό Κινύρα στον Δήμο Λευκωσίας 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ICOMOS ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
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Προώθηση ενεργειακών πολιτικών για ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Ο ι επιχειρήσεις αναπτύσσουν ευρύ φά-
σμα δραστηριοτήτων σε διαφορετι-

κούς τομείς και επηρεάζουν την οικονομική 
δραστηριότητα αλλά και τις περιβαλλοντι-
κές επιδόσεις της Κύπρου.
Έχει αναγνωριστεί ότι το υψηλό λειτουρ-
γικό κόστος των επιχειρήσεων συμβάλλει 
αρνητικά στην ανταγωνιστικότητά τους και 
αυτό αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες που 
αντιμετωπίζει η χώρα μας στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης 
αλλά και την εξάρτησή της από τις εισαγω-
γές πετρελαίου.
Στο πλαίσιο διερεύνησης ενεργειών που 

θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, το Ενεργειακό Γραφείο Κύ-
πρου οργάνωσε θεματικές επισκέψεις σε 
επιλεγμένους οργανισμούς και φορείς του 
ευρωπαϊκού έργου RESOR, με προσανατο-
λισμό την ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων 
πρακτικών και ενίσχυση των πολιτικών για 
την προώθηση εξοικονόμησης ενέργειας 
και ΑΠΕ. Οι συμμετέχοντες που προέρχο-
νταν κυρίως από ευρωπαϊκά νησιά (Κανά-
ρια Νησιά, Μαδέιρα, Aζόρες - Πορτογαλία, 
Réunion - Γαλλία και Ήπειρος - Ελλάδα), 
είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τις 
εγκαταστάσεις του εργαστηρίου FOSS και 

της Carlsberg, που μέσα από τις δραστη-
ριότητές τους εφαρμόζουν και προωθούν 
πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και 
λύσεις ΑΠΕ.
Οι συναντήσεις με επιλεγμένους φορείς θα 
συνεχιστούν μέσα σε ένα τετραετές πλάνο, 
με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών προ-
τάσεων (σχέδιο δράσης) πολιτικής και την 
προώθησή τους στους αρμόδιους φορείς 
για υλοποίηση. Όλες οι δράσεις του Ενερ-
γειακού Γραφείου συγχρηματοδοτούνται 
από το ευρωπαϊκό έργο RESOR.
Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 
22667716 ή στο email: info@cea.org.cy.

Π ραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2019, στη Λευκωσία, 
το “CYStandarDay 2019”, ημερίδα την οποία διοργανώνει σε 

ετήσια βάση ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), με σκο-
πό τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων. 
Την ημέρα αυτή αποδίδονται τα εύσημα στις χιλιάδες εθελοντές-ε-
μπειρογνώμονες που προφέρουν τις υπηρεσίες και την εμπει-
ρογνωμοσύνη τους στην εκπόνηση διεθνών, περιφερειακών και 
εθνικών προτύπων υπέρ μιας καλύτερης ζωής, παραγωγής και προ-
σφοράς ποιοτικότερων προϊόντων και υπηρεσιών, για την ασφάλεια 
και υγεία των καταναλωτών και την ευημερία των πολιτών. 
Στο καλωσόρισμά της η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Κι-
κούλα Κότσαπα, αναφερόμενη στον διαφορετικό χαρακτήρα που 
είχε ο φετινός εορτασμός, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του CYS 
για το έργο και τη συμβολή τους στην εκπόνηση των προτύπων 
καθώς επίσης και στην επάξια εκπροσώπηση του οργανισμού στο 
εξωτερικό. Τόνισε, επίσης, ότι η συμβολή των προτύπων στην “Τε-
χνολογία των Βίντεο”, που ήταν και το φετινό θέμα των εορτα-
σμών, είναι πολύ σημαντική. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν 
αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε με τους γύρω μας. 
Τα οφέλη από την ποιότητα, την προηγμένη τεχνολογία και την 
προσβασιμότητα των βίντεο βασίζονται στα πρότυπα.
Όπως κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αναγνώστη-
κε το Παγκόσμιο Μήνυμα των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης 
ISO, IEC και ITU, για τους εορτασμούς της ημέρας, οι οποίοι δε-
σμεύτηκαν να στηρίξουν τις προσπάθειες για ομαλή μετάβαση σε 
μια νέα τεχνολογικά, πιο προηγμένη εποχή, προωθώντας την εκ-
πόνηση των καταλλήλων προτύπων σχετικά με τα βίντεο.
Ακολούθησε παρουσίαση του τυποποιητικού έργου και των δραστη-
ριοτήτων του οργανισμού κατά τη χρονική περίοδο 2018-2019, με 
γνώμονα πάντοτε την εκπλήρωση της αποστολής του CYS για ένα 
αποτελεσματικό εθνικό σύστημα τυποποίησης και τη διασφάλιση 
των εθνικών συμφερόντων της Κύπρου στα θέματα ποιότητας. 
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τέσσερα θέματα καίριας σημασίας 

για όσους συμμετέχουν στις δραστηριότητες τυποποίησης. Οι πα-
ρουσιάσεις αφορούσαν τις υποχρεώσεις ψηφίσεων του CYS στην 
ευρωπαϊκή και τη διεθνή τυποποίηση, την προσβασιμότητα στα 
πρότυπα, τις καλές πρακτικές για ορθολογική χρήση των προτύ-
πων στις δημόσιες συμβάσεις και τέλος τους νέους τομείς δρα-
στηριοποίησης στην τυποποίηση. 
Ακολούθησε παραγωγική συζήτηση, με γνώμονα την αναβάθμι-
ση των διαδικασιών του οργανισμού για καλύτερη διαχείριση του 
εθνικού συστήματος τυποποίησης, με τους συνεργάτες να υπο-
βάλλουν ερωτήσεις, να εκφέρουν απόψεις και εισηγήσεις για θέ-
ματα τυποποίησης με τα οποία ασχολούνται.

Εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων 
CΥStandarDΑΥ 2019 από τον CYS
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Οι αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης και δια-
βίωσης είναι οι πιο βασικές ανάγκες κάθε 

ανθρώπου. Η εξασφάλιση ασφαλούς πρό-
σβασης σε κατάλληλη στέγη αποτελεί συχνά 
προϋπόθεση για την άσκηση πολλών από τα 
θεμελιώδη δικαιώµατα τα οποία αποτελούν τα 
θεµέλια όλων των σύγχρονων κοινωνιών που να 
µπορεί να τα απολαµβάνει κάθε πολίτης. Ένας 
αυξανόµενος αριθµός πολιτών αντιµετωπίζουν 
σοβαρά εµπόδια στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης σε µια τιµή που µπορούν να πληρώ-
σουν. Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπεύθυνο να 
διασφαλίσει ότι όλοι µπορούν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε 
επαρκή, κατάλληλη και οικονοµικά προσιτή στέγαση.
Πρέπει να υπάρξει µια αποτελεσματική εγγύηση των πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων για κάθε πολίτη και κάτοικο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, που να υιοθετεί εκείνα τα δικαιώµατα που τέθηκαν 
στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (1950) και 
στον Αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (1996), συμπερι-
λαμβανομένου του δικαιώµατος στη στέγαση. 
Η Στεγαστική Πολιτική της κυβέρνησης που πρόσφατα έχει θε-
σμοθετηθεί στηρίζει τις προσπάθειες του Κυπριακού Οργανισμού 
Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) και ταυτοχρόνως προσφέρει νέα δομή στον 
Οργανισμό ως φορέας του κράτους για την παροχή Προσιτής Κα-
τοικίας από τον ιδιωτικό τομέα. Στόχος της Στεγαστικής Πολιτικής 
είναι μέσω πολεοδομικών κινήτρων να στηρίξει τη διαθεσιμότητα 
και αγορά της Προσιτής Κατοικίας και ενοικίαση κατοικίας σε προ-
σιτό ενοίκιο. Οι πρόνοιες της νομοθεσίας ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό 
τομέα να περιλαμβάνει στις οικιστικές του αναπτύξεις οικονομικά 
προσιτή στέγαση προς πώληση και ενοικίαση. 
Η Στεγαστική Πολιτική για την Προσιτή Κατοικία περιλαμβάνει δύο 
πτυχές. Η μία είναι η διαθεσιμότητα αγοράς της Προσιτής Κατοι-
κίας σε τιμές κατασκευαστικού κόστους και η άλλη πτυχή είναι η 
διαθεσιμότητα ενοικίασης σε μίσθωμα ενοικίου της τάξης του 20% 

