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Στα είκοσι αυτά χρόνια παρουσίας, το όραμα
και το έργο του Επιμελητηρίου ήταν ο τόπος,
γιατί ο τόπος είναι και το Επιμελητήριο, είναι
και οι μηχανικοί. Η δραστηριότητα και το
έργο του Επιμελητηρίου ήταν και θα είναι
πάντοτε συναφής με τη ζωή και τις ανάγκες
των ανθρώπων της Κύπρου. Το Επιμελητήριο
αγωνίστηκε έτσι ώστε τα τεχνικά έργα να
έχουν βέλτιστη απόδοση, η δημόσια περιουσία
ορθολογιστική αξιοποίηση, ο φυσικός πλούτος
της γης της Κύπρου να τυγχάνει σεβασμού,
οι άνθρωποι της να παίρνουν την ευτυχία
που τους αξίζει, τα επιτεύγματα του τεχνικού
κόσμου να χαρακτηρίζονται από υψηλά
επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας.
Αυτή η εικοσαετής παρουσία και δράση του
Επιμελητηρίου, άφησε βαριά κληρονομιά και
προδιέγραψε με ασυγχώρητη σαφήνεια το
μέλλον του. Το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να
είναι συνυπεύθυνο, θα συνεχίσει να συμμετέχει
και να συνδιαμορφώνει τις πολιτικές που
καθορίζουν το μέλλον μας, το μέλλον των
μελλοντικών γενεών, το μέλλον τούτου
του τόπου.
Θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αειφόρο
και ορθολογική ανάπτυξη της χώρας και για
τη δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο θα
επικρατεί ο αλληλοσεβασμός μεταξύ όλων
των εταίρων, ώστε ο καθένας να μπορεί
απρόσκοπτα να επιτελεί το ρόλο του έναντι
του νόμου αλλά και έναντι του συμπολίτη του,
με στόχο την ευημερία των συμπολιτών μας
και της Κύπρου μας.
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Το Επιμελητήριο έχει σκοπό την προαγωγή
της επιστήμης στους διάφορους τομείς που
σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του,
της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά,
καθώς και την ανάπτυξη τους για αυτοδύναμη
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξη της Δημοκρατίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2

3

04 - 05
06 - 07

10 - 12
13 - 17
18 - 19

22 - 27
28 - 31

Εισαγωγή:
c Προλογισμός Προέδρου ΕΤΕΚ
c Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ο Μηχανικός και η Κοινωνία
dØ Øq{םtØmØk~st{tiÏgØ|gØmØkzÎץmØ
στην ανάπτυξη της κοινωνίας και του πολιτισμού
dØ kØgsglÎmmØtoØq{םtoØ
Ø |gØmØgrÏgØtoØץm~gs|tמ
dØ Øk~st{tiÏgØ|gØmØץm~gs|ÎØkzÎץmØץzqtלØØ
στο σταυροδρόμι του αύριο. Το καθήκον της
Ø ץm~gs|ÎØkzÎץm
Η Παράδοση
dØ ØjmץtoqiÏgØtoØÅØgqלjtm
dØ Øq{םtØ|gØtØgqץtjםmkØtoØÅ Ø
Ø pØtØÅk~s|םØץמhto{tØmØt{kÏgØ
Ø
ØØץםtØkØgz{ÎØi{Ñg

43 - 47
48 - 53
54 - 61
62 - 73

Η Πορεία
dØ mםץkØgqkץhלk
dØ tםmgØØgg|koÒØ
και Προστασία του Πολίτη
dØ m~gs|םØmsØt{kÏgØ|gØtspsÏg
dØ m~gs|םØ|gØkqh{{לts
dØ m~gs|םØ|gØ{םm
dØ m~gs| םØzÎץm ØÅk~st{tiÏg Øsלzorm

76 - 79

Η Προοπτική
dØ Øzq{|םmm

34 - 35
36 - 42

80

Ευχαριστίες

ETEK 1991  2011

Παράδοση
Πορεία
Προοπτική
Το ΕΤΕΚ από την ίδρυση του επιδιώκει τη συνεργασία με την Πολιτεία

«Σας προσκαλώ λοιπόν να ψάξουμε
μαζί μέσα από κείμενα, φωτογραφίες,
διάλογο και αντίλογο, για να βρούμε
το μηχανικό της Κύπρου»
ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΕΤΕΚ
4

5
ÅtØzmץts|םØÅk~s|םØzץk{mÎqtØמzqtoØ
oץz{mqÑskØ}ÒtØkÏ|tØ~qםsgØlpÎØkØmsØ
ko|gqÏgØgoÎØgzt}gÏgץkØsgØzqt~pqÎtoץkØ
στην ετοιμασία μιας ειδικής έκδοσης που να
|ggiq}לkØmsØztqkÏgØtoØץÒgØtØ~qםst Ø
ץkØ~םtØsgØzgqtoלtoץkØ|gØsgØgsgjkÏrtoץkØ
το ρόλο του ΕΤΕΚ στην κοινωνία μας.
qth{mץgÎ|gץkØgq|kלØigØtsØqםztØztoØ
ngØzgqtoלlgץkØtØnÒץg Øg}tמØk|מt{gØngØzÒ}gץkØ
msØzgiÏjgØmØÒzgqmØ|gØmØgotzqtht{ÎØ
|מt{tØtØki~kÏqmץgØ|gØ{kzÒØtØiqgץץÒØ|gØ
tqqtzÏk ØjםØ|qÒØjksØץztqtץמkØsgØkÏץgkØ
kץkÏ Øg{{לØtØgz{םØzt{ÏmØ|gØmØ|tspsÏgØ
sØjksØjÑkØjksØngØzלqk Ø|gØgsØmØ|tspsÏgØ
jksØkØstÑkØsgØjmץtoqikÏ Øk|מt{gØ
kØ|gg|kqgosÑskØ|gØkØqÏ~skØmsØלhotØ
της λήθης.

z{ÒrgץkØםkØsgØjg}tqtztÎtoץkØmsØ|tsםozmØ
k|םsgØ|gØsgØkz~kqÎtoץkØsgØzqt|g{ÒtoץkØmsØ
ÒqkosgØץÒgØgzםØtsØ{םitØÅtsØ{םitØ~םØ|gaØgsלi|mØ
tsØj|םØץgØg{{לØqÏpsØkØnÒץggØj|לØץg Ø
to{~לtsØigØםgØkץkÏØzkמtoץkØÒØg{ÒgץkØ
και προκαλέσαμε πρόσωπα με λόγο και άποψη να μας
htmnÎtosØkØgoםØץgØtØki~kÏqmץgØ|gØ|לpØgzםØ
tsØÏ{tØ ÅØgqלjtm tqkÏg qttz|Î Ø
sgØלrtoץkØץglÏØtØÒqit ØtsØq{םtØ|gØmsØzqttz|ÎØ
mØt|tiÒskgØpsØץm~gs|ÑsØtoØÅØ
gØץkg}ÒqtoץkØmØj|ÎØtoØnkÑqmmØץkØtØ
δικό τους τρόπο αντίληψης συγκεκριμένων θεμάτων
ztoØkz{ÒrgץkØsgØjÑtoץkØhgqמmgØ

|tzםØgoÎØmØÒ|jtmØjksØkÏsgØmØgz{ÎØ
|ggiqg}ÎØmØjqלm Øg{{לØmØgskrלqmmØץgqoqÏgØ
igØnÒץggØץkØgØtztÏgØtØÅØg~t{Înm|kØ|gØ
}לmkØÒqitØkמtoץkØםØץkØgoםsØtsØqםztØ
gsgjk|sמtoץkØ|g{מkqgØtØץm~gs|םØ|gØmØץm~gs|ÎØ
επιστήμη.

ÒgØgzםØgØ|kÏץksgØngØkstzÏkkØk|}qלkØ
|gØ}מtØjg}tqk| םØztoØjosgםsØsgØzgqgzÒץzkØ
kØÒsgØץpgÌ|םØØץgqoqÏgØ|gØmØלztmØםgsØ
zkqqÒ}kgØiמqpØgzםØÒsgsØ|ksq|םØzo{ÑsgØ
jksØngØzqÒzkØgzgqgÏmgØsgØkÏsgØץts~םqpץmØ
|gØץtstÎץgsm Øg{{לØkÏsgØjosgםØsgØkzoi~לskØ
ץgØosk~ÎØz{t|ÎØ|gØgsÒ{rmØzqtØmsØ|tqo}Î Ø
tsØ~םtØmsØÒ|jtmØztoØÒ~kkØgØ~ÒqgØgØ
jksØ}{tjtrtץמkØsgØ|g{מtoץkØ{םtØtØ}ץלgØ
των δραστηριοτήτων μας. Άλλωστε ένα απλό
}o{{tץÒqmץgØpsØk|jםkpsØgzt{tiץtמØjqלmØ
που εκδίδουμε ανά τριετία καλύπτει εξαντλητικά
το αντικείμενο. Το έργο του ΕΤΕΚ είναι εκεί και
|ggiq}לkg

Χρίστος Ευθυβούλου
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

jgÏkqkØko~gqÏkØgrÏltosØkØםtoØg}ÒqpgsØ
gzםØtsØzt{ץמtØ~qםstØtoØigØsgØkץz{toÏtosØ
την ιδέα της έκδοσης αυτής και σε όσους συνεργάτες
|gØosgjÒ{}toØosÒhg{gsØmsØzqgiץgtztÏmmØ
mØÅgØtsץםgלØtoØ|ggiq}לtsgØkØkj|םØץÒqtØ
της παρούσας έκδοσης.
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«Θα συνεχίσουμε να
αξιοποιούμε το Επιμελητήριο
ως τεχνικό σύμβουλο στις
μεγάλες αποφάσεις που
αφορούν την τεχνολογία
και την ανάπτυξη του τόπου»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6
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kØmsØko|gqÏgØmØoץz{ÎqpmØkÏ|tØ~qםspsØ
gzםØmsØÏjqomØtoØzmץts|tמØÅk~s|tמØ
zץk{mmqÏtoØמzqto ØgzkonמspØnkqםץØ~gqkםץØ
tØ ks|םØoץht{מtØ|gØkØ{םgØgØץÒ{mØtoØ
Επιμελητηρίου.
ÅםtØtØ ks|םØoץht{מt ØםtØ|gØgØץÒ{mØtoØ
zץk{mmqÏtoØץztqtמsØÎץkqgØsgØstÑntosØ
zkqÎ}gstØkלØgzםØkÏ|tØ~qםsgØ{ktoqiÏg Ø
tØÅØ|g}לkqkØsgØgsgjk~nkÏØkØץםtØ
κοινωνικό εταίρος και να αποκτήσει σημαντικό
κύρος και αξιοπιστία στην κυπριακή κοινωνία.

4tØÅØpØnkם|ץØץמhto{tØ|gØoskqiלmØ
toØ|qלtoØ|gØmØ|ozqg|ÎØ|tspsÏg Ø
oץhto{kמkØozkמnosgØtØ|qלtØ|gØtsØzt{ÏmØ
kØk~s|לØ|gØk~st{ti|לØnÒץggØØkzmץts|ÒØ
isÑkØ|gØtØkrkj|koץÒskØץk{ÒkØpsØץk{ÑsØ
toØoץh{{לtos ØgrםzgØ|gØk|ץmqpץÒsg Ø
msØzqtgipiÎØmØkzÎץmØtoØj}לtqtoØ
tץkÏØmØץm~gs|ÎØ|gØmØk~st{tiÏgØiks|םkqgØ
qt}ÒqtosØmsØzt{kÏgØ|gØmsØ|ozqg|ÎØ
|tspsÏg ØpØמst{t Økzmץts|ÎØÎqrmØ
kØmץgs|לØnÒץggØztoØg}tqtמsØØץki{לkØ
στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις της πατρίδας
μας και τους νευραλγικούς τομείς της οικονομίας
toØםztoØץgØםzpØmØksÒqikg ØmØhtץm~gsÏg Ø
tØ|gg|koÒ ØtØoi|tspsÏk ØmØk~s|ÎØk|zgÏjkom

Îץkqg ØtØÅØ|g{kÏgØsgØosk~ÏkØmsØzgqלjtmØ
που άξια δημιούργησε και με την προοδευτική πορεία
toØsgØoץh{לkØjmץtoqi|לØ|gØgztk{kץg|לØ
msØzqtzלnkgØmØ~ÑqgØץgØigØgsץkÑzmØ
psØץki{לpsØzqt|{Îkps ØץÒgØmsØkspץÒsmØ
oqÑzm Øg{{לØ|gØץÒgØkØÒsgØjknsÒØzkqh{{לtsØ
ztoØg{{לlkØjosgל|ץØØzq{|םmmØigØtØÅØ|gØ
gØץÒ{mØtoØkÏsgØsgØosk}ÒqtosØmsØgsghלnץmØ
mØ~ÑqgØץgØkØÒtgØkzÏzkjg ØÑkØsg
συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο αναπτυγμένων
~pqÑsØkØnÒץggØk~st{tiÏgØ|gØgsלzormØ
Ø|ץqÎØץgØמzqtØÒ~kØØjosgםmkØsgØtØ
zk~מkØzםØmsØz{koqלØץg ØngØosk~ÏtoץkØsgØ
grtzttץמkØtØzץk{mÎqtØpØk~s|םØץמhto{t Ø
grםztØkgÏqtØ|gØoץץÒt~tØØץki{לkØ
gzt}לkØztoØg}tqtמsØmsØk~st{tiÏgØ|gØ
gsלzormØtoØםzto Øks~מtsgØ|gØjkoqמstsgØ
τα θεσμικά πλαίσια που διέπουν την ίδρυση και
λειτουργία του.
oi~gÏqpØtØ ks|םØoץht{מtØ|gØgØץÒ{mØtoØ
zmץts|tמØÅk~s|tמØzץk{mmqÏtoØמzqto Ø
igØmsØk|tgkÎØkojץ|םmØzqt}tqלØtoØtsØ
םztØ|gØmsØ|tspsÏgØץgØ|gØk~מtץgØ|g{ÎØosÒ~kg
Δημήτρης Χριστόφιας
Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας
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Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Οι αρχαίοι Έλληνες
ήταν λαός τόσο πολύ
στραμμένος στην
τεχνολογία ώστε
από τα βάθη των
αιώνων την είχαν ήδη
προβάλει σε μύθοθρησκευτικό επίπεδο

Οι αρχαίοι Έλληνες
είχαν πλάσει με
τη φαντασία τους
μυθικά γιγάντια
ρομπότ, όπως
ο Τάλως

Σύμφωνα με την
ελληνική μυθολογία
και το μύθο του
Προμηθέα, η
τεχνολογία γεννήθηκε
την επόμενη
κιόλας ημέρα της
Δημιουργίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
10
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qsØgzםØØk|gtמץץqgØ~qםsgØzkqÏzto ØtØלsnqpztØ
zqtzgntמkØsgØkzhÑkØaØÒsgØg}{םrkstØ
|gØ|{mqםØzkqh{{לts ØםsgØ|osmiםØ|gØ
o{{Ò|mØØt}םØלsnqpzt ØgoםØztoØispqÏlkØ
|gØ|ÒzkgØ(NLNØ3AOIEMR Økrgz{ÑskgØkØ{םkØ
τις ηπείρους και αναπτύσσει μεγάλους πολιτισμούς.
ØikpqiÏgØjÏskØtØÒsgoץgØigØmsØgsלzormØpsØ
kqig{kÏpsØ|gØpsØzqÑpsØץtq}ÑsØkzÎץmØ
ÒgØgzםØmØ~ÒmØtoØgoÎØץkØmØ}מm ØtØלsnqpztØ
gsÒzorkØmsØk~st{tiÏgØztoØgztÒ{kkØmØhלmØ
για την ανάπτυξη της κοινωνίας και του πολιτισμού.
tqo}gÏgØk~st{ti|לØkzkמiץggØgØgq~gÏgØ
~qםsgØÎgsØmØ~qÎmØmØ}pלØ|gnÑ Ø
|gØmØkzsםmmØtoØqt~tמØ|gØtoØץt~{tמ

ztojgÏtØzt{ץtÏØk}ץgsÏltsgØkØ{םgØgØmץkÏgØ
mØim ØtØtztÏtØץgØ}לmgsØigØ|{mqtstלץØ|gØ
zgqg|ggnÎ|mØ|tqo}gÏgØk~st{ti|לØkzkמiץgg Ø
g{{לØ|gØkzmץts|ÒØjÒkØmsØgqtstץÏg ØmsØ
Ò~smØ|gØmØ}{tt}ÏgØØjgjqtץÎØtoØgsnqÑztoØ
gzםØmsØgq~ÎØmØkל}ץsÎØtoØmØimØץÒ~qØ
ÎץkqgØjksØÎgsØk|מt{m ØkÏsgØץםpØgrtngץמgmØ
gg{o|םØq{םtØmsØkrÒ{rmØtoØgsnqÑztoØkÏ~kØ
mØkzÎץmØ|gØmØk~st{tiÏg Øt~ÎץggØgØtztÏgØ
αξιοποίησε ο άνθρωπος στην εξέλιξη του.

Øgq~gÏtØ¿{{mskØÎgsØ{gםØםtØzt{מØqgץץÒstØ
msØk~st{tiÏg ØÑkØgzaØgØhלnmØpsØgÑspsØmsØ
kÏ~gsØÎjmØ zqth{לkØkØץont nqm|ko|םØkzÏzkjtØ
ØzqtץmnkÌ|םØמץntØkÏsgØ|gg{o|ÎØmץgÏgØ
igØtØoi|k|qץÒstØØqtץmnÒgØzgqgmqkÏØםØ
tØsktjmץtמqimtØtsØ לsnqpztØkÏsgØioץs םØ
roz{םmt Øלtz{tØ|gØלkitØzkמjkØjkØsgØ
kzgstqnÑkØtØ}ץ{לgØgoםØmØmץtoqiÏg Ø
zqt}ÒqtsgØtoØgsnqÑztoØ Òsk~stsØt}ÏgsØ
jm{gjÎØk~stispÏg Ø|gØ zoqØjm{gjÎØksÒqikg Ø

Ø{ÒrmØbSECHMNKNGXcØzqtÒq~kgØgzםØmsØk{{ms|ÎØ
{ÒrmØk~st{tiÏg ØmØtztÏgØmsØgq~gÏgØk{{ms|ÎØ
Ò~kØ|gØmØmץgÏgØ mØiqgץץg|tosg||ÎØ
gs{לomØmØi{ÑgØ ÅÒ~smØiqgץץg|ÎØ
kÏsgØmØgq~|ÎØz{ÎqmØtstץgÏgØmØiqgץץg|ÎØ
|gØk~st{םitØÎgsØgq~|לØtØgsg{oÒØmØi{Ñg Ø
tØgq~gÏtØiqgץץg|tÏØksØkÏsgØo~gÏgØmØosמzgqrmØ
|gØmØgsלzormØpsØgsnqpz|ÑsØ}{tt}|ÑsØ
kzmץÑs ØpsØnk|ÑsØkzmץÑsØ|gØzqtלiik{psØ
mØk~st{tiÏgØ|gØmØמi~qtsmØץm~gs|ÎØ
kzÎץmØmsØ{{לjgØtoØ~qotמØgÑsgØtoØ
Περικλή.

¿Ø}ץמpsgØץkØmsØk{{ms|ÎØץont{tiÏgØ|gØtØמץntØ
toØqtץmnÒg ØmØk~st{tiÏgØikssÎnm|kØmsØkzץםksmØ
|{םgØmץÒqgØmØmץtoqiÏgØØjkØkz{tiÎØtoØ
qtץmnÒgØoq}םqtoØpØ{tiםoztoØtoØns|tמØ
kםhtoØt{ok~skÏto ØtoØztØtq|tמØ|gØztØ
}mץץÒstoØk|zgjko|tמØjqץמgtØmØ{{לjgØ
tsØtץÒgØmØk~st{tiÏgØ|gØmØץm~gs|Î Ø
kzhkhgÑskØ|gØks~מkØmsØg{{mitqÏgØtoØמץnto
ØgsÏ{mmØztoØozÎq~kØmsØgq~gÏgØ{{לjgØigØ
msØkzÎץmØ|gØmsØk~st{tiÏgØksjosgץÑskgØ
kzz{ÒtsØgzםØtØikitsםØםØtØgq~gÏtØ¿{{mskØkÏ~gsØ
ÒsgØgzםØtoØjÑjk|gØktמØtoØ{ץמztoØץm~gs|םØ
tsØÀ}gt Ø|gØkÏ~gsØz{לkØץkØmØ}gsgÏgØtoØ
ץon|לØiiלsgØqtץz םØםzpØtØÅ{לp ØtØtztÏtØ
zkqjלhglkØg~מggØ{םmØmsØqÎmØ|ØÒq~skØ
nkםqgtoØhq~לtoØzלspØgØz{tÏgØpsØk~nqÑsØ

Ø¿{{msgØÎgsØ{tzםsØkrt|kpץÒstØץkØØ
ץm~gs|ÒØ|gg|koÒØgzםØzt{מØspqÏØm{gjÎ Ø
η ελληνική μυθολογία μέσω του προμηθεϊκού
מץnto ØtoØÀ}gto Øg{{לØ|gØ{{לpsØgsg}tqÑs Ø
gsgispqÏlkØ|gØgsgjk|sמkØםØmØkzÎץmØ|gØ
mØk~st{tiÏgØkÏsgØgoÒØztoØjg}tqtztÏmgsØ
τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα όντα και του έδωσαν
mØjosgםmgØsgØkzhÑk ØsgØkrk{ÏkgØ|gØ
να είναι ικανός σήμερα να υλοποιήσει πράγματα
gØtztÏgØzqsØk|gtsלjkØ~qםsgØ}לsglgsØpØ
εξωπραγματικά ή ακατόρθωτα.
לsØnkpqÎtoץkØpØjkjtץÒstØםØmØ{ÒrmØץm~gs|םØ
zqtÒq~kgØgzםØtØץm~gskמtץg Øjm{gjÎØhqÏ|pØ
{מkØ~qmץtztÑsgØk~s|לØץÒgØ |gØ~םØ
gzםØmØץm~gsÎ ØםkØÎgsØtØץm~gs|םØjoÒg ØztoØ
έδωσε τη λύση του Δούρειου Ίππου στην απέλπιδα
zqtzלnkgØpsØikssgÏpsØzt{kלץq~psØ
ztoØg{gzpqtמsgsØigØjÒ|gØ~qםsgØלzqg|tØ
ץzqtלØgØkÏ~mØmØÅqtÏg
ÀgsØ}o|םØkzg|{םtontØםØmØgsÏ{mm Ø
mØgsgisÑqmØ|gØmØgsלjkrmØmØkzÎץmØ
|gØmØk~st{tiÏgØmØץont{tiÏgØostjkמm|kØ
ץkØgzÒØk}gqץtiÒØØg{ÎØtØ{ÎtØk}gqםץlkØ
gØץgnmץg|לØtoØtØץki{לtØ~pץgtoqi|םØÒqitØ
k|qtzÎØtoØ{םØztgץtמØÅtØÏjtØ{{לpkØ|לskØ
|ØtØongiםqgØםgs Ø~לqØmsØgqnץm|tztÏmmØ
mØץto|ÎØ|{Ïץg|g Øjko|t{מskØmsØ|gg|koÎØ
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Δεν είναι τυχαίο που η πυρσεία, ο πρόγονος
των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών έχει επιλεγεί
ως λογότυπο του ΕΤΕΚ

Ο χαρισματικός
μηχανικός είναι
προικισμένος
με την ικανότητα
να μηχανεύεται.
Να αξιοποιεί πόρους,
να αναπτύσσει
μηχανισμούς και
να τους απλουστεύει

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
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ץto|ÑsØtqiלspsØ¿Øi לi לØmØisÑmØ|gØmØ
nkpqm|ÎØkzÎץmØלq~kØsgØhqÏ|kØk}gqץtiÎØ
Ø~qÎmØmØikpץkqÏgØoi|k|qץÒsg ØtjÎimkØmØ
ץÒqmmØtoØ~qםstoØץkØg|qÏhkgØ|gØmsØ|ggiqg}ÎØ
mØtztiqg}ÏgØksםØ~Ñqto Ø|gnÑØ|gØ
στην κατασκευή οργάνου σκόπευσης (διόπτρα)
και καθορισμού συντεταγμένων (οδόμετρον).
oÎØmØisÑmØ~qmץtztÏmkØtØozg{sםØ
για την κατασκευή της θαυμαστής σήραγγας του
ojqgipikÏtoØmØץלto ØץÎ|toØksםØ~{tץÒqto Ø
gzםØjמtØgsÏnkgØmץkÏgØoi~qםspØkØמtØץØ
|gØץÎ|tØץØmØÎqgiigØgoÎØksozpלlkØg|ץםmØ
και για τα σημερινά δεδομένα.
jgÏkqmØgsלzormØ|gØk}gqץtiÎØmsØgq~gÏgØ
{{לjgØkÏ~gsØkzÏmØmØk~st{tiÏgØmØץkqm|Î Ø
tØgotץgץtÏ ØmØץm~gst{tiÏg ØgØk~s|לØ
ojqgo{|לØÒqig ØtØqgp|ÒØk}gqץtiÒØ
tz|Î Øzt{tq|m|ÒØץm~gsÒ ØmØsgozmi|Î Ø
mØ~m|ץÎØk~st{tiÏg ØmØץkg{{toqiÏg Ø
η αστρονομία και οι επικοινωνίες.

Ειδικά στις επικοινωνίες αξιοσημείωτη είναι
mØzoqkÏg Øjm{gjÎØmØjלjtmØmלץpsØkØץg|qsÒØ
αποστάσεις μέσω δομημένων και κωδικοποιημένων
mלץpsØ}pלØksØkÏsgØo~gÏtØztoØmØzoqkÏg Ø
tØzqםitstØpsØמi~qtspsØm{kz|tspsÑs ØÒ~kØ
kz{kikÏØpØ{tiםoztØtoØzmץts|tמØÅk~s|tמØ
Επιμελητηρίου Κύπρου. Επειδή για το ΕΤΕΚ
mØk{kמnkqmØkz|tspsÏgØ|gØmØj~לomØmØ
z{mqt}tqÏgØ|gØmØisÑmØkÏsgØjmץt|qgÏg

Ο Ικτίνος, ο Καλλικράτης, ο Περικλής
και η μυστηριώδης ιδιοφυία

ÅtØgzt|tq}מpץgØpsØ|gstÎpsØץkq|ÎØ
psØq~gÏpsØ{{ÎspsØÏpØgsgzgqÏggØ
gszqtpzko|םkqgØtØץm~gsםץØpsØ
s|onÎqpsØØץm~gsםץØgoםØmqÏlkgØ
msØgqץts|ÎØמlkormØØiqgsglÑsØgØtztÏgØ
ÒץzgsgsØkØ|ÏsmmØgot~qםspØץkØץgØ~kqt{ghÎØ
|gØzqtjםqlgsØØ|sÎkØtoØÀ{toØ|gØmØ
k{ÎsmØtØlpjg|םØ|{|מtØgg|koלm|kØ
tØzÇØzngsםggØmØםjtØgzםØmØ~t{ÎØtoØ
tkjÑstoØÂ{gØgØztØzלspØkÏsgØ~gqg|mq|לØ
zgqgjkÏiץggØzqg||ÎØk}gqץtiÎØnk|ÎØ
kzÎץmØpsØnkpqm|ÑsØisÑkpsØ|gØץztqtמsØ
sgØnkpqmntמsØpØtØzqtלiik{tØÎØgØzqÑgØmלץjgØ
k}gqץtץÒsmØץm~gs|Î

Το λαμπρότερο μνημείο του αθηναϊκού πολιτισμού
kÏsgØgsg}ץhÎmgØtØgqnksÑsgØØgq~k|ts|ÎØ
toØ{םtoØt|tjtץÎץgt ØtØgqץts|ÒØgsg{tiÏkØ
toØ|gØtØk~s|ÒØztoØkץzskמm|gsØtØ~kjgÒØ
to ØigØsgØץkg}ÒqtosØtsØzgqgmqmÎØmØ
~pqtgs{mz|ÎØkojgÏnmmØmØ|ÏsmmØzqtØ
gØץÒgØ|gØzqtØgØzלsp Øosk~ÏltosØsgØitmkמtosØ
gץkÏpgØץÒ~qØÎץkqg

« Ο δρόμος προς τη σοφία είναι πολύ απλός.
Να λανθάνεσαι, να λανθάνεσαι και πάλι,
να λανθάνεσαι και πάλι αλλά όλο και λιγότερο
και λιγότερο και λιγότερο » 1
Τι είναι η ιστορία, παρά ένας συμφωνημένος μύθος;’ 2

ØgqnksÑsgØgztk{tמkØÒsgØ|tלץץØtoØ
t|tjt|ץtמØzqtiqץץלgtØztoØk}לqץtkØtØ
kq|{ÎØmsØnÎsgØ|gØ|gkÏ~kØzkqÏtzmØnÒmØ
στο εμπνευσμένο όραμα προόδου και ανάπτυξης
ztoØkÏ~kØtØzkqÏ}mץtØgoםØnmsgÏtØzt{|םØ
miÒmØØgq~Ò|tskØtoØgqnksÑsg Ø|ÏstØ
|gØg{{|qלm ØgzםØmØiץÎØztoØÒ{ghgsØtØ
zqםgiץgØigØmsØo{tztÏmmØtoØץkig{kzÎht{toØ
gotמØÒqito ØץÒ~qØmØiץÎØmØgztzkqלpmØto Ø
kqiלm|gsØg}tpץÒsgØØt{{|םmqgØ~qםsg

kØmsØt{t|{ÎqpmØto ØtØgqnksÑsgØÒץk{{kØ
να μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο
grtץsmםץskogØ|gØgsgispqÏץgØÒqigØÅgo~םqtsgØ
σηματοδότησε τη δημιουργία της σύνδεσης του έργου
ץkØtsØkq|{ÎØmØoskÏjmmØmØgsnqpzםmg Ø
αποδίδοντας έτσι τις πρέπουσες τιμές στο πρόσωπό
του. Πανάξια λοιπόν αποδίδεται απέραντη τιμή και
grÏgØtsØkץzskoÎØtoØÒqito ØtsØzt{|םØmiÒmØ
ztoØksÒzskokØtoØ|gg|kogÒØtoØgqnksÑsgØ
|gØgsÒ{ghkØmØ~qmץgtjםmmØtoØÀØץÎzpØ~םØ
ÎzpØg|tמgØkqtץמkØgzםØtoØgq~Ò|tskØ
|gØtoØץm~gs|tמØtoØÒqitoØmsØץÎØztoØ
τους αναλογεί και την εναποθέτουμε ακέραια
tØzqםpztØtoØkץzskoÎØmØjÒg
oskjmלØtØלsnqpztØÒ~kØgsלi|mØgzםØkץzskoÒ Ø
ksÑØgo~םqtsgØÒ~kØjjg~nkÏØgzםØtØ|tsps|םØ
zkqh{{לtsØ|gØmsØÏjgØmsØkrÒ{rmØץÒpØ~{לjpsØ
~qםspsØ{ktoqiÏgØmØjgqhs|ÎØ}o|ÎØ
kz{tiÎ ØםØ|gÒ~kØ|gsםmkØ|gØץztqkÏØsgØ}לkØ
σε επιτεύγματα που προκαλούν δέος. Το ένστικτο της
αυτοσυντήρησης δεν επιτρέπει σε κανέναν άνθρωπο
sgØzgqgjk~kÏØz{ÎqmØgs|gsםmgØkØÒqigØgØtztÏgØ
kÏsgØץkqÎץg ØÒ~tosØo{|ÎØozםgmØ|gØץztqtמsØ
sgØiÏstosØgs{mzלØץkØØgsnqÑzskØgnÎkØ
sÏnkg Ø{םtØtØלsnqpztØÒ~toץkØץgØלmØsgØ
ץontzttץמkØtoØjkg{Ò ØtoØzqptzםqtoØ
|gØtoØkz|tspsg|לØ~gqץg|tמØ¾{{pkØ{םtØ
tØלsnqpztØzgqtoלltoץkØgjosgץÏgØkØםzttsØץgØ
zkÏkØםØkÏץgkØmץgs|םØץÒqtØksםØtqץלgt Ø

1. Piet Hein (1905 – 1996, Δανός επιστήμονας, μαθηματικός, εφευρέτης, συγγραφέας και ποιητής)
2. Ναπολέων Βοναπάρτης (1769 – 1821, Γάλλος στρατηγός και Αυτοκράτορας της Γαλλίας)
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ÒpØ|gØtoØj|tמØtoØtqץלgtØsgz}םko|g Ø
tØÒqitØtoØץm~gs|tמØztÒØjksØץztqkÏØsgØk|ץmnkÏØ
msØt{םmgØtoØksÑØmØosjqtץÎØtoØkץzskoÎ
~qmץgtjםmØzלsgØngØk|nkלlkgØozÒqץkqgØ
לnkØ{gםØÒ~kØkspץgÑkØmsØtqÏgØtoØ
tØץtsÒ{tØgsלzormØÒqitoØhg{ץ לkt{ghmÎ
ץm~gs| םØםztoØtØhg{לØÒ~kØtØםqgץgØ|gØץÒpØ
toØץkt{ghmÎØiÏskgØmØץkg}tqלØmØjÒgØ
tØץm~gs|םØigØsgØiÏskØmØ|gg|koÎØksםØÒqitoØ
Το αξιοσημείωτο σε αυτές τις παραδόσεις είναι
םØ{םtØnoץtמsgØtØhg{לØgsØtØÒqitØÎgsØ
zko~mץÒstØ|gØtØץm~gs|םØgsØ~םØgØgsØtØ
Ικτίνος-Καλλικράτης είναι γνωστοί γιατί ο Περικλής
go~םqtsgØץkØtsØgqnksÑsgØnkץk{ÏpskØ|gØ
tØjmץt|qg|םØzt{Ïkoץg Ø{לqkokØØÒ~skØ
|gØtsØzt{םץØ|gØ}qםslkØsgØiÏstsgØisptÏØ
tØjgsttץמkstØmØz{םmØto ØgØjkqpmntץמkØ
gsØispqÏltoץkØÎØgsØץztqtץמkØsgØgsg|g{מtoץkØ
tsØgq~Ò|tsgØtoØt{tgÏtoØ¿sgØץm~gs|םØ
ztoØgztk{kÏØץÏgØץomqÑjmØjt}oÎØץtq}ÎØ
της παγκόσμιας ιστορίας.
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«Για τον αισιόδοξο,
το ποτήρι είναι
μισογεμάτο. Για τον
απαισιόδοξο είναι
μισοάδειο. Για το
μηχανικό το ποτήρι
είναι διπλάσια μεγάλο
από όσο χρειάζεται
να είναι»
‘Ου μηχανευτείς’
‘Για τον αισιόδοξο, το ποτήρι είναι μισογεμάτο.
Για τον απαισιόδοξο είναι μισοάδειο. Για το μηχανικό το
ποτήρι είναι διπλάσια μεγάλο από όσο χρειάζεται
να είναι’
Ø{םitØztoØtØkzלiik{ץgØtoØץm~gs|tמØ
εξωτερικεύει μια εικόνα στο γενικό πληθυσμό
ztoØjksØosלjkØץkØmsØzqt}tqלØtoØkÏsgØ|לzpØ
gg}kÏØÁpØkzkjÎØmØjk|zkqgÏpmØksםØÒqitoØ
kÏsgØלqqm|gØosjkjkץÒsmØץkØtØ|Òqjt ØÎØÒsgsØ
|gntqץÒstØzqtÍzt{ti םץØzkqםkqtØgzםØ
םØtoØk}koqÒmØ|gØtoØkqkosmÎØÁpØkzkjÎØmØ
jg~kÏqmØksםØÒqitoØgoÏlkgØץkØmsØoqgss|ÎØ
oץzkq}tqלØgsלrpsØץm~gs|ÑsØtoØzgqk{nםstØ
ÎØ|gØtoØzgqםst ØÁpØz {לØmØzqtzלnkgØ
psØkץztq|ÑsØ{ktoqiÑsØsgØk|ץkg{{kotמsØ
μια ανάγκη ή να δημιουργήσουν μια ανάγκη στον
καταναλωτή για να αυξήσουν την εμπορευσιμότητα
toØzqtÌםst ØsgØkrpntמsØtsØk{|םØ~qÎmØmsØ
zqtht{ÎØgoÎØmØ~kqgiÑimmØtsØ|gg|kogÎØ
toØgigntמØgלØosÒzkg ØmØzqtpztztÏmmØmØ
Òsk~smØgoÎØ~kqgiÑimmØjksØksgq|ÑskØ
την ανικανότητα και την ματαιοδοξία όλων όσων
Ò~tosØjto{ÒkØ|gØzgqgiלikØjÒk Øzt{מØzqsØtØ
ץm~gs|םØgsg{לhkØsgØץktoÑkØkØo{|םØzqtÌםsØ
ØkznoץÏkØtoØsÏnkg ØץtqgÏgØtØ|ggsg{pÎØ
zqtpztztkÏØmØ~kqgiÑimmØtsØץm~gs|ם

Ø~gqץg|םØץm~gs|םØkÏsgØzqt|ץÒstØץkØmsØ
|gsםmgØsgØץm~gskמkgØgØgrtztkÏØzםqto ØsgØ
gsgzמkØץm~gsץtמØ|gØsgØtoØgz{tokמkØ
Ø|g{םØkzÎץtsgØgsg|g{מzkØzqptzםqkØjÒk Ø
ksÑØtØ|g{םØץm~gs|םØk}gqםץlkØtØ~kjgםץØ
του με όσο λιγότερες πρωτοπόρες ιδέες γίνεται.
Το τελικό προϊόν πρέπει να είναι λειτουργικό και
sgØ|gstztkÏØØzqtjgiqg}Ò Ø}ץמpsgØץkØØ
tztÏkØ~kjלm|kØsØtØk{|םØzqtÌםsØjksØ|gÒ~kØ
oi|k|qץÒsgØ~gqg|mq|לØ|gØjksØzqt}ÒqkØ
|לzttØhgnםץØ|gstztÏmmØtØ~qÎm ØtØץm~gs|םØ
Ò~kØgzt~מkØ|gØgo~םqtsgØÒ~kØ|tÏkØ~qÎץgØ
|gØ~qםstØtsØkqitjםmØØ|gstץםkØjÒkØksםØ
επιστήμονα δεν διέπονται από ξεκάθαρες μετρικές
ztםmgØÏgØgonks|ÎØgsg|{לomØץztqkÏØsgØץmsØ
zkqלkØtØtqםmץtØmØץgnmץg|ÎØkzhkhgÏpm Ø
g{{לØkÏsgØÎjmØץkg}Òqץm ØץkgqÒץmØ|gØ
kzgsg~qmץtztÎץmØ}ץgs|םØzgqלjkiץgØkÏsgØ
mØ~k|לØzq}םgmØnkpqÏgØpsØ~tqjÑsØgq{םtØztoØ
η μαθηματική της θεμελίωση έγινε μέσα στη δεκαετία
toØ ØjksØmØjםnm|kØmØjÒtogØzqtt~ÎØ
Το γεγονός ότι η επιστημονική κοινότητα έστρεψε
msØzqtt~ÎØmØץgl|לØmØnkpqÏgØgoÎ ØgØÒ{mØ
toØzkqgץÒstoØgÑsg ØjkÏ~skØmØץkgqkםץmgØ
|gØkzgsg~qmץtztÏmmØpsØjkÑsØmØnkpqm|ÎØ
}o|ÎØkzÎץm ØmØץm~gs|Î Ø|לnkØ}לmØ
gsלzormØtoØÒqitoØ|tÏlkØ|gØjksØץztqkÏØsgØ
gsgh{mnkÏØ|gØsgØkzgskrkgkÏØkØhלntØ~qםsto Ø
gsØozלq~kØmØkznoץÏgØtØÒqitØsgØ|gg|kogkÏØ
ksםØ~qts|ÑsØz{gÏps
ÅØk{kogÏkØjk|gkÏkØÒ~tosØiÏskØhÎץggØzqtםjtoØ
msØgsלzormØomלץpsØk~smÎØstmץtמsm Ø
zqםtjtØmØtztÏgØÒ~kØzqt|g{ÒkØzt|Ï{kØ
gsjqלkØםtsØg}tqלØmsØmn|ÎØztoØjÒzkØmsØ
gsלzormØ|gØk|ץk{{לkomØץgØÒtgØk~st{tiÏgØ
qth{ÎץggØgØtztÏgØjksØץztqtמsØsgØ{ontמsØץkØ
skkqץs|tמØg{iםqnץtoØzqtkiiÏltsgØץkØ
ץmØ|{g|ÒØץknםjtoØkzÏ{om ØםzpØtØiksk|tÏØ
αλγόριθμοι και γενικά αλγόριθμους εμπνευσμένους
gzםØmØht{tiÏgØÅtØ~לqץgØtoØץm~gs|tמØsgØ
ץm~gskמkgØ|gØsgØk|ץkg{{kמkgØozלq~tokØ
gq~Ò ØigØsgØ{מkØ|לzttØzqםh{mץg Øk|{gץhלskgØ
gsØץgØץtq}ÎØjgqÒh{pmØ|gØk|ץk{{לkomØ
mØzqgiץg|םmgØÂ{tØץםpØkrgÏqkgsØgzםØmØ
διαμαρτυρία κατασκευές όπως τον μαγνητικό
tץtiq}לt ØgØt|t{ti|לØץgism|לØqÒsg ØØ
gsnqg|tÈsk ØØ|oÒ{kØ|goÏץps ØtØzgi|ץםtØ
σύστημα εντοπισμού στίγματος κτλ. Χωρίς την
gsלi|mØozÒqØgs{לom ØoץzkqgÏskgØםØtØ
hgnםץØmn|ÎØץgØ|gg|koÎ |gsttץÏgØkÏsgØ
gs{לtitØmØjg}tqלØpsØz{ktsk|mלץpsØ|gØ
των μειονεκτημάτων της με το ανάλογο πρόσημο.
Â{tØtØÑ}qtskØלsnqpztØgsÏnksgØmØ~qÎmØ
psØgt|ץÑsØםz{ps Øg{{לØ|gsÒsgØjksØgלgØ
τον άνθρωπο που ανακάλυψε το νετρόνιο και
לstrkØtØjqץםtØigØtØhtץhgqjםץØtoqgsÏtoØ|g Ø
|gלØosÒzkg ØmØk|ץk{{לkomØmØzoqms|ÎØ
jלzgmØØgq|ÒØk}gqץtiÒØpsØg|sÑsØ{ÒlkqØ
jksØosjÒtsgØץkØ~ÒmØkrלqmmØgzםØmØ~qÎmØ
toØigØtsØÒ{ki~tØÒrozspsØhtץhÑsØ

gzםØgsÎn|gØ|ÏsmqgØkÏsgØztØk|מt{tØsgØ}ÒqkØmsØ
|ggqt}ÎØץkØmsØozלq~togØk~stispÏgØzgqלØ
να προσπαθήσει να ανακαλύψει μια καινούρια
nkpqÏg ØigØmsØtztÏgØjksØÒ~kØjÒgØg|ץםgØ|gØ
igØmsØמzgqrmØm ØץkØ|tzםØsgØmsØ|gkonמskØ
για να ικανοποιήσει τους ανήθικους σκοπούς του.
oםØÎgsØ|gØtØ{םitØztoØץkלØtØÒ{tØtoØ
aØgi|tץÏtoØt{ÒץtoØtØץץמg~tØkzjםnm|gsØ
kØÒsgØgsk{ÒmtØgiÑsgØ~qםstoØkstzץt מØ
g~ץg{pÏgØ|gØץkg}tqלØpsØ kqץgsÑsØ
ץm~gs|ÑsØØzgqÏjkØtoØigØsgØk|ץkg{{kotמsØ
msØk~stispÏgØto Øgzt|ÑsgØ~qts|םØ
πλεονέκτημα ο ένας απέναντι στον άλλο.
Γενικά η ηθική συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση
|gØjg~kÏqmØmØk~stispÏgØ|gØÒץץkgØ
ץkØmØץgnmץg|ÎØץtsk{tztÏmmØtoØ}o|tמØ
|ץםtoØgלØosÒzkg ØmØmn|ÎØmØץm~gs|ÎØ
ngØkÏsgØzלstkØÒsgØkzzqםnktØhלqtØtoØ
ÑץtoØpsØk|}qgÑsØm ØztoØkØgsÏnkmØץkØ
άλλα επαγγέλματα που δεσμεύονται με μία τάξη
jktst{tiÏgØj|לg{t ØigqtÏ Øj|miםqt ØmØ
k}gqץtiÎØmØnkpqkÏgØjkjtץÒsmØ|gØmØ|ggzלmÎØ
mØngsץלtØgלץqmץg Øg}tמØtØÒqitØtoØץm~gs|tמØ
ץztqkÏØsgØkokqikÎkØÎØsgØ|ggqÒkØztØץgl|לØ
gzםØgØÒqigØ{{לpsØkzgiik{ץgÑs
Οι άγνωστοι κύριοι Ισαάκ Νεύτωνας
και Αλβέρτος Αϊνστάιν
‘Δεν υπάρχει αρκετός αριθμός πειραμάτων
που μπορούν να αποδείξουν ποτέ την ορθότητά μου.
Αλλά ένα και μόνο πείραμα θα μπορούσε να αποδείξει
ότι λανθάνομαι’. 3
‘Ο Θεός δεν ρίχνει ζάρια’ 4
ØÌsלs ØgsØ|gØzqt|ץÒstØלtץt ØjksØÒzgokØgzםØ
το να είναι άνθρωπος. Και ως τέτοιος δεν του άρεσε
tØikitsםØםØÒsgØ{{לtØzkqÏ}mץtØnkpqm|םØ
}o| םØtØgrØztqs Øgzk{tמkØmsØ|oqgq~ÏgØmØ
zkqÏ}mץmØiks|ÎØnkpqÏgØmØ~k|םmgØץkØmØ
nkÑqmmØmØ|hgs|ÎØץm~gs|ÎØ|ץםgØ|gØץkØmØ
nkץk{ÏpmØ|gØmsØgzםjkrmØmØ|hgs|ÎØץm~gs|Î Ø
tØÌsלsØjksØץztqtמkØsgØ~psÒkØםØmØnkpqÏgØ
mØ~k|םmgØgztמi~gskØםgsØk}gqץtlםgsØ
σε μικροσκοπική κλίμακα σε αντίθεση με την
k}gqץtiÎØmØkØkqלgØ|{Ïץg|gØ gØzgqלjkiץgØ
tØjgmם|ץØ~Ñqt ØmØnkpqÏgØmØ~k|םmgØ
toØÌsלsØt{t|{ÎqpkØץkØgzÏkomØgqץtsÏgØmØ
nkÑqmmØtoØkמpsg ØztoØzgqtoÏglkØgjosgץÏgØ
tØsgØkrmiÎkØ|לztgØ}gsץםksgØmsØ|ÏsmmØ
psØz{gsmÑsØØÌsלsØzÒngskØ~לstsgØץgØ
θεωρία που θα ενοποιούσε τις παραπάνω θεωρίες με
ένα τρόπο ολοκληρωμένο και αμετάκλητα στεγανό
nkpqÏgØpsØzלsps ØלztgØ~qםsgØgqiםkqgØ
לq~gsØsgØץzgÏstosØgØnkץÒ{gØigØmØnkpqÏgØ
psØ~tqjÑsØØÒsstgØץםpØtoØ~pqt~qםstoØ|gØ
tØzÑØץztqkÏØsgØ{oiÏkØozםØmsØkzÎqkgØץgØ

gzÏkogØzo|sÎØלץlgØÑץgt ØÒ~kØmץgjÒkØ
την ανθρωπότητα ποικιλοτρόπως και στο μέλλον το
zngsםkqtØsgØgztjk~nkÏØ|tץtits|ÎØgsg|{לom
Øgz{םomØgzםjkrmØmØnkpqÏgØtoØÒiskØmØ
jk|gkÏgØtoØ ØםgsØץm~gs|tÏØtztnÒmgsØ
gtל|ץØqt{םigØkØozkqm~m|לØgkqtz{לsgØ|gØ
εκτέλεσαν υπερατλαντικά ταξίδια για να συγκρίνουν
ØksjkÏrkØpsØqt{tiÑsØץkלØtØÒ{tØpsØ
grjÑsØ|gØsgØkzhkhgÑtosØםØtØ~qםstØgrjkמkØ
ztØgqiלØigØÒsgØÑץgØzgqלØgzםØ|לzttØ{{לt Ø
םgsØmØg~מmgØtoØzqÑtoØkÏsgØץkig{מkqmØ
oi|k|qץÒsgØtØzkÏqgץg ØmØjg}tqלØÎgsØ
κάποια πολύ μικρά κλάσματα του δευτερολέπτου.
ÎץkqgØtØztØgszqtpzko|םØzgqלjkiץgØkÏsgØ
η ανάπτυξη του παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού
Ïiץgt ØםztoØgsØtØץm~gs|tÏØ~kjÏgmØjksØ
{ץלhgsgsØozםmØmØ~k|םmg ØtØמmץgØ
jksØngØץztqtמkØsgØjÑkØg|qhkÏØץkqÎk
zםØtØnלsgtØtoØÌsלsØץÒ~qØÎץkqg ØmØnkpqÏgØ
mØ~k|םmgØÒ~kØk{~לgØgrtztmnkÏØkØ
~ÒmØץkØmØmץgÏgØmØksØngØÎgsØozkqht{ÎØ
sgØ~oqkÏØ|לzttØ םØgsØjksØkzhkhgpsםgsØ
mØnkpqÏgØtoØÌsלsØzkqgץg|לØ|gØo{tzttמsgsØ
|לztgØzqtםsgØhgץÒsgØmØnkpqÏg Ø|לØjm{gjÎØ
gz םØtØÌsלsØngØץztqtמkØsgØÒ~gskØzt{מØץki{לtØ
ץÒqtØmØjםrg ØmsØtztÏgØgzt{gץhלskØץkלØ
nלsgtsØÎץkqgØØץm~gs|ÎØ~qpלØץÒqtØmØ
ÑnmmØztoØzÎqkØgzםØtØÒqitØtoØÌsלs ØksÑØ
go~םqtsgØ
tØץki{לtØgoםØkzÎץtsgØ~qpלØtØץkig{מkqtØ
μέρος της δόξας του στη διάθεση και την ικανότητα
mØץm~gs|ÎØkzÎץmØsgØ{ktoqiÎkØzqtØmsØ
|gkמnosmØgzםjkrmØ|gØ~qÎmØtoØÒqitoØtoØ
Øg}ץÏjqtץmØgoÎØ~ÒmØiÏskgØztØk|מt{gØ
gs{mzÎ ØgsØ}gsgkÏØ|לzttØØngØisםgsØgsØ
ozÎq~gsØץm~gs|tÏØjÏz{gØtoØץkØmsØ|g{{לm{mØ
k~stispÏgØsgØk|k{ÒtosØgØzkqץלggØztoØ
~qkלltsgsØtØnkpqÏkØtoØÅםk ØtØzngsםkqtØ
tØÌsלsØngØkrk{םgsØ~םØםץstØgsØkzÎץtsg Ø
g{{לØ|gØpØtq|ÎØץtq}ÎØztoØngØkzmqÒglkØ
mØqtÎØmØtqÏgØÅgo~םqtsg ØngØÎgsØzt{מØ
zngsםØsgØkÏ~gsØÎjmØjtnkÏØ{מkØÎØ|gkonosÎqkØ
γραμμές προς κάποιες λύσεις σε θέματα ποικίλης
mץgs|םmgØ|gØjo|t{ÏgØgzםØtØgrÏjØtØ
~qםstØץÒ~qØmsØt{t|{mqp|לØt|t{ti|ÎØ
παραγωγή ενέργειας.
Øץm~gs|ÎØzngsםkqtØsgØץmsØÒpkØmsØ
okqt}mץÏgØtoØÌsלs Øg{{לØÏitoqgØ
msØksÏ~okØ¿Ø|Øg{{ÑØtØmץgs|םkqkØ
του θεωρήσεις αποδεικνύονται μαθηματικά πέραν
zלmØg}ץht{ÏgØ|gØtØםץstØztoØץÒskØkÏsgØ
sgØØk}gqםץkØmØץm~gs|ÎØkØ~ÒmØץםpØץkØtØ
ποιος θα ήταν (ή πιο σωστά ποιος θα θεωρείτο από
msØgsnqpzםmgØםØÎgs ØgsØkÏ~kØmsØoztÎqrmØ
mØץm~gs|Î ØtØÌsלsØÎץkqgØkÏsgØלisptØ
Øץm~gs|ÎØÎgsØgsÒtץmØigØtsØÌsלsØ|gØmØ
gsnqpzםmgØgsÒtץmØigØmsØgs{לtimØץm~gs|Î