χαμηλότερου εκείνου της αγοράς. Η πολιτική στηρίζεται σε κατα-
σκευαστικά οικοδομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας 
με αύξηση του συντελεστή δόμησης.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Προσιτή Κατοικία θεωρείται η «προσιτή» στέγαση όταν το κόστος δεν 
υπερβαίνει το 30% από το ακαθάριστο εισόδημα του νοικοκυριού 
που σημαίνει ότι αφού αποπληρωθεί το συνολικό κόστος δανείου για 
την αγορά της κατοικίας και των διαφόρων τοπικών φόρων από το 
εισόδημα μιας οικογένειας, παραμένει ικανοποιητικό εισόδημα για να 
στηρίξει την ασφαλή και υγιή διαβίωση, να υποστηρίξει τις ανάγκες 
των παιδιών στο σχολείο και να επιτρέψει την παροχή για το μέλλον 
και τη συμμετοχή στην κοινότητα. Η Προσιτή Κατοικία παρέχεται στα 
επιλέξιμα νοικοκυριά των οποίων οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται από 
την αγορά και παρέχει διαθεσιμότητα με χαμηλό κόστος, που είναι 
αρκετό για να αντέξει οικονομικά, βάσει εισοδήματος. 
Τα πολεοδομικά κίνητρα που είναι σε εφαρμογή από της 15 Μαΐου 
2019 είναι μια σειρά μέτρων που έχουν απώτερο σκοπό να εντάξουν 
την Προσιτή Κατοικία στις ευρύτερες περιοχές των πόλεων σε συ-
νάρτηση με ενιαίες οικιστικές αναπτύξεις από τον ιδιωτικό τομέα. 
Είναι πολεοδομικά μέτρα που θα στηρίξουν την Προσιτή Κατοικία και 
ταυτοχρόνως θα προσφέρουν περιβαλλοντικά μέτρα μιας και οι δι-
καιούχοι θα βρίσκονται πιο κοντά στη δουλειά τους και στα σχολεία 
με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση της χρήσης αυτοκινήτου.
Η Εντολή 1/2019 προβλέπει ότι σε τεμάχιο γης με καθαρό εμβαδόν ίσο 
με τέσσερα οικόπεδα της τάξης των 2.100 τ.μ. που εμπίπτει σε οικιστική 
πολεοδομική ζώνη με συντελεστή δόμησης ίσο ή μεγαλύτερο 1,00:1, ο 
ιδιοκτήτης του τεμαχίου θα μπορεί εάν επιθυμεί να υλοποιήσει τα πολεο-
δομικά κίνητρα που προκύπτουν από την Εντολή στην περίπτωση σχεδία-
σης και ανέγερσης ενιαίας οικιστικής ανάπτυξης. Η Εντολή προβλέπει την 
αύξηση του ανώτατου συντελεστή δόμησης σε ποσοστό 25% του ισχύο-
ντος και προβλέπει ότι 10% του ισχύοντος συντελεστή θα κατανεμηθεί για 
σκοπούς Προσιτής Κατοικίας. Οι προϋποθέσεις και διατάξεις της Εντολής 
για σκοπούς εναρμόνισής της με την οικιστική ανάπτυξη προβλέπουν και 

Οι αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης

http://www.robotex.org.cy
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συνιστούν διαβουλεύσεις με τους Φορείς για την ορθολογική υλοποίηση 
της οικιστικής ανάπτυξης. Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης θα μπορεί 
να αυξηθεί για ακόμα 5% του επιτρεπόμενου είτε με τη μεταφορά συντε-
λεστή από διατηρητέα οικοδομή ή υλοποιώντας τις πρόνοιες της Εντολής 
1/2014 για παραγωγή ενέργειας στην οικιστική ανάπτυξη.
Προκειμένου να εναρμονιστεί το 10% για σκοπούς Προσιτής Κα-
τοικίας η Εντολή προβλέπει ότι τα ελάχιστα εμβαδά κατοικιών θα 
μπορούσαν να μειωθούν κατά 10% από τις εγκεκριμένες όπως ορί-
ζονται στα Τοπικά Σχέδια.
Οι τιμές πώλησης της Προσιτής Κατοικίας ορίζονται από την Εντολή 
με βάση τον δείκτη κατασκευής και έχουν καθοριστεί για το 2019 
στα €870 ανά τ.μ. για διαμερίσματα και €1.050 ανά τ.μ. για σπίτια. 
Το Προσάρτημα 1 της οδηγίας 1/2019 παρέχει επιπρόσθετα κίνη-
τρα για την παροχή κατοικιών σε προσιτές τιμές ενοικίου το οποίο 
ορίζεται 20% χαμηλότερο εκείνου της αγοράς. Τα κίνητρα θα είναι 
σε ισχύ για δύο χρόνια από τις 15 Μαΐου 2019. Νοουμένου ότι το 
τεμάχιο γης με ελάχιστο εμβαδόν των 2.000 τ.μ. εμπίπτει σε οικι-
στική πολεοδομική ζώνη με συντελεστή δόμησης ίσο ή μεγαλύ-
τερο 1,00:1, ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου θα μπορεί εάν επιθυμεί να 
υλοποιήσει τα πολεοδομικά κίνητρα που προκύπτουν από το Προ-
σάρτημα. Η ανάπτυξη θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών ετών 
από την ημερομηνία χορήγησης άδειας οικοδομής. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η οικονομική στήριξη στον ιδιοκτήτη του τεμαχίου το 
Προσάρτημα προβλέπει ότι το 70% της οικιστικής ανάπτυξης θα 
παρέχεται για τα πρώτα οκτώ χρόνια για σκοπούς ενοικίασης και 
θα μπορεί να πωλήσει τα ακίνητα μετά την παρέλευση των οκτώ 
χρόνων ενώ το 30% θα μπορεί να πωληθεί όποτε επιθυμεί ο ιδιο-
κτήτης. Τα ελάχιστα εμβαδά κατοικιών θα μπορούσαν να μειωθούν 