Æzלq~kØ}o|לØ|gØtØikitsםØםØtØzt{k|ץÒØ
oqqלrkØ|gØgszgqgnÒkØhtmntמsØzkqםkqtØ
mØץm~gs|ÎØ|gØmsØzqםtjtØmØk~st{tiÏg ØzgqלØ
Ønkpqm|ÒØkzÎץk Øg}tמØgzk{konkqÑstsgØ
kqלgØ|tsj{מgØ|gØzgitzttמsg Ø{{לg ØigØ
να καλύψουν τις ανάγκες σε πολεμικό υλικό και
hk{pץÒsgØםz{gØoםØgzםØםץstØtoØץt{מskØmsØ
k|םsgØpsØץm~gs|ÑsØ|gØtoØtztnkkÏØץzqtלØ
από ηθικά διλήμματα. Κάποιος καθοδηγούμενος
3. Αλβέρτος Αϊνστάιν (1879 – 1955), φυσικός γερμανοεβραϊκής καταγωγής, ο οποίος έχει βραβευθεί με το Νόμπελ Φυσικής. Θεμελιωτής της Θεωρίας της Σχετικότητας
4. Αλβέρτος Αϊνστάιν αρνούμενος να δεχτεί τη θεώρηση της κβαντικής φυσικής
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Το κύρος του ταχυδακτυλουργού 5
Κάθε εξαιρετικό μαγικό κόλπο αποτελείται από τρία
ץÒqmØÅtØksÒ~oqt ØםztoØtØg~ojg|o{toqiםØtoØ
jkÏ~skØ|לØosmnץÒstØ ØÒsgØzto{Ï ØÒsgØgs|kÏץkstØ
ή ένα άλλο άτομο και σε καλεί να το ερευνήσεις
και να δεις ότι είναι αληθινό και κανονικό.
ÂץpØmsØzqgiץg|םmgØjksØkÏsgØÅtØjkמkqtØ
ץÒqtØtstלץlkgØmØץkgqtzÎØØg~ojg|o{toqiםØ
μετατρέπει κάτι συνηθισμένο σε κάτι μαγικό και
kמØ~לskØtØץo|םØmØץkgqtzÎ ØtØ|{םztØ
ztoØ~qmץtztÏmkØ{{לØjksØngØtØhqkØigÏØjksØ
h{Òzk Øgz{לØ|tלlkØÒgØto ØjksØnÒ{kØsgØjkØ
Ò{kØsgØrkik{gkÏØksØngØ~kqt|qtÎkØg|ץםgØ
igÏØtØsgØkrg}gsÏkØ|לØjksØkÏsgØgq|k םØg}tמØ
zqÒzkØsgØtØk}ץgsÏkØrgsלØ gØgoםØ|לnkØץgi|םØ
|{םztØÒ~kØ|gØqÏtØץÒqt ØtØztØj|מt{t ØtØץÒqtØ
ztoØtstלץltoץkØ`ÅtØ|מqtØtoØ|{םztoaØ
Øg~ojg|o{toqiםØkÏsgØisÑmØmØ
gsnqÑzsmØo~t{tiÏg ØpsØgjosgץÑs Øg{{לØ
|gØpsØzqtjt|ÑsØtoØ|tstמØÒqtØgoÑsØ
psØzqtjt|ÑsØzqtלikØ|gØzgqלikØtØÏjtØץÒpØ
mØzgqtoÏgmØtoØ|{םztoØto ØץkØmsØ|gsםmלØ
του να ιντριγκάρει το πλήθος με την αναμονή κάτι
ksozpg|tמØ¿sgØzko~mץÒstØg~ojg|o{toqiםØ
zkÏnkØtØ|tsםØtoØםØÒ~kØgsלi|mØsgØjkØtØ|{םztØ
toØץkØmsØo~t{ti|ÎØ}םqmØztoØtoØzqt|g{kÏØ
ÅtØ|tsםØgzםØmsØ{{לmØjksØÒ~kØgsלi|mØsgØלץnkØ
zÑØg|qhÑØiÏskgØtØ|{םzt Øg{{לØnÒ{kØsgØtØ
gzt{gמkØpØÒ~kØ|gØÏztgØzgqgzלspØ
לnkØ|g{םØg~ojg|o{toqiםØztoØ~kjלlkØ
ÒsgØ|{םzt Ørk|sלØsgØtØktלץlkØץk{kÑsgØ
tØzt{מz{koqgØ|gØtqigsÑskØqgmi|לØmsØ
zgqtoÏgmØtoØk~sץלgtØtoØtØ|tsםØ
לnkØsÒtØץgi|םØ|{םztØ}ÒqkØgØj|לØtoØjosgלØ
|gØgjמsggØmץkÏgØ|gØ~qkלlkgØ|לØjg}tqk| םØ
ένα άλλο μικρότερο μαγικό κόλπο που θα το κάνει
rk~pqםØ|gØztnmםØgzםØtØ|tsם

Øg~ojg|o{toqiםØjksØ|ggzלskgØץkØtØ
zÑØngØo{tztmnkÏØtØ|{םztØ{tohלØztoØ{oiÏltos Ø
qלzto{kØk|gץÒskØץkØgםqgtØץk{לs Øk{gÎqgØ
ץkgםzm Øm{k|qts|ÒØo|koÒØozthtÎnmmØ
|{z ØjksØgzg~t{tמsØtsØg~ojg|o{toqiםØ
Την υλοποίηση του κόλπου θα την αναθέσει σε
|לzttoØkj|tמØigØsgØtØ}ÒqtosØkØzÒqgØ
Økj|tÏØgotÏØrk~pqÏltosØtØsgØץk{ktמsØ
tØץgi|םØ|{םztØkØkzÏzkjtØ}o|ÑsØץkiknÑsØ
|gØtØgs{gץhלstsgØzkqםkqtØk~st{ti|לØ
zgqלØjkg{|לØgq{םgØgo לØmsØo{tztÏmmØ
toØk~sץלgtØzqÒzkØsgØgztozÑskgØ|gØsgØ
gsgjמkgØmØ{םmØgsÏ{mmØztoØksno{g|ÑskØtØ
Ò~sgץgØץkØץgkqÏgØtØg~ojg|o{toqi םØg{{ÑØ
tØÒ~sgץgØjksØngØÒ~kØmsØgs{לtimØgsgisÑqmØ
|gØkzo~ÏgØÅgo~םqtsg ØgsØgzt~מkØtØkj|םØsgØ
ksgqץtsÏkØmsØÒץzskomØtoØg~ojg|o{toqitמØ
ץkØmØj|ÎØto ØtØÒ~sgץgØkÏsgØ|ggj|gץÒstØ
sgØgzt~מkØ|gØsgØץmsØosgqzלk
Åk{|לØtØ|מqtØtoØk~sץלgtØjg}g{ÏlkgØ
gzםØtsØg~ojg|o{toqiםØÎØgzםØtsØkj|םØmØ
k~st{tiÏgØÅtØ|מqtØjm{gjÎØtoØk~sץלgtØ
kÏsgØzqtÌםsØtoØg{ÒstoØtoØg~ojg|o{toqitמ
kץztq|tמØ{ktoqitמØÎØkzo~ÏgØmØjto{kלØ
|gØmØjtqg|םmgØtoØkj|tץ מm~gs|tמØ
¾qgikØtØץm~gs|םØztoØ{ktoqikÏØkØץgØÒtgØ
~Òm Øg~ojg|o{toqit מkj|t מØngØjkØztÒØ
sgØtoØgztjÏjkgØmØץÎØ|gØmØgrÏgØksםØzko~mץÒstoØ
ki~kqÎץgtØmsØg|kqgםmלØtoØÎØgØלץgØ
του θεατή ο ρόλος του είναι απλά υποστηρικτικός
zqtØÒsgØg{gst~מtØg~ojg|o{toqiם
kØmØץtq}ÎØztoØÒ~kØzלqkØmØgitqלØzgi|tץÏp Ø
tØzgqgzלspØq{םtØtoØץm~gs|tמØkÏsgØ
gsgz}םko|tØÎzpØץםpØozלq~kØ|gØ|לzttØ
{{לtØq{םtØmØ}מmØmØkqigÏgØtoØץm~gs|tמ
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Η αναλογία του
εγχειρήματος σε
μεγαλύτερη κλίμακα,
είναι να εκτοξεύσεις
δύο βελόνες στα δύο
άκρα του Ατλαντικού
και να επιτύχεις τη
σύγκρουσή τους

Το σωματίδιο του θεού
cØ
Ø
cØ
Ø
cØ
cØ
cØ
cØ
cØ
cØ
Ø
Ø

`ÑØ|לzttØץztqkÏØsgØzk~מkØ
msØÒspmØץkØtØkםa
`ÂtØztØzt{מØ~לskØםtØztØzt{מØØ
Ø
ץkig{ÑskØmsØgzםgmØtoØgzםØoםsa
`gØzÑØngØץkÑpØgoÎsØmsØgzםgma
`kØtØsgØ|gg{לhkØםØjksØozלq~ka
`oםØmץgÏskØםØtØkםØ|gØkiÑØkÏץgkØÒsga
`Â~ØÒsgØמkØjמta
`ÑØץztqkÏØsgØoץhgÏskØgoםa
`ØÎ{tØ|gØtØ}pØto ØtØp|kgsםØ|gØtØ|ץמg Ø
tØqgitojtztםØ|gØtØqgitמjØto Ø~םØÒsgØ
{{לØtמkØjמt6a

Τα πειράματα που διεξάγονται από τον Ευρωπαϊκό
qigsםץØoqms|ÎØÒqkosgØtsØkzg~osÎØ
σωματιδίων (αδρονίων) στις εγκαταστάσεις
toØtqigsץtמØgØמstqgØ{hkÏg g{{Ïg Ø
ץtstzÑ{mgsØtØksjg}ÒqtsØtoØkzmץts|tמØ
|gØ~םØםץstØ|ץםtoØםgsØjmץttztÎnm|kØ
mØkzgsÒsgqrÎØtoØtØtÒץhqtØtoØØ
Økzg~osÎØkÏ~kØknkÏØkØzgמmØigØkz|koÒ
hk{ÏpmØtØkzÒץhqtØtoØØØzqÑmØkzo~ÎØ
מi|qtomØpץgjÏpsØÒiskØgØÒ{mØtoØgqÏtoØ
του 2010.
ØjkØgs{לomØpsØjkjtץÒspsØzgÏqskØץÒ~qØ|gØ
Ø~qםsgØkzkrkqigÏg ØksÑØtØ~םtØpsØzkqgלץpsØ
kÏsgØmØzgqgÎqmmØpsØoi|qtמkpsØgzםØj}לtqkØ
tz|ÒØipsÏk ØigØsgØozלqrkØ|g{מkqmØgsÏ{mmØ
mØoץzkq}tqלØpsØpץgjÏpsØ|gØpsØ
zqtÌםspsØmØמi|qtomØki{לtØksjg}ÒqtsØ
zgqtoלlkØmØzÏmØpsØkzmםץspsØigØmsØ
kzhkhgÏpmØץÒpØpsØzkqgלץpsØmØמzgqrmØ
toØpץgjÏtoØtoØktמØØgrÏgØmØkzhkhgÏpmØ
mØמzgqrmØtoØpץgjÏtoØgot מØÒi|kgØ
tØikitsםØםØngØkrmiÎkØmØoץzkq}tqלØ
t~kpjÑsØpץgjÏpsØztoØmØ|{g|ÎØ}o|ÎØ
Îץkqg ØmsØzqtzלnkgØmØsgØgØkrmiÎk Ø
zgqtoלlkØgosÒzkgØtØpץgÏjtØ(IGGRØ"NRNMØ
jםnm|kØtØםstץgØ`pץgÏjtØtoØktמa ØgzםØtØ
tץzk{ÏgØ}o|םØ,ENMØ-AWØ,EDEQLAMØtØhh{ÏtØ
toØ`ÅtØpץgÏjtØtoØktמØsØtØץמzgsØkÏsgØ
mØgzלsmm ØzttØkÏsgØtØkqÑmץga
toØkzg~osÒØpץgjÏps Øg{{לØ|gØkØ
{{לgØk~smלØzkqgץg|לØzkqh{{לtsg ØtØ
κατασκευαστικές προκλήσεις είναι απίστευτες.
Ø|gg|koÎØ|gØki|gלgmØti|pjÑsØgs~skoÑsØ
pץgjÏps ØmØ|gg|koÎØ|gØ{ktoqiÏgØozkqgipiÑsØ
(υλικό που στην κατάλληλη θερμοκρασία των
-1800 ο#ØzgqtoלlkØץmjks|ÎØgsÏgmØtsØ
ηλεκτρισμό και άρα αναπτύσσει δυνατά μαγνητικά
zkjÏg ØmØ|gg|koÎØץkØgz{םomØg|qÏhkgØץki{לpsØ
|gsg{ÑsØkz~לosmØ|gØmØg{{מmzgØg|qhÎØ
ευθυγράμμιση των σωματιδίων προς σύγκρουση
αποτελούν κάποια αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.

q{םtØztoØtoØgzÒjpkØmØtqÏgØkØmsØkzo~ÎØ
k|Ò{kmØtoØÒqitoØto ØtØץm~gs|םØngØ~gqÏkØmsØ
gsnqpzםmgØmsØksgÏgØnkpqÏg ØmsØzgqgipiÎØ|gØ
~qÎmØmØgs{מm ØmsØk{ki~ץםksmØ|gØt|t{ti|ÎØ
zgqgipiÎØz{ץלgtØץtq}ÎØmØ{מmØץkgrמØ
αερίου και υγρού με ιδιαίτερες ιδιότητες) που με τη
σειρά της ανοίγει το δρόμο για νέες καινοτομίες και
ενεργειακές πολιτικές. Τα ταξίδια εξερεύνησης του
gzÒqgstoØjgÎץgtØngØiÏstosØzqgiץg|םmg Ø
mØt|t{ti|ÎØ|ggqt}ÎØtoØz{gsÎmØngØkÏsgØ
z{ÒtsØgsgqÒץm ØmØm{k ץkg}tqלØjksØngØ
kÏsgØmØ}gÏqgØmØkzmץts|ÎØ}gsgÏgØ
Â{gØgoלØkrgqÑsgØgzםØtsØץm~gs|םØz{ÒtsØ
igÏØtØnkpqm|tÏ Ø|gkhלltsgØmsØÒqkosgØkØozÒqØ
|ץqt|tz|ÎØ|{Ïץg|gØoץzkq}tqלØpץgjÏps Ø
nkpqÏgØpsØ~tqjÑs Ø~pqÏØmsØץלkmØhtÎnkgØpsØ
ץm~gs|Ñs ØÒ~tosØkz}ÒqkØmץgs|ÎØkzhqלjosmØ
msØkrÒ{rmØmØÅtØztØksjk||םØץםpØkÏsgØ םØ
g|ץםgØ|gØםgsØ|gg}ÒqtoץkØsgØ|gg|koלtoץkØ|gØ
sgØzgijkמtoץkØgs{מmØץÒgØkØÒsgØk{ki~ץםkstØ
zkqh{{לtsØkØ|לzttsØkzg~osÎØpץgjÏps Ø
zkqץÒskØzt{{ÎØjto{kלØtØץm~gs|םØץÒ~qØsgØkÏsgØ
kØnÒmØsgØץztqkÏØsgØmØosmqkÏØץkØg}{לkgØ|gØsgØ
mØץkg}ÒqkØ|לztoØgztץg|qoץÒsgØigØsgØkz~מkØ
ÒsgØ|tzםØz~ØmsØkrtojkÒqpmØץgØgzk{m|ÎØ
ץgמqmØqמzgØtoØig{grÏgØץg ØztjkjkiץÒsgØ
{tzםs ØkÏsgØtØץm~gs|םØztoØngØץk{kÎkØtoØ
qםztoØsgØgzk{konkqÑkØmØץgikÏgØmØisÑmØ
|gØsgØrkjz{ÑkØgØלץgØmØgsnqpzםmgØmsØ
k{kםmgØtoØ}o|tמØ|ץםto
Øg~ojg|o{toqiםØmsØzqt|kץÒsmØzkqÏzpmØ
jksØץztqkÏØsgØkÏsgØtØnkpqm|tÏØkzÎץtsk ØigÏØ
απλά δεν μπορούν να εξηγήσουν με μια ενιαία θεωρία
nkpqÏgØpsØzלsps ØtØ}o|םØ|ץםtØksØkÏsgØtØ
jmץtoqitÏØtoØzqtÌםst ØtoØg{{מmztoØgotמØ
ץgi|tמØq|ØksØÒ~tosØtמkØkץzskokÏ Ø
tמkØjmץtoqiÎk ØtמkØ|ggstÎkØtØץgi|םØ
|{םztØztoØosgqzלlkØ~{לjkØ~qםsgØÑqgØ|לnkØ
לsnqpztØ|gØtsØg}ÎskØkץhqםsmtØ|לnkØ}tqלØ
ztoØgs{gץhלskgØÒsgØzt{מØ|ץqםØÏ~stØgoÎØ
της μαγείας.
gØgsØgzםØtsØtqםץØpsØjtÎpsØtoØjg}gÏskgØ
|gngqלØzttØÒ~kØtØq{םtØtoØÅg~ojg|o{toqitמØ
mØץgikÏgØtoØץמzgst ØÒץץkgØjg}gÏskgØ
|gØzttØÒ~kØtØq{םtØtoØosk||tמØt~kÏtoØ
mØnkÑqmmØtoØ}o|tמØ|ץםto ØmsØzgqלjtmØ
psØץm~gsץÑsØtoØץgi|tמØgotמØq|ØmsØ
gsnqpzםmg ØzttØkzpץÏlkgØjm{gjÎØtØq{םtØ
toØg{}ץkiץםkstoØpץgjÏtoØtoØktמ

Øjo|t{ÏgØjkØsgØkzko~nkÏØmØמi|qtomØpsØ
pץgjÏpsØgztozÑskgØmØץkg}tqלØztoØ
~qmץtztÏmkØtØgq~ץm~gs|םØtoØkzg~osÎØ
`Øgsg{tiÏgØtoØki~kqÎץgtØkØץkig{מkqmØ
|{Ïץg|gØkÏsgØsgØk|trkמkØjמtØhk{םskØgØ
jמtØ|לqgØtoØ{gs|tמØ|gØsgØkz~מkØmØ
מi|qtoÎØtoaØלztoØkjÑØgzt|g{מzkgØץgØ
sÒgØjלgmØmØ~ÒmØtoØg~ojg|o{toqitמ
kj|tמØzt|g{מzkgØץgØzqpt}gsÎØץgikÏgØ
ztoØjksØ~qkלlkgØsgØkÏgØץm~gs|םØigØsgØmsØ
gsgispqÏkØלztoØtØq{םtØtoØץm~gs|tמØ
gsלikgØkØ|לØztØץgi| םØgsÑkqtØgzםØtØ
5. Από την κινηματογραφική ταινία ‘The Prestige’ (2006)

6. Anthony De Mello, (1931 -1987, Ιησουίτης ιερέας και ψυχολόγος) Identifying with God
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kqgÒqp ØjksØÒ~toץkØmØjלnkmØsgØoi|qtotץמkØ
ץkØgØ|gkmץÒsg ØsgØzלtoץkØtsØ}g{מtØ|{|מtØ
mØiqg}kt|qgÏgØztoØץgÏlkØmsØ|ozqg|ÎØ
t|tstץÏgØ|gØsgØjg}g{ÏtoץkØmsØtqnt{ti|ÎØ
~qÎmØpsØzםqps ØmsØgk}םqtØ|gØzqלsmØgsלzorm Ø
msØgrtztÏmmØmØk~st{tiÏgØ|gØtoØjgj|מto

Ο τεχνικός επιστήμονας δεν πρέπει να
είναι ένας ιδιωτεύων διανοούμενος ή απλά
η επιστημονική συσκευή της τεχνολογίας.
Ο τεχνικός επιστήμονας οφείλει να
συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο
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«Δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι τη γη δεν την
έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας,
αλλά την έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας…»8
tØ|gÑ}{ØtoØtoØgÑsgØmØgsnqpzםmgØÒ~kØ
ksÑztsØmØץÏgØkqלØgzםØzqt|{Îk ØtØtztÏkØ
gzk{tמsØmØjg}{לmØmØgnkqÎØhk{ÏpmØ
mØztםmgØlpÎØmsØ|tspsÏg Øg{{לØ|gØmsØ
ÏjgØmØmsØמzgqrmØkq|ÒØgzםØgoÒØkÏsgØtØ
|{ץg|ÒØg{{giÒ ØmØץmØgsgqÒץmØozthלnץmØ
toØzkqh{{לtst ØmØjg~kÏqmØpsØ}o|ÑsØ
zםqps ØmØjg}{לmØmØkskqikg|ÎØkzלq|kg Ø
mØgsthgqÎØoÑqkomØtoØzgi|ץםtoØ
πλούτου και η παγκόσμια οικονομική κρίση.

qÒzkØsgØkÏsgØÒtץtØjm{gjÎØ|gØgzt}gץÒstØ
sgØץkÒq~kgØmsØץםpmØmØgitq לØtØj{לtit Ø
msØgszgqלnkm ØmØjg|sjמskomØkØ{םkØmØ
Øץtq}ÒØØץm~gs|םØt}kÏ{kØsgØkÏsgØkmimÎØ
και υπερασπιστής των επιστημονικά τεκμηριωμένων
|gØtqnt{ti|ÑsØ{מkpsØigØmsØkzÏ{omØ
zqth{mלץps ØםzpØkÏsgØtØkskqikg| םØtØojg| םØ
tØ|o|{t}tqg| םØigØmsØgk}םqtØ|gØtqnt{ti|ÎØ
gsלzorm ØmsØgמrmmØmØzgqgipi|םmgØץÒpØ
mØgrtztÏmmØmØk~st{tiÏgØ|gØtoØjgj|מtoØ
zqtØ}םk{tØtמtoØtoØםzto Øg{{לØ|gØmØ
gsnqpzםmgØØgzto~ÏgØmØt{kÏgØ|gØmØ
zgi|ץםgØ|tsםmgØsgØkz{מkØgØzqth{ÎץggØ
goלØoskzלikgØ|gØkonמsmØpsØץm~gs|Ñs
¿sgØsÒtØtץÒgØkonמsmØtoØץm~gs|t מØםtØ
ως ευθύνη απέναντι στην κοινωνία αλλά και ως
kzgiik{ץg|ÎØksg~{םmm ØkÏsgØmØzqtgipiÎØ
mØgk}tqÏgØ|gØmØzqtgÏgØtoØzkqh{{לtstØ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ,
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

«Ν΄ αγαπάς την ευθύνη. Να λες, εγώ μονάχος μου
έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω.»7

gØkjÑØzqt|מzkØtØkqÑmץg ØzttØtØq{םtØmØ
ץm~gs|ÎØkzÎץmØ|gØztgØmØkץz{t|ÎØÎØtØ|gnÎ|tsØ
toØץm~gs|tמØץzqtלØkØgoÒØØzqt|{ÎkØ
םtØkØzgi|ץםt ØםtØ|gØkØtz|םØkzÏzkjt
Øk~s|םØkzÎץtsgØjksØzqÒzkØsgØkÏsgØÒsgØ
ιδιωτεύων διανοούμενος ή απλά η επιστημονική
o|koÎØmØk~st{tiÏgØØk~s|םØkzÎץtsgØ
t}kÏ{kØsgØosk}ÒqkØtØ|tsps|םØמst{tØ

Φυσικά δεν είναι μόνο στο παγκόσμιο επίπεδο
ztoØmØ|tspsÏgØhqÏ|kgØozםØ|qÏmØkØtz|םØ
kzÏzkjtØozלq~kØץÏgØkqלØץki{לpsØlmmלץpsØ
ztoØkzmqkלltosØ{םtoØץg ØgØtztÏgØzgqgץÒstosØ
gst|לØ|gØ{לog Øg{{לØtØztØgztitmko|םØ
kÏsgØםØÒ~tosØ{{לץtsØjotÏpstØץÒ{{tsØ
ÅtØ|o|{t}tqg| םØtØkskqikg| םØtØojg|םØ
nÒץgØ|gØtØץmØgk}םqtØץtsÒ{tØgsלzormØ
ztoØg|t{tonÎgץkØgØk{kogÏgØØ~qםsgØ|gØ
ץgØtjÎimgsØkØgjÒrtjtØkÏsgØ~gqg|mq|לØ
zgqgjkÏiץggØÏץgkØosk~ÑØלץqoqkØץÒqpsØ
|gØץmØhÒ{psØk~st|qg|לØgzt}לkpsØztoØ
δεσμεύουν και σπαταλούν δημόσιους και ιδιωτικούς
zםqtoØgsozgqrÏgØtqnt{ti|ÎØ~pqtgr|ÎØ
zt{|Î Øgt{ץÏgØmsØ|gלqpmØ|gØo{tztÏmmØ
t{t|{mqpץÒsmØkskqikg|ÎØzt{|Î Ø|gnoÒqmmØ
|gØjg||םmgØmsØk}gqץtiÎØץÒqpsØztoØ
ngØgzgץh{מstosØtØ|o|{t}tqg| םØ

לztkØtØץm~gs|tÏØÒjsgsØtsØkgoםØtoØ
ztojgםmgØץkØץkig{~םmץkØ}qלkØ
םzpØ tØץm~gs|םØjgלץlkØmØ}מmØÎץkqg Ø
ztoØ~םØםץstØÒ~toץkØ jgלץkØmØ}מmØg{{לØ
msØÒ~toץkØg{otjÒk ØtØ{ÒrkØÒ~tosØg{{לrkØ
tØץm~gs|םØzqÒzkØsgØzqtgkמkØmØ}מm
Øqt}ÎØmsØt|tstץÏgØpsØ~gץm{ÑsØk|ztץzÑsØ
qמzpsØgztk{kÏØzq{|םmmØ|gØko|gqÏg Ø|gnÑØ
θα οδηγήσει σε οικολογικές καινοτομίες και σε
|gngqÒØsÒkØk~st{tiÏkØ|gØzqtÌםsg ØztoØ
ngØgsglptitsÎtosØ|gØngØjÑtosØoץhgÎØ
ץkØtØzkqh{{לtsØjלgmØmsØt|tstץÏg Ø
jmץtoqiÑsgØsÒkØzqtÍztnÒkØt|tst|ץÎØ
gsלzormØ|gØjmץtoqiÏgØnÒkpsØkqigÏgØØ
ץkלhgmØzqtØץgØt|tstץÏgØ~gץm{ÑsØk|ztץzÑsØ
qמzpsØzqtÍztnÒkØg{{giÎØzqtkqgtÎps Ø
k|oi~qtsםץØ|gØk}gqץtiÎØtoØnk|ץtמØz{gÏto Ø
otnÒmmØ~qmץgtjt|ÑsØ|gØjt|m|ÑsØ
kqig{kÏpsØ|gØg{{giÎØsttqtzÏgØØq{םtØmØ
ץm~gs|ÎØkzÎץmØ|gØpsØץm~gs|ÑsØzgqgץÒskØ

oo~Ñ ØpØt{kÏg ØpØ|tspsÏgØg{{לØ|gØ
pØלtץgØjksØÒ~toץkØלץnkØsgØzqtm{psץםgkØ
kØץg|qtzqםnkץtoØ~םtoØ|gØsgØץmsØ|לstoץkØ
k|zÑkØ~לqsØzq|םgqtoØzt{|tמØ|ÒqjtoØÎØ
|gØmØko|t{ÏgØץgØksØ|gnkqÑgץkØmØץÒntjtØ
mØמsnkmØmØ{ÎmØgzt}לkpsØץkØgztÒ{kץgØ
mØk~st|qg|לØk|ץmqpץÒsmØ|gØmØtqnÎØ
kzmץts|לØלztmØo~sלØsgØkÏsgØgztמgØ|gלØ
mØ{ÎmØmץgs|ÑsØgzt}לkpsØ
Εκδήλωση διαμαρτυρίας για την προστασία του Ακάμα
7. Νίκος Καζαντζάκης (1883 - 1957, Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας)
8. Ινδιάνικη ρήση

αναπόσπαστος και ουσιαστικός στην προσπάθεια
αυτή.
ksØzqÒzkØsgØ{mץtstץמkØםØmØץm~gs|ÎØkzÎץmØ
kÏsgØץgØzgi|ץםgØi{Ñg ØץgØjmץtoqi|ÎØjמsgץmØ
ksØkÏsgØo~gÏtØztoØtØ{{mst|מzqtØץm~gs|tÏØÎgsØ
gzםØtoØzqÑtoØztoØzqtÑnmgsØmØoskqigÏgØ
ץkØtoØÅtoq|t|מzqto Ø~pqÏØmsØzgqÒץhgmØÎØ
msØksnלqqosmØ{{לpsØÅgØzqth{ÎץggØztoØÒ~toץkØ
να αντιμετωπίσουμε σαν παγκόσμια κοινότητα είναι
|ts לØ|{ץg|ÒØg{{giÒ Økskqikg|ÎØkzלq|kg Ø
gk}םqtØgsלzorm
ØkqkÎØhלmØ|gØmØמzgqrmØ|tsÑsØzqth{mלץpsØ
|gØ|tsÑsØץkntjt{tiÑsØkzÏ{omØ|gØsttqtzÏgØ
mØץm~gs|ÎØkzÎץmØkzqÒztosØtsØץm~gs|םØ
sgØh{ÒzkØgØzqלiץggØozםØ{{לmØtz|ÎØipsÏg Ø
ץÒpØtoØzqÏץgtØmØ|ggsםmm ØmØkמqkmØ
{מmØoskzÑ ØtØץm~gs|םØpØzt{ÏmØkØץÏgØ
zgi|ץםgØ|tsםmgØÒ~kØ|gnÎ|tsØ|gØzqÒzkØ
sgØkÏsgØzqkhkoÎØmØkqÎsm ØmØj|gtמsm Ø
του khgץtמ
Για την ετοιμασία του κειμένου «Ο Μηχανικός
και η Κοινωνία» αξιοποιήθηκαν οι πηγές:
Ø לssmØ{ghלstØ Ø
Ø zqt{tiםץØmØÒ|jtmØktjםmØÅלt ØØ
Ø q}םggØjmץtkoץÒstØÒqit
ØØ kÑqitØØzgץzsÑmØ Ø
Γλωσσικά πάρεργα - Εκδήλωση για τα
Ø ØÇqםsgØtoØ|gnmimÎØØØÅלtoØ
ØØ ktjםmØØÅלtØ Ø
Ø q~gÏgØ{{ms|ÎØÅk~st{tiÏg Ø
Ø jmץtÏkomØmsØk}mץkqÏjgØmØgnmץkqsÎØ
ØØ }mץkqÏjgØ{konkqtozÏgØ Ø
Ø kj|םØk~מt ØØÅk~st{tiÏgØmsØgq~gÏgØ{{לjgØ

Κάποτε οι μηχανικοί
έδιναν στον εαυτό
τους σπουδαιότητα με
φράσεις όπως «ο
μηχανικός δαμάζει
τη φύση». Σήμερα,
οι λέξεις έχουν αλλάξει:
«ο μηχανικός πρέπει να
προστατεύει τη φύση»
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Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ
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Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια και πολλοί
αγώνες ούτως ώστε να πεισθεί η εκτελεστική
αλλά και η νομοθετική εξουσία για την
αναγκαιότητα της ίδρυσης ενός ενιαίου φορέα,
που θα ρύθμιζε την άσκηση επαγγέλματος
του μηχανικού, αλλά και θα αποτελούσε το
σύμβουλο του κράτους για τεχνικά θέματα

Συνεδρίες και
συναντήσεις
του Γενικού Συμβουλίου
και της Διοικούσας
Επιτροπής
του ΕΤΕΚ

Εκλογές για ανάδειξη
των μελών του Γενικού
Συμβουλίου
του ΕΤΕΚ

Η αποκατάσταση του οικήματος του ΕΤΕΚ ήταν ένα όραμα που έγινε δυνατό με την συμβολή πολλών

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΤΕΚ:
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ
22
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ØqמnץmØtoØkzgiiÒ{ץgtØtoØץm~gs|t מØ
mØjg}{לmØmØztםmgØØzgqk~ץםkskØ
ozmqkÏkØץm~gs|ÎØkzÎץm ØmØosÒspmØ
mØisÑmØpsØץm~gs|ÑsØ|לpØgzםØÒsgØ}tqÒg Ø
tØjg~pqםץØpsØgqץtjtÎpsØigØtoØ
j}לtqtoØ|{לjtoØmØץm~gs|Î ØmØk{kמnkqmØ
|q|ÎØkzmץts|ÎØלztmØigØgØk~st{ti|לØ
nÒץggØtoØםzto ØztoØsgØץmsØgoÏlkgØץkØzt{|לØ
ÎØ|gØt|tstל|ץØÎØ|gØzqtpz|לØo}ץÒqtsg Ø
ÎgsØtØhg|tÏØzgqלitskØztoØ{ktמqimgsØ
καταλυτικά στην ίδρυση και λειτουργία του
Åk~s|tמØzץk{mmqÏto
ÅtØnÒץgØmØÏjqomØksםØksgÏtoØ}tqÒgØtoØ
k~s|tמØ|gØkzmץts|tמØ|ץםtoØmØמzqtoØ
kÏ~kØknkÏØgzםØØtqigsÑkØpsØץm~gs|ÑsØgץÒpØ
μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου.
Ø{םmØzqtzלnkgØrk|ÏsmkØtØ ØÎgsØ
ץg|q~םqtsmØ|gØjÎq|kkØzkqםkqtØgzםØjמtØ
jk|gkÏkØØÏjqomØ|gØ{ktoqiÏgØtoØÅØ
ÎgsØgztÒ{kץgØ|{mqÑsØ|gØץg|qÑsØgiÑspsØ
gzםØtsØk~s|םØ|ץםtØmØמzqtoØÒqgkØץÒgØ
gzםØÒstskØgsjqלkØ|gØjg}psÏkØםpsØngØ
nÏitsgsØgØzqtpz| לØgØkzgiik{ץg|לØtoØ
o}ץÒqtsgØ|gØ~םØםץstØtØÒ{tØץםpØozkqÏ~okØ
tØo}ץÒqtsØpsØzt{ÑsØ|gØtoØjmץtÏtoØ
qptלkØmsØÏjqomØtoØÅ ØtØgkÏץsmtØ
|לtØqptzgzלØ|gלØmØjלq|kgØmØnmkÏgØ
toØtztÏtoØtØÆztoqikÏtØoi|tspsÑsØ|gØ¿qips Ø

ÒisgsØmץgs|לØ|gØ|gntq|לØhÎץggØigØmsØ
t{t|{ÎqpmØ|gØzqtÑnmmØtoØstץt~kjÏto Ø
gמqtØ|tsץםto Øלq|tØgqlÏ{m Øg{{לØ|gØ
tØÑgØpלssto ØÇלqmØqלto ØÏ|tØkgqÏm Ø
לhhgØ{t}Ñto ØsjqÒgØgsgiÑto Øto|לØ
qtjÎץto ØtØtztÏtØÎqrgsØmsØ{םmØzqtzלnkgØ
ץÒ~qØmsØkzÏkormØtoØksjץלktoØ~םto ØtsØ
διορισμό της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.
ÅtØ{םtØnÒץgØigØj}לtqtoØ{םito Øg{{לØ|oqÏpØ
{םipØthgqÑsØkns|ÑsØ|gØzt{|ÑsØjg}tqÑsØ
mØsktognkÏgØmץt|qgÏg ØzgqÒץkskØkØ
k||qkםץmgØץÒ~qØ|gØtØØmØosÒ~kgØ
οι πρωτεργάτες για την ίδρυση του ΕΤΕΚ εργάστηκαν
ץkØgrtmץkÏptØlÎ{t Øg}ÒqpgsØzt{{ÒØÑqkØ
jto{kלØ|gØלt|smØzqtzלnkgØץÒ~qØmsØkzÏkormØ
toØk{|tמØ~םtoØÇqkלm|kØץki{לmØzqtzלnkgØ
|gØzt{{tÏØgiÑskØtמpØÑkØsgØzknkÏØ
η εκτελεστική αλλά και η νομοθετική εξουσία για
msØgsgi|gםmgØmØÏjqomØksםØksgÏtoØ}tqÒg Ø
ztoØngØqמnץlkØmsØ|לmmØkzgiiÒ{ץgtØtoØ
ץm~gs|t מØg{{לØ|gØngØgztk{tמkØtØץמhto{tØ
toØ|qלtoØigØk~s|לØnÒץggØksØÎgsØ{ÏikØ
tØ}tqÒØztoØksÑØjg}gsםgsØgq~|לØzqםtjtØ
msØzqtÑnmmØtoØnÒץgt ØgoםØrgsץלzgskØ
msØgsgץtsÎØ{םipØk|{tiÑsØÎØg{{giÎØzqtÑzpsØ
gØ|ÒsqgØ{ÎkpØgzt}לkpsØkלØmsØtמq||mØ
kht{ÎØtoØØ|gØmØhÏgmØץkg|ÏsmmØtoØ
z{mnoץt מØtØgsלi|kØigØhg|לØÒqigØoztjtץÎØ

|gØ|gלØosÒzkgØtØzqt|{ÎkØigØmØץm~gs|ÎØÎgsØ
kqלkØkØgØsÒgØjkjtץÒsgØmØÏjqomØÅk~s|tמØ
Επιμελητηρίου καθίστατο πλέον ακόμη
ztØkzhkh{mץÒsmØgzםØztÒØgnkqםØ
oץzgqgלmØmsØ{םmØzqtzלnkgØtØÅk~s|םØ
zץk{mÎqtØmØ{{לjg ØtØtztÏtØÎqrkØ
Òץzqg|gØmsØ{םmØzqtzלnkg ØoץץkkÏ~kØkskqiלØ
kØosgsÎkØץkØoztoqitמØ|gØhto{koÒ Ø
kØmץkqÏjkØigØmsØzgqtoÏgmØtoØnÒץgt Ø
g{{לØ|gØkØk|jm{ÑkØjgץgqoqÏgØztoØkÏ~gsØ
jtqigspnkÏØÅtØk{|םØzqt~ÒjtØtoØstץt~kjÏtoØ
igØmsØÏjqomØtoØÅØos~לnm|kØץkØzqpthto{ÏgØ
psØkzgiik{ץg|ÑsØtqigsÑkpsØpsØץm~gs|ÑsØ|gØ
zgqgjםnm|kØtsØgqםץjtØÆztoqiםØoi|tspsÑsØ
|gØ¿qipsØØØzq{ÏtoØtoØØÅtØzqt~ÒjtØ
g}tמØÒo~kØstץtk~s|ÎØkzkrkqigÏgØgzםØmØ
Γενική Εισαγγελία και έγκρισης του Υπουργικού
oץhto{ÏtoØ|ggÒnm|kØmØto{ÎØÏitØgqiםkqgØ
ץםpØmØohÒqsmmØgzÒoqkØtØstץt~ÒjtØ|gØ
ozÒhg{kØsÒt ØtØtztÏtØץםpØjksØgsgzt|qsםgsØØ
προσδοκίες του επιστημονικού κόσμου της Κύπρου.
kלØgzםØzt{{ÒØgsjqלkØ|gØjgץgqoqÏkØmØ
ohÒqsmmØ|gÒnkkØtØØstץt~Òjt ØtØtztÏtØ
|gstzttמkØz{ÎqpØØzqtjt|ÏkØpsØץm~gs|ÑsØ
ØØtkץhqÏtoØ ØmØto{ÎØÎ}kØtØ~k|םØ
stץt~ÒjtØkØsץםt ØtsØzkqÏØzmץts|tמØÅk~s|tמØ
zץk{mmqÏtoØמzqtoØץםtØ

|t{tמnmkØtØjtqםץØzqtpqsÎØt|tמgØ
zqtzÎØgzםØtsØÆztoqiםØoi|tspsÑsØ|gØ¿qipsØ
ØzqtpqsÎØt|tמgØzqtzÎØÒnkkØgØnkץÒ{gØ
για μια σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του
Å Ø~gqלtsgØÒØtØjqץםtØigØmØmץgs|ÎØ
osk}tqלØtoØgØk~s|לØjqÑץksgØtoØםztoØ
ÅmØ|o{לmØigØtØÒqitØgoםØgsÒ{ghkØmØosÒ~kgØ
mØt|tמgØzqtzÎØ|gØtØ ks|םØoץht{מtØztoØ
krk{ÒimgsØtØtÒץhqtØtoØ
gØ~qםsgØztoØzÒqggsØ|gØץÒgØgzםØץgØk|tgkÏgØ
tØzץk{mÎqtØÒ~kØsgØkzjkÏrkØÒqitØiמqpØgzםØ
toØqkØhg|tמØלrtskØzqtgipiÎØmØץm~gs|ÎØ
kzÎץm Øzqt}tqלØmsØ|tspsÏg Øgsלzorm
|gØkzgiik{ץgםץØץm~gs|tמ
gq{{לm{gØ|gØץÒgØgØz{gÏgØgo לØtØ
zץk{mÎqtØÒ~kØ|gnkqpnkÏØpØtØÅk~s|םØ
ץמhto{tØmØt{kÏg Øg}tמØoץץkÒ~kØ
θεσμοθετημένα σε μία σειρά από επιτροπές
ÎØoץht{מgØztoØ~kÏltsgØץkØtoØtץkÏØ
jqgmqםmgØto ØoskqiלlkgØץkØj}לtqgØ
ÆztoqikÏgØ|gØ{{לkØgq~ÒØigØmsØktץgÏg
mØhk{ÏpmØ|gØtsØk|oi~qtsםץØtץtnkÑsØ
ztoØ~kÏltsgØץkØk~s|לØÎØ|gØ{{לgØnÒץggØ|gØ
ksmץkqÑskØtØ|ts םØispץtjtkÏØ|gØjgozÑskØ
απόψεις για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.
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Κινητοποιήσεις των Μηχανικών για την ίδρυση του ΕΤΕΚ
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΤΕΚ  ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο Νίκος Μεσαρίτης έζησε τα πρώτα δύσκολα
χρόνια της δημιουργίας του ΕΤΕΚ και αξιώθηκε
να το υπηρετήσει ως Πρόεδρος του, από το
1993 μέχρι το 2002. Σημαίνοντα λόγο έχει,
προφανώς, για το αν η ίδρυση του ΕΤΕΚ
ικανοποίησε τις προσδοκίες των μηχανικών:
«Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει ήδη γράψει ιστορία,
είκοσι χρόνια έργο που πρέπει να αποτυπωθεί.
Η σωστή αποτύπωση πρέπει να γίνεται με σωστό
μέτρημα.
Μια εικοσαετία πριν μηχανικοί, Σύνδεσμοι και Σύλλογοί
τους, αγωνίστηκαν, εργάστηκαν για να αποφασίσει
η Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσει τον Νόμο
224/1990 στις 29 Νοεμβρίου 1990.
Πρέπει επίσης να είναι κατανοητό ότι αυτά τα 20 χρόνια
είναι η θεμελίωση, τα πρώτα δυο βήματα, η ιστορία του
Τεχνικού Επιμελητηρίου που ανοίγονται μπροστά του.
Στο άνοιγμα του μέλλοντος είναι χρήσιμη, αν όχι
απαραίτητη, η γνώση της μέχρι τώρα πορείας, η
ειλικρινής και ακέραια γνώση της ιστορίας, μέσω της
οποίας δεν θα χάνεται η αξία της εμπειρίας που με κόπο
και πολύ έργο αποταμιεύτηκε, ούτε θα υπολείπονται του
απαραίτητου όσοι θέλουν να ασχολούνται με τα κοινά,
ξεχνώντας όσα προηγήθηκαν. Από την άλλη, ιστορία
χωρίς ήθος είναι παγίδα εκφυλισμού, βάθρο βολέματος.
Πρώτη ανάγκη στην εικοσάχρονη επέτειό του,
το ΕΤΕΚ είναι να ερευνήσει τα χρόνια πριν από την
ίδρυσή του και να αποδώσει ευχαριστίες σε όσους με
το δικό τους κόπο έκαμαν κατορθωτή την ύπαρξή του.
Εργάστηκαν λοιπόν συνάδελφοι, εργάστηκαν στα
πρότυπα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Τι είχαν στο μυαλό τους;
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Πρώτα και κύρια την επαγγελματική αποκατάσταση
του μηχανικού. Οι μόνοι αναγνωρισμένοι τότε κλάδοι,
χωρίς όμως προστασία των αμοιβών τους,
ήταν οι αρχιτέκτονες και οι πολιτικοί μηχανικοί.
Οι υπόλοιποι κλάδοι ήταν «ανύπαρκτοι»
για το κράτος και την κοινωνία.
Τεχνικοί απόφοιτοι τεχνικών σχολών έκαναν
μελέτες αρχιτεκτονικές, στατικές, μηχανολογικές,
ηλεκτρολογικές και άλλες, απόφοιτοι του Ανωτέρου
Τεχνολογικού Ινστιτούτου απαιτούσαν αναγνώριση και
το δικαίωμα να έχουν «μισή» των μηχανικών υπογραφή.
Όλα αυτά δημιουργούσαν συγκρουσιακή ατμόσφαιρα.
Αυτές τις συγκρούσεις συμφερόντων
τις εκμεταλλεύτηκε κυνικά το κατεστημένο της
δημόσιας υπηρεσίας που εξέφραζε μονοπωλιακά
την εμπειρογνωμοσύνη για την τεχνική άποψη.
Το πολιτικό κατεστημένο χωρίς όραμα, όπως
πάντοτε, μετρούσε ψήφους.
Λίγοι μηχανικοί κατανοούσαν ότι το Τεχνικό
Επιμελητήριο θα ήταν ένα πολιτικό θηρίο.
Όσοι το καταλάβαιναν, προσδοκούσαν στον
έλεγχο αυτής της δύναμης.
Η πηγαία ελπίδα και προσμονή του συνόλου
των μηχανικών, να εξασφαλίσουν επαγγελματική
αξιοπρέπεια, έδωσε στο τέλος κατεύθυνση στο τρένο
το οποίο όμως μπροστά του μόνο αόριστες υποσχέσεις
και ευχές είχε για το άνοιγμα του προορισμού.

Επιπρόσθετα, οι μηχανικοί βρέθηκαν εκβιαστικά
μπροστά σε δίλημμα που τα κομματικά κατεστημένα
όρθωσαν ενώπιόν τους. Ή την αναγνώριση των
αποφοίτων του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου
σαν «μηχανικών μισής υπογραφής» ή καθόλου ΕΤΕΚ.
Συμβιβασμοί έγιναν για να δεχτεί το πολιτικό
κατεστημένο να συζητήσει το νομοσχέδιο που
κατέθεσε η κυβέρνηση Γιώργου Βασιλείου.
Όμως το θέμα των αποφοίτων του ΑΤΙ, όχι μόνο
ήταν μέγα θέμα σύγκρουσης συμφερόντων,
αλλά και μεγάλη προσβολή της επιστήμης
και διαπόμπευση των μηχανικών.
Εκείνη την στιγμή ευτυχώς κατάλαβαν ότι εκτός από
μηχανικοί ήταν και πολίτες. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν
τους πολιτικούς χωρίς συστολές υποτέλειας.
Την πολιτική πράξη την αντιμετωπίζεις
με πολιτική πράξη.
Οι μηχανικοί τότε απέκτησαν εικόνα πολιτικού
σχηματισμού, επικοινώνησαν κατευθείαν με την
κοινωνία, πρόβαλαν την εκλογική τους δύναμη ως
πολίτες. Τα κομματικά επιτελεία έπρεπε πλέον να
δώσουν απαντήσεις αντί να αναγγέλλουν ερήμην
αποφάσεις.
Τότε άνοιξαν οι γραμμές για να φτάσει το τρένο του
ΕΤΕΚ στον πρώτο του σταθμό, την ίδρυση. Ότι είναι
σήμερα το ΕΤΕΚ δεν το χρωστά σε κανένα άλλο παρά
στον εαυτό του. Φυσικά θα αναλάμβανα την ευθύνη να
χαιρετίσω ως πράξη εκσυγχρονισμού της κυβέρνησης
Βασιλείου να εντάξει την ίδρυση του ΕΤΕΚ στο
πρόγραμμά της, μαζί με την ίδρυση Πανεπιστημίου
και άλλων πρωτοβουλιών με στόχο τον εκσυγχρονισμό
του τόπου.

«Ενημερώνει το κοινό για οποιαδήποτε θέματα της
αρμοδιότητάς του… και βοηθά στην κατανόηση των
θεμάτων».
Είναι ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους αφού
«γνωμοδοτεί μετά από πρόσκληση των Αρχών
για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του».
«Μελετά οποιαδήποτε επιστημονικά, τεχνικά,
τεχνικοοικονομικά ή αναπτυξιακά θέματα…. και
διατυπώνει απόψεις».
Μέγιστη τιμή, εκπρόσωπος των πολιτών, Τεχνικό
Κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο θα μπορούσε να είναι επαίτης
αμοιβών, αναμένοντας την ελεημοσύνη πολιτικών
χωρίς όραμα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο θα μπορούσε
να μπει ισότιμα στον πολιτικό στίβο υπερασπιζόμενο
το καλό του τόπου, κρίνοντας και αξιολογώντας τεχνικά,
θα μπορούσε να αναλάβει τις ευθύνες εκπροσώπησης
του συνόλου ως τμήμα της κοινωνίας στο οποίο αυτή
επένδυσε για να έχει ο τόπος επιστημονική τεχνική
γνώση.
Το πρώτο ήταν πάντοτε εύκολο, χωρίς όμως
αποτελέσματα και ιδιαίτερα μειωτικό, ο «πλούσιος»
στη γνώση να αναμένει από τον «φτωχό»
στη γνώση να αποφασίσει το ορθό.

Όσο ο κόσμος από τη δράση του ΕΤΕΚ καταλαβαίνει την
αξία της μηχανικής επιστήμης, τα αγαθά που προσφέρει
στην ποιότητα της ζωής του, τόσο τη σέβεται και τόσο
θέλει να την αμείψει.

Σε δάνειο και προσωπικές εγγυήσεις των μελών της
προσωρινής Διοικούσας στηρίχτηκε η οικοδόμηση του
ΕΤΕΚ. Αμηχανία του κράτους, τρόπος άσκησης ελέγχου,
άγνοια; Τους μηχανικούς πλέον δεν τους ενδιέφερε,
ο αγώνας της ίδρυσης τους είχε χειραφετήσει.

Το όραμα του Επιμελητηρίου πρέπει να είναι ο τόπος,
γιατί ο τόπος είναι το Επιμελητήριο, είναι οι μηχανικοί.

Αυτό ήταν και είναι η πραγματικότητα. Η πολιτεία έδωσε
με νόμο στους μηχανικούς την αυτοδιοίκησή τους,
ούτε εξαρτήσεις χρειάζονταν ούτε ευθύνες σε τρίτους
χωρούσαν για τη δική τους πρόοδο.

«Η πολιτεία έδωσε
με νόμο στους
μηχανικούς την
αυτοδιοίκησή τους,
ούτε εξαρτήσεις
χρειάζονταν ούτε
ευθύνες σε τρίτους
χωρούσαν για τη
δική τους πρόοδο»

Το δεύτερο είναι δύσκολο γιατί απαιτεί πολιτική
μόρφωση, πολιτική κρίση, απαιτεί ήθος, απαιτεί
θάρρος, γιατί θα υπερασπιστείς συμφέροντα και θα
σταθείς απέναντι σε συμφέροντα από μια θέση λεπτή
όσο μισό εκατοστό και πρέπει να είσαι «ελαφρύς»,
να μην κουβαλάς βάρη.

Στην προσωρινή Διοικούσα, στην πρώτη εκλεγμένη
Διοικούσα, στο πρώτο Γενικό Συμβούλιο, η πολιτεία
έδωσε σαν περιουσιακό στοιχείο και προίκα τα φύλλα
χαρτιού όπου ήταν τυπωμένη η νομοθεσία.

Οικονομική αυτοδυναμία και η εκπροσώπηση του
κοινωνικού συνόλου στα θέματα της μηχανικής,
ορίστηκαν πυλώνες θεμελίωσης του Δήμου των
μηχανικών.