κατά 20% αντί 10% ως προβλέπει η Εντολή.
Υπάρχουν περαιτέρω πολεοδομικά κίνητρα που απορρέουν από το 
Προσάρτημα της Εντολής με περιορισμό διετούς προγράμματος 
από την ημερομηνία έκδοσης, όπου σε οικόπεδα με καθαρό εμβα-
δόν ίσο με 3.000 τ.μ. ή περισσότερο και έχοντας ελάχιστο συντελε-
στή δόμησης 1,40:1 προβλέπεται αύξηση του συντελεστή δόμησης 
κατά 45% και προβλέπει ότι 20% του ισχύοντος συντελεστή θα κα-
τανεμηθεί για σκοπούς Προσιτής Κατοικίας. Για την υλοποίηση των 
πολεοδομικών κινήτρων προβλέπονται ειδικοί σχεδιασμοί και χαλα-
ρώσεις των χώρων τοπιοτέχνησης και αποστάσεις από τα σύνορα, 
μιας και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων θα επεκταθεί 
από περαιτέρω δύο ορόφους. 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Όλες οι πρόνοιες του θεσμού της Προσιτής Κατοικίας χρειάζονται δια-
χείριση και στήριξη. Το κράτος έχει βάλει τα θεμέλια και εναπόκειται σε 
μας τους μελετητές ανάπτυξης γης και σύμβουλους διαχείρισης γης να 
κτίσουμε πάνω στα θεμέλια υγιείς και βιώσιμες οικιστικές αναπτύξεις. 
Έχουμε υποχρέωση και καθήκον να μεταφέρουμε τις πρόνοιες της νο-
μοθεσίας και να ενθαρρύνουμε τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας 
και στρατηγικούς επενδυτές στην ενσωμάτωση του θεσμού της Προσι-
τής Κατοικίας σε όλες τις ενιαίες οικιστικές αναπτύξεις. Η υποχρέωσή 
μας έχει έναν και μόνο στόχο, στήριξη και σεβασμό στον πολίτη για 
εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη.

Παναγιώτης Παχωμίου
Chartered Architect 
Property Consultant 

Μαθαίνοντας με τον NAPO
ΑΣΦΑΛΕ ΙΑ  ΚΑ Ι  ΥΓΕ ΙΑ  ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣ ΙΑ  ΜΕ  ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Η ανάπτυξη θετικής κουλτούρας ασφάλειας 
και υγείας αποτελεί βασική προϋπόθεση 

στην προσπάθεια επίτευξης του κοινού στό-
χου όλων μας, για μείωση των εργατικών ατυ-
χημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και 
των επικίνδυνων συμβάντων. Ο NAPO έρχεται, 
με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, να ενδυνα-
μώσει την προσπάθεια αυτή, σκορπώντας χα-
μόγελα, αλλά και σημαντικά μηνύματα για την 
ασφάλεια και την υγεία, σε μικρούς και μεγά-
λους. Ο NAPO είναι ο πρεσβευτής των εκστρα-
τειών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΕU-OSHA), 
για «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» και 
πλέον πολλές από τις ταινίες του συνδέονται 
με αυτές τις εκστρατείες και τις υποστηρίζουν.
O NAPO είναι ο κεντρικός ήρωας σε μια σει-
ρά κινουμένων σχεδίων, τα οποία με απλό και 
συνάμα ευχάριστο τρόπο παρουσιάζουν θέ-
ματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, κα-
θώς και μέτρα πρόληψης των κινδύνων. Στις 
ταινίες του ο NAPO ενσαρκώνει έναν τυπικό 
εργαζόμενο σε διάφορους βιομηχανικούς 
κλάδους ή τομείς οικονομικής δραστηριότη-

τας. Συχνά, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνάδελ-
φοί του εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους 
και επικίνδυνες καταστάσεις, συμμετέχουν 
ενεργά στην αναγνώριση των σχετικών κινδύ-
νων και προτείνουν πρακτικές λύσεις και μέ-
τρα προστασίας στους προϊσταμένους τους. 
Επιπρόσθετα, ο EU-OSHA με τους συνεργάτες 
του (Κοινοπραξία NAPO) σχεδίασαν μια σειρά 
από εκπαιδευτικά εργαλεία με αντικείμενο την 
ασφάλεια και υγεία στην εργασία, τα οποία 

απευθύνονται προς τους εκπαιδευτικούς. Τα 
εργαλεία αυτά συμβάλλουν στην ευαισθητο-
ποίηση των παιδιών του δημοτικού σχολείου, 
σε θέματα ασφάλειας και υγείας, μέσω ενός 
εκπαιδευτικού, αλλά ταυτόχρονα διασκεδαστι-
κού και ευφάνταστου τρόπου. Το εκπαιδευτικό 
υλικό περιέχει σημαντικά μηνύματα και μαθη-
σιακούς στόχους, δημιουργικές δραστηριότη-
τες, καθώς και καθοδηγητικά παραδείγματα 
σαρανταπεντάλεπτων μαθημάτων.
Οι ταινίες του NAPO, όπως επίσης και το εκπαι-
δευτικό υλικό για τα σχολεία, είναι διαθέσιμα 
από την ιστοσελίδα https://www.napofilm.net/
el και καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως 
είναι το εργασιακό άγχος, οι μυοσκελετικές πα-
θήσεις, η οδική ασφάλεια, τα γλιστρήματα και 
τα παραπατήματα, οι επικίνδυνες ουσίες, κ.ά. Το 
υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για διαφώτιση 
και ενημέρωση, τόσο από τους εκπαιδευτικούς 
όσο και από τους επαγγελματίες στον τομέα της 
ασφάλειας και υγείας, στο πλαίσιο ενημερωτι-
κών συναντήσεων, σεμιναρίων, προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης ή/και εισαγωγικής 
εκπαίδευσης. 
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Σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση 

του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Ενέργειας 
οι συνολικές εγκατα-
στάσεις για τα ηλιακά 
θερμικά συστήματα 
παγκόσμια έχουν 
φτάσει τα 480 GWth. 
Αυτός ο αριθμός υπολογίζεται ότι θα πολ-
λαπλασιαστεί τα επόμενα 15-20 χρόνια. Η 
Κύπρος πρωτοπορεί παγκόσμια στη χρήση 
ηλιακών θερμικών συστημάτων για παραγω-
γή ζεστού νερού στα σπίτια, αφού το 93% 
όλων των σπιτιών έχουν εγκατεστημένο και 
σε χρήση ένα τέτοιο σύστημα. Υπολογίζεται 
ότι αυτή η χρήση καλύπτει περίπου το 4% 
της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας στον 
τόπο μας. Παρά αυτήν την πολύ διαδεδο-
μένη εφαρμογή των ηλιακών συστημάτων 
στο νησί μας, δεν υπάρχει άλλη σημαντική 
εφαρμογή, εκτός της χρήσης τα τελευταία 
χρόνια των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Λόγω της πολύ καλής ηλιοφάνειας που 
απολαμβάνει η Κύπρος οι προοπτικές για το 
μέλλον είναι ευοίωνες και με σωστή πολι-
τική αλλά και πιο απλοποιημένες αδειοδο-
τικές διαδικασίες η διείσδυση των ηλιακών 
συστημάτων στο ενεργειακό ισοζύγιο του 
νησιού μπορεί να φτάσει σε υψηλά επίπεδα. 
Μεγάλες προοπτικές υπάρχουν επίσης στη 
χρήση ηλιακών θερμικών συστημάτων στη 
βιομηχανία. Αρκετές βιομηχανικές μονάδες 
στην Κύπρο σπαταλούν πολλές χιλιάδες 
ευρώ σε συμβατικά καύσιμα για παραγωγή 

Βιομηχανικές εφαρμογές ηλιακής ενέργειας
ειδικό λάδι περνά μέσα από το μπετόν για 
να θερμανθεί πριν κατευθυνθεί στον ειδικό 
λέβητα για παραγωγή ατμού από την απο-
θηκευμένη ενέργεια.
Το σύστημα δουλεύει αυτόματα χωρίς να 
χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση ή παρα-
κολούθηση και το μόνο που απαιτείται είναι 
ο περιοδικός καθαρισμός των καθρεφτών 
κάθε δύο περίπου εβδομάδες, ανάλογα και 
με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημέ-
νο το σύστημα. Tο έργο αυτό έδειξε ότι ένα 
τέτοιο σύστημα σε βιομηχανία παραγωγής 
ποτών στην Κύπρο (βιομηχανία ΚΕΑΝ) έχει 
χρόνο απόσβεσης γύρω στα 3,5 χρόνια και 
με ζωή συστήματος πέραν των 20 χρόνων. 
Το σύστημα αυτό μπορεί να παραγάγει ατμό 
μέχρι τη θερμοκρασία των 420°C, οπότε θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε διεργασίες 
που χρησιμοποιούν συμβατικούς θερμοδυ-
ναμικούς κύκλους, ένας τομέας που η Κύ-
προς έχει επίσης πολλές προοπτικές. 
Παρόλο που το έργο επίδειξης έχει γίνει 
στη βιομηχανία ΚΕΑΝ, εκτός από τις βιο-
μηχανίες ποτών το σύστημα μπορεί επίσης 
να εφαρμοστεί σε βιομηχανίες ζυθοποιίας, 
αλλαντικών, γάλακτος, σε βιομηχανικά πλυ-
ντήρια ρούχων, ξενοδοχεία, άλλες βιομηχα-
νίες που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες 
ζεστού νερού, για θέρμανση και ψύξη μεγά-
λων χώρων, θερμικές μεθόδους αφαλάτω-
σης και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή απαι-
τεί μεγάλες ποσότητες θερμότητας.
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
ειδικά το ερευνητικό Εργαστήριο Ηλιακής 
Ενέργειας Αρχιμήδης διαθέτει μοντέρνο 
εξοπλισμό για μελέτη και ανάλυση συστη-
μάτων ηλιακής ενέργειας. Διαθέτει επίσης 
μοναδικό ηλιακό προσομοιωτή για διεξα-
γωγή πειραμάτων σε εσωτερικό χώρο κάτω 
από ελεγχόμενες συνθήκες. Ο προσομοι-
ωτής μπορεί να ακτινοβολήσει με ειδικούς 
λαμπτήρες που προσομοιάζουν το ηλιακό 
φως, επιφάνειες μέχρι και με 1200 W/m2 
και μπορεί να πάρει διάφορες κλίσεις ανά-
λογα με τις ανάγκες των πειραμάτων. 

Δρ Σωτήρης Καλογήρου
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής 
Υλικών
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών
Ιδρυτικό Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας 
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών
Μέλος ΕΤΕΚ

θερμότητας είτε σε μορφή ζεστού νερού 
είστε σε μορφή ατμού χαμηλής θερμοκρα-
σίας (~200°C). 
Προσφάτως έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου επίδειξης 
που έγινε με τη συμμετοχή του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου εφαρμογή σε κυπρι-
ακή βιομηχανία για παραγωγή ατμού σχετικά 
χαμηλής θερμοκρασίας και πίεσης. Το σύ-
στημα περιλαμβάνει δύο συστοιχίες παρα-
βολικών συλλεκτών τύπου σκάφης (parabolic 
trough collectors) συνολικού εμβαδού 288 
m2 (βλέπε φωτογραφία) και αποθήκευση 
σε ειδικό σύστημα που αποτελείται κυρίως 
από μπετόν, τις ώρες της ηλιοφάνειας που 
υπάρχει περίσσεια θερμότητας, για χρήση 
της ενέργειας σε ώρες που δεν υπάρχει ηλι-
οφάνεια. Η μέθοδος αυτή αποθήκευσης δεν 
απαιτεί καθόλου συντήρηση και αποτελεί την 
κύρια πρωτοτυπία του συστήματος. 
Οι παραβολικοί συλλέκτες έχουν άνοιγμα 
παραβολής 3 μέτρα και συνολικό μήκος 96 
μέτρα (2 σειρές, 48 μέτρα η κάθε μία). Το 
θερμαινόμενο ρευστό είναι ειδικό λάδι που 
μπορεί να εργαστεί σε υψηλές θερμοκρασί-
ες χωρίς εξάτμιση και το οποίο χρησιμοποι-
είται σε ειδικό λέβητα για παραγωγή ατμού. 
Η αποθήκευση σε μπετόν μπορεί να αποθη-
κεύσει μέχρι και 600 kWh και περιλαμβάνει 
δύο μέρη, τοποθετημένα σε δυο διαφο-
ρετικά εμπορευματοκιβώτια (containers), 
ενώ το κάθε ένα έχει δύο μπλοκ μήκους 
5 μέτρων το κάθε ένα (φαίνονται στο δε-
ξιό μέρος της φωτογραφίας). Σε ώρες μη 
ικανοποιητικής ηλιοφάνειας ή το βράδυ το 
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Από την εγκατάσταση συστήματος παραγωγής 
ατμού στη βιομηχανία ΚΕΑΝ

http://www.robotex.org.cy
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Γνωρίζετε ότι ως 
ιδιοκτήτης σπιτιού 

είσαστε υπεύθυνος 
για τη σωστή λειτουρ-
γία και συντήρηση του 
σηπτικού σας συστή-
ματος; Γνωρίζετε ότι 
είσαστε υπεύθυνος όχι 
μόνο για τη δική σας 
οικογένεια, αλλά και για τους γείτονές σας και 
χιλιάδες άλλους πολίτες; 
Γνωρίζετε ότι ένα καλά λειτουργικό σηπτικό 
σύστημα είναι μια σημαντική επένδυση στο 
σπίτι και την ιδιοκτησία σας;
Ξεκινάμε μια σειρά ενημερωτικών άρθρων για 
το πώς λειτουργεί το σηπτικό σύστημα, πώς 
να το φροντίζουμε και να διατηρούμε τη σω-
στή λειτουργία του. Θα σας βοηθήσουμε να 
καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημά σας 
και τι βήματα μπορείτε να κάνετε ως ιδιοκτή-
της σπιτιού, ώστε να διασφαλίσετε ότι το σύ-
στημα θα λειτουργήσει σωστά.
Αν το σπίτι σας δεν είναι συνδεδεμένο με ένα 
κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης και πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα επεξεργασίας 
λυμάτων στον χώρο σας, πιθανότατα πρόκει-
ται για συμβατικό σηπτικό σύστημα. 
Ένα συνηθισμένο σηπτικό σύστημα αποτελεί-
ται από δύο κύρια μέρη: μια σηπτική δεξαμενή 
και μια συσκευή διήθησης εδάφους (δεν χρει-
άζεται να αναφέρουμε τον αγωγό αποχέτευ-
σης που τις συνδέει).
Η σηπτική δεξαμενή είναι ένα θαμμένο υδα-
τοστεγές δοχείο (ορθογώνιο ή στρογγυλό) 
που συνήθως κατασκευάζεται από σκυρόδεμα 
και κάποτε, σε ειδικές περιπτώσεις, από υαλο-
βάμβακα ή πολυαιθυλένιο. 
Δεν είναι μόνο δεξαμενή συγκράτησης ή 
δεξαμενή καθίζησης, αλλά μονάδα βιολογι-
κής επεξεργασίας, που παρέχει τη λεγόμενη 
πρωτογενή επεξεργασία οικιακών λυμάτων. 
Καθώς τα λύματα ρέουν στον λάκκο, βαριά 
στερεά κατακάθονται στον πυθμένα, σχημα-
τίζοντας ένα στρώμα λάσπης, ενώ τα λίπη και 
άλλα ελαφρά υλικά επιπλέουν στην κορυφή 
σχηματίζοντας ένα στρώμα αφρού. 
Μεταξύ αυτών των δύο στρωμάτων είναι μια 
καθαρή ζώνη υγρού που ονομάζεται διαυ-
γασμένη ζώνη. Και στα τρία αυτά στρώματα, 
υπάρχουν δισεκατομμύρια βακτήρια που αρ-
χικά περιέχονται στα λύματα και έπειτα ζουν 
και πολλαπλασιάζονται στη δεξαμενή που 
διασπά το στερεό υλικό. Στη διαδικασία πα-
ράγονται επιβλαβή αέρια τα οποία πρέπει να 
εξαερίζονται από τη σηπτική δεξαμενή, μέσω 
του ανοίγματος υδραυλικών εγκαταστάσεων 