«Ό, τι είναι σήμερα το
ΕΤΕΚ δεν το χρωστά
σε κανένα άλλο παρά
στον εαυτό του»
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Το όραμα τούτο φορτίζεται με διάλογο, τα εκλεγμένα
σώματα του οργανισμού μας να λειτουργούν το διάλογο
που χρειάζεται κόπο και οργάνωση.
Το Επιμελητήριο είναι τα μέλη του. Αυτά τα μέλη για
να είναι σωστά, χρειάζεται από μέρους τους ειλικρινής
συμμετοχή και, από τους εκπροσώπους στη Διοικούσα
και το Γενικό Συμβούλιο, ειλικρινής και έγκαιρη
ενημέρωση».
Νίκος Μεσαρίτης
Πρώην Πρόεδρος ΕΤΕΚ

«Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την
επωνυμία Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.»
Το μέγεθος της κατάκτησης είναι μεγάλο.
Εκδήλωση τιμής για τους ήρωες του πολυτεχνείου και το Ρήγα Φεραίο

«Το Επιμελητήριο έχει σκοπό την προαγωγή της
Επιστήμης…. για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική
και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας!»
Ο Μηχανικών Δήμος με βάση το νόμο,
παρέλαβε εξουσίες και ανέλαβε ευθύνες.
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Η τελετή
απολογισμού
τριετίας
πραγματοποιείται
πριν από τη
διεξαγωγή
των εκλογών
του ΕΤΕΚ

Το γεγονός ότι όλο και πιο πολλοί συμπολίτες
μας αναζητούν - και βρίσκουν - τη στήριξη
του Επιμελητηρίου επιβεβαιώνει το γεγονός
ότι το ΕΤΕΚ έχει κερδίσει την αποδοχή
και το σεβασμό της κυπριακής κοινωνίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΕΤΕΚ, ΩΣ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Ο ΝΟΜΟΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΓΛΩΣΣΑ
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Το ΕΤΕΚ δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο και δεν
Ò~kØjqonkÏØigØsgØkrozmqkkÏØgØkzgiik{ץg|לØ
o}ץÒqtsgØpsØץk{ÑsØtoØÏsgØstם|ץØzqםpztØ
δημοσίου δικαίου με νομοθετημένο σκοπό και
gqץtjםmkØÎץkqgØtØÅØÒ~kØ|kqjÏkØ
tØkhgםץØmØozqg|ÎØ|tspsÏgØ|gØÒ~kØ
|gnkqpnkÏØmØoskÏjmmØtoØzt{Ïm ØigÏØץkØ
mØjqלmØtoØ|gØtØq{םtØztoØjgjqgץgÏlkØÒ~kØ
j|gÑkØmsØzt{kÏgØztoØtoØkץzkמm|kØ
νομοθετημένα το ρόλο αυτό. Χρειάστηκαν πολλοί
giÑskØ|gØץki{לmØoztץtsÎØץÒ~qØsgØgztjkÏrkØzpØ
Ò~kØtØj|gÏpץg Øg{{לØ|gØmsØ|gsםmgØsgØzלqkØ
goםsØtsØq{םtØØzt{kÏgØÒjpkØtØÅØtץÏgØ
msØzt{|ÎØoץץkt~Î ØtoØÒjpkØmsØko|gqÏgØ
να μετατραπεί σε παράγοντα ιδιαίτερα ουσιαστικό
igØmØlpÎØmØמzqto ØigØmsØztqkÏgØmØtØ
ץÒ{{tsØØjg~qts|ÎØgzלsmmØtoØzץk{mmqÏtoØ
gØ~qםsgØztoØÒ~tosØzkqלkØÎgsØozkמnosmØ|gØ
ανάλογη με την τιμή αυτή.
ÅtØÅØ}ץמpsgØץkØtØsץםtØ|gØmØ~k|ÎØgz}םgmØ
mØzt{kÏgØigØmsØÏjqoÎØto ØÒ~kØ|tzםØmsØ
zqtgipiÎØmØkzÎץmØtoØj}לtqtoØtץkÏØ
ztoØ~kÏltsgØץkØmsØkj|םmgØpsØץk{ÑsØto Ø
mØץm~gs|ÎØ|gØmØk~st{tiÏgØiks|לØ|gØmsØ
gsלzorÎØtoØigØgotjמsgץmØt|tst|ץÎ Ø|tsps|ÎØ
και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας.

tØgsg{o|ל
ÅtØzץk{mÎqtØÒ~kØgsg{לhkØgzםØtsØ|gqםØ
της ίδρυσης του τη ρύθμιση του επαγγέλματος
toØץm~gs|tמØץkØisÑץtsgØzלstkØmsØg}{לkgØ
|gØmsØztםmgØlpÎØtoØzt{ÏmØ|gnÑØ
και την ορθολογιστική ανάπτυξη του τόπου μας.
gq{{לm{gØtØzgqkץhלkØtoØÅØzqtØgØ
oztoqikÏg ØgØ|ohkqsm|לØץÎץggØ|gØ|ץqg|tמØ
qigsץtמØigØoםץץq}pmØpsØ~kjÏpsØ
ozmqkÏg ØkØ~ÒmØץkØmsØ|לmmØkzgiiÒ{ץgtØ
mØץm~gs|ÎØkzÎץm ØÒ~kØgorÎkØmsØ
παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα
toØjmםץtoØ|gØmץjmםץtoØtץÒg ØkØ~ÒmØ
ץkØgØjmםץgØ|gg|kog|לØÒqig ØØk~s|ÒØ
stץtnkÏk Øg{{לØ|gØkØ~ÒmØץkØØozt~qkÑkØ
ץgØםtsØg}tqלØmsØksgqםץsmØmØ~ÑqgØץgØץkØ
tØoqpzgÌ|םØ|k|mץÒstØÅgØ|qÎqgØztoØÒ~tosØ
knkÏØgzםØtØzץk{mÎqtØigØmsØgsgisÑqmØ
psØg|gjmץgÌ|ÑsØzqtםsps Øg{{לØ|gØmØzqg||ÎØ
|לmmØztoØkzh{{לkgØigØ|tztמØkiiqg}ÎØ
tØץmqÑtØץk{ÑsØtoØÅØigØtoØgzt}tÏtoØ
psØ|{לjpsØztoØ~kÏltsgØץkØmsØhtץm~gsÏg Ø
|gnÑØ|gØmØosk~ÎØzqtzלnkgØigØkzםץq}pmØ
psØץm~gs|Ñs Øjg}g{ÏltosØtØk{~לtØkzÏzkjtØ
ztםmgØpsØzgqk~ץםkspsØozmqkÑsØץm~gs|ÎØ
tØץלktØץÒ{{tsØgsgץÒskgØsgØnkzkÏØ|gØtØ
z{gÏtØmØjgØhÏtoØלץnmmØ|gØk|zgÏjkomØץkØ
|gntqץÒstØgqnםץØpqÑsØ|gØnkלץpsØigØmsØ

kzםץq}pmØ|gØmsØzgqg|t{tמnmmØmØkrÒ{rmØ
mØk~st{tiÏg ØםtØigØtoØsktkkq~ץםkstoØ
tØkzלiik{ץgØץm~gs|t מØםtØ|gØigØtoØ
zg{gםkqtoØØ~k|ÒØjkØלjkkØigØmsØ|לmmØ
kzgiiÒ{ץgtØ|gØhkhgÑkØztoØk|jÏjtsgØgzםØ
tØÅØt~kמtosØmsØzqtgÏgØtoØzt{ÏmØ
gzםØo~םsØkzÎjktoØztoØnÒ{tosØsgØtstלץltosØ
tsØkgoםØtoØץm~gs| םØ~pqÏØsgØÒ~tosØØ
gzgtץמkskØisÑkØ|gØozםhgnqtØ
και προστατεύουν την Πολιτεία από διαπλεκόμενα
o}ץÒqtsgØg{{םqgØgzםØgoלØztoØzqtלlkØ
tØjmםץtØo}ץÒqts
ÅtØosk~ÑØgorgsץםkstØqkץמgØzt{ÑsØztoØlmtמsØ
gzםØtØÅØtØjtqםץØjgmÎ ØkØzkqzÑkØ
ztoØzgqtoלltsgØjg}tqÒØkØoץh{םgg Ø
|gØzqgiץgtisÑץtsgØkØzkqÏzpmØk~s|ÑsØ
zqth{mלץpsØ|gØgt~Ñs Øg{{לØ|gØtØikitsםØ
םØ{םtØ|gØztØzt{{tÏØoץzt{ÏkØץgØgsglmtמsØ
Ø|gØhqÏ|tosØ ØmØÎqrmØtoØzץk{mmqÏtoØkØ
nÒץggØt|tjt ל|ץØzkqhg{{ts| לØkskqikg|לØ
|gØ{{לg ØkzhkhgÑskØtØikitsםØםØtØÅØ
Ò~kØ|kqjÏkØmsØgztjt~ÎØ|gØtØkhgםץØmØ
|ozqg|ÎØ|tspsÏgØ|gØÒ~kØj|gÑkØtØq{םtØ
ztoØtoØkץzkמm|kØmØt{kÏgØØzt{ÏkØtoØ
םztoØjkÏ~stosØmsØzqלrmØmsØk|ÏץmÎØtoØ
στο έργο του Επιμελητηρίου και το θεωρούν
grםztØץמhto{tØigØgØk~s|לØ|gØkzmץts|לØ
zqth{ÎץggØztoØgsץkpzÏltos

ØjqלmØtoØzץk{mmqÏtoØjksØgץgלØhÒhggØgØ
ikpiqg}|לØמstqgØtoØsmtמØץgØÅtØzץk{mÎqtØ
gsg{gץhלskØmsØzqtÑnmmØpsØnÒkpsØ|gØpsØ
jqgmqtÎpsØto Ø|gnÑØ|gØmsØzqtht{ÎØtoØ
ÒqitoØpsØמzqpsØץm~gs|ÑsØtØkrpkq|םØ
oםØkzoi~לskgØץkØmØoץץkt~ÎØtoØÅØ
kØץÏgØkqלØzkq}kqkg|Ñs ØkoqpzgÌ|ÑsØ|gØ
zgi|ץםpsØ}tqÒpsØztoØg~t{tמsgØץkØnÒץggØ
ץm~gs|ÎØÅtØzץk{mÎqtØk|zqtpzkÏgØkzÏmØ
kskqiלØkØjknsÎØosÒjqgØztoØjtqigsÑstsgØ
tØkrpkq|םØ|gØ{gץhלskØץÒqtØkØoqpzgÌ|לØ
zqtiqץץלggØztoØg}tqtמsØÒqkosgØ|gØgsלzormØ
kØnÒץggØץm~gs|ÎØkzÎץm
Ø|לmmØzkngq~|tמØk{Òi~toØzלspØgØץÒ{mØ
του αποτελεί μια από τις αρμοδιότητες και εξουσίες
που θεσμικά ανατέθηκαν στο Επιμελητήριο
gzםØmsØÏjqoÎØtoØ~םtØtoØk{Òi~toØgotמØkÏsgØ
η προστασία τόσο του επαγγέλματος και των ιδίων
psØץk{ÑsØtoØzץk{mmqÏto ØםtØ|gØkoqמkqgØ
του κοινωνικού συνόλου από αντιδεοντολογικές
oץzkq}tqÒØ|gØmØjgÎqmmØksםØ|gstztm|tמØ
kzÏzkjtoØztםmgØzgqk~ץםkspsØozmqkÑsØ
ÅgØ|gnÎ|tsgØ|gØtØozt~qkÑkØpsØץk{ÑsØ
του Επιμελητηρίου κατά την άσκηση του
kzgiiÒ{ץgםØto ØםtØkØ~ÒmØץkØtoØkst{kÏ Ø
םtØ|gØץkØgØ{{לgØץÒ{mØ|gntqÏltsgØtoØzkqÏØ
ktst{tiÏgØpsØץk{ÑsØtoØzmץts|tמØ
Åk~s|tמØzץk{mmqÏtoØמzqtoØgstsץtמØ
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Το Επιμελητήριο
ενημερώνει το κοινό
με ανακοινώσεις,
δημοσιεύσεις,
εκδόσεις ή με άλλο
πρόσφορο τρόπο,
για οποιοδήποτε θέμα
της αρμοδιότητάς
του και βοηθά
στην ευρύτερη
κατανόηση των
σχετικών θεμάτων
και προβλημάτων
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ØgqnםץØpsØzkngq~|ÑsØoztnÒkpsØtØtztÏkØ
krkלltsgØgsלØÒtØgsÒq~tsgØkØzt{{ÒØjk|לjk
kØhלmØmsØgqץtjםmgØztoØtoØjÏskgØgzםØ
tsØzkqÏØÅØץםt ØtØzץk{mÎqtØzqt~ÑqmkØ
στην ίδρυση και λειτουργία από το 2006 Κέντρου
|zgÏjkomØigØץm~gs|t מØtØtztÏtØÒ~kØÎjmØ
k|zgjkמkØgØØ~qםsgØ{ktoqiÏgØtoØzÒqgsØ
psØØosgjÒ{}psØkqgÒqpØtØzץk{mÎqtØ
nÒkØmsØk|zgÏjkom Økzםץq}pmØ|gØksmץÒqpmØ
psØץm~gs|ÑsØpØnÒץgØzqtkqgםmg Øg}tמØ
goםØzqtלlkØmØkrÒ{rmØmØk~st{tiÏgØ|gØmØ
ksgqםץsmqtztztÏmmØpsØjg}םqpsØstץtnkÑsØ
ztoØjÒztosØmsØgsלzormØ|gØg}tqtמsØgØ
k~s|לØnÒץggØtoØםztoØÅtØzץk{mÎqtØÒ~kØ
jtqigsÑkØjk|לjkØk|zgjko|לØkץsלqgØ|gØ
{{לkØk|jm{ÑkØkzmץts|tמØ~gqg|ÎqgØםzpØ
osÒjqg ØmץkqÏjk ØkqigÎqgØigØsgØksmץkqÑkØ
|gØsgØkognmtztÎkØtsØמzqtØץm~gs|םØ|gØ
tsØgz{םØzt{ÏmØksØkÏsgØ{ÏikØtØ}tqÒØztoØtØ
ÅØÒ~kØoskqigkÏØץkØgØ|gjmץgÌ|לØjqץמggØ
toØםztoØigØmØjtqiלspmØÒtpsØk|jm{ÑkpsØ
και για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από
διεθνή και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
Ø~ÒkØץgØץkØtØÅk~s|םØzץk{mÎqtØ{{לjgØ
στον τομέα αυτό είναι άριστες και διέπονται πάντοτε
gzםØzskץמgØoskqigÏg Øgsg{{giÎØz{mqt}tqÑs
|gØisÑkps
ÅtØzץk{mÎqtØksmץkqÑskØtØ|tsםØץkØ
gsg|tsÑk Øjmץtkמk Øk|jםkØÎØץkØ
{{לtØzq}םtqtØqםzt ØigØtzttjÎztkØnÒץgØ
mØgqץtjםmלØtoØ|gØhtmnלØmsØkoqמkqmØ
|ggsםmmØpsØ~k|ÑsØnkלץpsØ|gØzqth{mלץpsØ
ØnÒkØtoØÅØmqÏltosØg{{לØ|gØkzjÑ|tosØ
msØkzÏkormØjg}לskgØ|gØo{{ti|םmgØ
mØ{ÎmØgzt}לkpsØÏsgØk|ץmqpץÒskØ|gØ
hgÏltsgØmsØkzmץts|ÎØ|gØk~s|ÎØisÑm Ø
|gnÑØ|gØtsØkzgiik{ץgםץØpsØץk{ÑsØtoØ

Økzt~ÎØםztoØgØzלsgØgzt}gÏltsgsØzÏpØgzםØ
|{kÒØzםqkØÒ~kØzgqÒ{nkØ
tØzt{מØzq}םgtØzgqk{nםsØtØzץk{mÎqtØ
διατύπωσε ξεκάθαρες θέσεις και τον έντονο
zqth{mץgםץØtoØigØmץgs|לØnÒץggØtoØ
םzto ØםzpØmsØozלq~togØ|gלgmØkØ~ÒmØ
ץkØmsØgsלnkmØozmqkÑsØk{ÒmØ|gØzÏh{kmØ
|tjt|ץÑsØ¿qipsØtoØjmץtÏto ØץÒpØץktjt|ÑsØ
jgipsץÑsØץkØgzt|{k|םØ|qÎqtØmsØ
~gץm{םkqmØץÎ ØØjqgmqםmkØoi|k|qץÒspsØ
kgqkÑsØgsלzormØimØ|gØmsØgjosgץÏgØpsØ
kץz{k|ץםkspsØ}tqÒpsØsgØkstzÏtosØÒi|gqgØ
gØzqth{ÎץggØ|gØsgØkzh{לtosØgztk{kץg|לØ
tØץםtØÑkØsgØzqtgkonkÏØtØgz{םØzt{Ïm Ø
mØo}ץpsÏgØץkgrמØמzqtoØ|gØgלqØigØgsלzormØ
kץg~ÏtoØmsØkÏtjtØmØko|pÏg ØmsØgsלi|mØ
ץלkmØzqtÑnmmØpsØץkgqqonץÏkpsØztoØ
g}tqtמsØtsØÒ{ki~tØmØgsלzormØ|gØmsØÒ|jtmØ
Ï{psØjt|mÏg ØØgzt}לkØztoØÒ~tosØ{m}nkÏØ
kØ~ÒmØץkØtØzqםoztØ|oqtjÒץgt
tØzgqk{nםsØtØÅØkÏ~kØzgqÒץhkØigØgØץki{לgØ
nÒץggØtoØםztoØםzpØmØÒ{{kmØ~kjgץtמØ|gØ
zt{|ÎØigØtØojg|םØzqםh{mץg ØmØgj|gt{םimmØ
|gnoÒqmmØmsØÒ{komØ|gØ~qÎmØ}o|tמØgkqÏtoØ
και γενικότερα η αδράνεια σε θέματα εξοικονόμησης
ksÒqikgØ|gØ~qÎmØgsgskÑץpsØzmiÑsØksÒqikgØ
και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην
Ò|jtmØzt{ktjt|ץÑsØgjkÑsØ|gØgjkÑsØt|tjtץÎ
ÅtØÅØkzjÑ|kØoskqigÏgØץkØgØoztoqikÏgØ|gØ
gØgqםץjgØ|ohkqsm|לØץÎץggØztoØg~t{tמsgØ
ץkØnÒץggØztoØלztsgØmØץm~gs|ÎØkzÎץmØ
g{{לØzqÑgØץkØnÒץggØztoØkzmqkלltosØ
το κοινωνικό σύνολο και ειδικά τον απλό πολίτη.
ÒgØgØz{gÏgØgo לØtØÅØÒ~kØjmץtoqiÎkØ
Åk~s|ÒØzqtzÒØÎØtלץjkØkqigÏgØigØmsØ
krkj|koץÒsmØץk{ÒmØgoÑsØpsØnkלץpsØ
και την εξαγωγή συμπερασμάτων και εισηγήσεων
igØkzÏ{omØpsØzqth{mלץpsØztoØjgzÑstsgØ
ÎץkqgØozלq~tosØkØkrÒ{rmØgq|kÒØzqtzלnkkØ
igØmsØhk{ÏpmØmØztםmgØgØk~s|לØnÒץggØ
toØםzto ØztoØkÏsgØgztÒ{kץgØg|qhÑØgoÎØmØ
ksÎØoskqigÏgØ|gØtoØg{{m{tkhgץtמØ

kqgÒqp ØgrtmץkÏpmØkÏsgØmØzt{מØkzÏzkjmØ
oץץkt~ÎØtoØzץk{mmqÏtoØkØnkץtnkmץÒsgØ
oץht{מgØ|gØkzqtzÒØztoØjgץtq}ÑstosØzt{|ÎØ
|gØg|tמsØstץtnkmץÒsmØjqgmqםmg ØםzpØ
tØoץht{מtØj|ÎØ}{לkg ØtØt{ktjtם|ץØ
oץht{מt ØtØoץht{מtØk{ÒmØgqk||{Ïkps Ø
mØkzqtzÎØigØmsØzgqg|t{tמnmmØmØk}gqץtiÎØ
mØjmiÏgØigØmsØkskqikg|ÎØgzםjtmØ|qÏps Ø
mØzqtzÎØ|ÏץmmØkqhg{{ts|ÑsØzzÑkps Ø
mØoץhto{ko|ÎØzqtzÎØg~kÏqmØzth{Îps Ø
tØoץhto{ko|ÒØzqtzÒØ¾|mmØnm|tמØ
¿{ki~toØ|gØmØoץhto{ko|ÎØzqtzÎØg~kÏqmØ
Υδάτων.
ÒqgsØgoÑs Ømץgs|ÎØkÏsgØmØoץץkt~ÎØ
k|zqtÑzpsØtoØÅØkØ|q|ÒØkzqtzÒØ
gq~k|ts|ÑsØjgipsץÑs ØpØkzÏmØ|gØmØ
oץץkt~ÎØtoØkØץki{לtØgqnםץØAD HNCØkzqtzÑsØ
oztoqikÏpsØ|gØtqigsץÑsØjmץtÏtoØj|gÏtoØigØmØ
ץk{ÒmØoi|k|qץÒspsØk~s|ÑsØnkלץps
ÅtØzץk{mÎqtØkÏ~kØkzÏmØzt{מØmץgs|ÎØoץht{ÎØ
και ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόκληση της ίδρυσης
psØjp|ÑsØzgskzmץÏpsØ|gØmsØoskzg|{םtonmØ
gמrmmØpsØzt{ok~s|ÑsØ~t{ÑsØtoØםztoØ
Το Επιμελητήριο θέτοντας ως προτεραιότητα
mØjg}{לmØmØztםmgØmØzgqk~ץםksmØ
k|zgÏjkomØg{{לØ|gØgoÎØpsØgzt}tÏpsØpsØ
zt{ok~s|ÑsØ~t{ÑsØÒ~kØoÎkØkrkj|koץÒskØ
επιτροπές με σκοπό την καθοδήγηση των
g|gjmץgÌ|ÑsØjqoלץpsØkØ~ÒmØץkØmØjtץÎØtoØ
|לnkØg|gjmץgÌ|tמØzqtiqץץלgt ØØkzץÒqtoØ
ksםmkØg{{לØ|gØmØhgqמmgØztoØngØzqÒzkØ
να δίνεται στο κάθε μάθημα για τον κάθε κλάδο
ץm~gs|ÎØkzÎץm

Οι θέσεις του ΕΤΕΚ
στηρίζουν αλλά
και επιδιώκουν την
επίτευξη διαφάνειας
και συλλογικότητας
στη λήψη αποφάσεων.
Είναι τεκμηριωμένες
και βασίζονται στην
επιστημονική και
τεχνική γνώση
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kqgÒqp ØtØzץk{mÎqtØoץץkÒ~kØmsØ
k|zםsmmØ|gØqtztztÏmmØstץtnkÑsØ~k|ÑsØ
ץkØmsØgztt{ÎØtoØ|gØkskqikÏØpØץt~{םØzÏkmØ
igØtsØk|oi~qtsםץØpsØstץtnkÑsØgoÑsØ
sjk|| לØgsg}ÒqkgØmØoskqigÏgØtoØÅØ
ץkØtØÆztoqikÏtØpkq|ÑsØigØmsØkgipiÎØ
psØoqp|pjÏ|psØmsØמzqt ØmØzqtzלnkgØ
igØmØhk{ÏpmØpsØjgj|gÑsØÒ|jtmØ
zt{ktjt|ץÑsØgjkÑsØ|gØgjkÑsØt|tjtץÎ Ø
tsØk|oi~qtsםץØmØzkqÏØמnץmØjÑsØ
|gØ|tjtץÑsØtץtnkÏgØץkØmsØktץgÏgØ
k~s|ÑsØzqtמzpsØ~k|לØץkØmsØzoqg}{לkgØ
psØt|tjtץÑsØ|gØmsØg}{לkgØmØ~qÎmØto Ø
στενή συνεργασία του ΕΤΕΚ με την Υπηρεσία
sÒqikgØtoØÆztoqikÏtoØץztqÏto Øtץm~gsÏgØ
|gØÅtoqץtמØigØmsØgztk{kץg|םkqmØk}gqץtiÎØ
της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων και η συνεργασία του Επιμελητηρίου με
msØtsthto{ko|ÎØzqtzÎØpkq|ÑsØigØ
msØhk{ÏpmØtoØzg|ÒtoØstץt~kjÏpsØigØmsØ
t{ktjt|ץÎØjkonÒmmØ|gØtsØk|oi~qtsםץØ
toØst|ץtמØz{gÏtoØztoØjÒzkØmsØÒ|jtmØgjkÑsØ
και τίτλων ιδιοκτησίας.

Η πρώτη, προσωρινή, Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ
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ΤΟ ΕΤΕΚ:
Η ΠΟΡΕΙΑ
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«Μέσα από τα είκοσι
έτη λειτουργίας του,
το ΕΤΕΚ μπορεί να
χαρακτηριστεί ως
ένας από τους
πιο πολύτιμους
και καταξιωμένους
συνεργάτες του
νομοθετικού
σώματος»

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

είδους παρεμβάσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο
στη διαφύλαξη των δημοκρατικών αρχών, στην
ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου, στη διασφάλιση της
διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων και στην εμπέδωση
των δημοκρατικών διαδικασιών. Επιπρόσθετα,
η συμμετοχή αυτή ενδυναμώνει το αίσθημα δικαίου
του απλού πολίτη ο οποίος αισθάνεται ότι συμμετέχει
ενεργά και παρεμβαίνει, όπου είναι δυνατό, στη
δημιουργία νομοθετημάτων που τον αφορούν και
γενικά στη διαμόρφωση συγκεκριμένης πολιτικής.
Έτσι καθοδηγείται ο νομοθέτης στην ορθότερη
και δικαιότερη υιοθέτηση σχετικής νομοθεσίας.
Είναι γεγονός ότι η εκτελεστική εξουσία προτού
καταθέσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο ενώπιον της
Βουλής πραγματοποιεί κατά κανόνα δημόσιο διάλογο
με τους ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε να καταλήξει
στην τελική διαμόρφωση κάποιου νομοσχεδίου
και στη συνέχεια καταθέτει στις πλείστες των
περιπτώσεων ενώπιον της Βουλής μαζί με το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τις απόψεις που
εκφράστηκαν από τα οργανωμένα σύνολα
στο στάδιο της προετοιμασίας του νομοσχεδίου.
Ωστόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν αρκείται
στο να λάβει τις σχετικές πληροφορίες για τις θέσεις
των οργανωμένων συνόλων με τον τρόπο αυτό. Στην
πράξη οι κοινοβουλευτικές επιτροπές εφαρμόζουν
χωρίς εξαίρεση τον Κανονισμό της Βουλής των
Αντιπροσώπων που τους παρέχει τη δυνατότητα να
καλούν ενώπιόν τους «… οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο
όργανο, αρχή, οργανισμό, σωματείο, σύνδεσμο
προσώπων, συντεχνία ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο
για να παράσχει πληροφορίες και στοιχεία ή να
εκφράσει και να αναπτύξει απόψεις ή γνώμες για
οποιοδήποτε υπό συζήτηση νομοσχέδιο ή θέμα». Έτσι
όταν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγματοποιούν
τις συνεδρίες τους για κάθε συγκεκριμένο νομοσχέδιο
καλούν σε μια, δύο ή και περισσότερες συνεδρίες τους
εκπροσώπους των οργανωμένων συνόλων.
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Το Επιμελητήριο μέσα από το ρόλο που του
kץzkמm|kØmØt{kÏgØ|gØtØץםtØkz~kqkÏØmsØ
ztqkÏgØtoØsgØzgqkץhgÏskØoץhto{ko|לØץkØqםztØ
ztoØsgØzqtpnkÏØtØ|tzםØtoØmsØÒsstgØgoÎØ
mØzgqkץhg|ÎØzt{|ÎØtoØozÎqrgsØ}tqÒØ
ztoØ|gmitqÎnm|kØigØץtsםz{koqmØgsץkÑzmØ
nkלץpsØ|gØigØkz}gskg|ÎØzqtÒiimØØ}psÎØ
toØÅØhgÏlkgØmsØkzmץts|ÎØzqtÒiim Ø
mØtztÏgØץg|qלØgzםØzt{|ÒØ|tzםץmk Ø
μπορεί να προσθέσει θετικά στην κοινωνία και να
jmץtoqiÎkØgØk~ÒiiogØigØzqth{mץgםץØ|gØ
sgØzqtpnÎkØtqnt{ti|ÒØ{מkØkØzqth{ÎץggØ
toØםztoØÂ{gØgoלØmqÏltsgØmsØknk{ts|ÎØ
osk}tqלØpsØץk{ÑsØtoØ|gØtoØzkqtqץÒstoØ
πόρους που διαθέτει.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελεί
για το ΕΤΕΚ βήμα συνεργασίας και
δημοκρατικού διαλόγου. Με απόλυτο σεβασμό,
το Επιμελητήριο πάντοτε ανταποκρίνεται στις
προσκλήσεις της για διατύπωση θέσεων και
συζήτηση νομοσχεδίων. Με ποιο τρόπο, όμως,
αντιμετωπίζει η ίδια η Βουλή τη συμμετοχή του
ΕΤΕΚ, τα θετικά ή αρνητικά από τις παρεμβάσεις
των οργανωμένων συνόλων στο Νομοθετικό
Έργο αναλύει ο Πρόεδρος της κ. Μάριος
Καρογιάν:
«Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση παρεμβαίνω
στο επετειακό τεύχος του ΕΤΕΚ κάτω από το τρίπτυχο
«Παράδοση-Πορεία-Προοπτική», η έκδοση του οποίου
αποφασίστηκε για την αποτύπωση των είκοσι χρόνων
δράσης και προσφοράς του ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ ως το
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο της Κύπρου, που
έχει ως πρώτιστο στόχο την προαγωγή της μηχανικής
επιστήμης και των διάφορων κλάδων, της πρόσφερε
πολλά και εξακολουθεί να προσφέρει στην οικονομική,
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει θεσμοθετήσει
με τον Κανονισμό της [Καν. 41Α (4)] τη συμμετοχή
των Οργανωμένων Συνόλων στις συνεδρίες των
κοινοβουλευτικών επιτροπών, προκειμένου να
παράσχουν πληροφορίες και στοιχεία ή να εκφράσουν
και να αναπτύξουν απόψεις ή γνώμες για οποιοδήποτε
υπό συζήτηση νομοσχέδιο ή θέμα. Ο νομοθέτης
γνωρίζει ότι η συμμετοχή αυτή καθώς και άλλου

Η συμμετοχή των οργανωμένων συνόλων είναι
ουσιαστική κατά την επεξεργασία των νομοσχεδίων
και οι απόψεις τους είναι σεβαστές και λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη από τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.
Είναι μάλιστα πάρα πολλές οι περιπτώσεις όπου,
οι Επιτροπές τροποποιούν ή και αναδιατυπώνουν
νομοσχέδια αφού λάβουν υπόψη τους τις σχετικές
απόψεις των ενδιαφερομένων συνόλων. Είναι
συναφώς ουσιαστικός ο ρόλος που διαδραματίζουν
τα οργανωμένα σύνολα στο στάδιο της επεξεργασίας
νομοσχεδίων ή και προτάσεων νόμου από τις
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και η παρουσία τους
δε συνιστά μια τυπική συμβολική πράξη απλά και μόνο
επειδή υφίσταται η σχετική πρόνοια στον Κανονισμό της
Βουλής. Είναι επίσης αναμενόμενο και φυσικό πολλές
φορές οι απόψεις των οργανωμένων συνόλων να είναι
αντικρουόμενες. Είναι αυτό λογικό και αναμενόμενο,
αφού πολλές φορές όχι μόνο τα συμφέροντα
διαφέρουν αλλά διαφέρει άρδην και ο τρόπος με τον
οποίο κάποια ομάδα ενδιαφερομένων αντικρίζει ένα
ζήτημα λόγω πεποιθήσεων, αντιλήψεων και εμπειριών
και από τον τρόπο που ένα θέμα αντιμετωπίζεται
από μια άλλη οργάνωση. Ο Νομοθέτης θα πρέπει τότε
να ασκήσει την ευθυκρισία του, έτσι ώστε να εξεύρει
τη χρυσή τομή που θα συγκεράσει κατά τρόπο
αντικειμενικό και δίκαιο τις διάφορες απόψεις σε σχέση
με την αντιμετώπιση των ζητημάτων που εγείρονται
κατά την επεξεργασία ενός νομοσχεδίου. Είναι εδώ
που η συμβολή κάποιων οργανωμένων συνόλων με το
κύρος και την αντικειμενικότητα που περιβάλλει και το
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου θεωρείται

πολύτιμη και ανεκτίμητης αξίας για το νομοθετικό έργο.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, ενώ τα Υπουργεία
διαθέτουν αξιόλογους και θεσμοθετημένους
μηχανισμούς για την προετοιμασία και την επεξεργασία
σε τεχνοκρατικό επίπεδο ενός νομοσχεδίου,
αποτελούμενους από τεχνοκράτες, συμβούλους,
υπηρεσιακούς και επιστημονικούς συνεργάτες
που αξιοποιούνται στα πλαίσια της προετοιμασίας
ενός νομοσχεδίου και μάλιστα με δύο και τρία
συνεργαζόμενα Υπουργεία, εφόσον πρόκειται για
πολύπλοκα νομοσχέδια, η Βουλή των Αντιπροσώπων
από τη δική της πλευρά δε διαθέτει τα ανάλογα
μέσα για να μπορέσει να μελετήσει και επεξεργαστεί
τέτοιας φύσης νομοθετήματα. Είναι γι’ αυτό που
η Βουλή θεωρεί απόλυτα αναγκαία τη συνεργασία
αφενός της ίδιας της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά
από την άλλη, τη συμβολή και πάλι των οργανωμένων
συνόλων και ιδιαίτερα σωμάτων που διαθέτουν την
κατάλληλη τεχνογνωσία, την αντικειμενικότητα και το
ενδεδειγμένο κύρος που σε κάποιο βαθμό συμπληρώνει
την έλλειψη που εκ των πραγμάτων παρουσιάζεται στον
τομέα αυτό κατά την επεξεργασία των νομοθετημάτων
από τη Βουλή. Η παρουσία δηλαδή τέτοιων σωμάτων
στις συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
συνιστά μια ουσιαστική και πρακτικής σημασίας
συμβολή στο κοινοβουλευτικό έργο, πέρα από το
ότι εξυπηρετεί τις δημοκρατικές αρχές, τη διαφάνεια
και την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου στην οποία
προαναφέρθηκα. Με άλλα λόγια, αυτής της μορφής
τα οργανωμένα σύνολα με την παρουσία τους κατά
τη διεξαγωγή του νομοθετικού έργου υποκαθιστούν
τον εμπειρογνώμονα και αποτελούν τον αντικειμενικό,
έγκυρο, πολύτιμο συνεργάτη των κοινοβουλευτικών
επιτροπών, η γνώμη του οποίου βαρύνει, διαφωτίζει
και διευκολύνει το νομοθετικό έργο δίνοντας μια άποψη
αντικειμενική, τεχνοκρατική, ακαδημαϊκή, επιστημονική
και ανεξάρτητη, ανάλογα με την περίπτωση, σε ένα
χώρο κατ’ εξοχήν πολιτικό.
Καταλήγοντας, υπογραμμίζω τα θετικά και μόνο
αποτελέσματα που προκύπτουν από τις παρεμβάσεις
των οργανωμένων συνόλων στο κοινοβουλευτικό
έργο, τις οποίες ανεπιφύλακτα επικροτώ για
όλους τους πιο πάνω λόγους και χωρίς καθόλου
να υπερβάλλω, θεωρώ ότι μέσα από τα είκοσι έτη
λειτουργίας του το ΕΤΕΚ μπορεί να χαρακτηριστεί
ως ένας από τους πιο πολύτιμους και καταξιωμένους
συνεργάτες του νομοθετικού σώματος, διαφωτίζοντας
και συμβουλεύοντας κατά καιρούς τη Βουλή των
Αντιπροσώπων πάνω σε επιστημονικά ζητήματα, ώστε
το Κοινοβούλιο να αποκτά μια αντικειμενική και έγκυρη
άποψη πάνω σε πάρα πολλά θέματα του επιστημονικού
τομέα».
Μάριος Καρογιάν
Πρόεδρος της Βουλής
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g|ÎØmØosk}tqלØtoØÅØmsØgsghלnץmØ
mØztםmgØ|gØmØg}{לkgØØ|gg|koÒØ
ÒpØstץtnkÑsØztoØkÏkØtØÏjtØoץץkkÏ~kØ
mØjgםץq}pÎØto ØkÏkØg|ץםmØtØÏjtØk|zםsmk Ø
zqtzלnmkØץkØtØj|םØtoØqםztØsgØoץh{לkØmØ
hk{ÏpmØmØztםmg ØץkØisÑץtsgØmsØzqtgÏgØ
toØzt{Ïm ØmØlpÎØtoØ|gØmØzkqtoÏgØto
מtØstץtnkÏkØztoØgs|gtzqÏltosØz{ÎqpØ
goÎØmsØzt{|ÎØkÏsgØtØzkqÏØonץÏkpØjÑsØ
|gØ|tjtץÑsØץםtØ|gØtØzkqÏØ}{לkgØ
|gØÆikÏgØmsØqigÏgØץםt

Νόμος περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών:
ØzkqÏØonץÏkpØjÑsØ|gØ|tjtץÑsØץםtØ
kÏsgØtØhg|םØץםtØigØmsØgsלzormØg}tמØ
~pqÏØלjkgØt|tjtץÎ ØםzpØzqtstkÏgØkØ
goםs ØjksØkzqÒzkgØmØo{tztÏmmØtzttojÎztkØ
κατασκευαστικού έργου στην Κύπρο. Ως εκ τούτου
tØozםØgsg}tqלØsץםtØÏpØsgØkÏsgØtØz{ÒtsØisp םØ
g}tמØkÏsgØzt{מØzngsםsØsgØgzg~t{ÎkØtsØ
gz{םØzt{ÏmØ|לztgØiץÎØmØlpÎØtoØgØzqÒzkØ
sgØmץkpnkÏØםØkzkjÎØg|qhÑØtØץםtØkÏsgØ
`lpsgsםa Øjm{gjÎØgrtztkÏgØmsØ|gnmץkqsםmgØ
ץg ØÒ~kØ|gØØztØzt{{ÒØqtztztÎkØgzםØ
tzttsjÎztkØ{{לtØץםtØmØמzqto
zםØgØץÒgØmØjk|gkÏgØtoØ ØmØםkØ
qkgs|ÎØzt|g|ÎØohÒqsmmØלq~kØsgØץk{kלØ
ÒsgØמmץgØk{Òi~toØmØt|tjt|ץÎØgsלzormØ
msØמzqtØמqgØgt{tiÏg ØzÒqgsØgzםØmsØ
zqt}gsÎØgsgi|gםmgØigØqמnץmØmØלsgq~mØ
gsלzorm ØÎgsØmØÒrgqmØo}tkjtמØtמØztoØ
ozt~qÒpkØtoØqkgstמØsgØ{לhtosØץלkgØץÒqgØ
igØhk{ÏpmØpsØosnm|ÑsØoiksÎ ØkrgkqץtמØ
και υδροδότησης στις οικοδομές. Ως αποτέλεσμα
tØzkqÏØonץÏkpØjÑsØ|gØ|tjtץÑsØץםt Ø
k}ØØÒnm|kØkØ~מØtsØkzÒץhqtØtoØØ
|gØÒ|tkØtØkonמskØtoØץm~gs|tמØץzgÏstosØ
kØץgØ{{לmØqt~ לØkØץgØ{{לmØzqttz|Î
Øg{ץgÑjmØgsלzormØmØt|tjt|ץÎØhtץm~gsÏgØ
gzםØmsØkzt~ÎØmØskrgqmÏg Ø|gØjgÏkqgØgzםØ

mØjk|gkÏgØtoØ ØjksØ}לmkØgskzmqÒgtØ
tØkzלiik{ץgØtoØץm~gs|t מØg}tמØz{ÒtsØkÏsgØ
απαραίτητος και καθοριστικός στην οποιαδήποτε
t|tjt|ץÎØgsלzormØtØץog{םØtoØtץtnÒmØ
|gØpsØqץtjÏpsØq~ÑsØrk|gngqÏlkØz{ÒtsØmØk|םsgØ
igØkonמskØtoØץm~gs|t מØkÏkØpØץk{kmÒØ
kÏkØpØkzh{Òztsk ØmØjg}{לmØmØ
ztםmgØpsØjt|ץÑsØÒqips ØpsØo{|ÑsØ|gØmØ
|gg|kog|ÎØץkntjt{tiÏgØ~םtØmØzqtgÏgØ
mØgsnqÑzsmØlpÎ ØpsØzkqtoÑsØ|gØtoØ
zkqh{{לtst
Το ΕΤΕΚ δεν παρέμεινε απαθές αλλά στάθηκε δίπλα
tØtץtnÒmØmsØzqtzלnkgØigØkץz{toםץØtoØ
ץםtoØosÒhg{kØmsØkgipiÎØzqtstÑsØigØmsØ
g}{לkgØpsØÒqipsØ|gØigØmsØkzht{ÎØ{kztץkqÑsØ
ozt~qkÑkpsØtoØkץz{k|ץםksto ØkÏkØgotÏØ
tstלץltsgØץm~gs|tÏØkÏkØqםץjkØq~ÒØkÏkØ
πολίτες-αιτητές.
zgqgÏmmØzqtÍzםnkmØz{ÒtsØigØkrg}{לmØ
לjkgØt|tjtץÎ ØmØoztht{ÎØ~kjÏpsØ|gØץk{kÑsØ
gzםØzqttst~מtoØץm~gs|tמØ|gØtØjtqםץØ
kzh{kzםspsØץm~gs|ÑsØogs{לtikØkonמskØ
hgqgÏstosØtoØÑץtoØtoØץm~gs|t מØg{{לØgoםØ
ØgztjÒ~kgØץkØkzgiik{ץgםץØ|gØץkØgÏnmץgØ
konמsmØØt{kÏgØkÏsgØץםpØÒtץmØsgØgsg{לhkØ
Øj|ÒØmØkonמskØ|gØsgØk}gqםץkØtØץםt ØץkØ
msØÏjgØto{~לtsØgomqםmgØztoØgzgkÏØmsØ
k}gqץtiÎØtoØgzםØtsØץm~gs|םØmtq|םØhkhgÏpØtØ

kqÑmץgØg}tמØjksØ~qkלlkgØsgØgzgqnץÎtoץkØØ
~{לjkØpsØzgqלstץpsØt|tjtץÑsØztoØo}ÏgsgØ
{םipØmØgst~ÎØ|gØmØgjqלskgØpsØqץtjÏpsØ
q~ÑsØ
kØzqpgq~|םØ~םtØmsØg}{לkgØtoØÒqito ØpsØ
zt{ÑsØ|gØmØzkqtoÏgØto ØtØÅØ
zÒo~kØmץgs|ÒØqtztztÎkØmØtץtnkÏg
dØ Ø kzh{ÒzpsØץm~gs|םØmץgÏskØzqםpztØtØØ
Ø tztÏtØkÏsgØkiikiqgץץÒstØtØץmqÑtØץk{ÑsØ
του ΕΤΕΚ ...
dØ Ø|gלץØלjkgØztoØoskzלikgØ|gg|kog|ÒØØ
Ø kqigÏkØjksØo{tztkÏg Øk|םØgsØtØgmÎØØ
Ø |gstztÎkØmsØgqםץjgØgq~ÎØםØÒ~kØØ Ø
Ø |g{{לm{gØjtqÏkØkzh{ÒztsgØץm~gs|םØ
Ø igØmsØkzÏh{kmØtoØzqtØk|Ò{kmØÒqitoØ
dØ zh{ÒzpsØץm~gs|םØØt}kÏ{kØØsgØץmØØ Ø
Ø oskqikÏØÎØsgØgsÒ~kgØmsØÒsgqrmØØ
Ø
Ø mØk|Ò{kmØÎØo{tztÏmmØtoØozםØkzÏh{kmØØ
Ø Òqito ØzqttמØhkhgpnkÏØigØmsØמzgqrmØØ Ø
Ø mØ~k|ÎØלjkgØØsgØkzh{ÒzkØØtØÒqitØØ
Ø kØ{םgØgØלjgØmØk|Ò{kmØtoØץÒ~qØ
και την αποπεράτωσή του.
ØztØzלspØstץtnk|ÒØqonץÏkØkzk~מnm|gsØ
μετά από συντονισμένες και μελετημένες
zqtzלnkkØksØzqt}Òqnm|gsØgz{~םkqgØg{{לØ
διεκδικήθηκαν και κερδήθηκαν μέσα από διάλογο
|gØpÎØkz~kqmץgt{tiÏg ØmØtztÏgØÒiskØ
gztjk|ÎØץkØkhgםץØgzםØtsØtץtnÒm

ETEK 1991  2011

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

38

kלØgzםØkrÎsgØםgØ~qםsgØ|gØץkØzלspØgzםØ
gqלsgØqtztztÎkØםtØtØhg|םØץםtØםtØ
|gØtØ~k|tÏØgstsץtÏ ØosnÒtosØÒsgØj|מgץztØ
מmץg Ø~pqÏØsgØÒ~tosØgz{ÎØ|gØ|ggstmÎØjtץÎØ
j|םkqgØtØgstsץtÏ Ø~gqg|mqÏltsgØgzםØץgØ
osk~ÎØzqםnkmØsÒpsØzqtstÑs Økz}o{לrkps Ø
~pqÏØsgØjmץtoqitמsØÒsgØמi~qtstØkstztmץÒstØ
Òiiqg}tØtץtnkÏgØØgsgnkÑqmmØmØ
tץtnkÏgØkÏsgØz{ÒtsØץgØgsgi|gםmg ØÑkØsgØ
jg}g{ÏkØ|gØsgØkz~מk ØtoØztØ|לpØ~םto
dØ mØjmץtoqiÏgØץgØמi~qtsmØtץtnkÏg Ø
Ø {gÏto ØץkØostz|םØzkqk~ץםkstØ|gØץkØpÎØØ
Ø jtץÎ ØztoØngØoztmqÏlkgØgzםØ|gntjmim|לØØ
Ø ki|k|qץÒsgØÒiiqg}gØk~s|tÏØ|gsםskØ|{z
dØ mØmץgs|ÎØksÏ~omØtoØt|tjt|ץtמØk{Òi~to
dØ Øgz{ÒØ|gØg~kÏØjgj|gÏkØ|gØץknםjto
dØ mØjg}לskg
dØ msØgמrmmØmØzgqgipi|םmgØpsØgqץtjÏpsØØ
Ø gq~ÑsØ|gØmØץkÏpmØpsØ|gnokqÎkps
Ø ÒkØgzgÎkØkzh{{לtosØmØsÒgØץtq}ÎØØ
Ø mØtץtnkÏgØzםØzgqלjkiץgØmØkgipiÎØØ
Ø |gØk}gqץtiÎØmØjmiÏgØØigØØ
Ø gØzqtÌםsgØjt|ץÑsØ|gg|koÑs Ø
Ø םztoØ|gntqÏltsgØtØhg|ÒØgzgÎkØ
Ø ztoØzqÒzkØsgØmqtמsgØgØÒqigØgØkrÎ
dØ m~gs|ÎØgst~ÎØ|gØkoלnkg
dØ oqg}{לkg
dØ ÆiksÎ ØoikÏgØ|gØzkqh{{לts
dØ }{לkgØ~qÎm
dØ qtgÏgØ|gלØtoØntqמhto
dØ rt|tsץםmmØksÒqikgØ
και συγκράτηση θερμότητας

tץÒg Ø|g{tמsgØtØץm~gs|tÏØsgØgsg{לhtosØsÒtØ
q{םtØ|gØozt~qkÑkØigØmsØjg~kÏqmØpsØ
nkלץpsØg}{לkgØ|gØoikÏgØgØ|gg|kog|לØ
ÒqigØ|gØmsØzq{םmmØpsØ|sjמspsØztoØksÒ~tsgØ
ØkqigÏkØk|Ò{kmØpsØÒqips Ø|gnÑØ
|gØØksjk~ץםkskØץk{{ts|ÒØkqigÏkØ
|gnaØ{םmØmØjלq|kgØmØlpÎØto
ØsÒtØgoםØq{םtØzgqםØkz}םqkØtoØ
ץm~gs|tמØץkØzqםnkkØozt~qkÑkØ|gØkonמsk Ø
go~םqtsgØjmץtמqimkØko|gqÏkØ|gØzqttz|ÒØ
gzg~{םmmØ|gØjkמqosmØpsØgqץtjtÎpsØ
και δραστηριοτήτων τους.
ØzkqÏØ}{לkgØ|gØÆikÏgØ{~לkØ
qtjgiqg}ÒØigØqtpqsלØÎØsmלØqitלrg Ø
gstsץtÏØtoØ ØkÎigigsØsÒgØgsÏ{mmØ
gsץkÑzmØpsØnkלץpsØg}{לkgØ|gØ
oikÏgØgØ|gg|kog|לØÒqigØØgstsץtÏØ
gotÏØÒnm|gsØkØk}gqץtiÎØtØz{gÏtØpsØ
zqt ksgrg|ÑsØjkץkמkpsØmØozqg|ÎØ
Δημοκρατίας.

ÅtØÅØÒ~kØץלkmØkץz{t|ÎØmsØzqtÑnmmØ
goÑsØpsØlmmלץpsØ|gØץkØosk~ÎØoskqigÏgØ
ץkØtØÆztoqikÏtØpkq|ÑsØoץh{{לkØnk|לØzqtØ
την κατεύθυνση ενσωμάτωσης των απαιτήσεων
goÑsØץkØtsØpםØqםztØmØtץtnkÏgØ~םtØ
zלstkØmØgz{tztÏmm ØmØ|ggsםmmØ|gØmØk}gqץtiÎØ
toØץםtoØigØg}g{kÏ Ø|gØztt|לØgztjk|Ò Ø
οικοδομές.

Πλέον δημιουργείται αλυσίδα ευθύνης όλων
psØosk{kÑsØztoØkץz{Ò|tsgØmØ{{מmm Ø
~kjg םץØzqtiqgץץg םץØjgj|gÏgØpsØ
zqt}tqÑsØ|gØk|Ò{kmØpsØÒqipsØog| לØ
igØzqÑmØ}tqלØkץz{Ò|tsgØtØץm~gs|tÏØ|gØ
Ò~tosØtog|םØq{םtØmØqמnץmØpsØnkלץpsØ
g}{לkgØ|gØoikÏgØ|gØmsØgztk{kץg|ÎØ
gsץkÑzmØpsØ|sjמspsØztoØjmץtoqitמsgØ
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων αλλά
|gØ|gלØØksjk~ץםkskØץk{{ts|ÒØkqigÏkØ
|gnaØ{םmØmØjלq|kgØmØlpÎØpsØÒqipsØ
zkq{gץhgstץÒspsØmØg||ÎØ|gØÒ|g|mØ
osÎqmm ØpsØzqtnm|ÑsØ|gØץkgqtzÑsØ
|gØmØ|gkj}לmØto

Το ΕΤΕΚ
ανταποκρίθηκε με
συνέπεια στο νέο
δικό του σημαντικό
και δύσκολο ρόλο
για την πρόληψη
των κινδύνων που
ενέχονται στις
κατασκευαστικές
εργασίες

ØsÒgØgsÏ{mmØgsץkÑzmØpsØnkלץpsØ
g}{לkgØ|gØoikÏgØgØ|gg|kog|לØÒqigØ
|gØgs{לtigØmØ~k|ÎØstץtnkÏgØgzgkÏØmsØ
k}gqץtiÎØpsØgq~ÑsØzq{םmmØpsØ|sjמspsØkØ
{םgØgØלjgØksםØÒqito ØtØלjtØmØ{{מmm Ø
toØ~kjgץtמØ|gØzqtiqgץץgץtמØpsØÒqipsØ
|gØmØtqiלspmØtoØkqitgrÏtoØÅgo~םqtsgØ
kלitsgØsÒkØgqץtjםmk ØjkoqמstsgØ
tØozt~qkÑkØ|gØkzh{{לtsgØozt~qkÑkØ
toØ|oqÏtoØjt|Îk ØpsØÒqips ØtoØ
ץk{kmÒØ|gØtoØkzh{Òztsk ØksÑØjkoqמstsgØ
|gØtØozt~qkÑkØpsØkqit{לhpsØ|gØozkqit{לhpsØ

Το ΕΤΕΚ ανταποκρίθηκε με συνέπεια στο νέο
δικό του σημαντικό και δύσκολο ρόλο που
|{Înm|kØsgØgsg{לhkØigØmsØzq{םmmØpsØ
|sjמspsØztoØksÒ~tsgØØ|gg|kog|ÒØ
kqigÏkØץkØ~םtØmØץkÏpmØpsØgo~mלץpsØ|gØ
kzgiik{ץg|ÑsØgnkskÑsØtsØ|gg|kog|םØ
tץÒgØoץh{{לtsgØÒØkskqiלØmØץkÏpmØtoØ
οικονομικού και κοινωνικού κόστους αλλά και του
gsnqÑzstoØzםstoØztoØzqt|g{tמs
ÅtØzץk{mÎqtØgsÒzorkØ|gØosk~ÏlkØsgØÒ~kØksÎØ
και εποικοδομητική συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα
znkÑqmmØqigÏgØigØmsØksmץÒqpmØpsØ
ץm~gs|ÑsØ~k|לØץkØtØsÒtØq{םtØ|gØozt~qkÑkØ
to Ø|gnÑØ|gØmsØzqtÑnmmØkskqikÑsØtØtztÏkØ
ngØoץh{לtosØmsØgsלzormØsÒpsØzqg||ÑsØ|gØ
|to{tמqgØigØmØhk{ÏpmØmØg}{לkgØ|gØ
oikÏgØtsØtץÒgØpsØ|gg|koÑs

Νόμος περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
ÅtsØzqÏ{mØtoØØץkØmsØkgipiÎØsÒpsØ
ksgqץts|ÑsØgstsץÑsØigØmØqמnץmØpsØ
nkלץpsØg}{לkgØ|gØoikÏgØtØ|gg|kog|םØ

ÅtØzqÑtØkץsלqtØigØmsØksmץÒqpmØpsØ
ץm~gs|ÑsØ~k|לØץkØØsÒkØzqםstkØmØ~k|ÎØ
tץtnkÏgØjtqigsÑnm|kØkØoskqigÏgØץkØtØ
ÅץÎץgØznkÑqmmØqigÏgØtØלqtØtoØ

|t{tמnp Ø|ggqÏm|kØmØzqÑmØzqtzÎØ
}{לkgØ|gØÆikÏgØozםØmsØzqtkjqÏgØtoØÅ Ø
ץkØmØhtÎnkgØmØtztÏgØosÒ~kØmØjtqiלspmØ
ημερίδων και σεμιναρίων για την ενημέρωση των
ץm~gs|ÑsØÎץkqgØgØnÒץggØg}{לkgØ|gØoikÏgØ
gztk{tמsØץÒqtØpsØk|zgjko|ÑsØzqtiqgלץץpsØ
ztoØjtqigsÑskØzלspØkØg||ÎØhלmØtØ
zץk{mÎqtØkלØgzםØkÎimmØmØzqtzÎØ
|gØ~k|ÒØksÒqikkØtoØÅ ØtØץÎץgØzt{|ÑsØ
ץm~gs|ÑsØ|gØץm~gs|ÑsØkqh{{לtstØtoØ
gskzmץÏtoØמzqto ØoץzkqÒ{ghkØtØgsg{o|םØ
του πρόγραμμα διαθεματικές ενότητες για τα θέματα
g}{לkgØ|gØoikÏg
ÅtØØץkלØgzםØ~k|ÎØzqpthto{ÏgØ
toØÅץÎץgtØznkÑqmmØqigÏgØmsØtztÏgØ
oztÎqrkØtØÅØ|gØtØÅץÎץgØmץtÏpsØ¿qips Ø
mØt|tמgØzqtzÎØtoØÅØjםqkØלץjgØ
qigÏg ØץÒpØmØzqtzÎØ}{לkgØ|gØÆikÏg Ø
η οποία ετοίμασε μελέτη για την ενσωμάτωση
psØnkלץpsØg}{לkgØ|gØoikÏgØgØoץh{םggØ
sלnkmØk{ÒmØigØÒqigØtoØmץtÏtoØ|gØ
του Ιδιωτικού Τομέα.
ÅtØÅØoץץkÒ~kØtØgi|מzqtØoץht{מtØ
}{לkgØ|gØÆikÏg ØtØstץtnkmץÒstØÑץgØ
}ץמpsgØץkØtsØzkqÏØ}{לkgØ|gØÆikÏgØmsØ
qigÏgØץםtØtØtztÏtØoץhto{kמkØtsØÆztoqiםØ
qigÏgØ|gØtsps|ÑsØ}g{ÏkpsØigØgØ
nÒץggØg}{לkgØ|gØoikÏgØzÏm ØoץץkÒ~kØkØ
zqtzÎØigØmØץkÏpmØpsØgo~mלץpsØtsØtץÒgØ
psØ|gg|koÑs
ÅtØkzÒץhqtØtoØ ØtØÅØosozÒiqgkØ
την Κοινή Δήλωση Πολιτικής για τη μείωση των
go~mלץpsØtsØtץÒgØpsØgg|koÑsØmsØtztÏgØ
zqtÑnmkØmØÆztoqiםØqigÏgØ|gØtsps|ÑsØ
}g{ÏkpsØץkלØgzםØ~k|ÎØkÎimmØmØksØ
λόγω Επιτροπής. Την Κοινή Δήλωση συνυπέγραψαν
kzÏmØץglÏØץkØmsØÆztoqiםØqigÏgØ|gØtsps|ÑsØ
}g{Ïkps ØtØÆztoqitÏØpkq|ÑsØ|gØ
oi|tspsÑsØ|gØ¿qips ØtØkqitjt|ÒØtqigsÑk Ø
tØosj|g{|ÒØtqigsÑk ØtØoץht{מtØ
{Òi~toØ|gØiiqg}ÎØqit{mzÑsØ|gØmØk|ÎØ
zqtzÎØoץht{gÏpsØמzqtoØלpØgzםØmsØztØ
zלspØzqtzÎØ{ktoqitמsØÎץkqgØzÒskØלץjkØ
qigÏgØigØmsØo{tztÏmmØpsØ~םpsØmØtsÎØ
Î{pmØt{|ÎØØtztÏkØoץץkÒ~kØ|gØ
το ΕΤΕΚ.
Όροι Ανάθεσης Υπηρεσιών
Μηχανικής και Αμοιβές
ÅtØzץk{mÎqtØÒ~kØj|gÏpץgØ¾qnqtØØtoØ
zkqÏØÅØץםto ØsgØk|jÏjkØgstsץtמØztoØsgØ
qonץÏltosØmsØgץthÎØigØkzgiik{ץg|ÒØoץhto{Ò Ø
ozmqkÏkØ|gØkqigÏkØztoØzgqÒ~tosØÎØk|k{tמsØ
ץÒ{mØtoØzץk{mmqÏtoØÅgo~םqtsg Ø}ץמpsgØ
με τον Κανονισμό 4(1) των Περί Δεοντολογίας των
k{ÑsØtoØzmץts|tמØÅk~s|tמØzץk{mmqÏtoØ
מzqtoØgstsץÑsØ gØץÒ{m ØØ~ÒkØtoØ
ץkØtoØkst{kÏØto Øt}kÏ{tosØsgØo}ץpstמsØ
k{kמnkqgØmsØgץthÎØtoØץkØtsØkst{Òg Øg{{לØ
kØ|gלץØzkqÏzpmØsgØץmsØozthhלltosØmsØ
gץthÎØtoØ|לpØgzםØgØk{~לgØםqgØgØtztÏgØ
ngØ|gntqÏltsgØgzםØtØzץk{mÎqtØץkØ~k|tמØ
κανονισμούς».
mץgs|םØ|k}{לgtØץgØk{kמnkqmØjmץt|qgÏgØ
gztk{tמsØgØk{kמnkqgØkzgiiÒ{ץgg ØםzpØgoלØpsØ
ץm~gs|Ñs ØpsØj|miםqpsØ|gØpsØigqÑsØgnÎ|tsØ
τους -ανεξάρτητα της δικής τους ευθύνης- είναι να
|gt~oqÑstosØgØo}ץÒqtsgØpsØzk{gÑsØtoØ|gØ

να τα καταστούν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων
toØÒgØgzםØØozmqkÏkØtoØ~םØםץstØ
htmntמsØtoØzk{לkØto Øg{{לØjg}g{ÏltosØ
|gØzqtgkמtosØzt{ץמgØj|gÑץggØtoØ
κοινού γενικά.
ØigqtÏØjg}o{לtsgØmsØoikÏgØtoØgץםtoØ
jgmqtמsØgo~םqtsgØØ{ktoqi|ÒØ|gsםmkØ
mØ|tspsÏgØØj|miםqtØgipslץםkstØigØ
gØj|gÑץggØtoØzk{לmØtoØjg}g{ÏltosØ
go~םqtsgØםØmØgztstץÎØmØj|gtמsmØ
{ktoqikÏØםzpØzqÒzkØkØtsØÏjtØqםztØtØ
ץm~gs|tÏØÒ~tosØ|gnÎ|tsØ~םØםץstØsgØgskikÏqtosØ
|ÎqgØ {gץhלstsgØozםmØmsØoikÏgØ|gØg}{לkgØ
των ενοίκων- αλλά πιο σημαντικά να προστατεύουν
mØlpÎØ|gØmsØoikÏgØtoØz{mnoץtמØpØos{םtoØ
|gØsgØjg}g{ÏltosØםØtØoztjtץÒØtØtztÏkØ
kÏsgØgzgqgÏmkØigØtsØ|tst|םØhÏtØkÏsgØ
διαθέσιμες σε μια κοινωνία εν κινήσει.
Øץm~gs|tÏØ}ÒqtosØmsØkonמsmØigØmØjgÎqmmØ
psØzqtמzpsØk~s|ÎØg}{לkgØ|gØzgq{{לm{gØ
|gØztØmץgs|םØgzםØ{םg Ø}ÒqtosØkonמsmØigØ
tØzkqh{{לtsØץgØØt|t{ti|לØ|gØt|tstל|ץØ
gztjk|ÒØ|gg|koÒØkÏsgØhg|ÎØzqtÍzםnkmØ
{םpsØpsØץk{kÑs
kØhלmØgØztØzלsp ØtØÅØg}tמØץk{ÒmkØtØ
oqpzgÌ|םØk|mץÒst Øt~kÏgØ|gØz{mqt}tqÏkØ
gzםØmsØמzqt ØmsØ{{לjg ØmØki{לmØqkgsÏgØ
|gØmØ kqץgsÏg Ø|gØmØhלmØgzt}לkpsØtoØ
oqpzgÌ|tמØ|gmqÏto Ø|gÒnkkØtØØ
¿|nkmØtØÆztoqikÏtØoi|tspsÑsØ|gØ¿qipsØ
ץkØ~םtØsgØks~onkÏØmØzqtzלnkלØigØstץtnk|ÎØ
qמnץmØtoØnÒץgtØ ÂqtØsלnkmØ|gØץthÒØ
igØgg|kog|לØ¿qigØmץkÑskgØםØmØ
zqtzלnkgØigØktץgÏgØgstsץÑsØrk|ÏsmkØ
gzםØtØ ØksÑØk}gqםץltsgØ|gלØ|מqtØ{םitØ
gØoץh{םggØztoØzqtkÏskØgzםØtØØtØמsjkץtØ
t{|ÑsØm~gs|ÑsØ|gØq~k|םspsØמzqtoØ
 ØkØםØg}tqלØozmqkÏkØkØ~ÒmØץk
dØ g~kÏqmØ|tjt|ץtמØoץht{gÏtoØ|gØØ Ø
Ø ostsםץØk{kÑs
dØ q~k|ts|ÎØk{ÒmØzÏh{kmØØ
Ø
Ø gg|kog|tמØ¿qito
dØ g|ÎØsk|ץÎØk{ÒmØzÏh{kmØØ Ø
Ø gg|kog|tמØ¿qito
msØzqtpntץמksmØtץtnk|ÎØqמnץmØØ
Ø
|ggiq}לtsgØtØozt~qkÑk ØgØ|gnÎ|tsgØ|gØØ
gØj|gÑץggØpsØk{kmÑsØ|gØpsØk{gÑsØØ
toØgØkrÎØ|k}{לgg
dØ sלnkmØk{ÒmØzÏh{kmØgg|kog|tמØØ
Ø ¿qitoØkØk{km|םØ qg}kÏt
Ø sלnkmØq~k|ts|ÎØk{ÒmØzÏh{kmØØ
Ø gg|kog|tמØ¿qito
dØ sלnkmØg|ÎØsk|ץÎØk{ÒmØØ
Ø zÏh{kmØgg|kog|tמØ¿qito
dØ sלnkmØm~gst{ti|ÎØk{ÒmØzÏh{kmØØ
Ø gg|kog|tמØ¿qito
dØ sלnkmØ{k|qt{ti|ÎØk{ÒmØzÏh{kmØØ
Ø gg|kog|tמØ¿qito
Øk{~לkØgץthÒØztoØץלkgØ~kÏltsgØץkØgØ
ztØzלspØzgqtoלltsgØkØ|gץz{מkØgsלØ|gmitqÏgØ
έργου σε διαγράμματα.
ØgstsץtÏØÂqpsØsלnkmØ|gØץthÑsØץkØhלmØ
tØ¾qnqtØ ØtoØzkqÏØzmץts|tמØÅk~s|tמØ
zץk{mmqÏtoØמzqtoØhgÏltsgØtØץםtØtØtztÏt
qonץÏlkØmsØ|לmmØmØץm~gs|ÎØkzÎץmØ
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ØgstsץtÏØjksØgztk{tמsØמgmØgzםØ|לzttØ
kzgiik{ץg|םØמsjkץt Øg{{לØngØk|jÏjtsgØgzםØ
tØqלtØ|gØpØk|ØtמtoØ}ÒqtosØmsØ~מØtoØ
ץםtoØszqtpzkמtosØozt~qkp|ÎØstץtnkÏgØ
|gØjksØqonץÏltosØםץstØØgץthÒØpsØץk{kmÑs Ø
g{{לØ|gntqÏltosØkzÏmØztkØozmqkÏkØzqÒzkØsgØ
zgqÒ~tsgØkØgoםØtØz{gÏtØgzםØtoØץk{kmÒ
oםØhgÏlkgØmsØzkztÏnmmØ|gØjgzÏpmØ
םØtØozmqkÏkØpsØץm~gs|Ñs ØkzkjÎØkÏsgØ
zskoץg|ÒØozmqkÏk ØjksØngØzqÒzkØsgØoz|םksgØ
kØgsgipsםץØgsg}tq|לØץkØØgץthÒØ
ØgsgipsםץØ~k|לØץkØØgץthÒØkÏsgØjosgםØ
μόνο αν ο πελάτης είναι σε θέση να τις συγκρίνει και
sgØØloiÏlkØץÒgØgzםØÒsgØgqnםץØzqt}tqtjtÑsØ
για μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Τέτοια σύγκριση
ozmqkÑs Øpםt ØjksØkÏsgØjosgÎØmsØzkqÏzpmØ
psØzskoץg|ÑsØozmqkÑs Øk}םtsØgoםØtØ
tztÏtØzqt}ÒqkgØkjÑ ØjksØkÏsgØÒsgØ`kץzםqkoץgaØ
αλλά μια μεμονωμένη δημιουργική υπηρεσία η
οποία απευθύνεται πάντοτε προς τη συγκεκριμένη
περίπτωση.
ØozmqkÏkØpsØk{kmÑsØgztk{tמsØץgØ
jmץtoqi|ÎØjkqigÏgØmØtztÏgØoz|םkgØkØosk~ÎØ
ץkght{ÎØmsØztqkÏgØmØץk{ÒmØÏsgØg|qhÑØ
επειδή ο πελάτης δεν μπορεί να αξιολογήσει και να
εκτιμήσει αυτή τη μεμονωμένη διαδικασία ποσοτικά
|gØztt| לØztoØzqtgkמkgØmØhלmØץgØ
kzÏmץmØ|{Ïץg|gØkzgiik{ץg|ÑsØgץthÑsØ
gzםØtØsgØ|ggh{{לkØץgØ ozkqht{|לØom{ÎØץÎØ
Ø|{Ïץg|gØץÑs Øpםt ØjkØ{gץhלskØozםsØםץstØ
goםØtØ~gqg|mq|םØt~kÏtØpsØzskoץg|ÑsØ
ozmqkÑsØksØkÏsgØgz{ÑØÒsgØkqig{kÏtØ
zqtgÏgØtoØ|ggsg{pÎ Øg{{לØjg}g{ÏlkØ
kzÏmØםØtØoץhg|ÒØ~ÒkØץkgrמØtoØzk{לmØ
|gØtoØzqtץmnkoÎØpsØozmqkÑsØjmץtoqitמsØ
ץgØ~ÒmØkץztמsm
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םstØgsØtØk{kmÎØÒ~kØmØjלnkmØtoØץgØ
kzgq|ÎØhלmØgsgץthÎØigØØozmqkÏkØtoØngØ
ץztqkÏØsgØg}kqÑkØ{םtoØtoØzםqtoØztoØjgnÒkØ
igØsgØkrkמqkØmØhÒ{mØ{מmØigØØgsלi|kØ
toØzk{לmØØjg}{לmØץgØkzgq|tמØhלmØ
gsgץthÎØmץgÏskØkzÏmØםØtØk{kmÒØkÏsgØkØ
θέση να εκτελούν ανεξάρτητα τα καθήκοντα τους ως
nkץgt}{מg|kØpsØo}ץkqםspsØtoØzk{לmØtoØ
ץkØtsØ|g{מkqtØjosgםØqםzt ØngØkÏsgØkØnÒmØsgØ
kqiלltsgØk{kמnkqgØgzםØt|tstל|ץØo}ץÒqtsgØ
tØÒqitØgoםØ|gnaØkgo םØ~pqÏØsgØkrgqÑsgØgzםØ
kqit{mz|ÒØkgqkÏkØ|gØsgØg|tמsØÒ{ki~tØzלspØ
σε τέτοιες εταιρείες.
ØqץkqÎØjg~pqםץØmØkqigÏgØ|gØpsØ
konosÑsØgsץלkgØtsØzk{לm ØtsØgskrלqmtØ
μελετητή και την εργοληπτική εταιρεία είναι
~gqg|mq|ÎØzo~ÎØmØ{ktoqiÏgØpsØ
gskrלqmpsØgq~k|םspsØ|gØpsØoץht{מpsØ
ץm~gs|ÑsØkØÒsgØ|gg|kog|םØÒqitØØzk{לmØ
|gntqÏlkØtØÒqitØ|gØ|ggqÏlkØtØzqםiqgץץg Ø
tØץk{kmÒ ØpØk{kמnkqtØ|gØgskrלqmtØ
nkץgt}{מg|kØtoØzk{לm ØÒ~tosØmsØkonמsmØsgØ
krkמqtosØmØ{מmØigØtØzqםh{mץgØ|gØtØkqit{לhtØ
o{tzttמsØgØ~ÒjgØ|gØk|k{tמsØgØ|gg|kog|לØ
ÒqigØoםØtØjg~pqםץØkqigÏgØjg}g{ÏlkØ
ότι οι κατασκευαστικές εργασίες διεξάγονται με τον
|g{מkqtØjosgםØqםztØkØ םØg}tqלØtØ~kjgםץØ
|gØmsØt|tstץÏgØØץk{ÒmØ|gØmØ|gg|koÎØg|tמsØ
gץthgÏtØÒ{ki~t
ØgstsץtÏØÂqpsØsלnkmØ|gØץthÑs ØץkØtØsgØ
qonץÏltosØztkØozmqkÏkØzqÒzkØsgØzgqÒ~tosØtØ
ץk{kmÒ Øjg}g{ÏltosØgo~םqtsgØÒsgØk{~לtØ
hgnםץØztםmgØmØץk{ÒmØ|gØmsØzgqt~ÎØ
oץhto{Ñs Øg~ÒpØtoØikpiqg}|tמØםztoØksםØ

της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκτελούνται
οι υπηρεσίες.
Øgq~ÎØםØmØgץthÎØzqÒzkØsgØ|gntqÏlkgØg~ÒpØ
mØzqםnkmØpsØjotØץkqÑsØkÏsgØmץgs|ÎØ
ØgץthÎØo}ץpskÏgØץkgrמØpsØoץhg{{tץÒspsØ
|gלØtØ~qםstØmØ|gg|מqpmØtoØoץht{gÏto
ØlÑsmØgץthÑsØ|gntqÏlkØtØhgnםץØjo|t{ÏgØtoØ
έργου και είναι και αυτή ανεξάρτητη από τη μεταξύ
psØץkqÑsØo}ץpsÏgØØ|{Ïץg|gØgץthÑsØ|gntqÏlkØ
rk~pqלØ gs{לtigØץkØØoi|k|qץÒskØozmqkÏkØ
psØgq~k|םspsØÎØץm~gs|Ñs^ØztgØÒqigØkץzÏztosØ
ksםØztgØlÑsmØÅtØמmץgØgrsץםmmØkØ
|gmitqÏkØgץthÑsØjksØkÏsgØםtØzt{מz{t|tØםtØ
ÏpØ}gÏskgØgØkjÑØץgØhtmntמsØtØgstsץtÏ Ø
ץkØmsØÒsstgØםØoץzkq{gץhלstosØÒsgØ|g{לtitØ
gzםØÒqigØםztoØ}gÏskgØztgØ|gmitqÏgØk}gqםץlkg
Κατά τα άλλα όμως οι Κανονισμοί επιτρέπουν την
koÒ{|mØjלqnqpmØpsØgץthÑsØØgstsץtÏØ
gsgispqÏltosØ~םØםץstØØztØzלspØgץthÒØtØ
tztÏkØhgÏltsgØtØ|gg|kog|םØ|םt Ø
g{{לØ|gØØgץthÒØtØtztÏkØhgÏltsgØtØ
~qםstØØgץthÒØtØtztÏkØhgÏltsgØtØ~qםstØ
zqÒzkØsgØo}ץpstמsgØםztoØkÏkØkzqÒztsgØ
kÏkØ|gntqÏltsgØqmלØØgץthÒØץkØhלmØtØ
~qםstØ|gntqÏltsgØigØj|ÒØÆzmqkÏkØםgsØ
αυτές δεν είναι συγκρίσιμες με Βασικές Υπηρεσίες
και συνήθως εκεί όπου επιτρέπεται η ελεύθερη
jkonÒmmØpsØgץthÑs Øg{{לØztoØmØgץthÎØjksØÒ~kØ
o}ץpsmnkÏØiqgzÑØ|gלØtØ~qםstØ|gg|מqpmØ
toØoץht{gÏto
Ø|{Ïץg|gØgץthÑsØgszqtpzkמkØÒsgØמmץgØ
ץkØosÒzkgØ|gØ{ti|Î ØhgץÒstØmsØozםnkmØ
םØ{םkØtØ}לkØozmqkÏgØ^~pqÏØkrgÏqkm^Ø
gsgÏnksgØtoØץk{kmÒØםstØםkØץztqkÏØ
sgØkzko~nkÏØtØgztÒ{kץgØtØtztÏtØgsgץÒskØtØ
zk{לmØÒsgØמi~qtstØÒqitØtØtztÏtØgsgzt|qÏskgØ
με τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες του.
ÎץkqgØtØnÒץgØzgqgץÒskØkØgםץmgØzgqלØ
ØjkץkמkØpsØ|gלØ|gqtמØÆztoqiÑsØ
oi|tspsÑsØ|gØ¿qips
Κατασκευαστικά Έργα Δημοσίου
και οι Αναθέσεις Μελετών
gØz{gÏgØmØÏjgØztØzלspØzt{|ÎØtØÅØ
υποστήριξε και τεκμηρίωσε σε μεγάλο αριθμό
k|nÒkps Økzt{ÑsØ|gØgsg|tsÑkpsØtoØmsØ
gsgi|gםmgØtØgsgnÒkØozmqkÑsØץm~gs|ÎØ
για έργα του δημοσίου να γίνονται με το σωστό
qםztØgØgzt}kמitsg Øjm{gjÎ ØtØץktjt|tÏØ
διαγωνισμοί.

sgØgsgÏnkgØmØץk{ÒmØ|gØkzÏh{kmØÒqipsØ
k|gtץץoqÏpsØץkØץtsgj|םØ|qÎqtØmØ~gץm{םkqmØ
ץÎ ØzgqgispqÏltsgØØk~s|ÒØ|gsםmk
psØzqt}tqtjtÑsØ|gØØ|g{{לm{kØigØmsØ
αξιολόγηση τους διαδικασίες.
Øjgj|gÏgØgrt{םimmØk~s|tמØ|gØt|tst|ץtמØ
}g|Ò{toØztoØzqth{ÒzkgØgzםØtØsץםt ØoÎskgØ
gzםØtsØ ks|םØtiÎØmØmץt|qgÏgØ|gØ
jg}g{ÏlkØkØץki{לtØhgnםץØmsØztםmgØ
ksםØÒqito ØץkØץki{לmØko|t{Ïg ØzgqgispqÏlkgØ
Ågo~םqtsg ØzgqgmqkÏgØץgØgskrÎimmØkzץtsÎØ
σε πρόνοιες της νομοθεσίας οι οποίες θα έπρεπε
|gØngØץztqtמgsØstץÏץpØsgØzgqgץkqÏltsgØÑkØ
zqgiץg|לØsgØjg}g{kÏØtØoiÎØgsgipsםץ
oo~ÑØtØzqtkiiÏkØgoÒØk}gqםץltsgØ
g|ץםgØ|gØkØzkqzÑkØÒqipsØםztoØmØg}{לkgØ
και η ποιότητα θα έπρεπε να αποτελεί ύψιστη
zqtkqgםmg ØםzpØkÏsgØmØzkqÏzpmØpsØ
jmםץpsØ~t{kÏpsØØzqtkiiÏkØgoÒØ
oi|qtמtsgØrk|לngqgØץkØØzqםstkØmØ~k|ÎØ
stץtnkÏgØ|gØzgqgispqÏltosØtØikitsםØםØtØ
zq|םgqkØkrt|tstץÎkØngØÒ~tosØosÒzkkØztoØ
ngØhgqמstosØtØÒ{tØkØzt{{gz{לtØhgnםץØtsØ
kqitjםm Øjm{gjÎØtØmםץt
kØ~םtØmsØgsלnkmØpsØozmqkÑsØoץht{מpsØ
ץk{kmÑsØmsØzqgiץg|לØt|tstל|ץØztØ
o}ץÒqtogØigØtØjmםץtØzqt}tq לØgØz{gÏgØ
ztoØkzqÒzkØÎ|gØkzh{{לkØmØ~k|ÎØstץtnkÏg Ø
tØzץk{mÎqtØoztmqÏlkØmØ{ÎmØץÒqpsØ
gzםØ{םkØØqםץjkØq~ÒØÑk
dØ gØgrtztkÏgØigØ|tztמØgsלnkmØozmqkÑsØØ
Ø kØץמhto{toØk{kmÒØmØjgj|gÏgØØ Ø
Ø grt{םimmØt|tst|ץtמØ|gØk~s|tמØ}g|Ò{to ØØ
Ø םzpØzqth{ÒzkgØgzםØmØ~k|ÎØstץtnkÏgØØ
Ø |gØoÎskgØgzםØtsØ ks|םØtiÎØ
της Δημοκρατίας.
dØ gØgzkץz{g|tמsØgzםØzqtkiiÏkØ
Ø kz{k||ÎØk}gqץtiÎØmØ|kÏץksm
Ø tץtnkÏgØztoØÒ~tosØpØgztÒ{kץgØtsØØ
περιορισμό του υγιούς ανταγωνισμού και
Ø g}gqtמsØgzםØץki{לtØgqnםץØלrpsØ|gØØ Ø
Ø zqttst~מpsØkzmםץspsØmØjosgםmgØ
Ø sgØgsgipstמsØץkØhלmØmsØgrÏgØto
dØ gØgrtztkÏgØ|gלØtsØ|ggqםץØmØØ Ø
Ø k|ץmץÒsmØgrÏgØpsØoץhלkpsØץk{ÒmØØ
Ø |gØkzÏh{kmØmØץg|qלØkץzkqÏgØztoØozלq~kØØ
Ø kØ~ÒmØץkØmsØk|ץmץÒsmØgץthÎ ØmØtztÏgØØ
Ø gztjkjkiץÒsgØ|gØigØkqלØkÑsØÒ~kØgzt}ÒqkØØ
Ø krgqk|לØgztk{ÒץggØjg}g{ÏltsgØm{לØØ
Ø kzÏzkjgØztםmgØ|gØg}{לkg

oo~ÑØ|gØzgqלØØ|gלØ|gqtמØozt~ÒkØ
|gØjkץkמkØpsØgqץtjÏpsØgq~Ñs ØtØzץk{mÎqtØ
παρακολουθεί με θλίψη την απαράδεκτη κατάσταση
ztoØjgץtq}ÑskgØkØ~ÒmØץkØmsØgsלnkmØ
ozmqkÑsØk{ÒmØ|gØzÏh{kmØ|tjt|ץÑsØ
¿qipsØgzםØtØmםץtØkØoץht{מtoØk{kmÒØ
ÅtØÅØ|qtמkØtsØ|ÑjpsgØtoØ|sjמstoØigØ
thgqÒØkzzÑkØmsØztםmgØ|gØmsØg}{לkgØ
των έργων και επιμένει ότι οι διαδικασίες που
ακολουθεί το Δημόσιο αλλά και τα ίδια τα έργα του
θα πρέπει να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

ÅtØÅk~s|םØzץk{mÎqtØpםtØkzmץgÏskØ םØ
gØtztgjÎztkØץÒqgØ{m}ntמsØgzםØØgqםץjkØ
gq~Ò ØjksØkÏsgØ|gsלØgzםØםץsgØtoØsgØtjmiÎtosØ
στο ποθητό αποτέλεσμα αν δεν συνοδεύονται από
την αξιοπρεπή και συνετή στάση των ίδιων των
ץk{kmÑs
sםkØtמtoØtØÅØnkpqkÏØםØtØץm~gs|tÏ Ø
םgsØozth{{לtosØzqt}tqÒØigØÒqigØtoØjmץtÏto Ø
θα πρέπει να διατηρούν σε υψηλά επίπεδα το κύρος
του επαγγέλματος τους και να αντιστέκονται σε
προσεγγίσεις που οδηγούν στην απαξίωση και τον
εξευτελισμό του.

kØhלmØmsØkz{k||ÎØÎØg|ץםgØ|gØmØ{gsngץÒsmØ
k}gqץtiÎØpsØzqtstÑsØmØ|kÏץksmØstץtnkÏgØ
|gØץkØzq}םgmØmsØzq|םgqmØkrt|tsץםmmØ
jmםץtoØ~qÎץgtØztoØjksØ{gץhלskØozםmØthgqÒØ
ץk{{ts|ÒØt|tst|ץÒØ|gØ{{לkØosÒzkk Ø
jmםץtØtqigsץtÏØ|gØozmqkÏkØzkqgץgÏltsgØ
ץkØmsØztםmgØ|gØmsØg}{לkgØt|tjt|ץÑsØ
ÒqipsØÅtØÅØnkpqkÏØn{hkqםØtØ}gsץםkstØ

Στους προβληματισμούς του Επιμελητήριου και
με επικέντρωση στο θέμα «Φιλελευθεροποίηση
επαγγελμάτων μηχανικής – Πώς διασφαλίζεται
η ποιότητα και πώς προστατεύεται ο πολίτης;»,
η Δρ. Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, Υπουργός
Συγκοινωνιών και Έργων καταθέτει την
άποψή της:

Θλιβερό το φαινόμενο
να ανατίθεται η
μελέτη και επίβλεψη
έργων εκατομμυρίων
με μοναδικό κριτήριο
τη χαμηλότερη τιμή
«Η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και η αύξηση του
ανταγωνισμού στον τομέα των υπηρεσιών αποτελεί
μία εκ των βασικών δράσεων που περιλαμβάνονται
στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας οι οποίοι
με τη σειρά τους αποτελούν τους πυλώνες της
ανανεωμένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας (γνώση
και καινοτομία, ελευθέρωση του επιχειρηματικού
δυναμικού, επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και
εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας, ενέργεια/
αλλαγή κλίματος). Οι τομείς αυτοί είναι αλληλένδετοι
και μόνον εάν καταβληθούν προσπάθειες ταυτόχρονα
και στους τέσσερις αυτούς τομείς θα υπάρξει ένα
συνολικά θετικό αποτέλεσμα προς όφελος των πολιτών
της Ευρώπης.
Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2006 διαπίστωσε
ότι η κάλυψη των κενών που υπάρχουν στην ενιαία
αγορά, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών, αποτελεί
σαφή προτεραιότητα για την Ένωση. Η πλήρης
και έγκαιρη εφαρμογή της τότε κυοφορούμενης
Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις υπηρεσίες, θα
δημιουργούσε μια αυθεντική ενιαία αγορά παροχής
υπηρεσιών και ταυτόχρονα θα αποτελούσε μια μεγάλη
ευκαιρία εκσυγχρονισμού των διαδικασιών, εξάλειψης
γραφειοκρατικών εμποδίων και διευκόλυνσης της
πρόσβασης στην αγορά.
Λίγους μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα τον
Δεκέμβριο του 2006, εκδόθηκε πράγματι η Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες η οποία από
τον περασμένο Ιούλιο έχει μεταφερθεί και στο Εθνικό
μας Δίκαιο με τον περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης
Παροχών Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας
των Υπηρεσιών Νόμο (Ν.76(Ι)/2010). Το νέο αυτό
νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί μία σαφή προσπάθεια
φιλελευθεροποίησης των λεγόμενων «κλειστών
επαγγελμάτων», στα οποία περιλαμβάνονται φυσικά
και τα επαγγέλματα της μηχανικής επιστήμης.
Είναι προφανές ότι η φιλελευθεροποίηση των
επαγγελμάτων της μηχανικής επιστήμης στόχο έχει την
δημιουργία ενιαίας αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών,
με σωστή όμως ισορροπία μεταξύ του ανοίγματος της
αγοράς και της διαφύλαξης των δημόσιων υπηρεσιών,
των κοινωνικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των
καταναλωτών. Ως απόρροια της φιλελευθεροποίησης
αυτής, η διά νόμου θέσπιση υποχρεωτικά ελάχιστων
αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών απαγορεύεται
ρητά, εκτός εάν μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε
να δικαιολογηθεί από επιτακτικούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος και δεν θα παραβίαζε την αρχή της
αναλογικότητας που επιτάσσει τον αποκλεισμό
περιοριστικών μέτρων, εάν ο ίδιος σκοπός θα μπορούσε
να επιτευχθεί με άλλα, λιγότερα περιοριστικά, μέτρα.
Είναι γεγονός ότι το ΕΤΕΚ εδώ και αρκετά χρόνια
επιδιώκει τη θέσπιση Κανονισμών με τους οποίους
θα ρυθμίζονταν δύο θέματα:
(α) θα ετίθεντο ελάχιστα επίπεδα αμοιβών τα οποία
θα είναι υποχρεωτικά για τους μηχανικούς, και
(β) θα καθοριζόταν το πλαίσιο των βασικών υπηρεσιών
που θα οφείλει κατ’ ελάχιστο να παρέχει ο μηχανικός.
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Το Τεχνικό
Επιμελητήριο
δεν έμεινε αδρανές
όταν οι εξελίξεις στο
Κυπριακό Πρόβλημα
είχαν καταστεί
σημαντικές

Αμμόχωστος

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Είναι επίσης γεγονός ότι το Υπουργείο, με βάση δύο
νομικές γνωματεύσεις που έχει λάβει από τη Νομική
Υπηρεσία της Δημοκρατίας, αντικρίζει με μεγάλη
επιφυλακτικότητα το σκέλος των Κανονισμών που
αφορά τη θέσπιση ελάχιστων επίπεδων αμοιβών,
αφού δεν έχουν μέχρι σήμερα τεθεί ενωπίον του
στοιχεία που θα μπορούσαν εύλογα να τεκμηριώσουν
τη θέση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει
το ευρωπαϊκό κεκτημένο για εισαγωγή τέτοιων
περιοριστικών μέτρων και φραγμών. Αντίθετα, το
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει την άποψη ότι
τα άλλα δύο σκέλη των υπό αναφορά Κανονισμών θα
μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για διασφάλιση
της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την
προστασία των πολιτών. Ειδικότερα η θέσπιση ενός
πλαισίου των βασικών υπηρεσιών, που θα οφείλει κατ’
ελάχιστο να παρέχει ο μηχανικός, σε συνδυασμό με
την ισχυροποίηση και ενδυνάμωση των εξουσιών του
ΕΤΕΚ για τον έλεγχο των Μελών του σε περίπτωση
που παρέχουν υπηρεσίες υποδεέστερες του βασικού
αυτού επιπέδου, θα μπορούσε να είναι καταλυτική στη
διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και στην
προστασία των πολιτών. Έμμεσα δε αυτό θα απέτρεπε,
προς όφελος των μηχανικών, και τη σημερινή πρακτική
υπέρμετρης υποβάθμισης της αμοιβής. Είναι σημαντικό
να τονιστεί ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
έχει την άποψη ότι, όπου τέτοια επιλογή προσφέρεται,
κριτήριο στην επιλογή μηχανικών δεν πρέπει να
αποτελεί μόνον η προσφερόμενη τιμή. Είναι για τούτο
που το Υπουργείο έχει πρωτοστατήσει μαζί με την
αρμόδια αρχή δημοσίων συμβάσεων, ώστε η ανάθεση

υπηρεσιών μελέτης και επίβλεψης οικοδομικών έργων
σε ομάδες συμβούλων μηχανικών να ανατίθεται με
βάση την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη
προσφορά (στάθμιση τιμής και τεχνικής προσφοράς)
και όχι με βάση αποκλειστικά την χαμηλότερη
προσφορά (μειοδοτικός διαγωνισμός).
Με ανάλογο τρόπο, θα πρέπει για τα έργα του ιδιωτικού
τομέα να ενημερωθούν οι πολίτες, πρώτιστα από
το ΕΤΕΚ, ότι είναι και προς το δικό τους συμφέρον
να συνυπολογίζουν, όχι μόνο την τιμή, αλλά και την
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών όταν θα
επιλέγουν μηχανικό. Άλλωστε στη σύγχρονη κοινωνία,
η δημιουργία ενημερωμένων πολιτών αποτελεί το
καλύτερο μέσο και μέτρο για την προστασία τους.
Η συνεργασία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και
Έργων με το ΕΤΕΚ είναι μακρόχρονη και εδράζεται σε
γερά θεμέλια. Η σχέση αυτή ανέκαθεν αποτελούσε τον
καταλύτη για εξεύρεση λύσεων σε όλα τα προβλήματα
των μελών του ΕΤΕΚ, προς όφελος της κοινωνίας και
των πολιτών. Η φιλελευθεροποίηση των επαγγελμάτων
μηχανικής είναι μία πρόκληση της σύγχρονης εποχής
που, μέσα από το κανάλι αυτής της συνεργασίας,
μπορεί κάλλιστα να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα
για όλους, μηχανικούς και πολίτες.
«Ας αδράξουμε την ευκαιρία αυτή».
Δρ Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή
Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων

Επανένωση της Κύπρου και Επανεγκατάσταση
ÅtØÅk~s|םØzץk{mÎqtØjksØÒץkskØgjqgsÒ ØםgsØ
tØkrk{ÏrkØtØozqg|םØqםh{mץgØkÏ~gsØ|ggkÏØ
mץgs|ÒØtØtÒץhqtØtoØØ
ÅםkØgzt}לkØmØמgmØkj|ÎØkzqtzÎØ
gzםØtoØgrpץgt~מtoØtoØץkØםqtoØkst{Î
dØ gØkztzkמkØ|gØsgØjg}g{ÏlkØmØpÎØØ
οργάνωση και υλοποίηση των αναγκαίων
Ø k~s|ÑsØץk{kÑsØigØmsØgst|tjץםmmØpsØØ
Ø |gk~ץםkspsØzkqt~ÑsØztoØngØkzqg}tמs ØØ
αλλά πιθανόν και των υπολοίπων.
dØ gØzgqg|t{tonkÏØgzםØ|tsלØØkrk{Ïrk Ø
Ø sgØksmץkqÑskgØg||לØgzםØmsØohÒqsmmØ
και να ενεργεί άμεσα.
dØ s{לtigØץkØØkrk{ÏrkØ|gØØgsלi|kØsgØØ
Ø zqthgÏskØmØמgmØoztkzqtzÑsØgzםØØ
Ø j}לtqkØkj|םmk Ø|gØgs{לtigØץkØtØnÒץg ØØ
με σκοπό την αποκέντρωση της
Ø kqigÏgØ|gØmØiqÎitqmØgsץkÑzmØpsØØ
Ø nkלץpsØzqth{mלץpsØztoØngØkikÏqtsg
gØz{gÏgØpsØםqpsØkst{ÎØm ØmØj|ÎØ
zqtzÎØkÏ~kØosgsÎkØ|gØolÎmkØtØnÒץgØ
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με άλλους
grpץgt~מtoØtoØqלtoØmØosלsmmØ
ztoØkÏ~kØtØÅØץkØtsØÆztoqiםØpkq|Ñs Ø
|ØsjqÒgØÇqÏto ØgsgÒnm|kØtØzץk{mÎqtØ
sgØktלץkØozץםsmץgØztoØsgØgsg}ÒqkgØtØnÒץgØ

mØkzqt}ÎØØkzqk}ץםkskØzkqt~ÒØkØ
zkqÏzpmØkzÏ{omØtoØozqg|tמØqth{Îץgt
ÅtØozץםsmץgØgsץkÑzkØjמtØksלqgØ
gsץkÑzmØmØjgj|gÏgØkzqt}Î ØgoםØmØ
`{kמnkqmØkzqt}ÎaØ|gØgoםØmØ`~kjgץÒsmØ
zqt}Îa Ø|gØ|gmitqtztÏmkØØ|gmitqÏkØ
kzqk}ץםkspsØkjg}Ñs Øgs{לtigØץkØtØkÏjtØ
psØiks|ÑsØzqth{mלץpsØztoØngØzgqtoלlk
ØmØkzqt}ÎØmsØ|לnkØzkqt~Î
gØzgqלjkiץg Øgsg}ÒqkgØmØkzqt}ÎØ
tØgqÑØpØmØztØzt{מz{t|mØjgj|gÏgØ
kzqt}ÎØÅgØzqth{ÎץggØztoØngØzgqtoלkØ
θα είναι πολύπλοκα και δύσκολο να αντιμετωπιστούν.
Πολεοδομικά θέματα ίσως αποτελέσουν τον κύριο
לrtsgØgzt}לkpsØztoØngØ|gntqÏtosØtØץÒ{{tsØ
mØz{םmØgq{{לm{g ØmØzt{~מqtsmØÒ{{kmØ
osÎqmmØkØץgØzkqt~ÎØztoØiksלlkØץkØmØ
n{לgg Øgsgz}םko|gØngØÒ~kØjmץtoqiÎkØ
kqלgØzqth{ÎץggØ}ntqלØztoØzqÒzkØsgØ
εκτιμηθούν και να αντιμετωπιστούν. Κρίσιμες
gzt}לkØzqÒzkØsgØzgqntמsØigØmØjosgםmgØ
osÎqmmØ|gØkzjםqnpm ØkØgszgqght{ÎØץkØ
msØzngsםmgØ|gkj}לmØ|gØkzgst|tjץםmm
kØtsØÏjtØqםztØgsg{מnm|gsØ|gØtØzkqzÑkØ
kzqt}ÎØץm |gt|mץÒspsØ~pqÑs Ø|gt|mץÒspsØ
~pqÑs Øg{{לØ|gØmØםq}toØÅtØozץםsmץgØÒnkkØ
gØiks|לØlmÎץggØztoØzqÒzkØsgØgsץkpztמsØ
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gskrלqmgØgzםØmsØ|gmitqÏgØmØzkqt~ÎØ
ztoØngØkzqg}kÏØÅÒtgØkÏsg
dØ ztמzpmØmØ|gלgmØ|gØ|pj|tztÏmmØØ
Ø psØzqth{mלץps
dØ t~tnÒmmØ|gØ~qtstjgiqץץלggØkzqt}Î
dØ ~kjgםץØgzt|gלgmØ|gØzqtiqgץץgםץ
dØ t|m|ÎØtqiלspmØmØkzqt}Î
dØ qtÍzt{tiםץØ|gØ~qmץgtjםmm
Βασικός πυρήνας της πρότασης του ΕΤΕΚ είναι η
|tsps|ÎØgztjt~ÎØtoØ~kjÏtoØzqt}Î ØtØtztÏtØ
για να μπορέσει να γίνει αποδεκτό είναι αναγκαίο να
ozלq~kØ|gstztm|ÎØksmץÒqpmØ|gØoץץkt~ÎØpsØ
|tsps|ÑsØ}tqÒpsØ|gØtoØ|tstמØoםØץztqkÏØsgØ
iÏskØץkØץgØkqלØץÒqps ØםzpØgØztØ|לp
dØ מgmØkoqkÏgØosts|ÎØkzqtzÎ Ø
Ø ץkØmØoץץkt~ÎØ{םpsØpsØkץz{k|tץÒspsØ|gØpsØØ
Ø ksjg}kqtץÒspsØ}tqÒps ØigØg||ÎØksmץÒqpmØØ
Ø |gØolÎmmØmØzt{|Î
dØ qiלspmØ kqigmqÏpsØigØkzkrkqigÏgØØ
Ø |gØ|ggsםmmØpsØjg}םqpsØץÒqpsØ|gØØØ
Ø jgj|gÑs
dØ gqtoלkØ|gØjmםץkØolmÎkØ
για ενημέρωση του κοινού.
dØ מgmØkj|ÑsØmץkÏpsØkzg}ÎØץkØtoØØØ
Ø zt{ÏkØigØÒ|}qgmØgzםkpsØ|gØjgj|gÏkØØ
ενσωμάτωσης απόψεων στα μέτρα πολιτικής.
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tØozץםsmץgØ|ggiq}לkgØtØq{םtØztoØngØ
μπορούσε το ΕΤΕΚ να διαδραματίσει και που θα
Înk{kØmØzt{kÏgØsgØtoØgsgnÒkØgØץztqtמkØ
sgØzkqtqkÏØtØq{םtØtoØoץht{מtoØ|gØsgØ
zgqg|t{tonkÏ ØץÒgØgzםØØj|ÒØtoØjgj|gÏk Ø
msØztqkÏgØ|gØsgØk|}qלlkØØgzםkØ|gØØnÒkØ
toØÒgØaØgoלØgØz{gÏgØngØÎgsØpםØsgØ
oץץkÒ~kØkØ|לztgØ|gntjmim|ÎØkzqtzÎ ØztoØ
ngØosÒq~kgØg||לØigØsgØzgqg|t{tonkÏØtØÒqitØ
και θα εισηγείται αλλαγές ή τροποποιήσεις κατά την
ztqkÏgØtoØÏsgØjosgםsØtØÅØsgØgsg{לhkØÒsgØ
zt{מØztØkskqiםØq{םtØ|gØsgØtqigsÑkØt{{|םmqmØ
msØkz~kÏqmmØkØÒtgØzkqÏzpmØץztqkÏØsgØtoØ
gsgknkÏØtØ|gnÎ|tsØtoØostsץtמØpsØjg}םqpsØ
εμπλεκομένων και της παρακολούθησης της εξέλιξης.
ztqkÏØsgØzqtkjqkמkØÎØsgØoץzqtkjqkמkØ
mØkzqtzÎØostsץt מØztoØngØzqtkÏskØ
tØzqםiqgץץgØ|gØØjtץÒØztoØngØ~qkgtמsØ
|gØngØjgmqÎkØtsØÒ{ki~tØ|gØmsØzgqg|t{tמnmmØ
psØkqigÑs
ØzgqÒץhgmØtoØÅØzqth{mלץkØÒstsgØmsØ
ohÒqsmm Øg}tמØÒiskØz{ÒtsØ}gskqםØzpØozÎq~kØ
gsלi|mØigØzqtktץgÏgØgsץkÑzmØpsØ
zqth{mלץpsØztoØngØzqtÒ|ozgsØgzםØץgØzngsÎØ
{מmØwØk|Øtמto ØtØØtØÒpØqםkjqtØmØ
Δημοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος ίδρυσε το
`oץht{מtØst|tjץםmmØ|gØzgski|gלgmaØ
 ØjtqÏltsgØpØkz|k}g{ÎØtoØtsØ|ØÏ|tØ
kgqÏm ØzqÑmsØqםkjqtØtoØÅ
mץgs|ÎØkÏsgØmØjg~qts|ÎØosk}tqלØpsØ
ozqÏpsØm~gs|ÑsØigØmsØkzgsÒspmØmØzgqÏjgØ
ץgØkØksÒqikkØtoØtØÅØks~מkØmsØkzÏmץmØ
πολιτική του Κράτους μας για δημιουργία των
κατάλληλων εκείνων προϋποθέσεων εμπιστοσύνης
|gØg{{m{tkhgץt מØץkgrמØ{{mst|ozqÏpsØ|gØ
Åtoq|t|ozqÏps ØztoØ~םtØngØÒ~kØmsØkzÏ{omØ
toØozqg|tמØqth{Îץgt

Ο τέως Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, κ. Θέμος Δημητρίου,
αναπτύσσει σημαντική δράση στα θέματα
επαφής, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού
μεταξύ Μηχανικών από τις δύο Κοινότητες, και
για αυτό η παρέμβασή του υπό τον τίτλο «Η
συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
Μηχανικών – Μπορεί η φλόγα
να ξαναφουντώσει;» είναι ιδιαίτερα σημαντική:
«Μέσα στις μαύρες μέρες που ακολούθησαν την
τουρκική εισβολή θα νόμιζε κανείς πως δεν υπήρχαν
περιθώρια για επαφές μεταξύ Τουρκοκυπρίων και
Ελληνοκυπρίων. Ωστόσο, τέσσερεις μηχανικοί έβαλαν
αυτό το καθήκον στον εαυτό τους και συναντήθηκαν
στο Λονδίνο για να υπογράψουν ένα ιστορικό
πρωτόκολλο συνεργασίας, ανάμεσα στον Σύνδεσμο
Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων και την
Τουρκοκυπριακή Ένωση Επιμελητηρίων Μηχανικών
και Αρχιτεκτόνων. Τα τέσσερα ονόματα ήταν:
Νάκος Πρωτοπαπάς, Πολιτικός Μηχανικός
Σταύρος Οικονόμου, Αρχιτέκτονας
Χουσεΐν Ινάν, Αρχιτέκτονας
Μπενκτας Γκιοζέ, Μηχανικός Μεταλλείων
Αυτοί οι τέσσερεις μηχανικοί έμελλε να παίξουν
αποφασιστικό ρόλο στην συνεργασία των μηχανικών
σε όλη την επόμενη περίοδο. Μέσα από τη δουλειά
και την καθοδήγησή-τους κατάφεραν να σπάσουν
τις προκαταλήψεις και να κάνουν δυνατή την κοινή
δουλειά και το κτίσιμο της εμπιστοσύνης και του
αλληλοσεβασμού ανάμεσα στις δυο κοινότητες.
Παράλληλη δουλειά άρχισε να γίνεται και λίγο
αργότερα, ανάμεσα στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων
Κύπρου και το Επιμελητήριο Τουρκοκυπρίων
Αρχιτεκτόνων. Κύριοι εμπνευστές και κινητήριες
δυνάμεις αυτής της δουλειάς ήταν οι αρχιτέκτονες
Νίκος Μεσαρίτης και Γιουτζέμ Ερονέν. Δίνοντας έμφαση
στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και στην αξία της
πολιτιστικής κληρονομιάς, κατάφεραν να φέρουν μαζί
μεγάλους αριθμούς αρχιτεκτόνων, που ξανάβρισκαν
τη κοινή αρχιτεκτονική παράδοση Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων.

Η παρέμβαση του
ΕΤΕΚ προβλημάτισε
έντονα την
Κυβέρνηση, αφού
έγινε πλέον φανερό
πως υπήρχε ανάγκη
για προετοιμασία
αντιμετώπισης των
προβλημάτων που
θα προέκυπταν από
μια πιθανή λύση

δουλειά και κοινό αγώνα για την επανένωση της
Κύπρου. Οι συναντήσεις άρχισαν να γίνονται ολοένα
και πιο αραιές, η συμμετοχή στις κοινές εκδηλώσεις
λιγότερο ενθουσιώδης. Οι σχέσεις Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων Μηχανικών έχαναν τη δυναμική τους,
ακολουθώντας το γενικότερο κλίμα που επικράτησε
ανάμεσα στις δυο κοινότητες.