στην οροφή, ή μέσω ενός ξεχωριστού αγωγού 
αέρα.
 Τα επεξεργασμένα απόβλητα από τη διαυγα-
σμένη ζώνη ρέουν μέσω ενός σωλήνα εξόδου 
μέσα στη διάταξη διήθησης εδάφους. 
Η έξοδος, σχήματος «Τ», που βρίσκεται στο 
εσωτερικό της δεξαμενής, αποτρέπει τη λά-
σπη και τα στερεά λύματα να βγουν από τη 
δεξαμενή και τη μετάβαση στον απορρο-
φητικό λάκκο στο έδαφος. Το διαυγασμένο 
απόβλητο είναι ένα μερικώς επεξεργασμένο 
γκρίζο υγρό, με δυσάρεστη οσμή και πολ-
λά βακτήρια που μπορούν να προκαλέσουν 
ασθένειες, τα οποία μπορούν να διασπαρθούν 
μόνο στο έδαφος και ποτέ στην επιφάνεια ή 
τον υπόγειο υδροφορέα. Τα λύματα εξέρχο-
νται από το σηπτικό κάθε φορά που εισέρχε-
ται σε αυτό μια νέα ποσότητα ακατέργαστων 
λυμάτων.
Η συσκευή διήθησης εδάφους είναι μια συ-
σκευή που παρέχει μια επαρκή μέθοδο διείσ-
δυσης μέσω της οποίας το εκρέον υγρό διη-
θείται στο έδαφος. Το έδαφος λειτουργεί ως 
αποτελεσματικό βιολογικό φίλτρο. 
Τα μικρόβια στο χώμα χωνεύουν ή αφαιρούν 
τις περισσότερα μολυσματικές και επιβλαβείς 
ουσίες από τα λύματα, πριν φτάσουν τελικά 
στα υπόγεια ύδατα. 
Εάν κολλήσετε μόνο έναν σωλήνα εξόδου στο 
έδαφος, ο σωλήνας θα φράξει γιατί στην περί-
πτωση αυτή η περιοχή διείσδυσης είναι πολύ 
μικρή. Το μέγεθος της περιοχής διείσδυσης 
υπολογίζεται από τον σχεδιαστή του συστή-
ματος ανάλογα με την ημερήσια ροή και τη 
διαπερατότητα του εδάφους (m/min). 
Όσο λιγότερη είναι η διαπερατότητα του εδά-

φους, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της 
περιοχής διείσδυσης. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο μια συγκεκριμένη συσκευή διείσδυ-
σης του εδάφους που είναι κατάλληλη για μία 
τοποθεσία είναι ακατάλληλη για την άλλη. 
Υπάρχουν περισσότεροι από 20 τύποι συ-
στημάτων διείσδυσης στο έδαφος (φρεάτια 
διαρροής, ρηχικές τάφροι διάθεσης, βαθιά 
συστήματα τάφρων, απορροφητικές κλίνες, 
αποχετευτικά αμαξώματα, συστήματα χωρίς 
χαλίκια, συστήματα απορρόφησης εδάφους 
πολλαπλών επιπέδων, εναλλασσόμενα συστή-
ματα κ.λπ.), που χρησιμοποιούνται ανάλογα με 
τα χαρακτηριστικά του χώρου (ημερήσια ροή 
αποχετεύσεων, προφίλ τοποθεσίας, τύπος 
εδάφους και διαπερατότητάς του, στάθμη 
υπόγειων υδάτων κ.λπ.). 
Η συσκευή διείσδυσης του εδάφους πρέ-
πει επίσης να είναι κατάλληλα επιλεγμένη, 
σχεδιασμένη, διαστασιολογημένη, τοποθε-
τημένη έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά. Η 
επιλογή μιας κατάλληλης συσκευής διήθη-
σης εδάφους θεωρείται πιο σημαντική από 
την επιλογή μιας κατάλληλης μονάδας επε-
ξεργασίας λυμάτων. Η σωστή επιλογή ενός 
σηπτικού συστήματος για τις συγκεκριμένες 
συνθήκες του χώρου σας (οι οποίες συνή-
θως αλλάζουν από τοποθεσία σε τοποθεσία) 
μπορεί να γίνει μόνο από έμπειρο επαγγελ-
ματία. Πολλές περιοχές δεν έχουν εδάφη 
κατάλληλα για σηπτικά συστήματα και ίσως 
χρειαστείτε ένα εναλλακτικό σύστημα το 
οποίο θα συζητήσουμε σε αυτή τη σειρά 
ενημερωτικών άρθρων.

Kirill Ladygin

Τι είναι πραγματικά το σηπτικό σύστημα του σπιτιού σας;
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Το σημαντικότερο 
ίσως ζήτημα του 