Ιερά Μονή Αποστόλου Ανδρέα

Έτσι, όταν ιδρύθηκε το ΕΤΕΚ, το έδαφος της
συνεργασίας και της κοινής δουλειάς ανάμεσα σε
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους Μηχανικούς,
ήταν ήδη καλά προετοιμασμένο. Η φύση έδωσε κι
εκείνη το δικό της χέρι βοήθειας στην ανάπτυξη αυτής
της συνεργασίας. Οι σεισμοί του 1995-1999 έκαναν
ακόμα πιο έντονη τη συνειδητοποίηση του γεγονότος
ότι οι δυο κοινότητες είχαν την ίδια μοίρα σ’ αυτό
το νησί.
Αυτό όμως που έδωσε μια νέα διάσταση στις σχέσεις
των Μηχανικών των δυο κοινοτήτων ήταν η ελπίδα για
τη λύση του Κυπριακού Προβλήματος. Τη στιγμή που
ολόκληρη η κυπριακή κοινωνία ζούσε την περίοδο των
ανατροπών, την περίοδο της άρσης των καχυποψιών
και του φόβου, οι Κύπριοι Μηχανικοί βρίσκονταν δυο
βήματα πιο μπροστά.
Οι προηγούμενες επαφές και σχέσεις τους τους
έδιναν το πλεονέκτημα να προχωρούν στη συνεργασία
τους χωρίς αντιπερισπασμούς και αναστολές. Έγιναν
κοινές επιτροπές για τη μελέτη διαφόρων θεμάτων,
συζητήθηκε η έκδοση κοινού εντύπου και βήματα
για την ελεύθερη εξάσκηση του επαγγέλματος του
Μηχανικού στις δυο κοινότητες. Η προετοιμασία για το
κοινό αύριο γινόταν εντατικά, μέσα σε κλίμα ελπίδας
και αισιοδοξίας.
Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, έστω και με τον
περιορισμένο τρόπο που λειτουργούσε, έδινε νέες
δυνατότητες επαφής και συνεργασίας. Οι μακρόχρονες
κα αμφίβολες διαδικασίες εξασφάλισης αδειών ανήκαν
στο παρελθόν, και οι επαφές αυξήθηκαν τόσο σε αριθμό
συμμετεχόντων, όσο και σε συχνότητα. Μπορεί κανείς
να πει με βεβαιότητα ότι οι Μηχανικοί ήταν πρωτοπόροι
στο ζήτημα της άρσης των καχυποψιών και του
προγραμματισμού της κοινής δουλειάς ανάμεσα στις
δυο κοινότητες. Ίσως καμιά άλλη ομάδα του πληθυσμού
της Κύπρου δεν μπόρεσε να δώσει τόσα δείγματα
συμφιλίωσης και αποφασιστικότητας για ένα κοινό
μέλλον.
Αύτη η αισιοδοξία και η κοινή δουλειά για την ενωμένη
Κύπρο δέχτηκε μεγάλο πλήγμα από την αποτυχία της
προσπάθειας για λύση του Κυπριακού. Η απόρριψη
του σχεδίου Ανάν από τους Ελληνοκύπριους, στο
δημοψήφισμα του 2004 δεν έβαλε ακριβώς τέλος
στις σχέσεις των Κύπριων Μηχανικών, άλλα σίγουρα
ανέκοψε την πορεία για την απρόσκοπτη συνεργασία.
Ξαφνικά η σιγουριά για το μέλλον έπαψε να υπάρχει,
οι πρωτεργάτες της συνεργασίας και της υπόσχεσης
για ένα κοινό μέλλον έπαψαν να είναι πιστευτοί.
Μια νέα περίοδος εθνικής συσπείρωσης άρχισε σιγά
σιγά να σπρώχνει στο περιθώριο τη θέληση για κοινή

Φυσικά η κοινή δουλειά δεν έχει χαθεί εντελώς.
Τόσο η ηγεσία του ΕΤΕΚ, όσο και η ηγεσία της Ένωσης
Τουρκοκυπριακών Επιμελητηρίων Μηχανικών και
Αρχιτεκτόνων, εξακολούθησαν έστω και σποραδικά να
συντηρούν την επαφή ανάμεσα στους Μηχανικούς των
δυο κοινοτήτων. Οι κοινές τους εκδηλώσεις, όσο κι αν
δεν έχουν πια τη μαζική μορφή τους, εξακολουθούν
να πραγματοποιούνται και φέρνουν κοντά τους
Μηχανικούς των δυο κοινοτήτων. Ακόμα πιο σημαντικό,
έχουν πια δημιουργηθεί ανάμεσα σε Μηχανικούς, σε
προσωπικό επίπεδο, δεσμοί φιλίας και αδελφοσύνης
που μπορούν ν’ αντέξουν ακόμα και στις πιο δύσκολες
συνθήκες.
Αυτά είναι σημαντικά κέρδη που μπορούν να
αποτελέσουν τη βάση για μια νέα ανάπτυξη των
σχέσεων και της κοινής δουλειάς, μόλις οι συνθήκες
ευνοήσουν κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό είναι καθήκον μας
να συντηρήσουμε αυτά τα κέρδη και να αναπτύξουμε,
ακόμα και στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, κάθε
δυνατότητα επαφής και κοινής δουλειάς. Πρέπει
να διατηρήσουμε αυτούς τους πολύτιμους κρίκους
φιλίας, γιατί είναι σ’ αυτούς που θα βασιστεί η αυριανή
συνεργασία για το κτίσιμο του κοινού μέλλοντος.
Αν μάθαμε κάτι από το παρελθόν είναι ότι, χωρίς
τη δουλειά των πρωτεργατών της κοινής δουλειάς
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, θα ήταν αδύνατα
τα άλματα που είδαμε όταν η ελπίδα για τη λύση ήταν
ακόμα ζωντανή.
Ούτε και είναι η δουλειά μας τόσο δύσκολη όσο ήταν
για τον Νάκο Πρωτοπαπά και τον Μπεκτάς Γκιοζέ ή
τον Σταύρο Οικονόμου και τον Χουσεΐν Ινάν ή τον Νίκο
Μεσαρίτη και τον Γιουτζέμ Ερονέν. Τότε η επαφή ήταν
σχεδόν αδύνατη και περνούσε μέσα από ένα σωρό
πολύπλοκες και ψυχοφθόρες διαδικασίες.
Σήμερα το μόνο που χρειάζεται είναι κατανόηση
της ανάγκης για ένα κοινό μέλλον και λίγη
αποφασιστικότητα. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι
που διαθέτουν και τα δυο, και υπάρχουν αρκετοί
συνάδελφοι που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν
σε προγράμματα που να φέρουν ξανά κοντά τους
Μηχανικούς.
Ποιοι είναι οι τομείς, όπου θα μπορούσαν να
δραστηριοποιηθούν μαζί Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι Μηχανικοί; Ήδη έχουμε αλληλοπροσκλήσεις στις εκδηλώσεις των αντίστοιχων
οργανώσεων. Έχουμε διοργάνωση εκπαιδευτικών
εκδρομών σε ενδιαφέροντα έργα μηχανικής και στις
δυο πλευρές. Έχουμε διοργάνωση ενημερωτικών
σεμιναρίων σε ειδικά θέματα. Ίσως να μπορούσαμε
να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω και να
προγραμματίσουμε δραστηριότητες με στόχο την
καθιέρωσή τους, σαν ένα τακτικό γεγονός στη ζωή
των κυπρίων μηχανικών. Μερικά παραδείγματα:
1. Μια κοινή επιτροπή παρακολούθησης
Ευρωπαϊκών θεμάτων. Στόχος της θα μπορούσε
να είναι η παρακολούθηση των εξελίξεων στην
Ευρώπη που αφορούν τους Μηχανικούς.
Μια τέτοια επιτροπή θα μπορούσε να συνδεθεί
τόσο με το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Κύπρο, όσο και με τις Βρυξέλλες και να υποβάλλει
εξαμηνιαία έκθεση για θέματα που εντοπίζει.
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2. Προκήρυξη διαγωνισμών που να δίνουν την
ευκαιρία συμμετοχής Μηχανικών και από τις
δυο κοινότητες. Θα μπορούσε για παράδειγμα να
δίνεται ένα κοινό βραβείο για το καλύτερο έργο
της χρονιάς σε συγκεκριμένες ειδικότητες.
3. Καθιέρωση βραβείων για προσφορά στη
συνεργασία Μηχανικών από τις δυο κοινότητες.
Τέτοια βραβεία θα έδιναν την ευκαιρία για
προβολή της κοινής δουλειάς και διατήρησης
της ελπίδας για κοινό μέλλον.
4. Καθιέρωση κοινής ετήσιας συνεστίασης
των Επιμελητηρίων. Μια τέτοια συνεστίαση
θα μπορούσε να συνδυαστεί με πρόσκληση
προσωπικοτήτων από την Κύπρο ή το εξωτερικό,
με σύντομες θεματικές εισηγήσεις, με απονομές
βραβείων κλπ.
Ασφαλώς υπάρχουν δεκάδες εναλλακτικές ιδέες που
θα μπορούσαν να προταθούν από τους Μηχανικούς.
Τα πιο πάνω έχουν απλά στόχο να δείξουν τις
δυνατότητες που υπάρχουν. Αυτό όμως που πρέπει
να αποφύγουμε είναι να αδρανοποιηθούμε και να
αφήσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στους Μηχανικούς
να διατηρούνται απλώς στην κατάσταση χειμερίας
νάρκης, όπου βρίσκεται η υπόλοιπη κοινωνία.
Έχουμε μια πρωτοποριακή παράδοση που
έχουμε καθήκον να τιμήσουμε.
Είμαι απόλυτα αισιόδοξος ότι, αργά ή γρήγορα, ο πάγος
θα λιώσει και η κυπριακή κοινωνία θα προσπαθήσει και
πάλι να τερματίσει τη διαίρεση του νησιού. Οι Κύπριοι
Μηχανικοί πρέπει να είναι έτοιμοι να παίξουν το δικό
τους, παραδοσιακό ρόλο».
Θέμος Δημητρίου
Τέως Πρόεδρος του ΕΤΕΚ
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Οι σχέσεις μεταξύ των Μηχανικών της
Κύπρου παραμένουν ζωντανές και καθήκον
του Κύπριου Μηχανικού είναι να συμβάλλει
στην καλυτέρευση των συνθηκών ζωής
και στην επίλυση του προβλήματος που
αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Αυτό το σκεπτικό
αναλύει περιληπτικά ο Πρόεδρος της Ένωσης
Επιμελητηρίων Τουρκοκυπρίων Μηχανικών
και Αρχιτεκτόνων (ΚΤΜΜΟΒ) κ. Αχμέτ Ομέρ
Τσιαγνιάν:
«Εκ μέρους της Ένωσης Επιμελητηρίων Τουρκοκυπρίων
Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων (ΚΤΜΜΟΒ) σας συγχαίρω
για την 20η επέτειο και εύχομαι στο ΕΤΕΚ ακόμα
περισσότερα χρόνια ζωής και δημιουργίας.
Ως οργανώσεις Μηχανικών που είμαστε, στις ευθύνες
μας περιλαμβάνονται η υπεράσπιση των συμφερόντων
των μελών μας, του επαγγέλματός μας, της ηθικής
και της δεοντολογίας σε σχέση με το επάγγελμά
μας, όπως επίσης και η προστασία του δημοσίου
συμφέροντος. Εκτός απ’ αυτά τα σημαντικά καθήκοντα,
η συνεισφορά των δυο οργανισμών μας για την επίλυση
της συνεχιζόμενης διαμάχης στο νησί
είναι αδιαμφισβήτητη.
Θα ήθελα να επαναλάβω τη σημασία των
δραστηριοτήτων που έχουν αναληφθεί από τις
οργανώσεις μας, οι οποίες συμβάλλουν σε μεγάλο
βαθμό στην αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ
των μελών μας, έτσι ώστε να αποφεύγεται η διάκριση
σε Τουρκοκυπρίους και Ελληνοκυπρίους. Επιπλέον,
θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η συναίνεση που έχει
επιτευχθεί μεταξύ μας και οι κοινές δραστηριότητες
που αναλαμβάνουμε πράγματι συμβάλλουν στην
ενθάρρυνση των ηγέτων μας στη συνέχιση των
διαπραγματεύσεων για γρήγορη κατάληξη σε λύση.
Εμείς πιστεύουμε ότι μια ειρηνική συμφωνία,
που θα επιτευχτεί στο εγγύς μέλλον στο νησί μας,
θα μετατρέψει την Κύπρο σε ένα ‘νησί ειρήνης’
στη Μεσόγειο. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι
ανάγκη να συμφωνήσουμε τι πρέπει να γίνει
και να αντιμετωπίσουμε το παρελθόν μας,
προκειμένου να αποκαλύψουμε τις συνέπειες των
πράξεων, που προκάλεσαν στις Κοινότητες μας τόσο
πόνο και θλίψη. Αυτό θα βοηθήσει στην αποτροπή
επανάληψης παρόμοιων επιζήμιων επεισοδίων.
Ακόμη και πριν τις 23 Απριλίου 2004, όταν δεν
επιτρεπόταν η διέλευση μεταξύ των δύο Κοινοτήτων,
οι οργανώσεις μας ήρθαν κοντά, σκέφτηκαν και
συζήτησαν διάφορες ευκαιρίες επαγγελματικής
συνεργασίας και μοιράστηκαν κοινές γνώσεις.
Παράλληλα, συζητήσαμε με ποιο τρόπο
οι προσπάθειές μας θα μπορούσαν να συμβάλουν
στην ειρηνευτική διαδικασία. Μεγάλη πρόοδος έχει
σημειωθεί από τότε και σήμερα, χάρη σ’ αυτές τις
ενέργειες, συναντιόμαστε πιο εύκολα και συζητούμε
τα προβλήματα και τα έργα μας.
Με τη γενναιόδωρη χρηματοδοτική στήριξη
οργανισμών, όπως η UNOPS, η Ευρωπαϊκή Ένωση,
η UNDP-ACT και η USAID, έχουμε ολοκληρώσει μαζί
επιτυχώς πολυάριθμα δικοινοτικά έργα και σήμερα,
μέλη μας συλλογικά εκτελούν αρκετά απ’ αυτά.
Πιστεύω ακράδαντα ότι στο μέλλον, οι δύο οργανώσεις
μας θα μπορούν και θα υλοποιούν μεγαλύτερα
και πιο ολοκληρωμένα έργα.
Στις προσπάθειές μας για εξεύρεση πολιτικής λύσης
στο πρόβλημα της Κύπρου, υπογραμμίζω τη σημασία
της συνεργασίας, της ανταλλαγής πληροφοριών και
της συνεργασίας, μέσω έργων, μεταξύ των μελών μας.

Αποτελεί πεποίθησή μου ότι τέτοιες συνεργασίες
που στοχεύουν στην ανάληψη διεθνών έργων
θα βοηθήσουν καλύτερα στην ενσωμάτωση στον
κόσμο και θα συμβάλουν σημαντικά στο δρόμο για
την ειρήνη.
Τέλος, σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις
καλύτερές μας ευχές προς όλα τα μέλη του ΕΤΕΚ».
Αχμέτ Ομέρ Τσιαγνιάν
Πρόεδρος της Ένωσης Επιμελητηρίων
Τουρκοκυπρίων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων
(ΚΤΜΜΟΒ)

«Εμείς πιστεύουμε
ότι μια ειρηνική
συμφωνία, που θα
επιτευχθεί στο εγγύς
μέλλον στο νησί
μας θα μετατρέψει
την Κύπρο σε ένα
‘νησί ειρήνης’ στη
Μεσόγειο»

Ευρωπαϊκή ένωση
zםØmØץÒqgØÏjqomØto ØtØÅØkÏ~kØgsgzמrkØ
kstמØjkץtמØץkØ}tqkÏØtoØkrpkq|tמØq~|לØ
mØoskqigÏgØgoÎØg}tqtמkØ|oqÏpØjkץtמØץkØ
tØÅk~s|םØzץk{mÎqtØ{{לjgØÅ Ø{{לpkØ
mØÏjgØmØÏjqomØtoØÅØhgÏm|kØkØmץgs|םØ
hgnםץØmØhtÎnkgØztoØgz{~םkqgØzqt}Òqnm|kØ
gzםØtoØ{{gjÏkØosgjÒ{}to ØםtØ|gלØgØ
~qםsgØztoØzqtmiÎnm|gsØmØÏjqomØtoØÅk~s|tמØ
zץk{mmqÏto Øg{{לØ|gØmsØktץgÏgØtoØsץםtoØ
toØÅ ØםtØ|gØ|gלØgØzqÑg Øj|מt{gØ~qםsg Ø
λειτουργίας του.
Πέρα από τη συνεργασία του με το ΤΕΕ
tØzץk{mÎqt ØץÒgØgzםØmØoץץkt~ÎØtoØ
kØj}לtqkØoqpzgÌ|ÒØtqigsÑk Øg{{לØ
|gØtØz{gÏtØmØoskqigÏgØץkØj}לtqtoØ
kzgiik{ץg|tמØ}tqkÏØ{{לpsØ~pqÑs ØgsÒzorkØ
gzםØgØzqÑgØ~qםsgØÏjqomØtoØkzg}ÒØ|gØ
jmץtמqimkØoskqigÏkØØjkץtÏØztoØtØ
zץk{mÎqtØgsÒzorkØ|gלØgØzqÑgØ~qםsgØ
{ktoqiÏgØtoØgztjkÏ~m|gsØ~qÎץtØץkØmsØÒsgrmØ
mØמzqtoØmsØoqpzgÌ|ÎØ¿spmØtØ ØikitsםØ
ztoØgoץםggØkz}םqkØtØÅØץkØmץgs|ÒØ
ozt~qkÑkØq~|לØgzgÎnm|kØgzםØtØÅk~s|םØ
zץk{mÎqtØsgØzqt~pqÎkØtsØk|oi~qtsםץØ
της νομοθεσίας του και στην εναρμόνιση της με
~k|ÒØoqpzgÌ|ÒØjmiÏk ØםzpØgoÒØztoØ
g}tqtמsØmsØץthgÏgØsgisÑqmØzgiik{ץg|ÑsØ
qtםspsØg{{לØ|g ØztØzq}םgg ØmØ~k|ÎØ
oqpzgÌ|ÎØjmiÏgØztoØg}tqלØmsØk{kמnkqmØ
zgqt~ÎØozmqkÑsØץkgrמØpsØ|qgÑsØץk{ÑsØ
tØz{gÏtØgo םØtØzץk{mÎqtØzqt~ÑqmkØmsØ
qtztztÏmmØtoØzkqÏØÅØץםto ØÑkØsgØjÏskgØ
μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες η δυνατότητα
kiiqg}ÎØ|gØ|לmmØkzgiiÒ{ץgtØkØozm|םtoØ
|qgÑsØץk{Ñs ØkÏkØץkלØgzםØki|gלgmØtoØ
msØozqg|ÎØmץt|qgÏg ØkÏkØtØz{gÏtØ
zgqt~ÎØozmqkÑsØkØzqtpqsÎØhלmØigØ
συγκεκριμένο έργο.
zÏmØtØÅØzqt~ÑqmkØmsØktץgÏgØ
και κατάθεση πρότασης για τροποποίηση του
hg|tמØtoØsץםto ØץkØ~םtØsgØgsgzt|qnkÏØ
|gØØozt~qkÑkØtoØztoØgztqqÒtosØgzםØ
ØksØ{םipØtjmiÏkØÑkØsgØjÏskØj|gÏpץgØ|לmmØ
kzgiiÒ{ץgtØkØkgqkÏkØzkqtqץÒsmØkonמsm Ø
ksÑØ~k|ÎØqtztztm|ÎØstץtnkÏgØktלץm|kØ
|gØigØk|oi~qtsםץØpsØ|gstsץÑsØjktst{tiÏgØ
psØץk{ÑsØtoØÅ ØÑkØsgØjÏskgØtØj|gÏpץg Ø
|לpØgzםØØ|g{{לm{kØzqtÍztnÒk Øzqtht{ÎØ
toØÒqitoØpsØץk{ÑsØtoØzץk{mmqÏto
kqgÒqp ØץkØmØoskqigÏgØץk{ÑsØto Ø
tØzץk{mÎqtØoץץkÒ~kØmsØoztht{ÎØ
zqtiqgלץץpsØigØkrg}{לmØ|tsjo{ÏpsØgzםØmsØ
oqpzgÌ|ÎØ¿spmØigØץgØkqלØgzםØnÒץggØtoØ
tץkÏØmØksÒqikg ØmØgsלzormØ{ti|ץt מØ
tj|ÎØ|o|{t}tqÏg Øjt|ץÑsØo{|ÑsØ|gØ{{לpsØ
Επίσης ιδιαίτερα σημαντικός υπήρξε και ο ρόλος
toØzץk{mmqÏto ØkØoskqigÏgØץkØtØÆztoqikÏtØ
pkq|Ñs ØmsØktץgÏg Øk}gqץtiÎØ|gØ~qÎmØ
psØoqp|pjÏ|psØmsØמzqt ØztoØg}tqtמkØ
προπαρασκευαστικές ενέργειες που έπρεπε να γίνουν
igØsgØkÏsgØjosgÎØmØtץg{ÎØץkלhgmØmØ~qÎmØpsØ
Ευρωκωδίκων στην Κύπρο.
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Οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή,
καθώς και από την σημαντική αύξηση στη
ζήτηση του νερού έχουν οδηγήσει στην
αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού των
μεθόδων διαχείρισης των υδάτινων πόρων
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Το Υδατικό
ÅtØskqםØkÏsgØÒsgØhg|םØgign םØtØtztÏtØzqÒzkØ
sgØÒ~tosØgzq|םtzmØzqםhgmØ{םtØtØלsnqpzt
Øמi~qtskØ|tspsÏkØÒ~tosØgsgzo~nkÏØ
oÎץggØjg~kÏqmØ|gØgsלzormØpsØojg|ÑsØ
zםqps ØzqtØmsØ|gkמnosmØmØkrg}{לmØtoØ
για τον κάθε πολίτη.
ØkzzÑkØgzםØmsØ|{ץg|ÎØg{{giÎ Ø|gnÑØ
|gØgzםØmØmץgs|ÎØgמrmmØmØlÎmmØtoØskqtמØ
kØzgi|ץםgØg{{לØ|gØkØtz|ÎØ|{Ïץg|g ØÒ~tosØ
οδηγήσει στην αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού
psØץknםjpsØjg~kÏqmØpsØojלspsØzםqps
Ειδικότερα στην Κύπρο ο συνδυασμός των
παρατηρούμενων παρατεταμένων περιόδων
gstץhqÏgØ|gØmØץki{לmØgsלzormØztoØzgqgmqÎnm|kØ
Øk{kogÏkØjk|gkÏkØÒ~kØtjmiÎkØmsØ
ojg|ÎØ|gלgmØkØtqg|םØmץkÏtØØzt{|ÎØ
gsץkÑzmØtoØojg|tמØzqth{ÎץgtØztoØלq~kØ
gzםØmsØgskrgqmÏgØץÒ~qØtØÒ{tØmØjk|gkÏgØ
toØØץkØmsØ|gg|koÎØ}qgiלץpsØkØ|לnkØ
mץgs|םØztgםץØmØמzqto ØjksØÒ{okØtq|ל
tØzqםh{mץgØםzpØgsgץksםgs
Την τελευταία 20ετία μια σειρά από παραμέτρους
Ò~kØg{{לrkØmsØ|gkמnosmØgsglÎmmØ{מmØ
toØzqth{Îץgt
dØ ØzgqgkgץÒskØzkqÏtjtØ~gץm{ÎØØ
Ø
Ø hqt~םzpmØÒ~tosØץkÑkØmsØgsgץksץםksmØØ
Ø gzםjtmØpsØ}qgiלץps

dØ
Ø
Ø
Ø
dØ
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
dØ
Ø
Ø

Ømץgs|ÎØgמrmmØtoØz{mnoץt מØmØqgijgÏgØØ
t|tst|ץÎ Øtoq|ÎØ|gØt||ÎØgsלzorm ØØ
mØksg|tztÏmmØmØikpqiÏg ØtjÎimgsØmØØ
mץgs|ÎØgמrmmØpsØgsgi|ÑsØkØskqם
Øgjg|ÎØgsלzormØpsØgzt~kko|ÑsØØØ
omלץpsØלq~kØsgØzgqÒ~kØskqםØqthלnץgØØ
kzkrkqigÏg ØtØtztÏtØץkØgq|kÒØjo|t{ÏkØØ
ÒiskØgztjk|םØigØ~qÎmØmØikpqiÏg
Øzgqt~ÎØgotמØtoØskqtמØgsgץÒskgØ
sgØgormnkÏØmץgs|לØgØkzץםksgØ~qםsg
ØkgipiÎØmsØמzqtØmØ`Åk~st{tiÏgØpsØØ
}g{gÑkpsØÒ~k ØץkØtØ~kjgםץØztoØozלq~kØØ
Îץkqg Ø|g{מkØkØץki{לtØhgnםץØmsØg}{לkgØØ
ύδρευσης.
dØ ØÒsgrmØmØמzqtoØmsØoqpzgÌ|ÎØ¿spm
Ø tØ ØÒ~kØ|gntqÏkØtØqםztØgsץkÑzmØØ
Ø zt{{ÑsØnkלץpsØmØhלmØoi|k|qץÒspsØØ
Ø tjmiÑs ØץkgrמØpsØtztÏpsØ|gØmØtjmiÏgØ
Ø igØgØskqלØ 
ØotnÒmmØmØoqpzgÌ|ÎØtjmiÏg
σε συνδυασμό με την υλοποίηση της συγκέντρωσης
του μεγαλύτερου μέρους των αρμοδιοτήτων που
g}tqtמsØgØskqלØ|לpØgzםØksgÏtØ}tqÒg ØngØkÏsgØ
tØzo{ÑskØzלspØtoØtztÏtoØngØmq~ntמsØtØ
k}gqץtiÒØpsØhg|ÑsØgq~ÑsØojg|ÎØjg~kÏqmØ
Øgq~ÒØgoÒØmqÏltsgØmsØgk}tqÏg ØztoØ
t~kמkØmsØkzgs|לmmØmØ|g{ÎØt|t{ti|ÎØ
|gלgmØigØ{םgØgØskqלØkz}gskg| לØozםikg

|gØzgq|לgØ|gØtØhg|םkqkØkÏsgØtØkrÎ
dØ k{ÏpmØpsØojqt}tqÒpsØםtØztt|לØØ
όσο και ποσοτικά. Για το σκοπό αυτό οι αντλήσεις
Ø ngØzqÒzkØsgØץkpntמsØkØ~ÒmØץkØtsØØ Ø
Ø kץz{toםץØpsØozםikpsØskqÑs
Ø Øץki{לtØzgq|לtØojqt}tqkÏØmØØ
Ø
Ø מzqtoØÒ~tosØozkqgs{mnkÏØ|gØo}g{ץoqÏkØØ
Ø kØhgnםץØztoØjksØץztqtמsØz{ÒtsØsgØØ
Ø
Ø ~qmץtztmntמsØgsØg}g{|ÎØj|{kÏjgØ
Ø kØzkqÏzpmØץg|q~םqtspsØrmqgÑs
dØ kqtqםץØpsØgsgi|ÑsØkØkzÏzkjt
Ø mØg}g{tמØgzםjtmØpsØzmiÑs
dØ }gqץtiÎØmØgq~ÎØ tØqozgÏspsØÎØtØ~qÎmØØ
Ø z{mqÑskØØgq~ÎØgoÎØÒ~kØ|tzםØsgØgztqÒzkØØ
τη σπατάλη και να οδηγεί στην μεγιστοποίηση
της απόδοσης του νερού.
dØ sÏ~omØtoØojg|tמØtloiÏtoØץkØtØskqםØ
Ø gzםØgØgzt~kko|לØoÎץgg
dØ Øg}g{gÑkØsgØzkqtqÏltsgØtØk{~לtØØ
Ø Øg}g{gÑkØkÏsgØkrØtqץtמØץmØgk}םqkØØ
Ø |gØÒØzqÒzkØsgØzkqtqÏltsgØtØhgnםץØztoØØ
Ø zgqÒ~tosØg}{לkgØmsØ|{לomØpsØgsgi|ÑsØØ
ύδρευσης.
dØ לnkmØskqtמØ|gלsmØpsØ}qgiלץpsØigØØ
Ø ksÏ~omØpsØt|tomלץpsØpsØztgץÑs
dØ sgnkÑqmmØmØzt{|ÎØjg~kÏqmØpsØØ
Ø ozםikpsØskqÑsØץkØmsØ|gnÒqpmØ|לztgØØ
Ø ץtq}ÎØ~qÒpmØtoØ~qÎmØ|gØk{Òi~toØ
των αντλούμενων ποσοτήτων.
ÅtØnÒץgØtoØ i|qÏltoØskqtמØg}tqלØmsØ

kzgsg~qmץtztÏmmØmץgs|tמØץÒqtoØtoØ
gztqqzץםkstoØskqtמØt|g|ÎØ~qÎm ØץkלØgzםØ
kzkrkqigÏg ØkØoi|k|qץÒskØ~qÎkØםzpØØ
tog{ÒkØÎØigØzץםgØ|ÎzpsØkØmsØo}ץלksmØ
k~st{tiÏgØmØk}gqץtiÎØgoÎ ØmØtztÏgØkÏsgØ|gØ
kzjttץמksm ØץztqkÏØk|מt{gØsgØ~qmץtztmnkÏØgzםØ
gskrלqmtoØ~qÎkØvo|לØzqtkqgםmgØigØ
mØ~qÎmØmØk~st{tiÏgØgoÎØngØzqÒzkØsgØjtnkÏØ
kØzkqt~ÒØztoØjksØ|g{מztsgØgzםØgzt~kko|לØ
συστήματα.
kØmsØÒstsmØt||ÎØgsלzorm ØjgÏkqgØØ
g|ÒØg{{לØ|gØkØzt{{ÒØtoq|ÒØzkqt~Ò Ø
zqt|מzkØÒstsgØtØnÒץgØjg~kÏqmØpsØץםhqpsØ
ojלpsØgØzqÒzkØsgØץk{kmntמsØ~kjgץtÏØigØsgØ
ץkpntמsØtØzkqzÑkØz{mמץץqpsØ{םipØgjosgץÏgØ
psØomלץpsØgzt~ÒkomØØoztjtץÒØkØ|לnkØ
περίπτωση πρέπει να προηγούνται της ανάπτυξης.
ÒkØk}gqץtiÒØmsØt||ÎØgsלzormØץztqtמsØ
sgØzkqtqÏltosØÎØsgØkrtץg{מstosØØgztqqtÒ
gØmsØkzo~ÏgØpsØztØzלspØ~םpsØztoØg}tqtמsØ
iks|םkqgØmØjg~kÏqmØtoØskqtמØgzgkÏgØ
συλλογική προσπάθεια από ολόκληρη την κοινωνία.
ÅtØ|qלtØngØzqÒzkØsgØzqt~pqÎkØmsØk}gqץtiÎØ
mØoqpzgÌ|ÎØtjmiÏg ØץkØt{t|{mqpץÒstØ
~kjgםץØØzt{ÏkØ|gnÑØ|gØtqigspץÒsgØ
|tsps|לØמst{gØzqÒzkØsgØoץh{לtosØigØ
msØkzÏkormØpsØ~םpsØ
Το ΕΤΕΚ από την ίδρυση του παρακολουθεί τα θέματα
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toØskqt מØzgqkץhgÏsk ØoץץkÒ~kØ|gØoץh{{לkØ
ØzqtzלnkkØkzÏ{omØpsØzqth{mלץps ØgØ
tztÏgØkÏsgØ|gלØ|מqtØ{םitØk~s| לØ|gØpØÒtgØ
zqÒzkØsgØgsץkpzÏltsg

50

ÅtØnÒץgØmØjg~kÏqmØtoØgsg|o|{pץÒstoØskqtמØ
που παράγεται από τους σταθμούς επεξεργασίας
{oלץps ØkÏsgØzלstkØmsØkz|gqםmgØsØ|gØmØ
συνολική ποσότητα του ανακυκλωμένου νερού που
ÎjmØzgqלikgØkÏsgØmץgs|Î ØpםtØmØztםmgØ
αυτή αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο
|gלØgØkzץםksgØ~qםsgØץkØmsØt{t|{ÎqpmØpsØ
|ksq|ÑsØomלץpsØgzt~ÒkomØ|gØmØgjg|ÎØ
מsjkmØpsØ~qmÑsØskqtמØkØgoלØgØkzץםksgØ
jk|gzÒskØ~qםsgØםץstØmØko|pÏgØgsgץÒskgØםØ
ngØzgqלikØkØkÎgØhלmØ~kjםsØk|Ø|oh|לØ
ץÒqg ØztםmgØztoØtjosgץkÏØץkØmsØzgqgipiÎØ
ץgØgzםØØץki{לkØo}ץלkskØץtsלjkØ
g}g{לpmØלigØnÒmØtoØÅØkÏsgØםØtØ
ανακυκλωμένο νερό θα πρέπει να αξιοποιηθεί με την
ÒsgrÎØto ØtØץÒitØjosgםØhgn םץØtØojg|םØ
tlמitØ|gØsgØgrtztmnkÏØÑkØsgØozthtmnÎkØ
και στην αποκατάσταση των υπεραντλημένων
ÎjmØozםikpsØojqt}tqÒpsØץÒpØץkÏpmØmsØ
לs{mmØg{{ לØםztoØkÏsgØjosgםs Ø|gØץkØk~smםØ
kץz{toםץØÅgØkzץםksgØ~qםsg ØץkØmsØgsghלnץmØ
psØo}gץÒspsØ|gØmsØ|gg|koÎØsÒpsØץtsלjpsØ
g}g{לpm ØgsgץÒskgØםØmØg}{לkgØמjqkomØ
ngØgormnkÏØmץgs|לØstמt ØmØkrÒ{rmØgoÎØ
δεν θα πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για
|ggzg{לmmØzt{ץמpsØzםqps ØjgÏkqgØgsØ
{m}nkÏØozםmØ|gØtØmץgs|לØץkig{מkqtØ|םt Ø
αλλά και η ενέργεια που απαιτείται για παραγωγή
skqtמØgzםØg}g{gÑkØØpÎØgrt{םimmØmØ
zgqtמgØ|gלgmØ|gØgØkzץםksgØhÎץggØngØ
|qÏstosØkØץki{לtØhgnםץØmsØ|tsps|ÎØkognmÏgØ
mØt{kÏgØmØjg}{מgrmØtoØzt{ץמtoØgotמØ
gigntמØigØØץk{{ts|ÒØiksÒØ|gØngØjg}g{ÏkØ
mØoםץץq}pmØmØמzqtoØץkØØoztjkÏrkØmØ
oqpzgÌ|ÎØ¿spm
gØtØ{םitØgo םØtØgqםץjkØgq~ÒØg{{לØ|gØ{םtØ
tØkץz{k|ץםkstØ}tqkÏ Øt}kÏ{tosØsgØkskqiÎtosØ
Òi|gqg Ø{gץhלstsgØØgsgi|gÏkØgzt}לkØ|gØ
jqtץt{tiÑsgØgzt}g|לØmsØo{tztÏmÎØto Ø
ÒØÑkØsgØjmץtoqimntמsØtØgsgi|gÏkØoztjtץÒØ
igØkzkrkqigÏg Øץkg}tqלØ|gØgztnÎ|komØto Ø
gsg|o|{pץÒstoØskqtמØץkØ~םtØmsØgrtztÏmmØtoØ
Ågo~םqtsg ØngØzqÒzkØsgØkg~ntמsØzt{|ÒØztoØ
sgØksngqqמstosØmØ~qÎmØtoØmØikpqiÏg
Το Κυκλοφοριακό
ÅgØk{kogÏgØjÒ|gØto{~לtØ~qםsgØtØ
|o|{t}tqg|םoi|tspsg|םØzqםh{mץgØÒ~kØ
|ggkÏØiלiiqgsgØigØØz{םkØץgØÏsgØ~kjםsØ
gjמsgtØsgØ|o|{t}tqÎkØ|לzttØØÑqkØg~ץÎØ
gØץki{לgØg|לØ|ÒsqgØ|gØØ{kp}םqtoØ
toØ|gtמץץqgØkoqÑØ~לstsgØozםØץtq}ÎØ
|gnokqÎkpsØ|gØ|goÏץps ØtØqמztØkzhgqמstosØ
tØg|םØzkqh{{לtsØ|gØmØo~|ÎØoikÏgØpsØzt{ÑsØ
jggqלkg Øg}tמØ|gnmץkqsלØki|{phÏltsgØ
kØgk{kÏpkØtoqÒØgot|sÎpsØØ{םitØztoØ
tjÎimgsØkØgoÎØmsØ|gלgmØÒ~tosØgzg~t{ÎkØ
gץÒqmkØץk{Òk ØosÒjqgØ|gØzqtiqץץלggØ
Ø|מqt Øץםp Ø{םitØץztqtמsØsgØkstztמsØ
mØjלzgqmØkץztq|ÎØ|gØiqg}kg|ÎØgsלzormØ
Øz{םk ØםztoØgØg|לØ|ÒsqgØÒ~tosØgtsÎk Ø
msØÒ{{kmØtoÑjtoØoztjtץÎØigØØjmםץkØ
oi|tspsÏk ØmsØÒ{{kmØt{t|{mqpץÒstoØtj|tמØ
δικτύου και στη λανθασμένη νοοτροπία του Κύπριου

zt{ÏmØsgØgzt}kמikØmØ~qÎmØpsØjmץtÏpsØ
oi|tspsÑs
ÏsgØikitsםØםØgØjמt qÏgØk{kogÏgØ~qםsgØ
ÒisgsØhÎץggØץzqtלØzqtØmsØ|gkמnosmØmØ
hk{ÏpmØpsØjmםץpsØoi|tspsÑs ØksÑØhg|ÒØ
tj|ÒØgqmqÏk Ø|oqÏpØmsØzqpkמtog Øלq~gsØ
να υλοποιούνται.

Ο τέως Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων
κ. Νίκος Νικολαΐδης, επί της υπουργίας του
οποίου υπήρξε σημαντική πρόοδος στο θέμα,
καταθέτει ακολούθως τις δικές του σκέψεις
και προβληματισμούς, σε ό,τι αφορά το
κυκλοφοριακό πρόβλημα, τις συγκοινωνίες
και τον Αστικό Σχεδιασμό:
«Οι αστικές συγκοινωνίες επηρεάζουν σε μεγάλο
βαθμό τόσο την οικονομία μιας χώρας, όσο και την
ποιότητα ζωής των πολιτών της. Σήμερα, περισσότερο
από το 60% του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε αστικές
περιοχές πέραν των 10,000 κατοίκων, όπου η αύξηση
της χρήσης των ιδιωτικών οχημάτων οδήγησε σε
χρόνια κυκλοφοριακά προβλήματα, με αρνητικές
επιπτώσεις από την απώλεια ωφέλιμου χρόνου και
από τις εκπομπές ρύπων. Υπολογίζεται ότι το κόστος
στην οικονομία, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αγγίζει
τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που
αντιπροσωπεύει το 1% του ΑΕΠ της ΕΕ,
Η συζήτηση σήμερα στην ΕΕ αναφορικά με την
αντιμετώπιση της αστικής συμφόρησης και της
εκπομπής ρύπων, επικεντρώνεται σε 5 άξονες.
Τη διαμόρφωση γενικότερων αρχών και προδιαγραφών
(τεχνικές προδιαγραφές οχημάτων, περιορισμοί
στην κυκλοφορία στο κέντρο των πόλεων, προνόμια
κυκλοφορίας και στάθμευσης σε περιβαλλοντικά
φιλικά οχήματα κλπ). Την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
(βελτίωση συμβατικών κινητήρων, εναλλακτικά
καύσιμα, υβριδικά οχήματα, ευφυή συστήματα ελέγχου
και πληροφόρησης κλπ). Την επικέντρωση των
προσπαθειών για αειφορία στις αστικές συγκοινωνίες
σε τοπικό επίπεδο, στη βάση των συγκεκριμένων
ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε περίπτωσης.
Την ενίσχυση εναλλακτικών μέσων κινητικότητας
(ποδήλατο, περπάτημα, κοινές χρήσεις οχημάτων κλπ).
Και τέλος, την αναζήτηση τρόπων χρηματοδότησης
και εσωτερίκευσης των κόστων για τις απαραίτητες
υποδομές των αστικών συγκοινωνιών.
Είναι φανερό από τα πιο πάνω θέματα ότι,
στην προσπάθεια αντιμετώπισης των αστικών
κυκλοφοριακών προβλημάτων, θεωρείται αυτονόητη
η ύπαρξη ενός συστήματος δημόσιων αστικών
συγκοινωνιών. Αυτό το αυτονόητο όμως, δεν ισχύει για
μια σειρά από μικρομεσαίες πόλεις της ΕΕ, μεταξύ των
οποίων και οι κυπριακές πόλεις, οι οποίες δεν διαθέτουν
ακόμα ένα αρκούντως αποτελεσματικό σύστημα. Έτσι,
η πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δικές μας
πόλεις είναι πολύ μεγαλύτερη και δυσκολότερη, γιατί
καλούνται να λύσουν τα ήδη μεγάλα προβλήματα
κυκλοφοριακής συμφόρησης και περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης, αφού πρώτα καλύψουν το μεγάλο κενό
της έλλειψης δημόσιων συγκοινωνιών.
Υπάρχουν ασφαλώς πολλοί λόγοι για αυτό το μεγάλο
έλλειμμα των δημόσιων συγκοινωνιών στη χώρα μας.
Υπήρξαν αντικειμενικά προβλήματα, με προεξάρχοντα
τη βίαιη εισβολή και τη συνεχιζόμενη ακόμα κατοχή,
που ανέτρεψαν τους όρους και τις προτεραιότητες στην
πολεοδομική ανάπτυξη τόσο της πρωτεύουσας, που
ουσιαστικά διχοτομήθηκε, όσο και των άλλων πόλεων

που καλούντο να υποδεχτούν επειγόντως μεγάλους
αριθμούς προσφύγων. Υπήρξαν όμως και λανθασμένες
πολιτικές επιλογές σε ό, τι αφορά τη φιλοσοφία τόσο
της χρήσης του δημόσιου μέσου, όσο και στον ευρύτερο
αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό. Ο βασικότερος
όμως, ίσως, λόγος για τη μεγάλη έλλειψη στις δημόσιες
συγκοινωνίες, υπήρξε η έλλειψη ισχυρού οράματος
και της ανάλογης πολιτικής βούλησης.
Είναι γεγονός ότι οι πόλεις μας σχεδιάστηκαν και
αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στη βάση
ενός πολεοδομικού σχεδιασμού ο οποίος δεν
είχε ως ένα από τους κεντρικούς του στόχους τη
διευκόλυνση της ανάπτυξης βιώσιμων μεταφορών
(λεωφορείο, ποδήλατο, περπάτημα) σε αστικό επίπεδο.
Ούτε ασφαλώς υπήρξε ένας μόνιμος και συνεχής
συσχετισμός και εναρμόνιση του πολεοδομικού
σχεδιασμού με τον συγκοινωνιακό σχεδιασμό.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που στοιχειοθετούν
αυτό το γεγονός:
1. Μέσα στις θεμελιώδεις πρόνοιες των Τοπικών
Σχεδίων είναι και η διευκόλυνση ανάπτυξης
βιώσιμων μεταφορών με την προώθηση
συμπαγών αναπτύξεων, γιατί είναι γνωστό
ότι, το όποιο σύστημα μαζικών μεταφορών
για να είναι βιώσιμο χρειάζεται υψηλές
αστικές πληθυσμιακές πυκνότητες. Η πολεοδομική
πολιτική που ακολουθήθηκε ανέκαθεν από
όλες τις κυβερνήσεις, δεν ευνοούσε αυτό το
στόχο. Αντίθετα προωθούσε την διάσπαρτη και
αραιή δόμηση με τη μη ορθολογιστική επέκταση
του ορίου ανάπτυξης με χαμηλούς συντελεστές
δόμησης, με ανάπτυξη σε πλάτος παρά σε ύψος,
με την επέκταση του θεσμού της μεμονωμένης
κατοικίας κλπ.
2. Οι περισσότεροι βασικοί αστικοί οδικοί άξονες
είναι καθορισμένοι και ως άξονες εμπορικής
δραστηριότητας, χωρίς όμως πολλοί από αυτούς
να έχουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις απαραίτητες
προϋποθέσεις και την απαιτούμενη υποδομή για
διασφάλιση της κυκλοφοριακής τους ικανότητας.
3. Δεν υπήρξε μια συγκροτημένη πολιτική για
τους χώρους στάθμευσης που να συμβαδίζει
με την πολιτική προώθησης των δημόσιων
μεταφορών. Μια τέτοια πολιτική, ενώ θα
λάμβανε υπόψη τις πρόνοιες των τοπικών
σχεδίων, δεν θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις
προσπάθειες ενθάρρυνσης της χρήσης μέσων
μαζικής μεταφοράς.
4. Η ανεξέλεγκτη αδειοδότηση μεγάλων
ή ασύμβατων αναπτύξεων, πολλές φορές
κατά παρέκκλιση των προνοιών των τοπικών
Σχεδίων, δεν επέτρεψε να προνοηθεί η αναγκαία
συγκοινωνιακή υποδομή.
Με δεδομένο το γεγονός ότι, για να αντιμετωπισθεί

αποτελεσματικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα στις
πόλεις μας, προαπαιτείται ένα σύστημα δημόσιων
συγκοινωνιών, το μέγα ζητούμενο σήμερα είναι να
εξευρεθούν, έστω και τώρα, εκείνα τα περιθώρια
στις πόλεις μας, οι οποίες είναι σε πολύ μεγάλο
βαθμό πλήρως δομημένες, ώστε να υπάρξει ένας
αστικός σχεδιασμός και ανάπτυξη που να διευκολύνει
τις δημόσιες μεταφορές. Για να γίνει αυτό χρειάζεται
η σύζευξη του αστικού σχεδιασμού με τον
συγκοινωνιακό σχεδιασμό με τρόπο σοβαρό και
αυστηρό, γιατί τα περιθώρια είναι εξαιρετικά στενά.
Ο στόχος αυτός ασφαλώς δεν είναι εύκολος, ούτε όμως
και ακατόρθωτος. Η επίτευξη του προϋποθέτει ισχυρή
πολιτική βούληση, τόλμη, ταχείς διαδικασίες
και διάθεση και δυνατότητα αξιοποίησης
γνώσεων και εμπειριών άλλων χωρών».
Νίκος Νικολαΐδης
Τέως Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων

«Οι αστικές
συγκοινωνίες
επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό τόσο
την οικονομία μιας
χώρας, όσο και την
ποιότητα ζωής των
πολιτών της»

51

ETEK 1991  2011

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όσον αφορά την ανάπτυξη στην ύπαιθρο,
το ΕΤΕΚ διατηρεί το πάγιο αίτημά του όπως
εφαρμοστεί η διαδικασία που ακολουθείται
για την εκπόνηση των Τοπικών Σχεδίων και
για την εκπόνηση της Δήλωσης Πολιτικής

Ακάμας
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Αειφορία και Περιβάλλον
Øgzt}לkØtoØqלtoØigØtØץÒ{{tsØtoØ
|ץלgØjksØץztqtמsØsgØkÏsgØgztzgץg|ÒØ|gØ
zkqtq|Ò Øg{{לØngØzqÒzkØsgØoi|qtmntמsØ
στην έννοια και στα πλαίσια ενός μελετημένου
~kjÏtoØg~kÏqmØץkØgotÒ{kgØ{ktoqiÏgØ
oםØkÏsgØtØhg|םØלrtsgØzt{|ÎØtoØÅØ
igØmØ~kqםsmtØtoØ|ץלg
oo~ÑØץÒgØgzםØgØ~qםsgØÒ~kØgztjk~nkÏØ
םØםgØg|tמitsgØ|gØjmץtkמtsg ØkØ~ÒmØץkØ
tsØ|ץלg ØkÏsgØgztÒ{kץgØzt{|ÎØgjg}לskgØ
|gØץmØoץץkt~|םmgØksØg|t{tonÎnm|gsØ
jgj|gÏkØztoØngØÒjsgsØtsØ|לnkØksjg}kqץםkstØ
πολίτη ή οργανισμό την ευκαιρία να ενημερωθεί και
sgØk|}qלkØØgzםkØto ØØzgqgmqÎkØtoØ
ÎØÒpØØksלkØto ØץgØjm{gjÎØgotsםmmØ
zt{|ÎØkØzqtmiץÒskØkoqpzgÌ|ÒØ~ÑqkØ
sÏØgotמØmØz{mqt}tqÏgØjg~kםgsØkz{k||לØ
ÅtØgztÒ{kץgØkÏsgØsgØkostmntמsØtØ{Ïit ØtØ
~ÒjtØigØtsØ|ץלgØsgØץzלlkØgzםØzgstמØ|gØtØ
Ò{tØtØÏjtØtØ|לt|tØmØzkqt~ÎØsgØץkÏstosØ
gs|gstztÏmtØÅtØzץk{mÎqtØÒ~kØoi|k|qץÒskØ
nÒkØigØmsØzkqt~ÎØtØtztÏkØostÏltsg
Ø gØzqÒzkØsgØk|ztsmnkÏØÒsgØt{t|{mqpץÒstØØ
Ø ~ÒjtØsלzormØmØ~kqtsÎtoØtoØ|ץלg
Ø gØkrg}g{kÏØtØץm~gsםץØmØgz{םomØØ

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

zkngq~ÏgØØzqםstkØtoØ~kjÏto ØÒØØ
ÑkØsgØgzt}ko~nkÏØtØ}gsץםkstØztoØÎץkqgØØ
kz|qgkÏØmsØk}gqץtiÎØpsØtz|ÑsØ~kjÏpsØØ
|gØmØÎ{pmØt{|Î Ø{םipØmØgjosgץÏgØØ
psØgqםץjpsØgq~ÑsØsgØgØk{Òirtos
gØjtqkÏØÒsgØostsÎØ¿qito ØtØtztÏtØØ
ngØ}ÒqkØmsØkonמsmØigØtØostsםץØ{םpsØØ
psØgqץtjÏpsØgq~ÑsØ|gØץmלץps Øg{{לØ|gØØ
psØץm |ohkqsm|ÑsØtqigsÑkps ØץkØ|tzםØmsØØ
kמqonץmØk|zםsmmØksםØt{t|{mqpץÒstoØ~kjÏto
gØØo}ץלkskØtoq|ÒØlÑskØØ Ø
Øzkqt~ÒØÒikgØ|gØzq|םqkץץto ØØØ
που συνορεύουν με προστατευόμενες
Ø zkqt~Ò ØngØzqÒzkØsgØzqtmikÏgØÒ{ki~tØØ
Ø mØgsלzormØץtq}ÎØ|gg|koÑs Øo{|לØØØ
Ø |gg|koÎ Øzo|sםmgØ|{z ØץkØkzmץts|לØØ
Ø k|ץmqpץÒskØץk{ÒkØzkqhg{{ts|ÑsØØØ
Ø kzzÑkpsØzqtØz{ÎqmØ|gstztÏmmØmØØØ
Ø tץtnkÏgØzÒ|gmØÎØkstztÏmmØØ
Ø
Ø psØo}ץלkspsØtoq|ÑsØlpsÑsØzqtØØ
Ø msØzkqt~ÎØtoØ|ץלgØkÏsgØgsÏnkmØzqtØØ
την πολιτική προστασίας του και θα πρέπει να
Ø gzt}ko~nkÏ
Ø Øjt|mÏkØksםØtoØjלtoØtoØ|ץלgØØ
Ø ztÒØjksØkÏ~gsØ|gØkrg|t{tontמsØsgØØ
Ø
Ø ץmsØÒ~tosØtzttjÎztkØj|gÏpץgØgsלzormØØ
Ø ØtztgjÎztkØgz}םgmØigØgsg{{giÎØmØksØØ
Ø {םipØimØץkØ{{לmØk|םØtoØ|ץלg ØngØzqÒzkØsgØØ
γίνει μόνο με επιστημονική τεκμηρίωση της αξίας

Ø mØ|gØmØhלmØmØÏmØץkg~kÏqmØpsØØ
Ø zt{Ñs
6. Το ΕΤΕΚ είναι εναντίον της πολιτικής δημιουργίας
Ø no{|לpsØtztojÎztkØmsØ~kqםsmtØtoØ|ץלgØØ
Ø igØtoØkrÎØ{םito
g Ø ØqםztØkz{tiÎØpsØzkqt~ÑsØztoØngØiÏstosØØ
Ø n{מg|kØkÏsgØzqth{mץg| םØjgh{mםØ|gØØ
Ø ~pqÏØjg}gsÎØ|qÎqg
h Ø gØzqt|מkØgsלi|mØjmץtoqiÏgØoztjtץÎØ|gØØ
Ø ÒspmØpsØno{|לpsØץkgrמØto ØץkØgztÒ{kץgØØ
Ø sgØjg{onkÏØz{ÎqpØtØםØmØzkqt~ÎØ|gØØ
Ø ngØkÏsgØz{ÒtsØgzgitqko|ÎØmØk}gqץtiÎØØØ
Ø tzttojÎztkØ~kjÏtoØigØmsØzkqt~Î
i Ø gØ|gstztmntמsØץkq|ÑØ|gØםץstØץkq|tÏØØ
Ø gzםØtoØ|gtÏ|toØÎ|gØjt|ÎkØimØØ Ø
Ø msØzkqt~Î ØץkØgztÒ{kץgØsgØjmץtoqimntמsØØ
αντιδράσεις από τους υπόλοιπους με απαιτήσεις
Ø igØzgqg~ÑqmmØ{{לpsØzqtstץÏpsØ|{z
7. Το ΕΤΕΚ τάσσεται ευνοϊκά στην πολιτική
Ø kzÒ|gmØ|gØqtztztÏmmØpsØlpsÑsØiמqpØØ
Ø gzםØtoØzoqÎskØpsØ|tstÎps ØsttoץÒstoØםØØ
Ø ngØzqtmimnkÏØkzmץts|ÎØk|ץmqÏpm ØnÒtsgØØ
Ø gØztØ|לp
g Ø Ø|tsםmkØmØzkqt~ÎØgztk{tמsØØ Ø
Ø gsgzםzgtØץÒqtØtoØ|ץלg
Ø wØk|Øtמto ØngØzqÒzkØsgØgrtztmntמs ØmØØ
Ø hלmØksםØjg}tqk|tמØ|gØמi~qtstoØץtsÒ{toØØ
Ø gsלzorm ØץkØz{ÎqmØkhgםץØtoØ}o|tמØØ
Ø zםqto ØmsØgq~k|ts|ÎØ|gØzkqhg{{ts|ÎØØ

Ø |{mqtstלץØtoØםztoØ|gØץkØqםztØÑkØtØÏjtØØ
Ø tØ|לt|tØsgØkzp}k{tמsg
h Ø ÏsgØjosgםØ |gØgoםØÒ~kØk|ץmqpnkÏØØ Ø
Ø gzםØgs{לtigØzgqgjkÏiץggØkØ~ÑqkØØ
Ø
Ø mØoqÑzm^ØmsØzkqt~ÎØtoØ|ץלgØØ Ø
Ø sgØiÏstosØhÎץggØgsלzormØztoØsgØÒhtsgØØ
Ø tØzkqh{{לtsØ|gØsgØzqth{לtosØtsØØ
Ø
Ø zgqgjtg|םØ~gqg|ÎqgØmØzkqt~Î ØØ Ø
Ø zgqÒ~tsgØoi~qםspØ|ÏsmqgØtoØ|gtÏ|toØØ
Ø igØsgØjqgmqtztmntמsØ|gØsgØgsgzo~ntמsØØ
οικονομικά.
mØiks|םmלØtoØ|gØםtsØg}tqלØmsØgsלzormØ
msØמzgnqt ØtØÅØjgmqkÏØtØzלitØgÏmלץØtoØ
םzpØk}gqץtkÏØmØjgj|gÏgØztoØg|t{tonkÏgØ
igØmsØk|zםsmmØpsØÅtz|ÑsØ~kjÏpsØ|gØigØmsØ
k|zםsmmØmØÎ{pmØt{|ÎØÂkØgjosgץÏkØ
|ØgsØgoÎØzkqÒ~k Øto{~לtsØkÏsgØjg}gsÎØ|gØ
δίνει το δικαίωμα στον πολίτη να ενημερωθεί και να
ozth{לkØØksלkØto
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Ένα πολεοδομικό σύστημα δεν αρκεί να
είναι ικανό να παράγει σχέδια ανάπτυξης
σε έγγραφα και χάρτες, αλλά και να μπορεί
να προωθεί, να καθοδηγεί και να ελέγχει
αποτελεσματικά την ανάπτυξη
και επί του εδάφους
Εκδηλώσεις του ΕΤΕΚ για θέματα ανάπτυξης

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι
αναμφισβήτητα μια πολυδιάστατη,
συμμετοχική διαδικασία που αποτελεί
το υπόβαθρο για την ορθολογική
ανάπτυξη ενός τόπου
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗ
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Πολεοδομικός Σχεδιασμός
– μια διαφορετική άποψη

לjgØmØjgj|gÏgØ~kjgץtמØsgØjÏstosØ
tØj|םØto Øtz|םØÏiץg

Øzt{ktjtם|ץØ~kjgםץØkÏsgØgsg}ץhÎmgØ
ץgØzt{ojלgm Øoץץkt~|ÎØjgj|gÏgØmØtztÏgØ
gztk{kÏØtØozםhgnqtØigØmsØtqnt{ti|ÎØgsלzormØ
ksםØםztoØtoØ~םtoØto ØץkgrמØ{{לps Ø
zkq{gץhלstsg ØmØgk}םqtØjg~kÏqmØ
psØ}o|ÑsØzםqpsØ|gØmØhÑץmØgsלzormØpsØ
z{םkpsØ|gØmØozgÏnqto ØץkØisÑץtsgØg}ksםØmØ
jg}{לmØztt|tמØzkqh{{לtstØjghÏpmØ
|gØjkrgipiÎØpsØgsnqÑzspsØjqgmqtÎpsØ
|gØg}kÒqtoØmsØgsgisÑqmØmØmץgÏgØ|gØgrÏgØ
toØ}o|tמØzkqh{{לtst ØmØtztÏgØsgØk|}qלlkgØ
ץÒpØmØ{k{tiץÒsmØ~qÎmØ|gØzqtgÏgØtoØ
(Økzo~ÏgØtoØt{ktjt|ץtמØ~kjgץtמØÒi|kgØ
kØץki{לtØhgnםץØmsØk}gqץtiÎØgztk{kץg|ÑsØ
jmץt|qg|ÑsØjgj|gÑsØo{{ti|tמØ~kjgץtמØ
|gØ{ÎmØzt{ktjt|ץÑsØgzt}לkps

gqלØtØץki{לtØhÎץgØmØkgipiÎØmØ
zt{ktjt|ץÎØstץtnkÏgØtsØk|ÒץhqmØtoØ Ø
tØמmץgØkrg|t{tonkÏØsgØ~p{gÏsk ØigÏØmØ|tspsÏgØ
jksØtØjÒ~m|kØtØמst{tØmØpØÒsgØgsgi|gÏtØ
πλαίσιο που θα οδηγούσε στον εξορθολογισμό
mØgsלzormØigØtØkoqמkqtØ|tsםØ|g{םØoÎØ
η αποστασιοποίηση οδήγησε σε μια «αμυντική»
לmØk|ØץÒqtoØpsØzt{ÑsØ|gØgsץkpzÏm|kØ
ץkØkz}o{g||םmgØ|gØjozÏgØztÒ{kץgØ
Îgs Ø|gØkrg|t{tonkÏØsgØkÏsg ØmØkzgsg{gץhgsץםksmØ
t|tjt|ץÎØgongqkÏg ØץkØmsØgjosgץÏgØkzht{ÎØ
k{Òi~toØ|gØmØoskzgiץםksmØgץpqmÏg Ø
sgØiÏstsgØmØzmiÎØzt{{ÑsØjksÑsØgØzt{ktjtל|ץØ
jqÑץksgØtoØםztoØoלØgØ}gsץםksgØgztk{tמsØ
καταστρατήγηση κάθε έννοιας δημοκρατίας και
ץÒpØmØgst~ÎØpsØgqץtjÏpsØq~Ñs ØtjmitמsØ
kØjqg|ÎØoz|םgmØmØtoÏg ØpsØ|tzÑsØ
|gØ~םpsØtoØt{ktjt|ץtמØ~kjgץt מØ
jmץtoqiÑsgØ|ggלkØ|gØkk{kץÒsgØÒrpØ
gzםØ|לnkØÒsstgØtqnt{tiץtמØ¿sgØzt{ktjtם|ץØ
מmץgØjksØgq|kÏØsgØkÏsgØ|gsםØsgØzgqלikØ~ÒjgØ
gsלzormØkØÒiiqg}gØ|gØ~לqk Øg{{לØ|gØsgØ
ץztqkÏØsgØzqtpnkÏ ØsgØ|gntjmikÏØ|gØsgØk{Òi~kØ
gztk{kץg|לØmsØgsלzormØ|gØkzÏØtoØkj}לto Ø
jgnÒtsgØgzgqgÎpØ|gØtoØץm~gsץtמØ
zq{םmmØ|gØkzht{ÎØtoØzt{ktjt|ץtמØk{Òi~toØ

tsØםztØץg Øto{~לts ØmØnkץtnkmץÒsmØ
jgj|gÏgØtoØt{ktjt|ץtמØ~kjgץtמØÒ~kØ
ÒstsgØzt{|ÎØ~qt לØץkØtoØk~st|qלkØםtoØ
Ò~tosØmsØk~stispÏg ØsgØץmsØjgjqgץgÏltosØtsØ
zqpgips|םØq{םtØØkץz{t|ÎØjkØpsØtz|ÑsØ
|tspsÑsØk|ØpsØzqgiלץpsØjksØkÏsgØtog|Î Ø
kÏkØigÏØgoםØnkל|ץØjksØzqth{Òzkg ØkÏkØigÏØ
jksØjgnÒtosØmsØkrkj|koץÒsmØisÑmØ|gØkץzkqÏg Ø
ÑkØץkØmsØ|gntq|ÎØoץht{ÎØtoØkØ{םgØgØ

ÇpqÏØץgØÒtgØjosgםmg ØgØztØzלspØ~Òjg Ø
םtØko}לsggØ|ØgsØkÏsg Øzqg||לØjksØÒ~tosØ
|gלץØgzt{מpØtoÏgØÎØ~qmםץmgØkØ~ÒmØ
ץkØgoÎØmsØzo~ÎØÒ~toץkØpØ|tspsÏgØthgqלØ
zkqnÑqgØhk{ÏpmØkלØgzםØkÏ|tØ|gØz{ÒtsØ
~qםsgØk}gqץtiÎØmØzt{ktjt|ץÎØstץtnkÏg Ø
tØ{םtØמmץgØgjosgkÏØsgØjqלkØzqt{mz| לØ
o~sלØg|t{tonÑsgØØkrk{Ïrk
ÂtØzkqםkqtØgskzoiץÒsmØkÏsgØץgØ|tspsÏg Ø
τόσο πιο εξελιγμένο είναι και το πολεοδομικό
της σύστημα και πιο ψηλά τα επίπεδα και η
gztk{kץg|םmgØtoØzt{ktjt|ץtמØ~kjgץtמØ
|gØzqtiqgץץgץtמØoםØjksØkÏsgØ|gn{םtoØo~gÏtØ
igÏØtØt{ktjtם|ץØ~kjgםץØkÏsgØÒ|}qgmØ
mØjmץt|qg|םmg ØpsØzqtkqgtÎpsØ|gØ
οραμάτων μιας οργανωμένης κοινωνίας και των
zt{ÑsØmØqtjt|ÑץkstØzgqלipitØgotמØtoØ
~kjgץtמØkÏsgØÒsgØztt|םØzkqh{{לtsØlpÎ Ø
jqgmqtztÏmm Øgsgo~Î ØץkØmsØztםmgØsgØ
k|}qלlkØmsØgqץts|ÎØosמzgqrm ØmsØtqqtzÏg Ø
msØ|ggsםmmØgsgi|Ñs ØtsØg{{m{tkhgםץØ
και την προνοητικότητα.
Øgztk{kץg|םmgØtoØt{ktjt|ץtמØ
~kjgץt מØpØz{gÏtoØgsלzorm ØjksØkrgqלgØ
םץstØgzםØmsØzt{|ÎØglÒsgØmØk|לtkØkrtoÏgØ
ÎØmsØtrojÒq|kgØpsØk~st|qgÑsØtØtztÏtØmsØ
ozmqktמs Øg{{לØkÏsgØץלkgØoso}gץÒsmØ|gØ
ץkØmsØpqÏץgsmØpsØzt{Ñs ØmsØ|ggsםmm

oskjmtztÏmmØpsØj|gpלץps Øg{{לØ|gØ
psØozt~qkÑkpsØtoØ|gØgztk{kÏØÒsjkrmØ|gØ
ץÒqtØtoØgzgtץמkstoØkhgץtמØpsØtqÏpsØztoØ
gsgz}םko|gØtØ~kjgםץØoskzלikgØ
oÎØmØpqÏץgsmØjksØץztqkÏØkØ|gץÏgØzkqÏzpmØ
sgØkÏsgØzmigÏgØqtÍztnÒkØosk~ÎØksmץÒqpm Ø
k|zgÏjkomØ|gØozthtÎnmmØmØjmץtoqiÏgØ
|gstÎpsØk|ØץÒqtoØpsØzt{Ñs ØץkØ|tzםØmØ
oskjmtztÏmmØtoØq{םtoØtoØtØzt{ktjt ם|ץØ
gsgzorg|םØiÏiskngØtoØםztoØ|gØtoØt}Ò{toØ
που προκύπτει από αυτή την εμπλοκή τους.
ÅgØzt{ktjtל|ץØkqig{kÏg ØzgqלipigØtoØ
t{ktjt|ץtמØ~kjgץt מØkÏsgØÒsgØkÏjtØ
|tsps|tמØoץht{gÏtoØץkØg}ץÏjqtץkØ
ozt~qkÑkØ|gØkonמsk ØםtØigØtoØ|qgtמskØ
םtØ|gØigØmsØkoqמkqmØ|tspsÏgØØzt{ÏkØ
δεν μπορεί να είναι παθητικοί δέκτες ή απλοί θεατές
gØjgjqgץglץםksg Øg{{לØÒ~tosØj|gÏpץgØ
|gØmץgs|ÎØozt~qÒpmØsgØispqÏltosØ|gØsgØ
osjqץלtosØmØjgםץq}pm ØkrÒ{rmØ|gØk}gqץtiÎØ
toØzםØmsØ{{לmØtØt{ktjtם|ץØ~kjgםץØ
o~sלØzqt~pqלØkqÎץmsØpsØzt{Ñs ØgistÑsgØ
τη σημαντικότητα του τόπου και τις ιδιαιτερότητες
psØgsnqÑzpsØtoØÅkÏstoץkØsgØrk~sץלkØmØ
|ץqt|{Ïץg|g ØםztoØgzgkÏgØkzץÒqtoØ~kjgםץØ
ץkØhלmØkrkj|koץÒsmØisÑmØpsØjkjtץÒspsØtoØ
|לnkØ םztoØØÒ{{kmØgoÎØmØisÑmØtjmikÏØ
msØjgםץq}pmØ םzpsØ~pqÏØzkqk~ץםkst ØmØ
jלhqpmØpsØ~gqg|mq|ÑsØtoØ|gØmØgjg|ÎØ
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μετατροπή τους σε τυποποιημένα τοπία με κύριο
isÑqץgØץgØkzgsg{gץhgsץםksmØtojkkqםmg

Συμμετοχικότητα στη λήψη
πολεοδομικών αποφάσεων

Øt{ktjtם|ץØ~kjgםץØkÏsgØksØ|gg|{kÏj Ø
zqtÒ|gmØmØ|to{tמqgØ|gØpsØkognmÑsØ
ץgØ|tspsÏgØÂgsØgØץÒ{mØgoÎØmØ|tspsÏgØ
gnלstsgØ|gØkÏsgØoץץÒt~t ØkskqiÑsgØ
ως υπεύθυνοι συνδημιουργοί του μέλλοντος της
|tspsÏgØgoÎ ØםkØ|gØtØ~kjgםץØoskÏskØ
msØgsלzormØ|gØkomץkqÏgØoםØjksØoztstkÏØץgØ
~ÒmØoztgiÎØkØk|ØpsØלspØkzgiÒØkץÎØ
kÏsgØmØkzt|tjtץm|ÎØ|q|ÎØjלnkmØץkØkzjÏprm Ø
zלstk ØtØ~kjgםץØsgØ}~לskØÒsgØ|g{מkqtØ
|ץםt ØםztoØtØלsnqpztØltosØkØÒsgØz{tמtØgzםØ
ko~לqkØk|םskØ|gØkץzkqÏkØ gst|םØkqigÎq Ø
םztoØmØgq~k|ts|ÎØgzt|לØgsnqÑzstØzqםpztØץkØ
|g{{לm{kØ~kjg|ÒØzqtkiiÏkØztoØg}tqtמsØ
msØÒsgrm ØmsØ|{Ïץg|g ØmØ~qÎmØpsØpÑsØ
o{|ÑsØ~kjgםץØztoØsgØkiioלgØmsØoikÏgØ
|gØmsØg}{לkg ØםztoØozלq~kØץÒqץsgØigØ{םtoØ
|gØjgÏkqgØigØØkozgnkÏØtלץjkØ~kjgםץØ
άρρηκτα συνδεδεμένος με την οικολογία του
םztoØ|gØgØjgÏkqgØgsnqÑzsg ØgsnqpztztÏmgØ
|gØ}o|לØ~gqg|mq|לØtoØt{ktjtם|ץØ
~kjgםץØםztoØ{םgØgØztØzלspØÒ~tosØhgnלØØ
qÏlkØtoØmsØgiלzmØ|gØtØkhgםץØmØ}מm Ø
toØzkqh{{לtstØ|gØmØlpÎ ØgsnqÑzsmØ|gØץm Ø
ץkØosgÏnmmØmØkiikstמØgrÏgØ|gØ~qmםץmg Ø
~םØםץstØpsØht|Ñs Øg{{לØ|gØght|ÑsØ
og|ÑsØt~kÏpsØm

ØםqtØ`oץץkt~|םmga ØkØjgj|gÏkØztoØ
g}tqtמsØ{ÎmØgzt}לkpsØÎØjgםץq}pmØzt{|ÑsØ
igØzt{ktjtל|ץØnÒץgg ØkץzkqÒ~kØmsØkzjÏprmØ
igØkץz{t|ÎØmØjgj|gÏgØ{ÎmØgzt}לkps Ø
~םØםץstØgqץtjÏpsØigØzt{ktjtל|ץØÎØosg}ÎØ
nÒץggØq~Ñs Øg{{לØ|gØtoØkoqמkqtoØ|tst מØ
tqigspץÒspsØ}tqÒpsos{םps Øg|ץםgØ|gØjpÑs Ø
ztoØÒ~tosØÒsstץtØo}ץÒqtsØ|gØkzmqkלltsgØÎØ
gz{לØksjg}ÒqtsgØigØgØnÒץggØgoלØjgs| לØ
mØoץץkt~|םmgØmØ{ÎmØzt{ktjt|ץÑsØ
gzt}לkpsØkrozg|tמkØ|gØmsØkskqiםØoץץkt~ÎØ
στον προγραμματισμό και στην κατάρτιση
|gØgoÑsØg|ץםgØpsØgsgzorg|ÑsØz{gÏpsØ
~kjÏpsØsלzorm ØgØtztÏgØkjqלltsgØ
tØksØ{םipØgzt}לk
¿sgØmץgs|םØhÎץgØzqtØgoÎØmsØ|gkמnosm Ø
tØz{gÏtØk|oi~qtsץtמØmØt{ktjt|ץÎØ
tץtnkÏg ØÒiskØץkØmsØtog|ÎØoץht{ÎØtoØ
Å ØץkØmØnÒzmØpsØzkqÏØt{ktjtץÏgØ|gØ
ÇpqtgrÏgØgqk||{Ïk ØgstsץÑsØØ
 ØÅtØsÒtØz{gÏtØkrÒgmØgÎkpsØ
κατά παρέκκλιση προέκυψε σε απάντηση στην
bgskzלq|kgcØ|gØbgjg}לskgcØtoØzqtÍzלq~tstØ
|gnkÑtØigØ~g{gqÑkØkØhלmØtoØsÒtoØ
gstsץtמØki|gnjqמnm|kØtØoץht{מtØk{ÒmØ
gqk||{ÏkpsØÆ ØztoØigØjÒ|gØ|gØz{ÒtsØ
~qםsgØgztk{kÏØnkץtnkmץÒstØץמhto{tØtoØ
Æztoqi|tמØoץhto{ÏtoØמqgØgqץtjםmgØtoØ
ÆØkÏsgØmØgrt{םimmØgÎkpsØ|gØmØoztht{ÎØ
z{ÎqpØgt{timץÒspsØkmiÎkps Øgsg}tq|לØ
ץkØmsØ|לmmØgzםØtØÆztoqi|םØoץht{מtØmØ
krtoÏg ØztoØzqth{ÒzkgØץkØhלmØtØלqnqtØ Ø
toØzkqÏØt{ktjtץÏgØ|gØÇpqtgrÏgØץםto ØigØ
~tqÎimmØzt{ktjt|ץÎØלjkgØ|gלØzgqÒ||{mØ
psØzqtstÑsØpsØ~kjÏpsØsלzorm
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Ένα σημαντικό
βήμα στα πλαίσια
εκσυγχρονισμού
της Πολεοδομικής
Νομοθεσίας, έγινε
με την ουσιαστική
συμβολή και του ΕΤΕΚ,
με τη θέσπιση των
περί Πολεοδομίας
και Χωροταξίας
(Παρεκκλίσεις)
Κανονισμών

Øq{םtØtoØÆØpØgskrלqmtoØ
oץhto{ko|tמØtqiלstoØkÏsgØzt{מØtog| םØ
προσδίδοντας στην αξιολογική διαδικασία
|gØmØ{ÎmØgzt}לkpsØkzÏØzt{ktjt|ץÑsØ
gÎkpsØigØgsgzמrk ØzkqםkqmØjg}לskgØ
|gØo{{ti|םmgØkØmØoץץkt~ÎØkØgoםØ
k|zqtÑzpsØmØÅtz|ÎØotjtÏ|mm ØtoØÅØ
|gnÑØ|gØgskrלqmps ØkispץÒstoØ|מqtoØ
gØzt{ktjtל|ץØnÒץggØץk{Ñs ØksjosgץÑskgØ
mØk|zqtÑzmmØkoqמkqpsØtלץjpsØmØ|tspsÏgØ
|gØks~מkgØmØoץץkt~|םmgØoלØgØ
~gqg|mq|לØtoØsÒtoØz{gÏtoØigØzgqk||{Ïk Ø
k|zmiלltosØ|gØgzםØmsØzkqÏØpsØ ks|ÑsØq~ÑsØ
toØt|m|tמØ|gÏtoØtץtnkÏg ØhtmnÑsgØ
ÒØmsØkr{לkmØmØg}ץhÎmmØztoØzqtÍzÎq~kØ
kØ~ÒmØץkØmsØץםmØץkg~kÏqmØpsØzt{ÑsØ
|gØmØ|g~oztÏgØgsg}tq|לØץkØtsØqםztØztoØ
{ktoqitמkØzqtmitoץÒspØtØמmץgØ~tqÎimmØ
zt{ktjt|ץÑsØgjkÑsØ|gלØzgqÒ||{mØpsØ~kjÏpsØ
sלzorm
ÒgØgzםØtoØ~k|tמØgstsץtמØzqth{ÒztsgØ
jgj|gÏkØtØtztÏkØozthtmntמs ØÑkØsgØ
jg}g{ÏlkgØkØץki{לtØhgnםץØmØksmץÒqpmØ|gØ
kץz{t|ÎØkzmqkgltץÒspsØÎØksjg}kqtץÒspsØץkqÑs Ø
םzpØkzÏmØ|gØmØjg}לskgØmsØkrÒgmØpsØ
gÎkpsØj|לØØzkqzÑkØםztoØzqth{ÒzkgØ
mØjksÒqikgØmםץpsØ|qtלkps ØםtØmØjg}לskg Ø
םtØ|gØmØkskqiםØoץץkt~ÎØpsØzt{ÑsØmØ
jgj|gÏgØkzoi~לstsgØkØץkig{מkqtØhgnםץ

Κάτι ανάλογο έγινε προσπάθεια να εδραιωθεί και
ץÒgØgzםØmsØ~k|לØzq}םgmØnÒzmØjgj|gÑs Ø
ץkØhלmØtØלqnqtØØtoØzkqÏØt{ktjtץÏgØ|gØ
ÇpqtgrÏgØץםto ØigØjkrgipiÎØjmםץpsØ
g|qtלkpsØ|gØoץץkt~ÎØtoØ|tst מØtØz{gÏtØ
k|zםsmmØ|gØgsgnkÑqmmØ~kjÏpsØsלzorm
ØzqםstkØigØjmםץgØoץץkt~Î ØÑkØsgØ
zgqg~kntמsØtØzqgiץg|ÒØko|gqÏkØigØtØ|tsםØ
sgØoץץk~לk ØzqttמØ{m}ntמsØtØgzt}לkØztoØ
Ò~tosØkzzÑkØtoØjÏtoØÎØØ|tsםmÒØ
to ØkØosjogםץØץkØmsØzqtÑnmmØ|gØnÒzmØ
jmץt|qg|ÑsØjgj|gÑsØoץץkt~ÎØtoØ|tstמØ
|gØtsØzt{ktjtם|ץØ~kjgםץzqtiqgץץg םץØ
kÏsgØץgØץÒntjtØztoØÒ~kØ|tzםØsgØkroÑkØtoØ
oץץÒt~toØtqigspץÒstoØ}tqkÏØÎØ|gØgz{tמØ
zt{ÏkØtØkzÏzkjtØpsØnמstspsØÒpØmØ
|gnÒqpmØjmםץpsØg|qtלkpsØ|gØgst|ÑsØ
igØtØ|tsםØjgj|gÑsØksngqqמskgØtØj{לtitØ
ץkgrמØpsØkץz{k|ץםkspsØץkqÑs ØpsØjmםץpsØ
{ktoqiÑs ØpsØgszqtpzkÑsØpsØzt{ÑsØ
|gØtלץjpsØtoØz{mnoץt מØ|gnÑØ|gØmØÒ|}qgmØ
jkÑs ØgzםkpsØ|gØkmiÎkps ØkץzkjÑstsgØ
ÒØmsØkskqiםØoץץkt~ÎØ|gØmØoץht{ÎØmsØ
|tst|ÎØjgj|gÏgØzqtiqgץץgץt מØks~מtsgØ
παράλληλα τη δημοκρατία.
ØkskqiםØjmםץgØoץץkt~ÎØץztqkÏØsgØhtmnÎkØ
toØgqםץjtoØigØtØ~kjgםץØsgØ|gg{ÎrtosØ
ØhÒ{kØozםØØzkqלkØ{מkØ|gØ
zqtלk ØץkØtØsgØ|ggtמsØksÎץkqt ØםtØÒ~tosØ
msØkonמsmØmØ{ÎmØgzt}לkpsØigØØgsלi|k Ø
τις προτεραιότητες και τις προτιμήσεις του κοινού
|g ØץkØmØ~qmץtztÏmmØmØzt{ץמmØisÑmØmØ
tz|ÎØ|tspsÏg ØsgØ|ggqÏtosØØgs{לtikØ
zt{|ÒØ|gØzqtiqץץלggØkØgsÏnkmØץkØØ
zgqgjtg|ÒØץknםjtoØboץץkt~Îc ØםgsØ
mØoskqigÏgØgsץkpzÏlkgØgsØץgØgsgi|gםmg Ø
ץztqkÏØsgØtjmiÎkØkØtog|םkqmØoץץkt~ÎØ
|gØkØ|g{מkqk Øjmץtoqi|םkqkØ{מkØgØ
kzÏץtsgØzt{ktjtל|ץØzqth{ÎץggØzqÒzkØtoØ
gqםץjtoØigØtØ~kjgםץzqtiqgץץgםץØsgØ
zלqtosØØgzt}לkØk|kÏskØztoØgs|gtzqÏltosØ
Øzqgiץg|ÒØ|tst|ÒØgsלi|kØ|gØgrÏk Ø
ενθαρρύνοντας την πίστη στη σκοπιμότητα και
mØ~qmםץmgØtoØzqt|מztstØgsgzorg|tמØ
~kjÏtoØÎØzqtiqץץלgt ØjÏstsgØmsØ|tsםmgØ
ένα προσωπικό στίγμα και δέσμευση ως προς την
kzo~ÏgØto
ØkץzkqÏgØÒ~kØ|ggjkÏrkØםØtØgztk{kץg|םØ
oץץkt~|םØ~kjgםץØ|gØzqtiqgץץgםץØ
krgqÑsgØgzםØj}לtqtoØg{{m{ÒsjktoØ
zgqלitskØØjgj|gÏgØzqÒzkØsgØkÏsgØg{mns לØ
boץzkq{gץhלstogc ØץkØ{םtoØtoØoץץÒt~toØ
|gØØkzmqkglץםkskØtלץjkØztoØ|g{tמsgØsgØ
Ò~tosØץםtØ|gלØtØjosgםØq{םtØØnÒmØmØ
|tsםmg ØpsØzt{Ñs ØzqÒzkØsgØÒ~kØtog|ÎØ
hgqמmgØmØ{ÎmØk{|ÎØgz}םgmØ|םØgot מØ
mØ|ohkqsm|ÎØozt~qÒpmØigØz{ÎqmØoztÎqrm ØץkØ
msØzgqt~ÎØt|tst|ץÑsØ|gØ{{לpsØzםqps ØzqÒzkØ
sgØnkpqkÏgØjkjtץÒsmØ|gØsgØkÏsgØzqt}gsÎØtoØ
oץץkÒ~tskØØk~st|qלkØngØzqÒzkØsgØjÏstosØ
g}kÏØ~םtoØ|gØsgØjko|t{מstosØmØoץץkt~|ÎØ
jgj|gÏgØgst|ÎØjght{מkom ØץkØmsØzgqt~ÎØ
psØ|gkonosÎqpsØtjmiÑs ØmØispץtjםmmØ
|gØpsØkrkj|koץÒspsØgzםkpsØ|gnÑØ|gØmØ
Òqkosg ØksÑØtØostsÏltskØØjgj|gÏkØngØ
πρέπει να διαθέτουν ηγετικές και οργανωτικές
ικανότητες και εμπειρία στην κοινοτική λειτουργία
|gØtqiלspm ØםzpØ|gØmØjosgםmgØsgØ~kqtמsØ
|ggלkØםztoØgzgkÏgØosgsk|ÎØ|g{לmrm Ø

ץÒgØgzםØmsØkzÏ{omØjg}tqÑsØ|gØmØpÎØ
jg~kÏqmØoi|qtoץםkspsØo}ץkqםsps
ÒhggØmØmץgs|םkqmØzq{|םmmØjksØkÏsgØ
mØnÒzmØ|gØםץstØjgj|gÑs Øg{{לØmØzgqgipi|ÎØ
~qÎmØmØtz|ÎØisÑmØץÒgØgzםØmsØkskqiםØ
|gØtog|ÎØkץz{t|ÎØpsØzt{ÑsØ~םtØkÏsgØ
mØjmץtoqiÏgØ|gØgsלzormØ|gstÎpsØ|gØmØzgqt~ÎØ
josgtÎpsØtoØzt{Ïk ØÑkØsgØkÏsgØkØnÒmØ
sgØgsgispqÏtos ØsgØgrt{tiÎtosØ|gØsgØozth{לtosØ
ØnÒtosØgØ|qÏץgØkqpÎץggØztoØg}tqtמsØ
kz{tiÒØץkgrמØjg}tqk|ÑsØksg{{g||ÑsØ
zt{ktjt|ץÑsØzt{|ÑsØ|gØgsgzorg|ÑsØ~םpsØ
|gØqםzpsØk}gqץtiÎØto ØgØtztÏgØsgØkjqלltsgØ
msØ|ggsםmmØpsØzkqhg{{ts|ÑsØjosgtÎpsØ
|gØzkqtqץÑs Ø|gnÑØ|gØpsØzqgiץg|ÑsØ
gsgi|ÑsØpsØ|tstÎpsØto
ØjmץtoqiÏgØ|gstÎpsØkÏsgØץgØץg|qלØ|gØ
osk~ÎØjgj|gÏgØmsØtztÏgØ{gץhלstosØץÒqtØ
{םgØgØksjg}kqץםksgØץÒqmØ|gØkrozg|tמkØםØ|לnkØ
stץtnk|םØz{gÏtØztoØg}tqלØmØoץץkt~|םmgØ
mØ{ÎmØzt{ktjt|ץÑsØgzt}לkpsØngØkÏsgØ
ozthtmnm|םØ|gØ~םØgzgitqko|םØÎØzkqtq|םØ
oÎØmØjgj|gÏgØjg{gץhלskØץkgrמØ{{לpsØ
|gØץknםjtoØgsלzormØgsnqÑzstoØjosg|ץt מØ
krtz{ÏltsgØ|gØtoØzt{ÏkØץkØmsØ|gsםmgØ
zgqgipi|ÎØoץץkt~ÎØkØtלץjk Ø|ggsםmmØ
psØgsgzorg|ÑsØzqtkqgtÎpsØ|gØjgםץq}pmØ
qgmi|ÑsØ|gØ~םpsØzgqgÏmmØzqtÍzםnkmØ
igØkzo~ÎØ|g{לmrmØmØjgj|gÏgØgoÎØkÏsgØ
mØzgqt~ÎØzqםhgmØmsØz{mqt}םqmm ØmØisÑmØ
και την εκπαίδευση που θα δίνει στους πολίτες
gØk~ÒiiogØsgØkskqitמsØgztk{kץg| לØpØץםtØ
oץץÒt~tØ|gØjgץtq}pÒØpsØgsgzorg|ÑsØ
zt{|ÑsØ|gØz{gÏpsØ|gØ|gלØzqtÒ|gmØtoØjÏtoØ
του μέλλοντος τους.

Σε συνέχεια των πιο πάνω, ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης παρεμβαίνει
καταθέτοντας τη δική του άποψη κάτω από τον
τίτλο «Συμμετοχικότητα και Διαφάνεια στη
λήψη πολεοδομικών αποφάσεων: Σύγκρουση
Συμφερόντων, εμπόδια και υλοποίηση
οράματος»
«Η σύγχρονη αντίληψη για αειφόρο ανάπτυξη έχει
διαφοροποιήσει τα τελευταία χρόνια τις προτεραιότητες
και τους στρατηγικούς μας στόχους σε ό,τι αφορά την
ανάπτυξη των πόλεων, των μικρότερων οικισμών και
της υπαίθρου μας. Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί
πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι’ αυτό
και καταγράφεται ως τέτοιος στην ίδια τη Συνθήκη της
Λισσαβόνας και διέπει πλέον όλες τις πολιτικές και τις
δράσεις της Ένωσης. Κατά τρόπο ανάλογο, η αειφόρος
ανάπτυξη αποτελεί κεντρικό άξονα της αναπτυξιακής
πολιτικής της Κυβέρνησης μας και, κατά συνέπεια,
οι αποφάσεις και πολιτικές μας για την περαιτέρω
οικονομική ανάπτυξη του τόπου διαμορφώνονται,
λαμβάνονται και υλοποιούνται μέσα στο πλαίσιο της
εθνικής στρατηγικής για προστασία του ευρύτερου
περιβάλλοντος, προς όφελος μιας κοινωνίας
πολιτών, όπου όλοι απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και
αισθάνονται ασφάλεια και εμπιστοσύνη, τόσο για το
δικό τους μέλλον, όσο και το μέλλον των παιδιών τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της
αειφόρου ανάπτυξης είναι, προφανώς, η συμμετοχή
του πολίτη και των φορέων που τον εκφράζουν σε
διάφορα επίπεδα στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή
των πολεοδομικών αποφάσεων. Εκείνων, δηλαδή,
των αποφάσεων που καθορίζουν, ουσιαστικά, είτε
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με άμεσο, είτε με έμμεσο τρόπο, τα χαρακτηριστικά
και την ποιότητα του φυσικού, του δομημένου
και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος μέσα στο
οποίο εργαζόμαστε, ζούμε, ξεκουραζόμαστε και
δημιουργούμε. Τέτοιες πολεοδομικές αποφάσεις
λαμβάνονται κατά κανόνα στο πεδίο του πολεοδομικού
και χωροταξικού σχεδιασμού, αλλά συχνά και
στο πλαίσιο της άσκησης πολεοδομικού ελέγχου
αιτήσεων για έργα ανάπτυξης.
Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών
έχουμε θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής και των
προσπαθειών μας την ουσιώδη αναβάθμιση των
προοπτικών συμμετοχικότητας στις διαδικασίες λήψης
πολεοδομικών αποφάσεων, αλλά και τη διασφάλιση
της διαφάνειας, τόσο σε ότι αφορά τις αποφάσεις
που λαμβάνονται, όσο και τις παραμέτρους που
λαμβάνονται υπόψη. Και αυτό, γιατί, επιπρόσθετα με
όσα ανέφερα πιο πάνω, θεωρούμε πως οι διαδικασίες
πολεοδομικού σχεδιασμού και άσκησης πολεοδομικού
ελέγχου αποτελούν κατεξοχήν δημοκρατικές
διαδικασίες, όπου οι συνθήκες διαφάνειας και
συμμετοχικότητας, βελτιώνουν τόσο την ποιότητα των
αποφάσεων, όσο και την κοινωνική τους αποδοχή.
Μέρος της συνολικής μας προσπάθειας αποτελεί και
η προτεραιότητα που αποδίδουμε στη μεταρρύθμιση
του Πολεοδομικού Συστήματος, αναφορικά με το
χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της Κύπρου.
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Στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου
Χριστόφια προνοείται η συμπλήρωση της ιεραρχίας
των Σχεδίων Ανάπτυξης, καθώς επίσης και η
ανακατανομή ρόλων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων στο
επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού, ώστε αυτός
να βρίσκεται πλησιέστερα στον πολίτη. Αμέσως μετά
την ολοκλήρωση της εργασίας που απομένει για τη
θεσμοθέτηση των νέων ρυθμίσεων για τη νομιμοποίηση
αναπτύξεων και την έκδοση εκσυγχρονισμένων τίτλων
ιδιοκτησίας, προγραμματίζουμε να προχωρήσουμε
με ταχύτητα για την τροποποίηση της Πολεοδομικής
Νομοθεσίας, ώστε να γίνει επιτέλους εφικτή η
εκπόνηση και δημοσίευση του Σχεδίου για τη Νήσο
και των Περιφερειακών Σχεδίων για ευρείες περιοχές
της Κύπρου, η θεσμοθέτηση των Ρυθμιστικών Σχεδίων
και η σταδιακή κατάργηση της Δήλωσης Πολιτικής,
υποκαθιστώντας την με άλλους τύπους Σχεδίων, που
θα εξειδικεύονται στις επιμέρους περιοχές αναφοράς
τους.

ενσωματωθούν σε αυτά θα επηρεάζουν τη ζωή του
συνόλου των πολιτών και θα έχουν άμεσες επιπτώσεις
στην οικονομία και την ανάπτυξη του τόπου μας
για την επόμενη πενταετία.
Βασικό και καινοτόμο συστατικό των νέων διαδικασιών
που ήδη εφαρμόζουμε είναι η διασφάλιση της άμεσης
ενημέρωσης και συμμετοχής του πολίτη σε κάθε στάδιο
μιας διαδικασίας που αναπόφευκτα έχει γίνει περίπλοκη
και εξαιρετικά απαιτητική. Ορισμένες από τις νέες αυτές
διαδικασίες προνοούνται στην Πολεοδομική Νομοθεσία,
αλλά πολλές άλλες ρυθμίσεις που υλοποιούνται
πηγάζουν από την ευαισθησία της Κυβέρνησης για
ουσιαστική συμμετοχή του πολίτη στη διαμόρφωση
των Σχεδίων Ανάπτυξης και για επαρκή ενημέρωση
του για τις παραμέτρους της διαδικασίας.
Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων δόθηκε σε κάθε
Τοπική Αρχή η ευκαιρία να ενημερωθεί και να
συνεισφέρει στην τελική μορφή της Έκθεσης του
Υπουργού για την αναθεώρηση των Τοπικών Σχεδίων.
Επίσης, έχει παρασχεθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο
πολίτη και φορέα η δυνατότητα έγκαιρης υποβολής
εισηγήσεων και απόψεων που λαμβάνονται υπόψη
από το Πολεοδομικό Συμβούλιο για την τροποποίηση
των Σχεδίων. Ταυτόχρονα, έχουν πραγματοποιηθεί
από το Πολεοδομικό Συμβούλιο Δημόσιες Ακροάσεις,
κατά τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα δημόσιας
κατάθεσης και παρουσίασης αντιπροσωπευτικών
απόψεων και εισηγήσεων.
Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί πως για πρώτη
φορά έχει ζητηθεί από όλες τις Τοπικές Αρχές
να διοργανώσουν δημόσιες συζητήσεις πριν την
επεξεργασία των προτάσεων που υπέβαλαν για την
τροποποίηση των Σχεδίων. Προάγοντας τη διαφάνεια
στη διαδικασία, έχουμε ζητήσει από κάθε Τοπική Αρχή
να δημοσιοποιήσει τις προτάσεις που θα καταθέσει
στο Κοινό Συμβούλιο, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής
διαφάνεια και ενημέρωση των πολιτών.

Εξίσου μεγάλη σημασία αποδίδουμε στην ανακατανομή
των εξουσιών εκπόνησης και έγκρισης των διαφόρων
τύπων Σχεδίων Ανάπτυξης, για να επιτρέψουμε στις
τοπικές κοινωνίες, μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
να αναλάβουν πιο άμεσα την ευθύνη του σχεδιασμού
των περιοχών τους. Ο άξονας αυτός της πολιτικής μας
συναρτάται άμεσα με την ολοκλήρωση της εργασίας
που με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο υλοποιούμε
αυτή την περίοδο σε ό,τι αφορά τη ριζική μεταρρύθμιση
του Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο.
Ανεξάρτητα από την κοσμογονία των αλλαγών που
επεξεργαζόμαστε, οι οποίες μεταβάλουν δραματικά το
πολεοδομικό, και όχι μόνο, τοπίο στην Κύπρο, έχουμε
ήδη διασφαλίσει τη σημαντικής κλίμακας αναβάθμιση
της συμμετοχικότητας και διαφάνειας στο πεδίο του
πολεοδομικού σχεδιασμού και κατά την υπό εξέλιξη
διαδικασία τροποποίησης οκτώ Τοπικών Σχεδίων και
της Δήλωσης Πολιτικής.

Στο επίπεδο της άσκησης πολεοδομικού ελέγχου
είναι γνωστό πως η Κυβέρνηση αυτή έχει αποδώσει
στον μελετητή σημαντικά περιθώρια αυτοελέγχου,
τα οποία έχουμε αποφασίσει ότι θα διευρύνουμε
στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στο διαδίκτυο
διατίθενται πληροφορίες αναφορικά με την πορεία
μελέτης των αιτήσεων, ώστε κάθε μελετητής να
γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία
της αίτησης του. Αποδίδουμε τεράστια σημασία στην
πλήρη μηχανογράφηση των εργασιών του Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως και προχωρούμε με
συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.
Παράλληλα, ήδη έχουμε υποβάλει στη Βουλή
των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο για την εισαγωγή
του αστικού αναδασμού, που αποτελεί ένα από τα
δυναμικότερα μέτρα ενεργού πολεοδομίας και που
θα λειτουργεί μέσα σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας.
Ταυτόχρονα, πολύ πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο
έχει εγκρίνει νομοσχέδιο που προνοεί για τη μεταφορά
αναπτυξιακών δικαιωμάτων μεταξύ ιδιοκτησιών
που επηρεάζονται από συγκεκριμένες πολεοδομικές
αποφάσεις. Οι δύο αυτές νέες νομοθεσίες θα
αποτελέσουν εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία που
θα επιτρέψουν, για πρώτη φορά μετά το 1990,
την υλοποίηση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης
με συνέπεια και ορθό προγραμματισμό.

Η αναθεώρηση των Σχεδίων Ανάπτυξης αποτελεί για
το Υπουργείο Εσωτερικών στρατηγική προτεραιότητα,
εφόσον οι πολεοδομικές ρυθμίσεις που θα

Θυμίζω, επίσης, πως η δέσμη των πέντε νομοσχεδίων,
που έχουμε καταθέσει και συζητούνται ακόμη
στη Βουλή των Αντιπροσώπων με τη σημαντική

συμμετοχή και του ΕΤΕΚ, αποτελεί ουσιώδες βήμα
για την υλοποίηση της στρατηγικής της Κυβέρνησης
στον τομέα της ανάπτυξης. Η δέσμη αυτή εκφράζει
την αντίληψη μας για τον τρόπο με τον οποίο
προσεγγίζονται και επιλύονται χρόνιες και πολύπλοκες
παθογένειες στις διαδικασίες αδειοδότησης, εκτέλεσης,
έγκρισης και εγγραφής οικοδομικών έργων.
Οι παθογένειες αυτές αντιμετωπίζονται όχι με
συνοπτικές, απλοϊκές ή πρόχειρες λύσεις. Επιχειρούμε
να λύσουμε ή και να κόψουμε, όταν αυτό είναι
αναγκαίο, τον σύγχρονο γόρδιο δεσμό της ανάπτυξης
με προτάσεις καλά μελετημένες, συνολικές και
ολοκληρωμένες, οι οποίες έχουν προκύψει μέσα από
διαδικασίες ενός ανοικτού και διαφανούς διαλόγου και
τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων και των
εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων.
Έχω την πεποίθηση ότι από τα ανωτέρω προκύπτει με
καθαρότητα πως η Κυβέρνηση μας αντιλαμβάνεται
τις αρχές της συμμετοχικότητας και της διαφάνειας
στις πολεοδομικές αποφάσεις. Ακόμα σημαντικότερα,
προκύπτει το πώς υλοποιούμε στην πράξη τις πολιτικές
μας επιλογές. Είμαστε βέβαιοι πως κάθε πολίτης,
κάθε μελετητής, κάθε τοπική αρχή ήδη αισθάνονται
τις αλλαγές και τις καινοτομίες. Δεσμευόμαστε
να συνεχίσουμε το έργο μας με ταχύτητα και
αποτελεσματικότητα».
Νεοκλής Συλικιώτης
Υπουργός Εσωτερικών

«Οι διαδικασίες
πολεοδομικού
σχεδιασμού
και άσκησης
πολεοδομικού ελέγχου
αποτελούν κατεξοχήν
δημοκρατικές
διαδικασίες»
Την εφαρμογή στην πράξη μιας πολεοδομικής
πολιτικής αναλύει ο Δήμαρχος Λεμεσού κ.
Ανδρέας Χρίστου, επικεντρώνοντας στις απειλές
και ευκαιρίες από την ανάπτυξη της πόλης μέσα
από την ενίσχυση του ιστορικού κέντρου:
«Το ιστορικό κέντρο της Λεμεσού παρότι δεν είχε
υποστεί τις βαριές συνέπειες του διαχωρισμού
και της πράσινης γραμμής ως η Λευκωσία, για μια σειρά
λόγους υπέστη πληθυσμιακή αφαίμαξη, ενώ τελευταία
μετακινήθηκαν και πολυάριθμες κρατικές υπηρεσίες
σε περιοχές εκτός του κέντρου.
Η σημαντική θετική αλλαγή ήλθε με την απόφαση
για χωροθέτηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
(ΤΕΠΑΚ) στο κέντρο της πόλης, αποκαθιστώντας και
αξιοποιώντας σειρά αξιόλογων διατηρητέων και μη
κτηρίων – κρατικά και ιδιωτικά – και δημιουργώντας

ταυτόχρονα μια μεγάλη δυναμική με τις ανάγκες
για υπηρεσίες (διατροφής, ψυχαγωγίας κλπ), όπως
και για στέγαση των φοιτητών και των εργαζομένων
στο ΤΕΠΑΚ.
Αυτά τα νέα δεδομένα, αλλά και η σταθερή πολιτική
του Δημοτικού Συμβουλίου για πλήρη ανάπτυξη και
αξιοποίηση όλου του παραθαλάσσιου μετώπου της
πόλης οδήγησαν σε σειρά σημαντικών εξελίξεων:
eÚ ÅntÚuzu{zÐrqnÚnÚlyp~n|ÔtnÚht֦yzhnÚÚ
της Ακτής Ολυμπίων με παρόμοιο, πρόσθετο
έργο στην Ακτή Εναερίου.
eÚ ÅntÚhyuylr֦qnÚ{hÚyhr֦kunÚupÚhozn{u֨ÚÚ
πάρκου (Φυτίδιο Αθλητικό Κέντρο) στο χώρο
του ΓΣΟ.
eÚ ÅntÚÔthrsnÚlrjhÓtÚjhÚht֦yzhnÚupÚyhzu֨ÚÚ
λιμανιού, το οποίο θα αποδοθεί στο κοινό ως
χώρος περιπάτου, ψυχαγωγίας και αναψυχής,
μαζί με τη χρήση του ως ψαρολίμανο.
eÚ ÅntÚÔthrsnÚlrjhÓtÚjhÚuÚ|ljhz֧ytuuÚÔrjuÚÚ
της Μαρίνας σε περιοχή που εφάπτεται του
ιστορικού κέντρου.
eÚ ÅntÚhy֧}hnÚjhÚyuzluku|{ÐÚ{hÚ~qruhs{ÐÚÚ
μελέτη της μεγάλης παραθαλάσσιας περιοχής
μεταξύ παλιού και νέου λιμανιού, υπό το φως
μάλιστα της σταδιακής αποχώρησης από την
περιοχή των υφιστάμενων βιομηχανικών
μονάδων.
Σε αυτά τα πλαίσια και υπό το φως των πιο πάνω
εξελίξεων έγινε κατορθωτή η χρηματοδότηση από τα
διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τεσσάρων
σημαντικών έργων που αφορούν το κέντρο της
Λεμεσού:
1. Πλήρης ανακατασκευή και ανακαίνιση του
Παττιχείου Θεάτρου.
2. Δημιουργία γραμμικού πάρκου μήκος 6.5
χιλιομέτρων στον ποταμό Γαρύλλη.
3. Κατασκευή του παραθαλάσσιου πολυλειτουργικού
πάρκου στην επίχωση.
4. Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης
από τον ποταμό Γαρύλλη στα δυτικά μέχρι
την οδό Ανεξαρτησίας στα ανατολικά.
Θα αναφερθούμε εκτενέστερα μόνο στο τελευταίο από
τα τέσσερα έργα, διότι συνάδει με το θέμα.
Στόχος του έργου είναι η αναστροφή της υφιστάμενης
κατάστασης περιθωριοποίησης του κέντρου πόλης
μέσα από σχεδιασμένες επεμβάσεις, κυκλοφοριακής
διαχείρισης, οργάνωσης και ανάδειξης του. Γενικότερα
αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ζωτικότητας του
κέντρου με έμφαση στη διατήρηση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της περιοχής.
Περιλαμβάνει μια σειρά από εργασίες ανάπλασης
ως ακολούθως:
eÚ tÑ~pnÚ{hÚpyujluyuÑnnÚqtÚpynrlÓtÚÚ
κοινής ωφέλειας σε όλη την έκταση του πυρήνα.
eÚ yu~llp{֧Ú֨n|hÚu|irÑqtÚpk֦qt Ú
όπου χρειάζεται.
eÚ th{hh{lpÐÚylmukru|Ñqt
eÚ hh{lpÐÚyuknzhukr֧|qt
eÚ zh{֧rqnÚÚlyÑrqnÚkr֧|qt
eÚ ÅuyuÔ~tnnÚlÚlyzlj|ÔthÚn|lÑh
eÚ ltkru}֨lpn
eÚ tÑ~pnÚÐÚht{h֦hnÚuk{u֨Ú}q|u֨
eÚ h|֧r}qnÚ|{rÓtÚyzhlÓtÚuÚuyuÑlÚ
να αποτελούν χώρους για συνάθροιση
και κοινωνικές δραστηριότητες.
eÚ utukru|ÐlÚ{hÚylmukru|ÐlÚkr֧|qt
eÚ ÔrhÚ{p{zu}urh{ÐÚkh~lÑrnÚÚ
Ú
περιλαμβανομένων ειδικών ρυθμίσεων
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για περιορισμό των μετακινήσεων αυτοκινήτων
και άλλων τροχοφόρων.
Το έργο έχει ως γνώμονα το σύνθετο λειτουργικό
ρόλο που πρέπει να έχουν οι εν λόγω χώροι, ώστε
να βοηθήσουν στην σύνδεση του κέντρου της πόλης
με τις υπόλοιπες περιοχές.
Επιδιώκεται ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου
του κέντρου σαν το επίκεντρο των κοινωνικών,
πολιτιστικών και άλλων τοπικών δραστηριοτήτων
που θα ικανοποιούν τις ανάγκες τόσο των κατοίκων της
περιοχής, όσο και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.
Θα επιδιωχθεί και αποκατάσταση των όψεων των
κατοικιών, σε επιλεγμένα σημεία του κέντρου
της πόλης, για προστασία του παραδοσιακού
αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της περιοχής και διατήρηση
της συνοχής του πολεοδομικού ιστού.
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eÚ ¿zlj~uÚ{hÚhpnrÐÚhpt֧|lpnÚ
της στάθμευσης.
eÚ qrÑklÚhyu{zl{ÐÚ{p{zu}urÑhÚÚ
Ú
λεωφορείων.
eÚ qÐÚ{hÚu|u֧|ur}nÚÐ|htnÚl֧kupÚÚls֧kupÚÚ
και τρόπου διακίνησης στην περιοχή (πινακίδες
κατευθύνσεων, ονομασίες οδών κλπ).
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το σύνολο των έργων
που γίνονται στο κέντρο της πόλης και γύρω
από αυτό, περικλείουν κατά κύριο λόγο
σημαντικές ευκαιρίες για οικονομική
ανάπτυξη της περιοχής, για τόνωση της
εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας,
για δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης
και νέων επαγγελμάτων και – με την ίδρυση του
ΤΕΠΑΚ – τόνωση της κοινωνικής και πολιτιστικής
παρουσίας που ποτέ δεν είχε το κέντρο».

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η ποιοτική και
αισθητική αναβάθμιση και η αναβίωση του κέντρου
της Λεμεσού.