21ου αιώνα είναι η 
κλιματική αλλαγή, για 
την οποία μεγάλο με-
ρίδιο ευθύνης έχουν 
οι αυξημένες ενερ-
γειακές ανάγκες της 
ανθρωπότητας. Με 
δεδομένο ότι αυτές οι ανάγκες θα συνεχί-
σουν να αυξάνονται σημαντικά, ένας τρόπος 
να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, και κατά συνέπεια στον άνθρωπο, 
είναι η εκμετάλλευση κάθε μορφής ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας. Ανάμεσα σε όλες 
τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η 
λιγότερο διαδεδομένη και αξιοποιημένη είναι 
η λεγόμενη «Γαλάζια Ενέργεια». Σαν τέτοια 
ορίζεται κάθε μορφή ενέργειας που παράγε-
ται στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως είναι η κυ-
ματική, η παλιρροιακή, η ενέργεια θαλασσίων 
ρευμάτων, η υπεράκτια αιολική και η ηλιακή 
αλλά και η αξιοποίηση των θαλάσσιων μικρο-
φυκών. Το γεγονός ότι το 71% του πλανήτη 
μας καλύπτεται από ωκεανούς καθιστά το 
θαλάσσιο περιβάλλον μία τεράστια πηγή από 
διάφορες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας, 
έχοντας τη δυνατότητα να διαδραματίσει κα-
ταλυτικό ρόλο στον περιορισμό του ενεργει-
ακού και περιβαλλοντικού προβλήματος του 
πλανήτη μας. Το υπόλοιπο αυτού του άρθρου 
εστιάζει στην εκμετάλλευση της κυματικής 
ενέργειας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 
τομέας αυτός, και στον ρόλο που διαδραματί-
ζει στο ενεργειακό μέλλον της Κύπρου.
Η συνολικά διαθέσιμη και αξιοποιήσιμη κυμα-
τική ισχύς στον πλανήτη φτάνει περίπου τα 
3 Terra Watts (TW), ποσό που ξεπερνά κατά 
πολύ την απαιτούμενη ισχύ για κάλυψη των 
παγκόσμιων αναγκών σε ηλεκτρισμό (2,3 TW). 
Η κυματική ενέργεια μπορεί μάλιστα να προ-
βλεφθεί αρκετές μέρες πριν, σε αντίθεση με 
την αιολική ενέργεια, πλεονέκτημα που την 
κάνει αρκετά ελκυστική για τη ρύθμιση της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Παρ’ όλα 
αυτά, η εκμετάλλευσή της είναι δυσανάλογα 
μικρή συγκριτικά με την αιολική και την ηλι-
ακή ενέργεια που έχουν μάλιστα μικρότερο 
δυναμικό. Ο κύριος λόγος γι’ αυτό είναι ίσως 
η ελλιπής κατανόηση και αντίληψη της συ-
μπεριφοράς των κυματισμών, γεγονός που 
ευθύνεται για τα πολλά είδη και τον τερά-
στιο αριθμό συσκευών μετατροπής κυματικής 
ενέργειας που αναπτύσσονται και μελετώνται. 
Επίσης, οι πολλές προκλήσεις που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι διάφοροι κατασκευαστές 
και εφευρέτες αποτελούν βαρίδι στην εξέ-
λιξη του τομέα αυτού. Η λειτουργία στο θα-
λάσσιο περιβάλλον αποτελεί από μόνη της 
πρόκληση αφού η ακεραιότητα της συσκευής 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε ακραίες συν-
θήκες. Άλλες σημαντικές προκλήσεις είναι η 
τοποθέτηση και λειτουργία σε μεγάλα βάθη, 
η προσβασιμότητα της συσκευής, οι συνθήκες 
συντήρησής της, και η μεταφορά της παρα-
γόμενης ενέργειας στις ακτές όπου θα διανέ-
μεται προς κατανάλωση. Επιπλέον αρνητικό 
χαρακτηριστικό των υφιστάμενων συσκευών 
είναι η ανικανότητά τους να λειτουργήσουν 
αποδοτικά σε κυματισμούς με χαμηλό ύψος, 
περιορίζοντας την εφαρμογή τους σε μερικές 
περιοχές του πλανήτη όπου οι συνθήκες το 
επιτρέπουν. Όλες αυτές οι παράμετροι έχουν 
ως αποτέλεσμα το υψηλό κόστος κατασκευ-
ής και λειτουργίας των συσκευών μετατροπής 
κυματικής ενέργειας, που τις καθιστούν οικο-
νομικά ασύμφορες.
Ειδικοί του τομέα έρευνας και ανάπτυξης 
συσκευών μετατροπής κυματικής ενέργειας 
αναφέρουν ότι οι τεχνολογίες αυτές βρίσκο-
νται σε πρώιμο στάδιο, παραλληλίζοντάς το με 
αυτό που βρίσκονταν οι τεχνολογίες αιολικής 
ενέργειας 30 χρόνια πριν. Μετά από πολλά 
χρόνια έρευνας και επένδυσης στον τομέα 
αυτό, η τεχνολογία αιολικής ενέργειας έχει 
καταλήξει σε έναν βέλτιστο σχεδιασμό και 
έχει καταφέρει να είναι σήμερα μία από τις 
πιο αναπτυσσόμενες οικονομίες στον τομέα 
της ενέργειας, έχοντας ξεπεράσει το 4% της 
παγκόσμιας ηλεκτροπαραγωγής. Όσον αφορά 
την κυματική ενέργεια όμως, οι πολλαπλές δυ-
σκολίες και αποτυχίες έχουν περιορίσει σημα-
ντικά τις επενδύσεις στην έρευνά τους τόσο 
από κρατικούς μηχανισμούς όσο και από ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ανάπτυξη 
του τομέα κυματικής ενέργειας.

ΤΟ «ΓΑΛΑΖΙΟ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ
Αξιολογώντας τα δεδομένα της Κύπρου, 

πολύ εύκολα μπορούμε να καταλήξουμε στο 
συμπέρασμα ότι δεν αξίζει μια επένδυση 
στον τομέα της κυματικής ενέργειας, αφού 
τα υφιστάμενα συστήματα απαιτούν αρκετά 
μεγαλύτερα ύψη κύματος για να τεθούν σε 
λειτουργία. Με το ίδιο σκεπτικό όμως, κάποιος 
μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν θα έπρεπε να 
γίνει επένδυση ούτε στην αιολική ενέργεια, 
αφού το αιολικό δυναμικό στην Κύπρο είναι 
σημαντικά μικρότερο από αυτό που συναντά-
με σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Παρ’ όλα 
αυτά, η αιολική ενέργεια στην Κύπρο αποτελεί 
σήμερα περίπου το 5% της συνολικής ηλε-
κτροπαραγωγής, ενώ η χρήση της συνεχίζει 
να αυξάνεται. Όσον αφορά την ηλιακή ενέρ-
γεια, η οποία φαντάζει ως ιδανική λύση για τα 
δεδομένα της Κύπρου, σήμερα συνεισφέρει 
στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή με το μισό 
ποσοστό σε σχέση με την αιολική. Ένας ση-
μαντικός περιορισμός για τη χρήση των δύο 
αυτών τεχνολογιών στα δεδομένα της Κύ-
πρου είναι οι ανάγκες που έχουν για μεγάλες 
εκτάσεις γης. Επομένως, για την περαιτέρω 
χρήση τους και την επίτευξη ενός αειφόρου 
ενεργειακού σχεδιασμού της Κύπρου, είναι 
απαραίτητο να επεκταθεί η εγκατάσταση τέ-
τοιων τεχνολογιών στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
Το υψηλό κόστος που απαιτείται για εγκατα-
στάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και οι 
πρόνοιες που χρειάζονται για την υποστήριξη 
των συστημάτων, όπως τα δίκτυα μεταφοράς 
της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, κα-
θιστούν ένα τέτοιο εγχείρημα οικονομικά μη 
βιώσιμο όταν κάθε τεχνολογία μελετάται ξε-
χωριστά και αυτόνομα. Ένας τρόπος επίτευξης 
της οικονομικής βιωσιμότητας ενός έργου για 
την εκμετάλλευση της «Γαλάζιας Ενέργειας» 
του νησιού, είναι η συνύπαρξη διαφορετικών 
συσκευών μετατροπής κυματικής, αιολικής και 
ηλιακής ενέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
ώστε να γίνεται συνεκμετάλλευση εγκατα-
στάσεων και δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας.
Σκεπτόμενοι ότι οι τεχνολογίες αιολικής και 
ηλιακής ενέργειας έχουν ωριμάσει αρκετά για 
εγκαταστάσεις στην ξηρά, η έρευνα θα πρέ-
πει να κατευθυνθεί κυρίως στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων της λειτουργίας τους στο 
θαλάσσιο περιβάλλον. Πέρα όμως από αυτές 
τις δυσκολίες, η έρευνα για την ανάπτυξη και 
βελτιστοποίηση συσκευών κυματικής ενέργει-
ας, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στά-
διο, είναι ζωτικής σημασίας για τη συμπλήρω-
ση του «παζλ» της οικονομικής βιωσιμότητας 
και την ενεργειακή ανεξαρτησία της Κύπρου.

Η συνολικά διαθέσιμη 
και αξιοποιήσιμη 

κυματική ισχύς στον 
πλανήτη φτάνει περίπου 
τα 3 Terra Watts (TW)

Τα κύματα ως λύση για το ενεργειακό πρόβλημα

http://www.robotex.org.cy
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Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Κάνοντας μια γρήγορη ανασκόπηση στις 
υπάρχουσες τεχνολογίες κυματικής ενέρ-
γειας, διαπιστώνεται ότι αυτές δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στην Κύπρο, λόγω των 
ασθενών κυματικών χαρακτηριστικών που 
επικρατούν. Παρ’ όλα αυτά, ένας Κύπριος 
εφευρέτης, ο κ. Αδάμος Ζακχαίος, εφευ-
ρέτης και CEO της εταιρείας Sea Wave 
Energy Ltd (SWEL) Cyprus, έχει σχεδιάσει 
και κατασκευάσει μια συσκευή κυματικής 
ενέργειας, την Waveline Magnet, η οποία 
μπορεί να εκμεταλλευτεί ακόμη και τα μι-
κρότερα σε ύψος κύματα που συναντούμε 
στη θάλασσα της Κύπρου. Σύμφωνα με τον 
κ. Ζακχαίο, «Άλλες συσκευές αποτυγχάνουν 
γιατί προσπαθούν να αλληλοεπιδράσουν 
βίαια με τους κυματισμούς προκειμένου να 
απορροφήσουν μεγαλύτερα ποσά ενέργει-
ας. Σε αντίθεση με αυτές τις συσκευές, η 
συσκευή Waveline Magnet συνεργάζεται 
αρμονικά με τους κυματισμούς και προ-
σαρμόζεται στην εκάστοτε κατάσταση της 
θάλασσας, επιτυγχάνοντας μάλιστα υψηλά 
ποσά απορρόφησης ενέργειας. Επιπλέον, η 
αρμονική συνεργασία με τους κυματισμούς 
και η προσαρμοστικότητα της συσκευής 
Waveline Magnet επιτρέπουν την αποφυ-
γή μεγάλων καταπονήσεων, διατηρώντας 
την ακεραιότητα της συσκευής όταν εμ-

φανίζονται ακραία φαινόμενα». Η συσκευή 
Waveline Magnet που απαρτίζεται από μια 
συστοιχία από ευέλικτα μέρη, που συνδέ-
ονται και λειτουργούν σε απόλυτη συνερ-
γασία μεταξύ τους, λειτουργεί πάνω στην 
επιφάνεια της θάλασσας και όχι κάτω από 
αυτήν, κάνοντας έτσι τη συντήρησή της πιο 
εύκολη και συνεπώς φθηνότερη. Ακόμη ένα 
ζωτικής σημασίας πλεονέκτημα αυτής της 
συσκευής είναι το χαμηλό κόστος κατα-
σκευής, τοποθέτησης και απόσυρσής της. 
Αυτό οφείλεται στο μικρό βάρος και στην 
απλή κατασκευή των επιμέρους τμημάτων 
αλλά και της όλης συσκευής. Επίσης, το με-
γάλο ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών από 
τα οποία μπορεί να κατασκευαστεί μειώνει 
σημαντικά το κόστος αλλά και τις περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις. Επιπλέον, η συσκευή 
Waveline Magnet δεν κάνει χρήση οποιασ-
δήποτε μορφής λαδιού που μπορεί να είναι 
επιβλαβές για το περιβάλλον. Γίνεται χρήση 
μόνο θαλάσσιου νερού, το οποίο αφού συ-
μπιεστεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή ακόμη 
και να οδηγηθεί απευθείας στη διαδικασία 
αφαλάτωσής του. Πρόσφατα, η εταιρεία 
SWEL Cyprus έχει καταφέρει να επιβεβαι-
ώσει τις προβλέψεις και προσδοκίες της 
σχετικά με την απόδοση της συσκευής, 
εκτελώντας πειραματικές μετρήσεις με τη 

βοήθεια του Τμήματος Μηχανικών Μηχα-
νολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπι-
στημίου Κύπρου.
Συνυπολογίζοντας λοιπόν ότι η Κύπρος θα 
πρέπει να αυξήσει τη χρήση ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας και ότι στο όχι τόσο 
μακρινό μέλλον θα αυξηθούν σημαντικά 
οι ανάγκες της για αφαλατωμένο νερό, η 
στροφή προς τη «Γαλάζια Ενέργεια» είναι 
ίσως αναπόφευκτη. Η χρήση αποδοτικών 
συσκευών μετατροπής κυματικής ενέργειας 
με χαρακτηριστικά όπως αυτά της συσκευής 
Waveline Magnet καθίσταται μια πολύ ελκυ-
στική λύση για την ανάπτυξη ενός ολοκλη-
ρωμένου και οικονομικά βιώσιμου σχεδίου 
για τη «Γαλάζια Ενέργεια», όχι μόνο για την 
Κύπρο αλλά και για ολόκληρο τον τομέα που 
ασχολείται με την κυματική ενέργεια. Ας 
ελπίσουμε λοιπόν ο τομέας αυτός να ξε-
περάσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
για να ανθήσει η «Γαλάζια Ενέργεια» και να 
μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα πιο πράσινο 
αειφόρο μέλλον.

Χαράλαμπος Φραντζής, 
Διδακτορικός φοιτητής, 
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και 
Κατασκευαστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
MAESTRALE



w w w. e t e k . o r g . c y  30

Έργο «Επέκταση και Λειτουργία Συστήµατος Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΕΠ)» 
Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) της ΕΕ 
και την ΑνΑ∆ ως εθνική συµµετοχή.
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Σκοπός του Έργου είναι η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της αξιολόγησης των γνώσεων, 
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Σύστηµα
Επαγγελµατικών
Προσόντων 

Ταυτότητα Αριστείας! 

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Το συνέδριο InfoCom Cyprus, έχοντας εδώ και 10 χρόνια εξελι-
χθεί σε θεσμό, ανοίγει και φέτος τις πύλες του για 11η φορά, 

την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019, στο The Landmark Nicosia, με στόχο 
να αναδείξει ότι οι εξελίξεις στις ψηφιακές τεχνολογίες και οι νέες 
καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές, που κάνουν την εμφάνισή 
τους, δημιουργούν καινούργιες ευκαιρίες και διαφορετικές πηγές 
εσόδων. Οι προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς είναι εξαιρετικά 
μεγάλες, αρκεί οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλά-
δο των Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής & Media να εντοπίσουν 
τις συγκεκριμένες ευκαιρίες και να επενδύσουν σε αυτές. H εγ-
γραφή είναι δωρεάν (εδώ: https://infocomcy.com/11o-infocom-
cyprus-2019/forma-eggrafis/).

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
• 1η Ενότητα «Dare, build and create!»: H ανάπτυξη των τηλεπι-
κοινωνιακών υποδομών, ασύρματων και ενσύρματων, είναι ένα 
μεγάλο στοίχημα για την Κύπρο. 

• 2η Ενότητα «From Digital Transformation to Strategic 
innovation»: Σε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε στον κρί-
σιμο παράγοντα της τόνωσης της ζήτησης σε υπηρεσίες, το κλει-
δί δηλαδή για την ενίσχυση ενός υγιούς κύκλου ανάπτυξης και 
παραγωγής προστιθέμενης αξίας. 
• 3η Ενότητα «The path to the future»: Είναι άραγε η κυπριακή 
αγορά πολύ μικρή; Έχει περιθώρια ανάπτυξης; Υπάρχει η λογική 
της εξωστρέφειας στα σχέδια των τηλεπικοινωνιακών εταιριών; 
• Παράλληλη ενότητα «Η σημασία της τυποποίησης και των προ-
τύπων στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα τεχνολογίας 5G»: Με 
εισηγητές δύο προσκεκλημένους από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τυπο-
ποίησης Τηλεπικοινωνιών/Επικοινωνιών (ΕΤSI), οι οποίοι θα έρθουν 
στην Κύπρο ειδικά για το InfoCom Cyprus 2019, θα πραγματοποι-
ηθεί σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης που 
είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης στην Κύπρο παράλληλη ενό-
τητα με θέμα «Η σημασία της τυποποίησης και των προτύπων στις 
τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα τεχνολογίας 5G».