Ανδρέας Χρίστου
Δήμαρχος Λεμεσού

Οι στόχοι του έργου αναλυτικότερα είναι οι εξής:
eÚ hÚyru}ÔrlÚ{p{zu}urh{ÐÚhyup|}֧rnnÚÚ
στην περιοχή.
eÚ hÚkn|uprjÐlÚntÚ{h֦zznznÚpyuku|ÐÚÚ Ú
για εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης
(π.χ. περπάτημα, ποδήλατο).
eÚ hÚp|yznrÓlÚ{hÚlrhr~ÐlÚuÚuk{֧ÚkÑ{puÚÚ
έτσι ώστε να διοχετεύει τη ροή των αυτοκινήτων
σε επιλεγμένους κύριους άξονες, για να υπάρξει
αποφόρτιση των τοπικών δρόμων.
eÚ Úuy{uÑÚkr֧|uÚohÚ|lhrhyu֨tÚlÚkr֧|upÚÚ
ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομους.
eÚ lÚhÚtÔhÚÔrjhÚÔ|}hnÚohÚkÑklhÚutÚylm֧ Ú
στο ποδήλατο και στο λεωφορείο.
eÚ hÚkh}hzÑmlÚntÚl֨{uznÚkh{ÑtnnÚjhÚ
πεζούς και ποδηλάτες και τη σύνδεση των
ανοικτών χώρων μέσα από ένα ολοκληρωμένο
δίκτυο πεζόδρομων.
eÚ hÚkh}hzÑmlÚnÚk֦olnÚ~ÓrqtÚ֦o|lpnÚÚ
εργαζομένων και πελατών σε ενιαίους χώρους
και την παροχή διευκολύνσεων για σκοπούς
στάθμευσης και τροφοδοσίας.
eÚ hÚhthpj{ruÐlÚuÚkÑ{puÚkn|uÑqtÚÚ Ú
μεταφορών με τρόπο που να μη συγκρούεται με
άλλους τρόπους διακίνησης και να εξυπηρετεί
όλη την έκταση του κέντρου της πόλης.
eÚ hÚilzÓlÚnÚ֨tklnÚnÚyhrhzh{ÐÚÚ Ú
λεωφόρου με τη λεωφόρο Φρ. Ρούσβελτ
αναβαθμίζοντας την υφιστάμενη εκατέρωθεν
της νησίδας Τάλια και Θουκή.
eÚ hÚhsuyunou֨tÚuÚh{uÑÚlzl֨olru
χώροι / πλατείες.
eÚ hÚn|htou֨tÚ{hÚhthkl~ou֨tÚ{֦yuhÚ|tn|lÑhÚÚ
και αξιόλογα χτίσματα τα οποία πρέπει να είναι
ορατά από απόσταση.
Τα μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης που
προτείνονται περιλαμβάνουν:
eÚ utukru|ÐlÚih{ÓtÚkr֧|qtÚupÚ{Ôtrup
eÚ lrur|֧ÚqtÚyrui֦lqtÚlÚ{֨rupÚkr֧|up
eÚ lmukru|ÐlÚylru~Ót

Οδική Ασφάλεια
Ευαισθητοποιημένο το Επιμελητήριο για την οδική
g}{לkgØgsÒzorkØzt|Ï{mØ|gØostsץÒsmØjqלm Ø
ץkØgztÒ{kץgØÎץkqgØsgØkÏsgØhg|םØkgÏqtØ
mØjmץtoqiÏgØzt{|ÎØtØnÒץg ØoץץkÒ~tsgØ
nkץtnkmץÒsgØtØgi|מzqtØoץht{מtØj|ÎØ
}{לkg
ÅtØ qgmi|םØ~ÒjtØigØmsØj|ÎØ}{לkgØ
Ø^ØØztoØk|zםsmkØtØÅØigØmØץkÏpmØ
psØqt~gÏpsØgo~mלץpsØ|gØpsØsk|qÑsØkØ
qt~gÏgØgo~ÎץggØ|gלØØgztk{kÏØmsØkzÏmץmØ
zt{|ÎØtoØqלtoØpØzqtØmsØgsץkÑzmØ
toØzqth{ÎץgtØÅtØk|ÒץhqtØtoØØtØ
zץk{mÎqtØosoztiq}לkØgzםØtoØzqÑtoØ
}tqkÏtqigsץtמØmsØמzqtØmsØ oqpzgÌ|ÎØ
ÇלqgØj|ÎØ}{לkgØgsg{gץhלstsgØmØ
jÒץkomØigØzqtÑnmmØjqלkpsØigØmØץkÏpmØ
psØqt~gÏpsØgo~mלץpsØ
Ø oqpzgÌ|ÎØÇלqgØj|ÎØ}{לkgØkÏsgØ
ץgØoץץkt~|ÎØz{g}םqץgØgztk{tץמksmØgzםØ
kgqÏk Øo{{םito Økqkosm|tמØtqigsץtמØ
|gØjmםץkØgq~Ò ØtØtztÏkØgsg{gץhלstosØsgØ
πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες δράσεις και
ץtqלltsgØØtqnÒØzqg||ÒØtoØץkØ~םtØsgØ
kz{מtosØgØzqth{ÎץggØtj|ÎØg}{לkgØztoØ
gsץkpzÏltosØtØ|gnmץkqsםØtoØzkqh{{לts
ÅtØzץk{mÎqtØoץץkÒ~kØkskqiלØkØoqpzgÌ|לØ
qkosm|לØqtiqץץלggØigØmsØj|ÎØ}{לkg Ø
םzpØtØ 2/3%ØØ2NADØ3AFESXØ%DTCASINMØ4AQGESEDØ
ASØ9NTMGØ0ENOKE ØtØ 3502%-%Ø3TLLAQXØAMDØ
0TBKICASINMØNFØ"ERSØ0QACSICERØNFØSHEØ%TQNOEAMØ5MINMØ
|gØgØ3!242%ØØØØ 3NCIAKØ!SSISTDERØIMØ2NADØ4QAÞCØ
2IRJØIMØ%TQNOEØ|jÏjkØ~k|םØksmץkqp|םØo{| םØ
jtqigsÑskØkץsלqgØ|gØjg{ÒrkØץkØ~םtØmsØ
kognmtztÏmmØpsØzt{ÑsØ|gØpsØgq~ÑsØ|gØmØ
~לqgrmØmØgztk{kץg|םkqmØjosgÎØzt{|Î

Το Επιμελητήριο ανέπτυξε ποικίλη και
συντονισμένη δράση για την οδική ασφάλεια
με αποτέλεσμα σήμερα να είναι βασικός εταίρος
στη δημιουργία πολιτικής στο θέμα αυτό

Πολιτιστική κληρονομιά
ØjqלmØ|gØtØnÒkØtoØÅØםtØigØmsØ
προστασία όσο και την ανάδειξη της πολιτιστικής
|{mqtstלץØk|}qלltsgØץÒpØkzqtzÑs Øץk{kÑs Ø
k|zqtpzÎkps ØzgqkץhלkpsØigØnÒץggØztoØ
προκύπτουν αλλά και μέσω διαλέξεων- ημερίδων
|gØoqpzgÌ|ÑsØzqtiqgלץץpsØztoØ{gץhלskØץÒqtØ
לikØnÒkØtoØÅØkÏsg
dØ ØjmץtoqiÏgØq~kÏtoØsmץkÏpsØ
dØ ØzqtgÏggsלjkrmØg{{לØ|gØpÎØjg~kÏqmØØ
της πολιτιστικής κληρονομιάς.
dØ gqÒץhgmØ|gØispץtjםmm
dØ k{ÏpmØmØstץtnkÏgØ|gØ|sÎqpsØigØgØØ
Ø q~gÏgØsmץkÏgØ|gØgmqmÒgØ|gØjmץtoqiÏgØØ
Ø ץmqÑtoØskÑkqpsØgr{םtipsØt|tjtץÑsØ
dØ zםץq}pmØץÒpØkץsgqÏpsØ{םpsØps
εμπλεκομένων για τη σημασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και το σωστό
τρόπο αποκατάστασης.
¿ץzqg|mØzqtzלnkgØtoØÅØsgØÒ~kØץgØztØ
|gntq|ÎØzqt}tqלØtsØzt{םץØkÏsgØ|gØ
η επικείμενη δημιουργία του πολιτιστικού και
|zgjko|tמØ|ÒsqtoØtoØzץk{mmqÏto Ø
jÏz{gØgzםØtØo}ץלkstØtÏ|mץgØtoØmØko|pÏg
Ò{mØtoØÅØoץץkkÏ~gsØkØkzqtzÒØtoØ
{{ms|tמØ)#/-/3Ø)MSEQMASINMAKØ#NTMCIKØNMØ
-NMTLEMSRØAMDØ3ISER ØqiםkqgØoלnm|kØ
kzqtzÎØigØmsØjmץtoqiÏgØozqg|tמØ)#/-/3Ø
ץÒ~qØ|gØtØØ|t{tמnpØoלnm|gsØkzqtzÒØ
smץkÏpsØztoØ|gntjmitמsØ|gØoץhto{kמtosØ
το ΕΤΕΚ σε θέματα της αρμοδιότητας τους.
Το ΕΤΕΚ κλήθηκε πολλάκις στη Βουλή για να
γνωμοδοτήσει σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς
םzpØ
dØ
Ø
dØ
Ø
Ø
dØ
dØ
Ø
dØ
Ø

ÅmØjלpmØpsØt~tiqg}ÑsØ
mØk||{mÏgØØiÏgØלzgØmØkץkם
ÅtsØ kqÏØsÒikqmØsmץkÏpsØ|gØØ
Ø
ig{לץpsØkØgst|tמØ~ÑqtoØ|gØtjtמØØ
ץםtØ
ÅtsØ zkqÏØjgmqmÒpsØt|tjtץÑsØץםt
ÅmsØzqtgÏg ØosÎqmmØ|gØgzt|gלgmØØ
ץtoto{ץgs|ÑsØץsmץkÏpsØ|gØkץÒspsØ
ÅmØjg}{מgrmØmØzt{|ÎØ|{mqtstלץØØ
|gØמsgrmØgq~kÏtoØ|mqÏpsØzqtØjgÎqmm

Ø
Ø
dØ
Ø
Ø
Ø
dØ

zgqkץhלkØ gØtoØÏjtoØ{םitoØÒiskØØ
zgqÒץhgmØ|gØigØmØtsÎØg|kjtsÏg
gqÒץhgmØzqtØmsØq~kz|tzÎØמzqtoØigØØ
msØgst|tjץםmmØtoØÒtoØgnkjq|tמØgtמØ|gØØ
zqtØmsØz|tzÎØ}לtoØigØmsØgst|tjץםmmØØ
toØÒtoØgnkjq|tמØgtמØ}לtoØ
gqÒץhgmØzqtØtØÆztoqikÏtØgjkÏgØigØØ
το θέμα της αποκατάστασης του Παγκυπρίου
Γυμνασίου.

Κατά καιρούς δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας
ztoØk|zםsmgsØgztozÑkØ|gØץk{ÒkØםzpØ
igØzgqלjkiץgØץkלØtØkםץØmsØ}לt
kØoskqigÏgØץkØtØ~pqםØÒqgØqksÎØozÒiqgkØ
zqp|םt{{tØץkØÏ{tØ t{|םØלmØ`ØksÑØkØ
{{לmØzkqÏzpmØÒisgsØץk{ÒkØigØÒ{ki~tØg|ÑsØ
|gØgsk|ץÑsØץk{kÑsØkØ|gg|kog|לØ
~ÒjgØr{מspsØ|gg|koÑsØ|gØ|kzלqpsØ
kØgq~gt{ti|tמØ~Ñqto
ÅtØ%4%+ØoskqiלlkgØץkØmsØ5./03ØigØzqtÑnmmØ
j|tst|ÑsØzqtiqgלץץpsØgØz{gÏgØgoלØÒiskØ
ץk{ÒmØ|gØg|t{tמnpØgzt|gלgmØ|gØhk{ÏpmØ
psØhtmnm|ÑsØ|mqÏpsØtoØkץÒstoØÇg{לØto{לsØ
Åk|ÒØmØלqsg|gØtלץm|kØץk{ÒmØkzÏmØץkØ
Ï{tØ gqtמgØ|gלgmØpsØ|mqÏpsØmØtsÎØ
toØzt{םtoØsjqÒg
mץgs|ÎØÎgsØmØosk}tqלØtoØzץk{mmqÏtoØtØ
j{לtitØigØkrkמqkmØqםztoØosמzgqrmØtoØÒtoØ
mץt|tמØkiלqtoØko|pÏgØ|gØq~gt{ti|ÑsØ
Ευρημάτων.
kØzqpthto{ÏgØtoØÅØjmץtoqikÏgØmØ
z{g}םqץgØigØmsØ¿qkosgØ|gØÅk~st{tiÏgØtsØ
tץÒgØpsØ|gg|koÑsØץgØk|ØpsØtלץjpsØkqigÏgØ
mØtztÏgØkÏsgØ|gØmØ לץjgØt{|ÎØ
Κληρονομιάς».
ÅtØÅØÒ{ghkØץÒqtØkØoqpzgÌ|לØqkosm|לØ
προγράμματα με επίκεντρο την πολιτιστική
|{mqtstלץØםzpØgØ,%/.!2$/ Ø#)4!$%,Ø|gØ
"XYAMSITLØEAQKXØ)RKALØ|gØjtqiלspkØmץkqÏjkØ
ץkØ~םtØmsØkzםץq}pmØpsØץk{ÑsØtoØםzp
dØ
Ø
dØ
dØ
Ø
dØ
Ø

ks|ÒØgq~ÒØ|gØk}gqץtiÒØgzt|gלgmØØ
ץsmץkÏpsØ|gØtq|ÑsØ|gg|koÑsØ
kץtÏØ|gØsmץkÏgØ Øt|ץÎØzt|gלgm
Økzmץts|םmgØmsØgzt|gלgmØ
mØq~k|ts|ÎØ|{mqtstלץ
Ø~ÒjgØg~kÏqmØpsØtq|ÑsØ{םkpsØ
mØktikÏtoØ|gØhpםץmgØ

Το ΕΤΕΚ εκπροσωπείται στην επιτροπή Διατήρησης
Πολιτιστικής κληρονομιάς του κυπριακού οργανισμού
τυποποίησης και στην εθνική επιτροπή για τη
διοργάνωση της Ευρωπαϊκής ημέρας κληρονομιάς.
mץgs|ÎØÎgsØkzÏmØmØoץץkt~ÎØץk{ÑsØtoØÅØ
kØkqigÎqtØigØmsØzgqg|t{tמnmmØmØץמhgmØ
mØ qgsלjgØigØmsØgq~k|ts|ÎØ|{mqtstלץ
ksØÎgsØ{ÏikØtØzgqkץhלkØtoØÅØzqtØ}tqkÏØ
ztoØ|gÒqk}gsØmsØzt{|ÎØ|{mqtst לץØ
jgÑltsgØץsmץkÏgØksÑØ{{לtkØgלץmkØ}tqkÏØ
gzםØtØsgØ|לstosØgsgzמrkØztoØngØlÎץpsgsØtØ
zt{|םØץgØzkqh{{לtsØםzpØigØzgqלjkiץg
dØ
Ø
Ø
dØ
Ø
Ø
dØ
Ø
Ø

לpmØtoØq~ts|tמØt{מgØ|gØmØØ Ø
tלØgoqÏjmØmØko|pÏgØ|gØpsØ
ztnm|ÑsØktjtÏtoØmØkץkם
ÎqrmØmsØgz}םgmØigØzkltjqtץtztÏmmØØ
psØtjÑsØÎjqgØ|gØsggiםqtoØmsØg{לØØ
ko|pÏgØ
gqÒץhgmØzqtØmsØk||{mg|ÎØØ
Ø
kzqtzÎØtoØgtמØzt{םtoØgqsלhgØØ Ø
|gØiÏtoØg|gqÏtoØtØqםht{tØigØgongÏqkkØØ

Αποκαλυπτήρια τοιχογραφίας
σε διατηρητέα οικοδομή του ΕΤΕΚ
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Για τεχνικά θέματα,
ο κύριος λόγος
είναι πρώτιστα
τεχνοοικονομικός
και για το λόγο
αυτό θα πρέπει να
προσεγγίζονται με τη
μέγιστη σοβαρότητα
και να μένουν μακριά
από πολιτικά και άλλα
συμφέροντα
Το οίκημα του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Επιστημονική τεκμηρίωση και τεχνοοικονομική
ανάλυση πριν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων
για σημαντικά ζητήματα
ÏkØtØnÒץgØg}tqלØmsØgsgnkÑqmmØpsØ
zt{ktjt|ץÑsØlpsÑs ØkÏkØmsØkzÏ{omØtoØojg|tמØ
zqth{Îץgt ØkÏkØmsØÒ{komØtoØ}o|tמØgkqÏto Ø
tØÅØzkמkØםØmØt{kÏgØÒ~kØozt~qÒpmØzqsØ
mØ{ÎmØgz}םgmØsgØk|ץmqÑskØk~stt|tstל|ץØ
|gØsgØksmץkqÑskØץkØjg}לskgØtoØzt{Ïk
mםץkØolmÎkØgzםØØtztÏkØgztoלlkØ
mØhלgstØmØkzmץts|ÎØk|ץmqÏpmØkÏsg
k|ØzqttץÏto ØץmØzgqgipi|ÒØ|gØ|gלץØ}tqלØg|ץםmØ
|gØlmץtiםskØigØtØnÒץgØztoØkrkלltos
sÑØk{מtigØkqpÎץggØztoØkikÏqtsgØgzםØtsØ
απλό πολίτη πρέπει να αναλύονται και με συνέπεια
sgØgzgsÑsgØץkØkzלq|kgØgqgmqtץמkØØ
z{kÏkØ}tqÒØץkØץki{לtØzqth{mץgםץØmØghÒ{Ø
ztoØjmץtoqikÏgØgzםØØjm{ÑkØ|gØgzt|{ÏstokØ
k|ץÎkØjg}םqps ØgqץtjÏpsØ|gØץm Ø}tqÒpsØ|gØ
gץםps ØץkØgztÒ{kץgØmØjmץtoqiÏgØמi~omØ
tsØzt{Ïm Øg{{לØ|gØgsmo~ÏgØigØmsØtqnםmgØ
psØ~kqץÑsØztoØiÏstsg
ÅtØzץk{mÎqtØoztiqgץץÏlkØםØigØk~s|לØnÒץggØ
|gØnÒץggØץm~gs|Î ØtØ|מqtØ{םitØkÏsgØzqÑgØ
k~stt|tstם|ץØ|gØigØtØ{םitØgoםØngØzqÒzkØsgØ
zqtkiiÏltsgØץkØmØץÒimØthgqםmgØ|gØsgØ
ץÒstosØץg|qלØgzםØzt{|לØ|gØ{{לgØo}ץÒqtsg Ø

ztoØjoo~ÑØ}gÏskgØsgØkzmqkלltosØtqץÒskØgzםØ
τις τοποθετήσεις που γίνονται. Ως εκ τούτου οι όποιες
gzםkØ|gØzqth{mץgץtÏØ|ggÏnksgØngØzqÒzkØ
sgØ{gץhלstosØozםmØØzt{{gz{ÒØzgqgץÒqtoØ
toØnÒץgt ØsgØkÏsgØoi|k|qץÒskØkØ~ÒmØץkØ
ØgjosgץÏkØztoØkstzÏltsgØ|gØsgØostjkמtsgØ
κατά το δυνατόν από εισηγήσεις για την πορεία
που θα πρέπει να ακολουθηθεί.
ÅtØÅk~s|םØzץk{mÎqt ØkhץםkstØtØj|gÏpץgØtoØ
καθενός να τοποθετείται σε σημαντικά θέματα για τον
םzt ØkznoץkÏØ{םtØtØkץz{k|ץםkstØsgØ{ktoqitמsØ
ץkØqםztØkzt|tjtץm|םØ~pqÏØsgØgisttמsØ םØzÒqgØ
από τις αναντίλεκτα σημαντικές και πολυεπίπεδες
zt{|ÒØjgלkØto ØtØ|לnkØÒttØnÒץgØ
zgqgץÒskØ|gלØhלmØk~s|םØ|g ØpØzqtØtמkØØ
zo~ÒØto ØngØzqÒzkØgzgqgÏmgØsgØgsץkpzÏlkgØ
ως τέτοιο.
Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στους τομείς
της μηχανικής επιστήμης
ztk{kÏØ|tsÎØzgqgjt~ÎØםØmØisÑmØkÏsgØtØ
|oqÏgq~tØzgqלitsgØt|tst|ץÎØgsלzormØØ
מi~qtskØt|tstץÏkØ|g ØigØtØ{םitØgo םØםtØ
mØoqpzgÌ|ÎØ¿spm ØםtØ|gØ{{לkØgskzoiץÒskØ
~ÑqkØÒ~tosØgzt}gÏkØsgØkzksjמtosØmץgs|tמØ
πόρους στην παραγωγή και αξιοποίηση νέας
kzmץts|ÎØ|gØk~st{ti|ÎØisÑmØ

kqgÒqp ØmØÒqkosgØgztk{kÏØgsgzםzgtØץÒqtØ
mØt|tst|ץÎØjqgmqםmg Ø|gnÑØosk}ÒqkØ
στην ανάπτυξη με θέσεις εργασίας και παραγωγή
|gstץםpsØzqtÌםspsØ|gØsÒgØisÑm ØmsØ
kzÏ{omØzqth{mלץpsØoikÏg Øzkqh{{לtst Ø
ksÒqikgØ|gØ|tsps|ÎØost~ÎØ|gØmsØ
k|zgÏjkomØtoØgsnqÑzstoØjosg|ץtמ

msØgk}םqtØ|gg|kog|ÎØgsלzorm ØmsØtj|ÎØ
oץzkq}tqלØ|gØg}{לkg ØmsØkskqikg|ÎØgzםjtmØ
gØ|Ïqg ØtsØ~kjgםץØ|gØk}gqץtiÎØמi~qtspsØ
k~st{tiÑsØz{mqt}tq|Î ØmØzqtgÏgØtoØ
zkqh{{לtst ØmsØk}gqץtiÎØgsgskÑץpsØ
zmiÑsØksÒqikg ØmØhk{ÏpmØmØztםmgØ
psØt|tjt|ץÑsØo{|Ñs

ØמzqtØjgnÒkØkqkosm|םØjosgם|ץØom{ÎØ
ztםmgØםtØksםØmØ~Ñqg ØםtØ|gØtØ
εξωτερικό. Παρόλα αυτά η Κύπρος υστερεί
mץgs| לØkØ~ÒmØץkØ{{לkØ~Ñqk ØםtsØg}tqלØtØ
zttםØtoØg|gnלqtoØki~ÑqtoØzqtÌםstØ Ø
ztoØg}kqÑskØmsØÒqkosgØ|gØgsלzormØץkØםץstØ
 Ø|gØÒ~kØץki{לtØjqץםtØsgØjgsמkØץÒ~qØ
sgØ}nלkØtØkzjp|ץםkstØØkzÏØtoØ

Πλατφόρμα για την Έρευνα και την Τεχνολογία
στις Κατασκευές στην Κύπρο

ÅtØzץk{mÎqtØkÏ~kØgzםØspqÏØnÒkØpØ
προτεραιότητα του την ενημέρωση και εμπλοκή του
σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά Προγράμματα. Το ΕΤΕΚ
zkqgÒqpØkzkjÏprkØmsØksnלqqosmØpsØץm~gs|ÑsØ
mØoץץkt~ÎØtoØkØkqkosm|לØ|gØkoqpzgÌ|לØ
zqtiqץץלggØ|gØjkץkמm|kØsgØzgqÒ~kØjt|m|ÎØ
και άλλη υποστήριξη σε όσα μέλη επιθυμούν
sgØoץץkÒ~tosØkØkqkosm|לØzqtiqץץלggØ
gØØ~qםsgØzgqtoÏgØtoØtØzץk{mÎqtØ
oץץkkÏ~kØkØto{~לtsØØ~qmץgtjttץמksgØ
ερευνητικά ή και ευρωπαϊκά προγράμματα με θέματα

ØtץÒgØpsØ|gg|koÑsØgztk{kÏØÒsgsØgzםØtoØ
σημαντικότερους κλάδους της κυπριακής οικονομίας.
Ø|{לjtØgoםØÒ~kØץgØץÒmØosk}tqלØmØ
לrmØtoØØtØ|gnלqtØns|םØqtÌםs Ø
ksÑØץÒ~qØ|gØtØØkzÒjkrkØom{tמØqonץtמØ
gsלzormØØg|gnלqmØgrÏgØzgqgipiÎØtoØtץÒgØ
rkzkqsלØgØØjØkoqÑØץkØÒsgØץki{לtØzttםØsgØ
gztk{kÏØzqtnÒץksmØgrÏgØØ|{לjtØgzg~t{kÏØ
zÒqgsØpsØØ~{לjpsØgץםpsØzkqÏzto Øjm{gjÎØ
ØtoØkz|kqjÑØgzg~t{tץמkstoØz{mnoץtמØ
Δεδομένου μάλιστα ότι η κάθε θέση εργασίας σε
αυτόν δημιουργεί 2 επιπλέον θέσεις εργασίας
msØt|tstץÏg ØkØmץgs|tמØzgqgipi|tמØ
|gØkz~kqmץg|tמØtץkÏ ØtoØtztÏtoØmØ
Κύπρος εξακολουθεί να διαθέτει ανταγωνιστικά
z{ktsk|Îץgg ØgzgkÏgØsgØ{m}ntמsØץk{kmץÒsgØ
|gØt{t|{mqpץÒsgØץÒqgØigØmsØhpםץmלØ
toØØgsץkÑzmØpsØzqth{mלץpsØtoØ
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

|gg|kog|tמØtץÒgØkÏsgØk}|Î Øgq|kÏØ
sgØks~onkÏØץkØqםztØthgqםØ|gØomץg|םØ
mØgzg~{םmm ØmØgsלzorm ØmØzgqgipi|םmg Ø
mØztםmgØ|gØmØg}{לkg
¿sgØgzםØgØjg~qts|לØzqth{ÎץggØtoØ|{לjtoØ
kÏsgØmØץkpץÒsmØoץht{ÎØtoØtץm~gs|tמØ^Ø
Κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα έρευνας
|gØk~st{ti|ÎØgsלzorm ØmØtztÏgØtjmikÏØmØ
jלhqpmØmØgsgips|םmgØ|gØkrpqÒ}kgØ
toØØ|ozqg|ÎØ|gg|kog|ÎØhtץm~gsÏgØ
krg|t{tonkÏØsgØgsץkpzÏlkØzqth{ÎץggØztםmg Ø
g}{לkgØ|gØzgqgipi|םmg ØztoØgzgtמsØ
άμεσες ερευνητικές δράσεις για την επίλυση τους και
οι οποίες πρέπει να ενθαρρυνθούν. Επίσης σημαντική
ץkqÏjgØpsØץm~gs|ÑsØץkØkj|םmgØØ|gg|koÒ Ø
g~t{tמsgØץkØmsØzgqgipiÎØÒqipsØ|gØÒ~tosØzt{מØ
zkqtqץÒsmØÒpØgsמzgq|mØoץץkt~ÎØgØnÒץggØ
krÒ{rmØmØk~st{tiÏgØpsØ|gg|koÑsØmØ
hk{ÏpmØmØztםmgØ|gØmØ|gsttץÏg
gץhלstsgØozםmØgØztØzלspØtØÅ ØץkØ
zqpthto{ÏgØtoØ|gØ|stץמkstØץÒgØgØz{gÏgØ
της ευρύτερης ευρωπαϊκής αντίληψης για δημιουργία
kns|ÑsØz{g}םqץpsØigØmsØÒqkosgØkØj}לtqtoØ
tץkÏØmØt|tstץÏg ØzqםkskØmØjmץtoqiÏgØmØ
{g}םqץgØigØmsØ¿qkosgØ|gØmsØÅk~st{tiÏgØ
στις Κατασκευές στην Κύπρο (ΠΕΤΕΚΚ).
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H ΠΕΤΕΚΚ ολοκλήρωσε το 2010 την εκπόνηση
mØqgmi|ÎØglÒsgØigØmsØÒqkosgØ|gØmsØ
k~st{tiÏgØtsØtץÒgØpsØ|gg|koÑsØmsØמzqtØ
msØglÒsgØ|ggiq}לtsgØ|gØk|ץmqÑstsgØ
igØzqÑmØ}tqלØmsØמzqtØtØkqkosm|ÒØ
προτεραιότητες και οι ανάγκες της κατασκευαστικής
htץm~gsÏgØkØnÒץggØÒqkosgØ|gØk~st{ti|ÎØ
gsלzormØØglÒsgØmØÅØgsgץÒskgØ
sgØosk}ÒqkØmץgs|לØtØץk{{ts|םØ~kjgםץØ
kns|ÑsØkqkosm|ÑsØzqtiqgלץץpsØ|gØkok{zkÏØ
να καλύψει ένα σημαντικό κενό που παρατηρείται
στη διαδικασία αυτή σήμερα.
kqgÒqpØmØglÒsgØztoØktלץm|kØngØ
zgqtogkÏØkØ{םtoØtoØgqםץjtoØ}tqkÏØ
και η ΠΕΤΕΚΚ αναμένει ότι θα ενεργοποιήσει
mØoץht{ÎØtoØhtץm~gs|tמØ|{לjtoØ|gØngØ
hk{ÑkØØkzjםkØÒqkosgØ|gØk~st{ti|ÎØ
gsלzormØmsØ|gg|kog|ÎØhtץm~gsÏg ØngØ
oץh{לkØmsØksÏ~omØmØkrpqÒ}kgØ|gØmØ
ανταγωνιστικότητας του κυπριακού κατασκευαστικού
|{לjto Øg{{לØ|gØmsØkzkrkqigÏgØ|gØk}gqץtiÎØ
psØgsgi|gÏpsØtץkg|ÑsØzt{|ÑsØ|gØzqg||ÑsØ
Επένδυση στον Μηχανικό
Øzqt}tqלØpsØמzqpsØץm~gs|ÑsØmsØgsלzormØ
mØ~Ñqg Øg{{לØ|gØiks|םkqgØzqtØmsØ|tspsÏg Ø
υπήρξε σημαντική πριν ακόμα από την ίδρυση της
ozqg|ÎØmץt|qgÏgØwםt ØץkØmsØgsg|ÎqormØ
mØozqg|ÎØmץt|qgÏg ØtØq{םtØpsØץm~gs|ÑsØ
gztjkÏ~nm|kØg|ץםmØztØ|gntq|םØÅtØØ
ץkg}ÒqtsgØtØsktמgtØgskrלqmtØ|qלtØ
gqץtjםmkØztoØg}tqtמsØmØ{ÎmØmץgs|ÑsØ
qgmi|ÑsØgzt}לkps ØtØtztÏkØzqtmitץמksgØ
{gץhלstsgsØgzםØmsØgzt|t|qg|ÎØ|ohÒqsmmØ
Ågo~םqtsg ØtØמzqtØgsg{gץhלstosØkrØt{t|{ÎqtoØ
konמskØztoØigØjk|gkÏkØhלqosgsØmØqkgs|ÎØ
ot|qgtqÏgØqiםkqg Ø|gØץkØmsØ|ggqt}ÎØ
ztoØkzÒ}kqkØmØ~ÑqgØmØtoq||ÎØkht{Î ØtØ|qÏץtØ
q{םtØpsØמzqpsØץm~gs|ÑsØmsØgst|tjץםmmØ
mØ~ÑqgØgsgz}םko|gØgsgjk|sמkgØk|ØsÒtoØg}t מØ

msØzqtzלnkgØgsץkÑzmØmØqgipjÏg Ø
απαιτείται η έντονη δραστηριοποίηση των Κύπριων
ץm~gs|ÑsØigØÒqigØÒigmØpsØzqt}מips Ø
igØmsØgzt|gלgmØpsØlmץÑsØg{{לØ|gØ
igØmsØgsםqnpmØpsØoztjtץÑsØmØ~Ñqg
Øq{םtØpsØץm~gs|ÑsØozÎqrkØ{tzםsØjgÏkqgØ
mץgs|םØzqsØg|ץםmØmsØÏjqomØtoØÅk~s|tמØ
zץk{mmqÏtoØoÎØmØ|gÏqgØgsץלrmØpsØץm~gs|ÑsØ
kØ{םtØtØ}ץלgØmØt|tst|ץÎØ|gØ|tsps|ÎØ
δραστηριότητας του τόπου αποτέλεσε ένα εκ
psØz{ÒtsØmץgs|ÑsØ{םipsØztoØÑnmgsØtoØ
zqpkqiלkØÏjqomØtoØÅk~s|tמØzץk{mmqÏtoØ
στις κινητοποιήσεις της δεκαετίας του 1980.
g|םØgÏmץgØto ØmØgsgisÑqmØtoØq{םtoØ
toØץm~gs|tמØmsØgsלzormØmØ|tspsÏgØ
|gØmØgzםjtmØtsØk~s|םØ|ץםtØtoØq{םtoØ
που δικαιωματικά του ανήκει.
ksØkÏsgØ{{לpkØo~gÏtØםØtØstץtnÒmØzkqÒ{ghkØ
tמmØg|qhÑØmsØzgqץלkqtØmsØÏjgØmØstץtnkÏgØ
toØzץk{mmqÏtoØ}ץמpsgØץkØtØ¾qnqtØØtoØ
ץםto ØtØtץt{titoץÒspØjgÏkqgØ}{םjtrtØ
|tzםØÏjqomØtoØÅk~s|tמØzץk{mmqÏtoØkÏsg
mØzqtgipiÎØmØkzÎץmØtoØj}לtqtoØtץkÏØ
ztoØ~kÏltsgØץkØmsØkj|םmgØpsØץk{ÑsØto Ø
mØץm~gs|ÎØ|gØmØk~st{tiÏgØiks|לØ|gØmsØ
gsלzorÎØtoØigØgotjמsgץmØt|tst|ץÎ Ø|tsps|ÎØ
και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας».
kØmsØÏjqomØ{tzםsØtoØÅØjÏskgØz{Òts Ø
|gØץkØhלmØtØsץםt ØmØgqץtjםmgØtsØk~s|םØ
|ץםtØsgØץk{kלØ tztgjÎztkØkzmץts| לØ
k~s| לØk~stt|tstל|ץØÎØgsgzorg|לØnÒץgg Ø
ztoØ~kÏltsgØץkØtzttjÎztkØ|{לjtØmØץm~gs|ÎØ
kzÎץmØ|gØsgØjgozÑskØgzםkØ;¾qnqtØ=
ÅtמtØtØq{םtØtoØÅk~s|tמØzץk{mmqÏto Øjm{gjÎØ
mØjgםץq}pmØk|ץmqpץÒsmØלztm ØץÒgØgzםØtsØ
zqth{mץgםץØ|gØmsØgsg{{giÎØgzםkpsØpsØ|gnaØ
{מmØkj|ÑsØigØgØmץgs|לØk~s|לØnÒץggØztoØ
~kÏltsgØץkØmØץm~gs|ÎØkzÎץmØ|gØgzg~t{tמsØ
tsØםzt ØksÑØÏitoqgØgztk{kÏØmץgs|ÎØ
j|gÏpmØpsØÏjpsØpsØozqÏpsØץm~gs|Ñs ØkÏsgØ
σημαντικότερο να αναγνωριστεί ότι αποτελεί
κατάκτηση της ίδιας της κυπριακής κοινωνίας.
Ο Νέος Μηχανικός:
εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση
kØmsØÏjqomØtoØÅØtØÏ{tØtoØץm~gs|tמØ
gztjÏjkgØz{Òts ØhלkØstץtnkÏg Øgzt|{k|לØ
|gØםץstØkØzqttst~מgØלtץgØsםkØmØkrÒ{rmØ
goÎØqonץÏltsgØgØj|gÑץggØ|gØzqtsץםgØ
psØץm~gs|Ñs ØtØozt~qkÑkØtoØÒsgsØpsØ
osgjÒ{}psØtoØg{{לØ|g Ø|oqםkqg Ø
έναντι των εντολέων τους.
zםØgØzqÑgØ~qםsgØÏjqomØtoØÅk~s|tמØ
Επιμελητηρίου γίνεται αντιληπτό ότι η ραγδαία
krÒ{rmØmØץm~gs|Î Øg{{לØ|gØmØk~st{tiÏgØ
iks|םkqgØץÒgØgzםØmsØÒqkosg Ø|gntמgsØ
απαραίτητη την ανάγκη διερεύνησης τρόπων
igØosk~ÎØgsghלnץmØtoØkzgiiÒ{ץgt
kØמstץtØ~qts|םØjלmץg ØץkלØgzםØmsØÏjqomØ
toØzץk{mmqÏto ØkzhkhgÑskgØםØgoםØngØ
ץztqtמkØsgØkzko~nkÏØםץstØץkØmsØkgipiÎØ
zqםnkpsØgzgÎkps ØzÒqgØgzםØk|kÏskØztoØ
g}tqtמsØgØg|gjmץgÌ|לØzqtםsgØpsØץm~gs|ÑsØ
~םtØkÏsgØsgØjg}g{kÏØםØtØץm~gs|tÏ ØzÒqgØ
gzםØØg|gjmץgÌ|ÒØtoØisÑk Ø krtz{ÏltsgØ
osk~ÑØ|gØ|g{{לm{gØץkØØgzgqgÏmkØisÑkØ

που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με
ץkig{מkqmØkzלq|kgØØjgq|ÑØgorgsץםkskØ
ozt~qkÑkØto
tØz{gÏtØtמtØtØÅk~s|םØzץk{mÎqtØ
zqt~ÑqmkØØgq~ÒØtoØsÒtoØgÑsgØjosgל|ץØ
|gØzÒo~kØtØØmsØÏjqomØ|gØ{ktoqiÏgØtoØ
ÒsqtoØ|zgÏjkomØÅ ØispםØpØØ
gלØgØzqÑgØ~qםsgØ{ktoqiÏgØtoØtØÒsqtØ
zÒo~kØkØץki{לtØhgnםץØtsØgq~|םØ~םtØztoØkÏ~kØ
knkÏØztoØg}tqtמkØmsØzqt}tq לØzqtØtoØ
ץm~gs|t מØmØjosgםmgØzgqg|t{tמnmm Ø
ÒsgsØ~gץm{tמØ|םto ØztoØsgØjg}g{ÏlkØ
mØhpםץmgØtoØ|Òsqto Øk|zgjko|ÑsØ|gØ
kzץtq}p|ÑsØkץsgqÏps ØoskjqÏps ØmץkqÏjpsØ
|gØ{{לpsØk|jm{ÑkpsØ|ØpsØhg|ÑsØ~םpsØpsØ
k|zgjko|ÑsØk|jm{ÑkpsØztoØjtqigsÑstsg Ø
gzםØtØØkÏsgØtØkץz{toםץØpsØisÑkpsØ
psØץm~gs|ÑsØkØk~s|לØnÒץggØztoØksÑØkÏsgØ
mץgs|לØigØmsØtqnÎØ|לmmØtoØkzgiiÒ{ץgt Ø
kstמtØjksØzkq{gץhלstsgØmØjjg||ÎØ{מmØ
g|gjmץgÌ|ÑsØzqtiqgלץץpsØkqgÒqp ØץÒgØgzםØ
gØk|zgjko|לØkץsלqgØztoØjtqigsÑstsg Ø
kzoi~לskgØmØksmץÒqpmØpsØץm~gs|ÑsØםtsØ
g}tqלØtØ~מtsØstם|ץØz{gÏtØztoØqonץÏlkØmsØ
|לmmØtoØkzgiiÒ{ץgtØtoØץm~gs|tמØmsØמzqtØ
gØtØ|tzםØgo םØgØzqtiqץץלggØk|zgÏjkomØtoØ
ÒsqtoØzkq{gץhלstsgØםtØzqtiqץץלggØztoØ
g}tqtמsØstץtnkÏk ØםtØ|gØ{{לgØztoØÒ~tosØ~ÒmØ
ץkØkrkj|koץÒskØstץtnkÏk ØigØtsØ|לnkØ|{לjtØ
rk~pqל
ØzqtzלnkkØץםpØtoØÅØjksØgץgtמsØ
kØgoםØÅtØ ØtØÅØzqt~pqלØmsØ
kzkrkqigÏgØzqםgmØztoØzkq{gץhלskØØ
gzgÎkØozt~qkp|ÎØz{ÒtsØk|zgÏjkom Ø
δομημένης πρακτικής άσκησης αλλά και εξετάσεων
igØ|tztמØkiiqg}ÎØkqgÒqp ØmsØzqםgmØ
zkq{gץhלskgØ|gØmØjkqkמsmmØ{{לpsØqםzpsØ
ztoØsgØjg}g{ÏltosØםØgØץÒ{mØtoØÅØngØ
Ò~tosØz{Òts ØzÒqgsØgzםØgØgzgqgÏmgØg|gjmץgÌ|לØ
k}םjg ØØgzgqgÏmkØzqg||ÒØisÑk ØigØtoØ
|{לjtoØztoØgzgkÏg ØigØØozt~qkÑkØtoØ
ztoØgztqqÒtosØgzםØ~k|ÒØץkØmsØ|לmmØtoØ
επαγγέλματος νομοθεσίες.
ÅtØ ØץkלØgzםØץki{לmØzqtzלnkgØztoØ
zkq{ץלhgskØmØo{{tiÎØgzםkpsØgzםØtoØ
k|zqtÑztoØ{םpsØpsØ|{לjps Øgztt{ÎØ
kqpmץgt{tiÏps ØktץgÏgØ~k|ÑsØstץt~kjÏpsØ
|gØ|gstsץÑsØ|gØץkלØgzםØץg|qלØolÎmmØgØ
gqםץjgØÑץggØtoØÅk~s|tמØzץk{mmqÏto ØtØ
ks|םØoץht{מtØtoØÅØksÒ|qskØ|gaØgq~ÎsØmsØ
zqtÑnmmØqtztztm|tמØstץt~kjÏtoØztoØsgØjÏskØ
mØjosgםmg ØץkלØgzםØzלqtjtØmØgzgqgÏmmØ
ץkghg|ÎØzkqםjto ØtØzץk{mÎqtØsgØgzgkÏØ
igØ|tztמØkiiqg}ÎØgØmqÑgØk{ÑsØtoØ
Å ØigØoi|k|qץÒstoØ|{לjto ØjtץmץÒsmØ
zqg||ÎØ|לmmØhלkØoi|k|qץÒsmØjgj|gÏgØ
ztoØzkq{gץhלskØmØoץz{ÎqpmØgzםØtoØgmÒØ
~k|tמØhh{gqÏtoØ|gØmsØkiiqg}ÎØtoØkØkj|םØ
ץmqÑtØg|tץמkspsØץm~gs|ÑsØ
kØhלmØmsØÏjgØgz}םgmØtoØ ks|tמØoץhto{ÏtoØ
|gntqÏm|kØtØk{~לtØisp|םØgs|kÏץkstØ
k|zgÏjkomØpsØץm~gs|ÑsØ|gלØmØjלq|kgØmØ
zkqםjtoØzqg||ÎØ|לmm ØםtØkØ~ÒmØץkØ
Øozt~qkÑkØtoØÒsgsØpsØosgjÒ{}ps Ø
g{{לØ|gØpØzqtØtoØkst{kÏØto ØםzpØ
απορρέουν από τους κανονισμούς δεοντολογίας
toØÅ Øg{{לØkj|םkqg Ø|gØigØtsØ|לnkØ|{לjtØ

rk~pq לØØgzgqgÏmkØisÑkØztoØngØzqÒzkØ
sgØ|gÒ~tosØkØ~ÒmØץkØ{{לkØ~k|ÒØ
ץkØmsØ|לmmØtoØkzgiiÒ{ץgtØtoØstץtnkÏk Ø
αλλά και καλές πρακτικές που απαραίτητα θα
zqÒzkØsgØispqÏltosØÑkØsgØ}ÒqtosØץkØkzo~ÏgØ
kØzÒqgØmsØgztt{ÎØtoØpØץm~gs|tÏ
ÅtØ ks|םØoץht{מtØgzt}לkØkzÏmØmsØץלkmØ
zqtÑnmmØtoØnÒץgtØztoØg}tqלØmsØjosgםmgØ
διενέργειας από το Επιμελητήριο εξετάσεων για
|tztמØkiiqg}Î ØigØtoØÏjtoØ|{לjto ØÑkØ
sgØjg}g{ÏlkgØםØץkØmsØkiiqg}ÎØtoØtØ
mqÑtØk{Ñs ØtØsÒtØץm~gs|tÏØÒ~tosØkrtz{kÏØ
ץkØØgzgqgÏmkØisÑkØÑkØsgØ}ÒqtosØץkØ
kzo~ÏgØkØzÒqgØmØj|מt{mØgztt{ÎØto
ÏsgØmץgs|םØkzÏmØsgØgsg}kqnkÏØםØtØ ks|םØ
oץht{מtØtoØÅ Ø|gלØmØolÎmmØpsØ
mץgs|ÑsØgoÑsØnkלץps ØkzkÎץgskØםØtØnÒץgØ
mØk|zgÏjkomØpsØץm~gs|ÑsØjksØg}tqלØםץstØ
toØsÒtoØtØz{gÏtØtמt ØtØ ks|םØoץht{מtØ
gzt}לkØםØngØzqÒzkØsgØץk{kmnkÏØ|gØsgØknkÏØ
zqtØolÎmmØtØץלktØץÒ{{tsØ|gØtØlÎmץgØ
ztoØg}tqלØmsØozt~qkp|ÎØzgØk|zgÏjkomØpsØ
ץm~gs|ÑsØztoØkÏsgØÎjmØץÒ{mØtoØÅ ØzngsםsØ
συνδέοντας τούτο με την ανανέωση της άδειας
|לmmØkzgiiÒ{ץgtØwםt ØgsgispqÏltsgØ
ØjgkqםmkØtoØ|לnkØ|{לjto Øg{{לØ|gØmsØ
πιθανή ανάγκη η τροποποίηση της νομοθεσίας
sgØostjkokÏØ|gØgzםØ{{לkØ~k|ÒØqonץÏk Ø
םzpØmØjmץtoqiÏgØץmqÑtoØץk{kmÑs ØigØtoØ
|{לjtoØztoØ|gntqÏltsgØmØ~k|ÎØzkqÏØtjÑsØ
|gØt|tjtץÑsØstץtnkÏg ØtØnÒץgØgsgץÒskgØsgØ
gzg~t{ÎkØtØzץk{mÎqtØtØץלktØץÒ{{ts

Η αντιμετώπιση των
προβλημάτων του
κατασκευαστικού
τομέα είναι εφικτή,
αρκεί να ενισχυθεί
με τρόπο σοβαρό
και συστηματικό
η απασχόληση,
η ανάπτυξη, η
παραγωγικότητα,
η ποιότητα και η
ασφάλεια
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Προοπτική Εργοδότησης

Προώθηση Επαγγέλματος: Καθοδήγηση

Πολυκλαδικότητα

kØmsØkÏtjtØץgØtØsÒtØgÑsgØtØ|ms|םØmsØ
gsÑgmØ|gØgsÑkqmØk|zgÏjkomØmsØמzqtØ
jg}tqtztkÏgØØkgipiÎØgzםØtØØmØ
~k|ÎØstץtnkÏgØ|gØmØÏjqomØjp|ÑsØ
zgskzmץÏpsØmsØמzqt Økz}ÒqkØgoץםggØ|gØ
gsgz}םko|gØmץgs|ÎØgמrmmØtsØgqnםץØpsØ
|g~םpsØÏ{psØztojÑs ØםtØtoØ|{לjtoØ
mØץm~gs|ÎØkzÎץmØםtØ|gØkoqמkqgØ{Òts Ø
mØz{ktm}ÏgØpsØgzt}tÏpsØ~t{ÑsØץÒmØ
k|zgÏjkomØosk~ÏltosØigØztojÒØkØgsÑkqtØ
|gØgsÑgtØkzÏzkjtØk|zgÏjkom ØtjmiÑsgØ
msØמzqtØkØkzÏzkjgØgrtlÎ{kogØkØ~ÒmØץkØtØ
zttםØsÒpsØztoØkÏsgØ|לt~tØÏ{psØztojÑsØ
gsÑkqmØk|zgÏjkomØ¾{{pk ØtØikitsםØgoםØ
o~sלØgsg}ÒqkgØpØÒsjkrmØtoØjgÏkqgØom{tמØ
kzzÒjtoØztoØ~gqg|mqÏlkØtØ|ozqg|םØkqig|םØ
δυναμικό.

Øq{םtØtoØÅk~s|tמØzץk{mmqÏtoØpםt Ø
jksØg}tqלØםץstØgØץÒ{mØtoØtמkØtoØ|g~םtoØ
zqtםspsØmØץm~gs|ÎØÅtØÅk~s|םØzץk{mÎqtØ
gsgispqÏltsgØmØmץgÏgØztoØngØzqÒzkØsgØ
αποδίδεται στον κατάλληλο επαγγελματικό
zqtgsgt{םץØםtØ|gלØgØÒmØ}tÏmmØ
σε πανεπιστημιακό επίπεδο όπου απαιτείται η
καθοδήγηση του Επιμελητηρίου για την επιλογή
mØ|g{{לm{mØ|gkמnosm ØmØzgqg|t{tמnmmØ
psØgzgqgÏmpsØץgnmלץpsØÎ ØkØץkq|ÒØ
zkqzÑk Øg|ץםgØ|gØmØ|gntjÎimmØigØmsØkz{tiÎØ
toØ|{לjto ØoץץkÒ~kØo~sלØkØzgqtoלkØ
kØ}tmÒØpsØhg|ÑsØzqtstÑsØ|gØqonץÏkpsØ
ztoØg}tqtמsØmsØjosgםmgØkiiqg}ÎØgØmqÑgØ
toØÅ ØÑkØtØ}tmÒØsgØgzt}kמitosØ
κακοτοπιές αλλά και εκπλήξεις.