11o InfoCom Cyprus 

Η συνεχής ανά-
πτυξη του διε-

θνούς εμπορίου, οι 
μετακινήσεις και τα 
ταξίδια είτε πρόκειται 
για εργασία είτε πρό-
κειται για αναψυχή, 
καθιστούν αναγκαία 
την εφαρμογή μια 
κοινής μεθόδου επικοινωνίας των πληρο-
φοριών που σχετίζονται με την ασφάλεια, η 
οποία να στηρίζεται όσο το δυνατόν λιγότε-
ρο στη χρήση των λέξεων, έτσι ώστε να επι-
τυγχάνεται η εύκολη και άμεση κατανόηση. 
Τη λύση έχει δώσει ο Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης (ISO) με την τυποποίηση των 
σημάτων ασφάλειας τα οποία προορίζο-
νται για χρήση όπου υπάρχει κίνδυνος για 
τους ανθρώπους, με σκοπό την πρόληψη 
των ατυχημάτων και των τραυματισμών. Τα 
σύμβολα που έχουν συμφωνηθεί διεθνώς 
και χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπε-
δο στα σήματα ασφάλειας εξασφαλίζουν 
σαφήνεια και συνέπεια, ανεξάρτητα από τη 
γλώσσα, την κουλτούρα ή τον περιβάλλοντα 
χώρο. Ανάλογα με την περίπτωση, τα σήμα-
τα ασφάλειας μπορεί να εμφανίζονται υπό 
μορφή πινακίδων στους χώρους εργασίας 
και τους κοινόχρηστους χώρους, σε εγχει-
ρίδια και προειδοποιήσεις ασφάλειας, στη 
σήμανση προϊόντων καθώς και σε πλάνα 
διαφυγής και εκκένωσης.
Σημείο αναφοράς για τα σήματα ασφάλει-

ας αποτελεί το διεθνές πρότυπο ISO 7010 
“Graphical symbols - Safety colours and safety 
signs - Registered safety signs” (Γραφικά Σύμ-
βολα - Χρώματα ασφάλειας και σήματα ασφά-
λειας - Αναγνωρισμένα σήματα ασφάλειας). 
Από τις απαγορευμένες περιοχές πρόσβασης 
στα εργοτάξια μέχρι και τις εξόδους κινδύνου, 
το πρότυπο περιλαμβάνει τα σήματα ασφάλει-
ας για την πρόληψη ατυχημάτων, την πυρο-
προστασία, τις πληροφορίες σχετικά με τους 
κινδύνους για την υγεία, και την εκκένωση χώ-
ρων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Μόλις 
πρόσφατα κυκλοφόρησε νέα αναθεωρημένη 
έκδοση του προτύπου στην οποία ενσωματώ-
νονται νέα σήματα ασφάλειας που χρησιμο-
ποιούνται σε όλο τον κόσμο.
Το σχήμα και το χρώμα του κάθε ξεχωριστού 
σήματος καθορίζεται στο διεθνές πρότυ-
πο ISO 3864-1 “Design principles for safety 
signs and safety markings” (Αρχές σχεδια-
σμού για σήματα ασφάλειας και σημάνσεις 
ασφάλειας). Ο λεπτομερής σχεδιασμός για 
κάθε σύμβολο περιγράφεται στο διεθνές 
πρότυπο ISO 3864-3 “Design principles for 
graphical symbols for use in safety signs” 
(Αρχές σχεδιασμού για γραφικά σύμβολα που 
χρησιμοποιούνται στα σήματα ασφάλειας).
Είναι πασιφανές ότι η έλλειψη εναρμόνισης 
και τυποποίησης στον εν λόγω τομέα θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε σύγχυση με απο-
τέλεσμα τον ανεξέλεγκτο κίνδυνο πρόκλη-
σης ατυχημάτων. Η διεθνής τυποποίηση των 
σημάτων ασφάλειας διασφαλίζει ότι σε πα-

γκόσμιο επίπεδο όλοι μιλούν και καταλαβαί-
νουν πλήρως την ίδια γλώσσα όσον αφορά 
την ασφάλεια. Αυτό παρέχει μια απλή λύση 
για όλους, τόσο σε χώρους εργασίας όσο και 
σε δημόσιους χώρους, όπως για παράδειγμα 
οι αερολιμένες στους οποίους διακινούνται 
καθημερινά εκατομμύρια επιβάτες όλων των 
εθνικοτήτων. 
Το ISO 7010 καλύπτει τις πιο σημαντικές 
επικίνδυνες καταστάσεις με παραδείγματα 
σημάτων ασφάλειας από προειδοποιήσεις 
όπως για προσοχή γύρω από βαθιά νερά - 
ηλεκτρισμό/ηλεκτροπληξία - συρματοπλέγ-
ματα, μέχρι και οδηγίες όπως «απαγορεύεται 
η διέλευση» ή «μην χρησιμοποιείτε ανελκυ-
στήρες σε περίπτωση πυρκαγιάς». Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι το πρότυπο δεν ισχύει για 
τη σηματοδότηση που χρησιμοποιείται για 
τους σιδηρόδρομους, τις οδικές συγκοινω-
νίες, τους ποταμούς, τις θάλασσες, τις ενα-
έριες μεταφορές και γενικά για τους τομείς 
που υπόκεινται σε διαφοροποίηση στη βάση 
νομοθετικών ρυθμίσεων.
Όλα τα πιο πάνω πρότυπα διατίθενται από το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του 
Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).
Πηγή: ISO Focus (Ενημερωτικό Δελτίο Διε-
θνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO)

Γιάννης Βασιάδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό 
Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

ISO 7010 - Διεθνές Πρότυπο για τα Σήματα Ασφάλειας

http://www.robotex.org.cy
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δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ατόµου στη βάση ενός Προτύπου Επαγγελµατικού Προσόντος

Προϋπολογισµός Έργου:  €6.000.000   |   Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταµείου: 85%

Σύστηµα
Επαγγελµατικών
Προσόντων 

Ταυτότητα Αριστείας! 
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—
ΥΛΙΚ Ά ΕΣΩΤΕΡΙΚ ΩΝ ΕΓΚ ΆΤΆ ΣΤΆ ΣΕΩΝ,  
ΒΙΟΜΗΧ ΆΝΙΚ Ά ΠΡΟΪΟΝΤΆ

Ολοκληρωμένες λύσεις & 
προϊόντα Χαμηλής Τάσης

—
01 Άυτόματοι διακόπτες ανοιχτού 
τύπου, Emax2  
—
02 Άυτόματοι διακόπτες κλειστού 
τύπου, Tmax XT

—
03 Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες 
αέρος, AF

—
04 Ηλεκτρικοί Κινητήρες υψηλής 
απόδοσης 

—
05 Ρυθμιστές στροφών ACS για 
έλεγχο και ενεργειακή αναβάθμιση 
των κινητήρων

Υλικά εσωτερικών 
εγκαταστάσεων ράγας  
για τον επαγγελματία 
εγκαταστάτη και 
Βιομηχανικά προϊόντα 
χαμηλής τάσης για 
εφαρμογές ισχύος και 
αυτοματισμού

—
06 Ομαλοί εκκινητές PSxx 
(softstarters)

—
07 Ποιότητα δικτύου/αντιστάθμιση 
συντελεστή ισχύος, cosφ

—
08 Ηλεκτρονικά προϊόντα 
αυτοματισμού

—
09 Προϊόντα ελέγχου &  
αυτοματισμού Φ22 «Pilot devices»
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GraphiteWhite Pearl Tattoo Edition 1
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Discover more  
Legrand Solutions

http://www.robotex.org.cy