Øosk}tqלØpsØץm~gs|ÑsØgzםØmsØÏjqomØ
mØozqg|ÎØmץt|qgÏgØץÒ~qØmsØÏjqomØtoØ
Επιμελητηρίου υπήρξε πολυεπίπεδη και πολυσήμαντη.
Øoץץkt~ÎØpsØץm~gs|Ñs ØkØt{{|םmqtØtØ}ץלgØ
mØt|tst|ץÎØjqgmqםmg ØkÏsgØ{{לpkØ
gzgqgÏmmØigØmsØkzÏkormØtoØ~םtoØmØ
gsלzormØ|gØmØzqtםjtoØqgmi| לØ
tØkzÏzkjtØtoØ~kjgץtמØpsØz{םkpsØץkØqםztØ
ztoØsgØjg}g{ÏlkØmsØgk}tqÏg ØtØkzÏzkjtØ
psØ|gg|koÑs ØmØ~qÎmØsÒpsØk~st{tiÑs Ø
mØjgÎqmmØmØzt{|ÎØ|{mqtst לץØ
g{{לØosץלgØ|gØץkØ~םtØmsØg}{לkg Øg{{לØ|gØ
msØztםmgØpsØt|tjt|ץÑsØ|gØk~s|ÑsØÒqipsØ

wםt ØkrkלltsgØ|gØmsØ{{לmØםmØtoØÏjtoØ
stץÏץgt ØksםkØmØkrÒ{rmØgoÎØgsgsÏqqmgØ
δημιουργείται πλέον ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό
zkqh{{לtsØmsØgitqלØkqigÏg ØץkØnk|לØg{{לØ
hkhgÏpØ|gØgqsm|לØgztk{ÒץggØ{ÒtsØmØ
gz|םmmØ|gØםץstØksםØjz{ÑץgtØjksØkÏsgØ
kØ|gץÏgØzkqÏzpmØkzgq|ÎØigØsgØjg}g{ÏkØ
tsØ|לt~tØtoØkqigÏgØØjg}tqלØץkgrמØ
ץgØkzo~mץÒsmØ|gqÒqgØgzםØmØץgØ|gØmØ
προσωπικής αλλά και κοινωνικής αναστάτωσης που
kz}ÒqkØmØgzto~ÏgØkzÏkormØgotמØtoØ~םto Ø
ÎØg|ץםgØ|gØmØgskqiÏgØgzםØmsØ{{לm ØkrgqלgØz{ÒtsØ
από ένα συνδυασμό παραγόντων μεταξύ των οποίων
zgqgץÒskØgzgqgÏmt ØpםtØ~םØzgØtØץtsgj| םØ
mØ|gt~ÎØjz{ÑץgtØ
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ÅtØמsnktØg|gjmץgÌ|םØzkqh{{לtsØztoØÒ~kØ
jgץtq}pnkÏØgØk{kogÏgØ~qםsg ØץkØmsØÏjqomØ
msØמzqtØjp|ÑsØgskzmץÏpsØg{{לØ|gØץkØ
msØz{mnÑqgØzqtiqgלץץpsØztojÑsØkØsÒtoØ
|{לjtoØץm~gs|ÎØkzÎץmØםtØmsØמzqtØםtØ
|gØtØkrpkq| םØ|gntמsØkzg||ÎØmsØgsלi|mØ
mØtqnÎØksmץÒqpmØÏsgØ~gqg|mq|םØ םØ
ץkלØ|gØgzםØ~k|לØgÎץggØztoØ|ggÒnm|gs ØtØ
ÅØzqt~ÑqmkØmØjtqiלspm ØkØoskqigÏgØץkØ
ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού
kz|ÒkpsØ|gØkzg}ÑsØץkØgskzÎץgØ|gØ
kzgiik{ץg|לØÑץgg ØzלstkØץkØisÑץtsgØmsØ
krozmqÒmmØpsØץk{{ts|ÑsØosgjÒ{}psØtØ
πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν επίσης δεκάδες
osgsÎkØ|gØzgqtoלkØgØiqg}kÏgØtoØ
Å ØgØÏjgØgØg|gjmץgÌ|לØjqץמgg ØgØz{gÏgØ
ksmץkqp|ÑsØk|jm{Ñkps ØkØ~t{kÏgØ|gØg{{tמØ

Ο ρόλος της μηχανικής και η προσφορά της
στη σύγχρονη κοινωνία είναι ανεκτίμητη αφού
τα επιτεύγματα της είναι παντού
ÅgØg|gjmץgÌ|לØzqtםsg ØigØsgØjmץtoqitמsØØ
προϋποθέσεις για επαγγελματική αποκατάσταση
θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από την
|g{{לm{mØkץzkqÏgØztoØsgØjg}g{ÏlkØmsØzqלrmØ
msØgz|םmmØ|gØpsØzqg||ÑsØ|gstÎpsØztoØ
είναι απαραίτητες για την άσκηση επαγγέλματος.
zÏm ØiÏskgØztØmץgs|םØ|gØtØq{םtØztoØmØ
εκπαίδευση τόσο για σκοπούς προετοιμασίας για
kÏtjtØmsØgitqלØkqigÏgØpsØsÒpsØץm~gs|ÑsØ
|gnÑØkzÏm ØkrÏtoØmץgs| לØigØmsØksmץÒqpmØ
psØkzgiik{ץgÑsØ{םpsØpsØ|{לjpsØigØØsÒkØ
krk{ÏrkØztoØg}tqtמsØmsØkj|םmgØto ØkÏkØ
goÒØg}tqtמsØsÒkØk~st{tiÏk Øo{| לØjgj|gÏkØ
|t|ØztoØngØzqÒzkØsgØg|t{tontמsØkÏkØg}tqtמsØ
~k|ÒØstץtnkÏkØztoØg}tqtמsØmsØ|לmmØtoØ
επαγγέλματος τους τις οποίες θα πρέπει απαραίτητα
sgØispqÏltosØigØsgØ}ÒqtosØkØzÒqgØmsØgztt{ÎØ
τους.
ÒqgØgzםØ{םgØgØzqtgsg}kqץםksg ØztoØÏitoqgØ
ngØzqÒzkØsgØosqÒ~tos ØtØq{םtØtoØץm~gs|t מØ
gskrgqÎpØ|{לjto Ø|gØmØkonמsmØztoØgsgsÏ{k|gØ
gsg{gץhלskØÒsgsØtoØkst{ÒgkqitjםmØtoØ
gzgtמsØםzpØgoםØngØzqÒzkØsgØ~gqg|mqÏlkgØ
επίσης από αγάπη για το επάγγελμα του αλλά
|gØigØtØq{םtØztoØt}kÏ{kØsgØkzk{kÏØ

ÅtØÅk~s|םØzץk{mÎqtØÒ~kØsgØkzjkÏrkØÒstsmØ
jqלmØ|gØkØkzÏzkjtØjkokqthלnץgØץÒmØ
k|zgÏjkomØÒgØgzםØmØksÎØoskqigÏgØץkØ
toØ|gnmimÒØkzgiik{ץg|tמØzqtgsgt{ץt מØ
msØzgqtoÏgØkØk|jm{ÑkØztoØjtqigsÑstsgØ
zgi|מzqg ØץkØt{ץÏk ØלqnqgØ|gØgsg|tsÑkØ
kØk}mץkqÏjk ØzgqtoÏgØkØqgjt}ps|ÒØ|gØ
τηλεοπτικές εκπομπές και άλλες δράσεις το ΕΤΕΚ
|ggh{{לkØ|לnkØjosgÎØzqtzלnkgØtqnÎØ|gØ
Òi|oqmØ|gntjÎimmØpsØץgnmÑsØÑkØsgØ
gzt}kמitsgØtØgzto~mץÒskØkz{tiÒØztoØ
iÏstsgØjoo~ÑØo~s לØ{םipØ|gØmØgskzgq|tמØ
ÎØ|gØgskמnosmØ|gntjÎimmØztoØtØsÒtØo~sלØ
oi~לstosØgzםØ|gqt|םztoØ
Βασική προτεραιότητα του ΕΤΕΚ είναι να παραμείνει
mØz{ÒtsØgrםzmØzmiÎØz{mqt}םqmmØ|gØ
ksmץÒqpmØ{םpsØpsØksjg}kqtץÒspsØigØnÒץggØ
ztoØg}tqtמsØzqtiqץץלggØztojÑsØtoØ|{לjtoØ
mØץm~gs|ÎØØgsgisÑqmØgoÎØztoØtØÅØ
gzt{gץhלskØ}gÏskgØgzםØØk|gtsלjkØpsØ
ksjg}kqtץÒspsØztoØ|לnkØ~qםstØgztkÏstsgØ
στο Επιμελητήριο με απορίες και ερωτήματα που
g}tqtמsØoi|k|qץÒsgØzqtiqץץלggØztojÑsØ
g{{לØ|gØØ~{לjkØkz|ÒkØmsØtk{ÏjgØtoØ
zץk{mmqÏtoØmsØtztÏgØgsgqÑsgØz{mqt}tqÏkØ
για τα θέματα αυτά.

Øq{םtØtoØץm~gs|tמØzgqgץÒskØhÒhggØtØÏjt Ø
gsØ~םØ|gØzkqםkqtØmץgs|םØ|gØmsØgsלzormØ
psØoztjtץÑsØmØ~Ñqg ØmsØzgqgipiÎ Øץkg}tqלØ
|gØ~qÎmØksÒqikgØg{{לØ|gØmsØkrt|tsץםmmØm Ø
msØgrtztÏmmØtoØ}o|tמØ|gØtqo|tמØz{tמtoØ
mØ~ÑqgØÇpqÏØtØץm~gs|םØjksØngØkÏ~gץkØgsÒkØ
ztoØnkpqtץמkØjkjtץÒskØםzpØkÏsgØtØm{k|q םץØ
mØnÒqץgsmØ|gØmØמrm ØmØm{k}psÏg ØtØjgjÏ|otØ
tמkØ|gØgØngץמggØztoØmØץm~gs|ÎØkzqÒzkØsgØ
iÏstsgØ~kqtzgלØmØhtץm~gsÏgØmØo~gipiÏgØ
Ø|g{לtitØkÏsgØgskrלs{mtØØq{םtØmØ
ץm~gs|ÎØ|gØmØzqt}tqלØmØmØמi~qtsmØ
|tspsÏgØkÏsgØgsk|ÏץmmØg}tמØgØkzkמiץggØmØ
είναι παντού.
tØz{gÏtØgo םØmØgsg}tqלØmØosk}tqלØ|לnkØ
ksםØgzםØtoØ|{לjtoØץm~gs|ÎØngØÎgsØלj|mØ
g}tמØngØgisttמkØmØjg|{gj|ÎØoskqigÏgØztoØ
καθίσταται ολοένα και περισσότερο αναγκαία στην
k|z{ÎqpmØpsØ~םpsØmØkzÎץmØ
ÑØngØץztqtמk ØzgqלØםץstØץkØmØoskqigÏgØ
kzmםץspsØgzםØ{םtØtØ}ץלgØmØץm~gs|Î ØsgØ
kzko~nkÏØtØ~םtØmØgsלzormØztoØzkq{gץhלskØ
tsØ|gntqםץØzt{ktjt|ץÑsØlpsÑsØigØץgØzkqt~Î Ø
tsØjg~pqםץØt|tzÒjps ØmsØtztÒ~smm ØmØ
jmץtoqiÏgØtj|tמØj|מtoØ|gØ{{לpsØoztjtץÑs Ø
msØgsÒikqmØ|qÏpsØ|gØ{{לpsØ|gg|koÑs ØtsØ
krtz{םץØpsØ|qÏpsØץkØמi~qtsgØץÒgØnÒqץgsm Ø
מrm ØgotץgץÑs ØomלץpsØo~gipiÏg Ø
συναγερμού κ.ο.κ. Τα παραδείγματα είναι αμέτρητα.

Εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου

Νέες ευκαιρίες στις τηλεπικοινωνίες
και την πληροφορική
msØ|tspsÏgØmØisÑmØjksØkÏsgØgq|kםØsgØ
Ò~toץkØmsØt|tst|ץÎØjosgםmgØkrg}{לmØ
toØgsgi|gÏtoØkrtz{ץt מØ|gnםØigØץgØ{מmØ
םץstØÒsgØץÒqtØpsØ~qmץtzttץמkspsØisÑkpsØ
kÏsgØjgnÒץt ØÒpØ|gØÒsgsØgץthÎØØ
oz{םtzkØisÑk ØigØsgØ~qmץtztmntמs ØzqÒzkØ
sgØgsgzo~ntמsØkpkq|לØÎØsgØgzt|mnkÏØtØ
προσωπικό που τις διαθέτει.
Ø|gsםmgØtoØqלtoØ|gØpsØkz~kqÎkpsØ
sgØgsgzמtosØisÑkØÎØ|gØsgØ~qmץtzttמs
grtzttמsØØsÒkØisÑkØztoØgsÒzorgsØ
qÏtØgztk{kÏØmØhלmØtoØgsgips|tמØ
z{ktsk|ÎץgtØtoØÏsgØkjÑØztoØmØ|לnkØ~ÑqgØ
πρέπει να αναπτύξει τις δικές της στρατηγικές σε
nÒץggØÅk~st{tiÑsØ{mqt}tq|ÎØ|gØz|tspsÑsØ
Å Ø~qmץtztÑsgØjmץtoqi|לØmØjgnÒץmØ
kץzkqÏgØ|gØgsnqÑzstØjosgם|ץØ|gØisÑkØ
ØkzÒsjomØkØÅØgztk{kÏØgsgzםzgtØץÒqtØ
mØjgj|gÏgØigØsgØkrg}g{tמsØgØץÒigØ
|tsps|לØ|gØt|tstל|ץØt}Ò{mØץkØ~gץm{םkqtØ
|םtØ|gØkÏsgØiØgoםØztoØmØ|לnkØ~ÑqgØzqÒzkØ
να προετοιμαστεί για να κάνει τη μεγαλύτερη
grtztÏmmØpsØsÒpsØko|gqÑsØ gØkzÏkormØpsØ
~םpsØgoÑsØgzgkÏgØzqtiqgץץg םץØtØpלØ
|ggqץÒstØgsnqÑzstØjosg ם|ץØt|tst|ץtÏØ
zםqt Ø|g{{לm{tØkz~kqmץg|םØzkqh{{לtsØ|gØ
k~s|{םtiם|ץØkrtz{םץ
sg}ץÏht{gØtØÅØoץh{{לtosØmØhk{ÏpmØ
της παραγωγικότητας και ανύψωση της ποιοτικής
לnץmØgignÑsØ|gØozmqkÑsØ{ÎqmØgrtztÏmmØ
psØÅØkzoi~לskgØץkØmsØkgipiÎØsÒpsØ
jkrtÎps ØkzksjמkpsØkØm{ÎØk~st{tiÏgØ
krtz{םץØ|gØtqigsp|ÑsØg{{giÑsØoםØmץgÏskØ
םØkÏsgØzt{מØmץgs|םØsgØkלtoץkØmsØzqtt~ÎØ
ץgØkØ{םkØØzo~ÒØ~qÎmØpsØÅØÒØÑkØ
sgØÒ~toץkØgØץÒigØjosgלØt}Ò{mØkØ|ohkqsm|םØ
kzÏzkjt ØtØםztkØkzÏØtoØnÒץgtØgzt}לk Ø
kzjqtמsØtØk{|םØgztÒ{kץg ØםtØkØ|tsps|םØ
όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
gØ{{לmØzo~ÎØtoØnÒץgtØkÏsgØgoÎØmØ
k|zgÏjkomØ|gØmØלץnmmØØoztÎqrmØgzםØ
z{koqלØoqpzgÌ|ÎØ¿spmØmØjgØhÏtoØלץnmmØ
gztk{kÏØÒsgØsÒtØ|ÏsmqtØigØ{םtoØzםØgØץÒgØmØ
jk|gkÏgØtoØ Øzt{{ÒØ~ÑqkØkÏ~gsØzqtpnÎkØ
msØkrØgztלkpØלץnmmØÅtØzkqk~ץםkstØ|gØmØ
jtץÎØpsØ~k|ÑsØzqtiqgלץץpsØלץnmmØkÏ~gsØ
|gØÒ~tosØmØjosgםmgØמsjkmØץkØØjgÏkqkØ
εξατομικευμένες ανάγκες του εκπαιδευόμενου.
Τα συστήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
gsgjtץtמsgØosk~ÑØ|gØzqtgqםץltsgØ
igØsgØ|gstztÎtosØØץkghg{{ץםkskØ
gsלi|kØpsØ~pqÑsØ|gØpsØk|zgjkotץÒspsØ
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ØkzÏjqgmØpsØÅØmsØ|tspsÏgØkÏsgØzt{מz{koqmØ
Ø|ohkqsÎkØkØ{םtØtsØ|ץםtØzqtgqםץltosØØ
zt{|ÒØ|gØqgmi|ÒØtoØ{gץhלstsgØozםmØ
τις δυνατότητες των ΤΠΕ. Γίνεται σταδιακά κτήμα
{םps ØmØgsלi|mØigØgץkםkqmØzqםhgmØtoØzt{ÏmØ
Øz{mqt}tqÏkØ|gØmØjosgםmgØjg{םitoØץkgrמØ
psØ|ohkqsÑspsØ|gØpsØ|ohkqspץÒspsØØsÒgØלrmØ
zqgiלץpsØgzgkÏØgst|םkqkØ|gØztØj}לgskØ
|ohkqsÎkØØjgnkםץmgØtoØjgj|מtoØ
ץkÑskØksozpg|לØtØ|םtØz{mqt}םqmmØ
|gØk|ץmjksÏlkØØgztלkØÁpØÒsgØgzםØgØztØ
~gqg|mq|לØzgqgjkÏiץggØkjÑØkÏsgØmØץמhgmØ
toØ¾q~to ØםztoØjÏskgØtØj|gÏpץgØtØ|tsםØsgØ
Ò~kØzqםhgmØmsØz{mqt}םqmmØםztoØtØÅØ
Ò~tosØtsØ|מqtØ{םit ØsgØ{gץhלskØץÒqtØmØ{ÎmØ
gzt}לkpsØ|gØsgØץztqkÏØsgØzלqkØstל|ץØץÒqgØ
ksgsÏpsØ|qg|ÑsØgzt}לkps
ØÅØjkoqמstosØmØoץץkt~ÎØpsØzt{ÑsØtØ
τοπικό και παγκόσμιο γίγνεσθαι μετατρέποντας τον
|ץםtØkØÒsgØzgi|ץםtØ~pqםØØk~st{tiÏkØץםp Ø
zÒqgsØpsØםztpsØnk|ÑsØtoØzo~Ñs ØÒ~tosØ|gØgØ
αρνητικά τους. Επιτρέπουν μεν την ευρύτερη δυνατή
oץץkt~ÎØmsØ|tspsÏg Øg{{לØki|oץtstמsØkzÏmØ
tsØ|ÏsjostØ~qmץtztÏmmØigØsgØkzmqÎtos Ø
k{ÒirtosØ|gØzsÏrtosØØzqpthto{ÏkØksØץgØ
kÏsgØלispmØmØ~qÎmØpsØÅØigØkzÎqmmØ|gØ
zgqkÏ}qmmØmsØjp|ÎØץgØlpÎØØ~kjgÒØ
mØםztgØzt{|ÎØzqÒzkØsgØkrg}g{ÏtosØ
םØngØgzt}kמitsgØtØzngstÏØ|sjמstØztoØ
μπορεί να υπάρξουν. Επίσης οι ΤΠΕ αποτελούν
~qÎץtØkqig{kÏtØigØoץץkt~ÎØpsØzt{ÑsØmØ
jg|ohÒqsmmØksםØםztoØ
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ksØkÏsgØץg|qלØgzםØmsØzqgiץg|םmg ØkלsØ
ztץמk ØםØmsØמzqtØmØz{ktm}ÏgØpsØkץztq|ÑsØ
osg{{giÑsØiÏskgØg|ץםgØץÒpØmØzqtpz|ÎØ
kzg}ÎØtoØzqt}ÒqtsgØץkØtsØgitqלltsgØ
qiלØg{{לØgnkqלØץםp ØÒsgØgorgsץםkstØ
gqnםץØosg{{giÑsØiÏskgØץÒpØj|מpsØ
kz|tspsÏg ØץkgrמØpsØtztÏpsØgsÎ|kØ|gØtØ
διαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια νέα
zqgiץg|םmgØtsØtץÒgØpsØosg{{giÑsØ|gØ
gsg}ץÏht{gØgztk{kÏØץgØgsgi|gםmgØםtØigØ
tsØzqt}ÒqtsgØםtØ|gØtsØgitqלltsgØÅtØ
ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτεί πέραν των όποιων
oztjtץÑs ØtoØk~s|t{מti|ץtמØkrtz{ץtמØ|gØ
την ύπαρξη του κατάλληλου θεσμικού και νομικού
z{gÏtoØÎץkqgØmØzqtgÏgØpsØz{mqt}tqÑsØ
είναι μια αναγκαιότητα καθότι τα ηλεκτρονικά
kz~kqmg|לØjÏ|ogØjmץtoqitמsØץksØsÒkØko|gqÏkØ
|gØzqt|{ÎkØg{{לØgo~םqtsgØjmץtoqitמsØ|gØ
sÒtoØztst|k}{לtoØkØ{םtoØtoØkץz{k|tץÒstoØ
Ø|gsttץÏgØtsØtץÒgØpsØÅØkÏsgØץgØ{{לmØ
mץgs|ÎØzgqץלkqtØ|gØ~kÏlkgØץלkgØץkØmsØ
gsלzorm ØםtØkØkns|םØםtØ|gØkz~kqmg|םØ
kzÏzkjtØqig{kÏg ØםzpØtØzgi|ץםtØ םØ
~qmץtzttמsgØigØ|tztמØk|zgÏjkom Ø
υπερνικούν την απομόνωση στις απομακρυσμένες
zkqt~ÒØ|gØzgqÒ~tosØץלkkØz{mqt}tqÏkØtØ
|tsםØØk}gqץtiÒØÅØhtmntמsØgØלtץgØץkØ
kj|ÒØgsלi|kØ|gØ|gsםmk ØtoØz~לtskØgzםØ
|sm|לØ|gØ{{לgØstÎץgg ØtoØm{|pץÒstoØsgØ
kz~מtosØgskrלqmtoØqםztoØlpÎØsלzmqtØ
|gØלtץgØץkØץgnmg|ÒØjo|t{ÏkØhtmntמsgØmsØ
όποια προσπάθεια τους για μάθηση. Ιδιαίτερη είναι
mØhtÎnkgØzqtØgØלtץgØץkØtz|ÎØgsgzmqÏgØigØ
|ggiqg}ÎØ|gØgsלispmØmØkqigÏgØto
¿sgØ{{לtØtץÒgØztoØtØÅØץztqtמsØsgØ
k}gqץttמsØkÏsgØtØzkqhg{{ts|ÒØ

z{mqt}tqÏkØםtØtØtz|Ò Økns|ÒØםtØ|gØtØ
zgi|ץםkØØz{mqt}tqÏkØgoÒØ|g{מztosØÒsgØ
koqמØ}ץלgØk}gqץtiÑsØםzpØmØztםmgØtoØgÒqg Ø
mØztםmgØtoØskqt מØmØzqםh{kmØpsØz{mץץoqÑs Ø
tØjg|ÒØzoq|giÒ ØtØhtץm~gs|tÏØ|Ïsjost Ø|{zØ
msØמzqtØigØzgqלjkiץgØzÒqgsØgzםØmØץמhgmØ
toØ¾q~to ØtØץםtØØztoØzqtstkÏØigØmsØ
k{kמnkqmØzqםhgmØtoØ|tstמØkØz{mqt}tqÏkØ
ztoØ~kÏltsgØץkØnÒץggØzkqh{{לtst ØjÏskØtØ
j|gÏpץgØtoØzt{ÏkØsgØÒ~tosØzqםhgmØkØ{םkØ
~kjםsØØzkqhg{{ts|ÒØz{mqt}tqÏkØztoØ|gÒ~kØ
ץgØmםץgØq~ÎØoםØjksØץztqkÏØk|מt{gØ
sgØo{tztmnkÏØ~pqÏØmØ~qÎmØtoØjgj|מto
ÒgØgzםØtØstם|ץØz{gÏtØzt{{ÒØtk{Ïjk
ztoØgsÎ|tosØkØÆztoqikÏgÅץÎץggÆzmqkÏk Ø
kØtל|ץØqםpzgØmץtÏtoØ|gÏtoØohkqsm|ÒØ
|gØmsØÅtz|ÎØotjtÏ|mmØzkqÒ~tosØ|gØ
zkqhg{{ts|ÒØz{mqt}tqÏk
Øhtץm~gsÏgØjksØץztqtמkØsgØgztoלlkØgzםØ
msØk}gqץtiÎØpsØÅØrtztkÏØØÅØtsØ
zqtiqgץץg םץØÒ{ki~tØzgqgipiÎØ|gØztםmg Ø
msØgotץgtztÏmmØkqigÑs{ktoqiÑs
jkqigÑs ØtØosts םץØjtÏ|mm Øjg~kÏqm
|{zØ¿sgØhg|םØtץÒgØpsØÅØkÏsgØmØ
jgמsjkmØ{םpsØpsØgjÏpsØmØzqt}tqלØ
παραγωγής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από το
לjtØmØ{{מmmØmØjÒg ØtoØ~kjgץtמØץkØ
goלØpsØ|gg|koÑs ØgztnkלץpsØzqÑpsØo{Ñs Ø
zgqgiik{ÑsØ|gØzgqgjםkpsØ¿ØץkØmsØktץgÏgØ
toØk{|tמØ~kjÏtoØksםØzqtÌםstØÎØץgØozmqkÏgØ
ÅØkÏsgØispÒØ|gØtØg|qhkÏØgsלi|kØkØzqÑkØ
{מk ØkrgqÎץgg Øzqtpz|םØ|gØ~qtstjgiqץץלggØ
kØmsØzgqg{ghÎØjkØmØzgqgiik{ÏgØץztqkÏØsgØ
ktץgkÏØtØzqtÌםsØ~pqÏØmsØgsלi|mØigØosk~ÎØ
gsnqÑzsmØzgqtoÏgzgqÒץhgmØoםØhtmnלØםtØ
msØkrt|tsץםmmØ~qםsto ØםtØ|gØ~qÎץgtØ
Είναι για τους πιο πάνω λόγους που και ο Κύπριος
tץtnÒmØoץzkqÒ{ghkØgsץלkgØØkzÎץkØ
ץm~gs|Î ØםzpØ|gntqÏltsgØtsØzkqÏØÅØץםtØ
|gØmØץm~gs|ÎØmØz{mqt}tq|ÎØ|gnםØgztk{kÏØ
gsgzםzgtØץÒqtØmØץm~gs|ÎØkzÎץm
ÏsgØgsgsÏ{k|tØםØkØץgØ|tspsÏgØmØisÑmØ
tØkqig|םØjosgם|ץØ~qkלlkgØjgqnqp|ÎØ
zqtgqץtiÎØ|gØgoםØ{םipØpsØkzkq~ץםkspsØ
k~st{ti|ÑsØg{{giÑsØgØkzÒ{nkØjm{gjÎØgsלi|mØ
igØk|zgÏjkomץkk|zgÏjkomkrkjÏ|komØ

«Ο πλανήτης μας
βιώνει μια ανοικτή,
παγκοσμιοποιημένη,
άκρως ανταγωνιστική
οικονομία.
Μια οικονομία στην
οποία οι Κυβερνήσεις
καλούνται να παίξουν
σημαντικό ρόλο
για τη διασφάλιση
της ευημερίας
των πολιτών τους»

e-Government: Εργαλείο εξοικονόμησης πόρων
και αύξησης παραγωγικότητας ή ανεφάρμοστη
τεχνολογία και εκτός πραγματικότητας για την
Κύπρο;
E 'NUEQMLEMSØostץtiqg}ÏgØigØm{k|qts|ÎØ
|ohÒqsmm ØkzÏmØispÎØpØm}g|ÎØ|ohÒqsmmØ
ÎØosjkjkץÒsmØ|ohÒqsmm ØkÏsgØm}g|ÎØ
g{{m{kzÏjqgmØץkgrמØohÒqsmmØ|gØzt{Ñs Ø
ohÒqsmmØ|gØkz~kqÎkpskץztqÏto Ø
|gnÑØ|gØץkgrמØqg|ÑsØÆzmqkÑsØ
oÎØmØm}g|ÎØg{{m{kzÏjqgmØÒ~kØnkpqmnkÏØ
gzםØzt{{tמØpØmØzgs|לkgØpsØzqth{mלץpsØztoØ
gsץkpzÏltosØ|qg|ÒØozmqkÏkØmsØtqiלspm Ø
αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητά τους.

Ο κ. Νίκος Τιμοθέου ΗλεκτρολόγοςΜηχανολόγος Μηχανικός, τέως Ανώτατος
Εκτελεστικός Διευθυντής της CYTA επιχειρεί
πιο κάτω να απαντήσει στο ερώτημα κατά
πόσο το e-government είναι πράγματι
εργαλείο εξοικονόμησης πόρων και αύξησης
παραγωγικότητας ή μια ανεφάρμοστη
τεχνολογία και εκτός πραγματικότητας
για την Κύπρο;
«Ο πλανήτης μας βιώνει μια ανοικτή,
παγκοσμιοποιημένη, άκρως ανταγωνιστική οικονομία.
Μια οικονομία στην οποία οι Κυβερνήσεις καλούνται
να παίξουν σημαντικό ρόλο για τη διασφάλιση της
ευημερίας των πολιτών τους,
eÚ kh}hzÑmuthÚÔthÚkn|u{rh{֧ÚyuzÑlp|hÚÚ
και μια δημοκρατική διακυβέρνηση σε κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
eÚ tu|uolÓth Úlyuyl֨uthÚ{hÚlyi֦zzuthÚÚ
την εφαρμογή νόμων, κανονισμών και προτύπων,
eÚ lsh}hzÑmuthÚntÚh}֦zlhÚqtÚyuzÓtÚ
και της χώρας,
eÚ kh}hzÑmuthÚÔthÚhsuyrlyÔÚlyÑylkuÚÚ Ú
ποιότητας ζωής και ευκαιριών μέσω
δωρεάν παιδείας και βασικής ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης (ΙΦΠ) και κοινωνικής ασφάλισης,
eÚ yru}ÔruthÚutÚyuzÑnÚ{hÚÚly~lrÐlÚÚ
γενικές υπηρεσίες υποδομών -δρόμους,
αεροδρόμια, λιμάνια- και διοικητικής υφής (όπως
ατομικές ταυτότητες, διαβατήρια, άδειες άσκησης
επαγγέλματος και λειτουργίας, πολεοδομικές
και οικοδομικές άδειες, άδειες εισαγωγής,
κατασκευής και διάθεσης προϊόντων, κοκ.
eÚ kh|ur}ÓtuthÚhthypsh{ÐÚ{hÚkn|uutu|{ÐÚÚ
στρατηγική και πολιτική και επιδοτώντας την
υλοποίηση τους,
eÚ lyi֦zzuthÚ{hÚpzzÔjuthÚ}uruzujÑlÚ{hÚÚ
τέλη και διαχειριζόμενη τα δημόσια οικονομικά
και ακόμη,
eÚ ku{Óth Úlyuyl֨uthÚ{hÚlzÔj~uthÚÚ Ú
δημόσιους και μικτούς οργανισμούς και
επιχειρήσεις –υδατοπρομήθειας,
αποχετεύσεων και επεξεργασίας λυμάτων,
αποβλήτων και απορριμμάτων και, σε ολοένα
μειούμενο βαθμό, δημόσιων συγκοινωνιών,
ενέργειας και επικοινωνιών.
Οι κυβερνητικές αυτές λειτουργίες συνεπάγονται
μύριες δραστηριότητες, διεργασίες και διαδικασίες
– με σημαντικό κόστος, κυρίως εργατικό, αλλά και
υποδομών, υπηρεσιών, ενέργειας, επικοινωνιών,
κοκ., το οποίο καλούνται μέσω των διαφόρων
τελών και φορολογιών να καλύψουν οι πολίτες
και οι επιχειρήσεις.
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είναι εξαιρετικής σημασίας για την ευημερία των
πολιτών και των επιχειρήσεων να εκτελεί η κυβέρνηση
τις λειτουργίες της κατά τον πιο αποτελεσματικό,
αποδοτικό και ποιοτικό τρόπο. Αυτό προϋποθέτει:
άριστο σχεδιασμό, εκτέλεση, εποπτεία και έλεγχο
των διεργασιών και διαδικασιών, λειτουργούς
με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ατομικά προσόντα
και διάθεση προσφοράς, αποδοτικά εργαλεία και
βέλτιστη διεύθυνση – προγραμματισμό, καθοδήγηση,
κινητοποίηση, εποπτεία, αξιολόγηση, αμοιβή με βάση
την απόδοση και τη συνεχή βελτίωση. Ο 20ος αιώνας
μας έδωσε ένα εξαιρετικό εργαλείο βελτίωσης της
αποδοτικότητας παντός είδους διοικητικών διεργασιών
και διαδικασιών: τις τεχνολογίες της πληροφορικής και
της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ΤΠ&ΗΕ).
Οι ΤΠ&ΗΕ καθιστούν δυνατό τον βέλτιστο σχεδιασμό
και εκτέλεση των διεργασιών και των διαδικασιών,
ώστε να επιτυγχάνεται:
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eÚ n|uprjÑh Ú֨zznn ÚhyuoÐ{lpn Úlsl֨rlnÚÚ
και ανάκληση παντός είδους πληροφορίας
–κειμένου, στατικής και κινούμενης εικόνας,
ήχου, και γενικά σήματος, όπως ακτινογραφίας,
υπερηχογραφήματος ή δορυφορικής υπέρυθρης
εικόνας, κατά τον βέλτιστο και πλέον οικονομικό
τρόπο.
eÚ n~hturj֦tqnÚqtÚklrjhÓtÚ{hÚkhk{hÓt ÚÚ
εξαλείφοντας τις επαναλήψεις, ανακαλώντας
άμεσα και στιγμιαία αποθηκευμένες πληροφορίες,
ενημερώνοντας, όποτε απαιτείται, όλους τους
ενδιαφερομένους, εξαλείφοντας τη διακίνηση
εγγράφων και άρα μηδενίζοντας τους χρόνους
στις διεπαφές των λειτουργών και των τμημάτων,
αλλά και με τον πολίτη και την επιχείρηση.
eÚ lzuyuÑnnÚnÚyhrhjqj{֧nhÚqtÚÚÚ
λειτουργών μέσω της μηχανοργάνωσης.
eÚ ljuyuÑnnÚnÚyhrhjqj{֧nhÚqtÚÚ Ú
λειτουργών και των διεργασιών και διαδικασιών
μέσω εισαγωγής κατάλληλων δεικτών
απόδοσης και στόχων και αυτόματου περιοδικού
υπολογισμού των πραγματικών τιμών τους και
παρουσίασης τους αναλυτικά και συνοπτικά, τόσο
στους ίδιους τους λειτουργούς που εκτελούν τις
διεργασίες, όσο και στην ιεραρχία και στον πολίτη.
eÚ hÚÔzu Ú֦|lnÚkh֨tklnÚupÚyuzÑnÚ{hÚÚ
της επιχείρησης με το δημόσιο τομέα, ώστε να
εξυπηρετούνται γρήγορα με ελάχιστο διοικητικό
κόστος στο δικό τους χρόνο και εξαλείφοντας
το χρόνο και το κόστος μετακίνησης.
Η παραγωγική διαχείριση των διεργασιών
και διαδικασιών απαιτεί βέλτιστο,
συστηματικό σχεδιασμό, προγραμματισμό,
εκτέλεση, παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχο.
Κατά συνέπεια, της ίδιας συστηματικής διαχείρισης
πρέπει να τύχουν και οι ΤΠ&ΗΕ:
eÚ rhnj{u֨Ú~lkh|u֨Ú{hÚkh|֧r}qnÚÚ Ú
αρχιτεκτονικής
eÚ rujrh||h|u֨ÚÔrjqtÚ|n~hturj֦tqn ÚÚ
δηλαδή, εξασφάλισης και του αναγκαίου
λογισμικού και της αναγκαίας υποδομής
eÚ lyu|lru֨Ú~lkh|u֨Ú{hÚlj~ÓrhÚht֦ypsnÚÚ
ή αγοράς έτοιμου λογισμικού και προσαρμογής
στις συγκεκριμένες απαιτήσεις των διεργασιών
και διαδικασιών και διασύνδεσης του με άλλα
συσχετισμένα συστήματα
eÚ j{h֦hnÚqtÚly|ÔrupÚpn|֦qtÚÚÚ
και μετάβασης από την υφιστάμενη χειρογραφική
κατάσταση

eÚ yuylÑh ÚlzÔj~upÚ{hÚptl~u֨ÚilzÑqnÚÚ
έκαστου συστήματος

Ενεργειακή πολιτική
και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Βλέπουμε λοιπόν ότι η εισαγωγή ΤΠ&ΗΕ είναι απόλυτα
συνυφασμένη με τη διαχείριση των διεργασιών
και διαδικασιών κάθε δραστηριότητας (είτε ανήκει
στο χώρο του δημόσιου τομέα είτε της ιδιωτικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας). Και θα πρέπει να
τυγχάνουν της ίδιας προσοχής όπως κάθε σημαντικό
έργο μηχανικής: πολεοδομίας, οδοποιίας, κατασκευής
ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, αεροδρομίου, κ.ο.κ.

Øzgi|ץםgØ|{ץg|ÎØg{{giÎ ØmØgsgi|gםmgØ
mØg}{לkgØtoØkskqikg|tמØk}tjgץt מØmØ
osk~lץםksmØgמrmmØmØksÒqikg ØztoØgzgkÏgØ
igØmsØ|gstztÏmmØpsØgsnqÑzspsØgsgi|Ñs Ø
|gØmØgskrÒ{ki|mØ|gØץkØg}ÑØgorm|ÎØלm Ø
לstjtØØץÒØpsØoץhg|ÑsØ|goÏץps Ø
αναδεικνύουν τα θέματα ενεργειακής πολιτικής ως
|ksq|לØ|gØkrÒ~togØmץgÏg Økj|םkqgØigØ
msØמzqtØztoØ~gqg|mqÏlkgØpØgztץtspץÒstØ
kskqikg|םØמmץg Ø~pqÏØzqtØtØzgqםsØki~ÑqgØ
zgqgipiÎØkskqikg|ÑsØzqtÌםsps ØץkØץki{לmØ
εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας.

Με μόνη διαφορά ότι εδώ έχουμε μεγαλύτερη
πολυπλοκότητα επειδή έχουμε την αντίδραση
και αδράνεια των υφιστάμενων χειρογραφικών
συστημάτων και νοοτροπιών και κατατεμαχισμό
ανάμεσα σε υπουργεία, υπηρεσίες, τμήματα και
λειτουργούς!
Απαιτείται, κατά συνέπεια, διαχείριση σε ψηλότερο
επίπεδο από ένα Προεδρικό Επίτροπο Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης –e-Government Commissioner- με
αποκλειστική αποστολή τη βελτιστοποίηση της
κυβερνητικής δραστηριότητας μέσω επανασχεδιασμού
των διεργασιών και διαδικασιών και βέλτιστης
αξιοποίησης των ΤΠ&ΗΕ. Ο Επίτροπος αυτός θα έχει
υπερεξουσίες με άμεση ευθύνη για την αρχιτεκτονική,
το στρατηγικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό, την
εποπτεία και το συντονισμό των επιμέρους έργων που
θα κληθούν να εκτελέσουν τα Υπουργεία, οι Υπηρεσίες,
τα Τμήματα και ακόμη οι Δημόσιοι Οργανισμοί.
e-Government (και όλοι οι σχετικοί αδόκιμοι όροι,
όπως e-Health και e-Education) είναι ο επίκαιρος –
εφήμερος- χαρακτηρισμός της αποδοτικής Κυβέρνησης
και δημόσιας μηχανής, που υπηρετεί το λαό, που την
εξέλεξε και την πληρώνει και που καθιστά δυνατή, κατά
μετρήσιμο τρόπο, την αύξηση του εθνικού πλούτου και
τη συνεχή βελτίωση της ευημερίας και της ευτυχίας
του πολίτη, αξιοποιώντας τις ΤΠ&ΗΕ.
Η Κύπρος διαθέτει το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό
και την τεχνογνωσία διαχείρισης δραστηριοτήτων
και ΤΠ&ΗΕ για να μετατρέψει ταχύτατα την κρατική
μηχανή σε μια αποτελεσματική, αποδοτική και ποιοτική
e-Government.
Η Κύπρος χρειάζεται επειγόντως μια παραγωγική
Κυβέρνηση και με το εργαλείο e-Government μπορούν,
μια οραματισμένη και εμπνευσμένη πολιτική ηγεσία
και μια παραγωγική δημόσια διεύθυνση να την
πραγματοποιήσουν με στενή συνεργασία του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα!»
Νίκος Τιμοθέου
Τέως Ανώτατος
Εκτελεστικός Διευθυντής της CYTA

Tο θέμα της ενέργειας και της ενεργειακής πολιτικής
kÏsgØ|gØngØkrg|t{tonÎkØsgØkÏsg ØץkØg|ץםmØztØ
ÒststØqםzt ØÒsgØgzםØgØmץgs|םkqgØlmÎץggØ
που καλείται η Πολιτεία να αντιμετωπίσει.
Økskqikg|ÎØzt{|ÎØ~kÏlkgØץkØmsØt|tst|ץÎØ
gsלzorm ØmsØzqtgÏgØtoØzkqh{{לtst Ø
msØ|tsps|ÎØost~Î ØmsØk~st{tiÏgØ|gØmsØ
gzg~{םmmØÏsgØkzÏmØgsgsÏ{k|gØÒsgØ
mץgs|םØosk{kÎØ|םtoØigØ~kjםsØ
{םgØgØzqtÌםsgØ|gØgignלØztoØ|ggsg{ÑstoץkØ
|gØoskzÑØtztkjÎztkØgorÎkØmsØץÎØmØ
ενέργειας προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις και
ÒstskØz{mnpq|ÒØzÒkØkØ{םgØgØzqtÌםsg Ø
jghqÑstsgØmsØgsgips|םmgØmØ|ozqg|ÎØ
t|tstץÏgØgzםØmØץÏgØ|gØzÒltsgØgØktjÎץggØ
mØץkgÏgØ|gØ~gץm{ÎØלrmØoץzgqpÑsØץgØ
από την άλλη.
gq{םgØgo לØmØ|ozqg|ÎØt{kÏgØÒ~kØ
jg~qts|לØgt~ÎkØmsØ|gלqpmØ|gØ
k}gqץtiÎØץÏgØt{t|{mqpץÒsmØkskqikg|ÎØ
πολιτικής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της
gt~ÏgØgoÎØkÏsgØmØnkץtnÒmmØץÒqpsØ
igØnkqץtםץspmØpsØ|qÏpsØ{םץØtØ Ø
ένα μέτρο το οποίο τα πλείστα ευρωπαϊκά κράτη
kÏ~gsØotnkÎkØzqtØqg|tsgkÏg ØmØgztoÏgØ
μίας ενιαίας και ολοκληρωμένης στρατηγικής
igØmsØkskqikg|ÎØgztjt|םmg ØmØjg~kÏqm
mØlÎmmØ|gØmsØkrt|tsץםmmØksÒqikg
mØ|ץqÎØjkÏjomØgsgskÑץpsØzmiÑsØksÒqikgØ
tØkskqikg|םØtlמit ØmØץmØt{ץmqÎØzqtÑnmmØ
psØm{g|ÑsØk~st{tiÑs ØtØosk~kÏØ
παλινδρομήσεις και η τεράστια καθυστέρηση
msØÒ{komØtoØ}o|tמØgkqÏto
ÅtØzץk{mÎqtØkÏ~kØ|qtמkØtsØ|ÑjpsgØ
toØ|sjמstoØ|gØjg~qts|לØ|gÒnkkØzqtלk
και εισηγήσεις προτάσεων στην Πολιτεία
|gØtØgqםץjtØoztoqikÏtØigØsgØץmsØ}לtoץkØ
στη σημερινή μη ικανοποιητική κατάσταση.
ÅtØzץk{mÎqtØkÏ~kØkskqiÎØgsץלrmØigØmsØ
ktץgÏgØtoØ|ozqg|tמØzqtמztoØ #93ØØ
kqץtץtsÑkØ|gØtqnt{ti|ÎØץk{ÒmØ|gØ~qÎmØ
ksÒqikgØØ|gt|ÏkØÒqtØØ^ØzgÎkØ
nkqץtםץspmØ|gØkÏ~kØzqtkÏskØmsØt{kÏgØ
םzpØgoםØ|ggkÏØozt~qkp|םØ|לץg
ότι εάν η Πολιτεία ήταν αρκούντως τολμηρή
tØopqkoץÒstØ}םk{tØgzםØmØqמnץmØmØ
ozt~qkp|ÎØnkqץtםץspmØtØØngØÎgsØ
gq|kÒØjk|לjkØk|gtמץץqgØkoqÑ
kqgÒqpØtØØtØÅk~s|םØzץk{mÎqtØ
jg}ÑsmkØץkØmsØgz}םgmØtoØgqםץjtoØ
oztoqikÏtoØsgØzgqgkÏskØmsØk}gqץtiÎØ|qÏץpsØ

לqnqpsØmØjmiÏgØØigØtØ Ø
επικαλούμενο έλλειψη εμπειρογνωμόνων στα θέματα
mØksÒqikgØmØosÒ~kgØÎqnkØgqpiםØmsØ
gqםץjgØozmqkÏgØ|gØ|gÒhg{kØzqtzלnkkØsgØ
k}gqץtkÏØmØstץtnkÏgØigØmsØkskqikg|ÎØgzםjtmØ
των κτιρίων το συντομότερο δυνατό.
kØ םØg}tqלØmsØÒ{komØtoØ}o|tמØgkqÏtoØ
το Επιμελητήριο το 2007 και 2008 με δημόσιες
zgqkץhלkØto Øg{{לØ|gØץkØg{{m{tiqg}ÏgØztoØkÏ~kØ
ץkØØgqםץjkØozmqkÏkØםslkØmsØgsgi|gםmgØ
kzÏzkomØmØjgj|gÏgØÒ{komØtoØ}o|tמØ
gkqÏto Ø|gnÑØtØzg{sjqtץÎkØ|gØtØosk~ץםkskØ
καθυστερήσεις στο θέμα θα δημιουργούσαν
πρόσθετο κόστος και θα μετακυλούσαν την επίλυση
psØzqth{mלץpsØtØץÒ{{ts
gØz{gÏgØtoØ|ggqץtמØtoØkns|tמØ~kjÏtoØ
jqלmØigØmsØo{tztÏmmØpsØ~םpsØztoØnÒkØ
mØtjmiÏgØØ~k|לØץkØmsØzqtÑnmmØ
mØ~qÎmØksÒqikgØgzםØgsgskÑץkØzmiÒ Ø
το Επιμελητήριο σημείωσε ότι η διαδικασία
του καταρτισμού της ενεργειακής στρατηγικής
mØמzqtoØt}kÏ{kØsgØÒ~kØtØt~kÏtØmØ
oץץkt~|םmgØoskzÑØmץkÏpkØםØzqsØ
tsØ|ggqםץØtoØk{|tמØ~kjÏtoØjqלmØigØmsØ
gsgskÑץmØksÒqikgØngØzqÒzkØsgØiÏskØtog|ÎØ
jght{מkomØץkØ{םtoØtoØ~k|tמØץkØtØnÒץgØ
}tqkÏØÒqgsØgot מØtØzץk{mÎqtØnkpqkÏØpØ
προϋπόθεση για την υλοποίηση της ενεργειακής
qgmi|ÎØ|gØpsØkskqikÑsØztoØ|ggiq}לtsgØ
gØj}לtqgØ~ÒjgØjqלm ØmsØkrg}{לmØ
~qmץgtjםmm Ø|gnÑØgoÎØgztk{kÏØtog|ÎØ
και αναγκαία συνθήκη επίτευξης του επιδιωκόμενου
|tztמØoskzÑØmØt{kÏgØt}kÏ{kØsgØkrkמqkØ
σήμερα τους οικονομικούς και άλλους πόρους για
sgØk}gqםץkØmsØzt{|Î ØztoØngØtjmiÎkØmsØ
kzÏkormØpsØ~םpsØ|gØjkץkמkpsØץg Øg{{לØ
sgØgsgzמrkØ|gØtoØ|g{{לm{toØץm~gsץtמØ
k{Òi~to Øzgqg|t{tמnmmØ|gØo{tztÏmmØpsØ
~kjÏpsØjqלmØ|gØpsØjkץkמkpsØm
kØjmםץgØzgqÒץhgmØtoØtØzץk{mÎqtØ
|gomqÏgkØmsØÒ{{kmØksםØkns|tמØ~pqtgr|tמØ
~kjÏto Økj|לØt~koץÒstoØ|gØjgץtq}pץÒstoØ
igØץki{לkØki|ggלkØgsgskÑץps ØztoØngØ
|gntqÏlkØoi|k|qץÒskØgq~Ò Øzqtkqgםmk Ø
|qÎqg ØםqtoØ|gØzqtÍztnÒkØigØmØ~pqtnÒmmØ
ÒqipsØØkØkns| םØzkq}kqkg|םØ|gØtz|םØ
kzÏzkjtØkqgÒqpØkzkÎץgskØםØiqg}kt|qgÏg Ø
η πολλαπλή αδειοδότηση και η απροθυμία της
Πολιτείας συντεταγμένα να προωθήσει τα μεγάλα
ÒqigØgsgskÑץpsØzmiÑsØksÒqikg ØjmץtoqikÏØ
ץki{לgØzqth{ÎץggØ|gØ|gnokqÎk
kØjkjtץÒsmØmsØgsgi|gםmgØigØsgØkzksjמtoץkØ
σε έρευνα και ανάπτυξη σε τομείς όπως οι
gsgskÑץkØzmiÒØksÒqikg ØmØkrt|tsץםmmØ
ksÒqikgØ|gØkØk~st{tiÏkØץkØ~gץm{ÒØk|ztץzÒØ
jtrkjÏtoØtoØלsnqg|gØ|g Ø{gץhלstsgØozםmØ
πόσο σημαντική είναι η δημιουργία των κατάλληλων
osnm|ÑsØigØoskqigÏgØץkgrמØg|gjmץgÌ|ÑsØ
jqoלץpsØ|gØhtץm~gsÏg ØtØzץk{mÎqtØ
kmiÎnm|kØtØÁjqoץgØqtÑnmmØ¿qkosgØsgØ
αυξηθούν τα διατιθέμενα κονδύλια για έρευνα και
ανάπτυξη στα θέματα της ενέργειας.
kØ|kÏץkstØzt{|ÎØigØmsØkskqikg|ÎØzt{|ÎØmØ
Κύπρου το Επιμελητήριο διαπίστωσε πολυπλοκότητα
oÎץgtØgzt}לkpsØigØmsØktץgÏgØ|gØ
k}gqץtiÎØץgØץg|qtzqםnkץmØkskqikg|ÎØ
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zt{|Î Øg}tמØgØkskqikg|לØnÒץggØkÏsgØjלzgqgØ
kØj}לtqgØoztoqikÏgØ~pqÏØ|gstztm|םØ
συντονισμό. Για το σκοπό αυτό το Επιμελητήριο
ktÏץgkØzqםgmØigØmØjmץtoqiÏgØoץhto{ÏtoØ
skqikg|ÎØqgmi|Î ØmsØtztÏgØ|gØzqtÑnmkØ
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
ÅtØzץk{mÎqtØnkpqkÏØםØmØktץgÏgØ|gØk}gqץtiÎØ
ץgØkzo~mץÒsmØkskqikg|ÎØqgmi|ÎØkÏsgØ
πολυδιάστατη και απαιτεί αναλυτική αποτύπωση της
|gלgmØ|gØtqnt{ti|ÎØt~tnÒmm Øko{gh|ÎØ
zqtÎ{pmØtoØ~םtoØztoØÒnm|gsØ|gØoskzÎØ
ÎqmmØpsØjgj|gÑsØ|gØgsלzormØץm~gsץÑsØ
παρακολούθησης που οδηγούν στην επίτευξη των
~םpsØלsØzqgiץg|לØnÒ{toץkØpØ|qלtØ|gØpØ
|tspsÏgØץgØgk}םqtØgsלzorm ØmØg~ץÎØtoØjםqgtØ
mØzt{|ÎØץgØngØzqÒzkØsgØkÏsgØtØØ|g
η εξοικονόμηση ενέργειας.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να
|ggh{לtoץkØÎץkqgØtØgs{לtitØÏץmץgØm{gjÎØ
ngØzqÒzkØsgØkÏץgkØÒtץtØsgØgztjk~ntץמkØ
mØ~pqtnÒmmØgt{|ÑsØzלq|ps ØmsØt{ץmqÎØ
oztÎqrmØpsØk~st{tiÑsØzgqgipiÎØksÒqikgØ
gzםØtsØÎ{t ØmØnkqץtםץspmØpsØ|gt|ÑsØÒpØ
|gØkלsØgoםØmץgÏskØgq~|םØ|םtØ|gØmØ~qÎmØ
ץÒpsØץgl|ÎØץkg}tqלØoqÏpØץםpØngØzqÒzkØ
tØ|qלtØsgØjkÏrkØmsØzt{|ÎØht{מmmØ|gØmsØ
ץ{םmØsgØgztjk~nkÏØtØםzttØzt{|םØ|םtØ|gØ
sgØzqt~pqÎkØץלkgØץkØgØnÒץggØmØksÒqikgØ
ץg|qלØgzםØtz|לØÎØ|ץqtzt{|לØo}ץÒqtsgØ
{{Ñ ØoskjmלØgzt}gÏltoץkØsgØ
|{mqtjtÎtoץkØtØ|םtØmØgsgh{m|םmgØץg Ø
το οποίο δεν είναι μικρό αλλά παράλληλα και ένα
~kqםkqtØzkqh{{לtsØØץk{{ts|ÒØiksÒ
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Tο θέμα της ενέργειας
και της ενεργειακής
πολιτικής είναι,
και θα εξακολουθήσει
να είναι, ένα από
τα σημαντικότερα
ζητήματα πουκαλείται
η πολιτεία να
αντιμετωπίσει

Το ερώτημα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ή Φυσικό Αέριο ή μείωση των Ενεργειακών
Απαιτήσεων;» κλήθηκε να απαντήσει ο
Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος
Θεοπέμπτου:
«Το θέμα του φυσικού αερίου προκαλεί τα τελευταία
χρόνια πολύ έντονες συζητήσεις, όχι όμως του τύπου
των συζητήσεων που απαιτεί η σύμβαση του Άρχους,
η οποία δίνει το δικαίωμα στους πολίτες να έχουν
πρόσβαση στην πληροφόρηση, συμμετοχή στη λήψη
αποφάσεων και πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
Στην Κύπρο εφαρμόζεται δια νόμου μόνο το πρώτο
από τα τρία, δηλαδή η πρόσβαση στην πληροφόρηση
(Νόμος 119/2004).
Για τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, δεν έχουμε
νομοθετήσει αλλά το Υπουργείο Οικονομικών έχει
ετοιμάσει οδηγό που εφαρμόζεται σε ορισμένες
πολιτικές που ετοιμάζονται λόγω διαφόρων
ευρωπαϊκών Οδηγιών που προϋποθέτουν
τη δημόσια διαβούλευση.
Αυτό που τώρα λείπει από τις συζητήσεις για το φυσικό
αέριο είναι ακριβώς η έλλειψη πληροφόρησης και η
δημόσια διαβούλευση.
Το κράτος, θα έπρεπε, καταρχήν, να έχει δημοσιευμένη
την ενεργειακή πολιτική του ή τουλάχιστο να είχε δώσει
στη δημοσιότητα μία έκθεση η οποία να περιλάμβανε
ορισμένα δεδομένα και βασικά στοιχεία όπως:
1. Την πρόβλεψη στη ζήτηση ενέργειας τα επόμενα
20 χρόνια.
2. Πώς οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τα κτήρια θα επηρεάσουν τη ζήτηση ενέργειας.
Για παράδειγμα όλα τα καινούργια κτήρια θα
πρέπει το 2020 να παράγουν σχεδόν όλη την
ενέργεια που χρειάζονται.
3. Τα προβλήματα με τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου, τις μειώσεις και περιορισμούς
που έχει αναλάβει η Κύπρος και τις αυξημένες
απαιτήσεις για τις εκπομπές ρύπων το 2016.
4. Πρόβλεψη για το ύψος της ενέργειας
που θα παράγεται από ΑΠΕ.
5. Το ύψος της εξοικονόμησης που μπορούμε να
πετύχουμε και πιθανά μέτρα που θα βοηθούσαν
προς αυτή την κατεύθυνση.
6. Πόσες ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής
ηλεκτρισμού προβλέπεται να έχουμε τα επόμενα
χρόνια και ποια θα είναι η ζήτηση τους σε φυσικό
αέριο.
7. Την πιθανή χρήση φυσικού αερίου
στις μεταφορές και στον οικιστικό τομέα.
8. Την Οδηγία του Σεβέζο για την αντιμετώπιση
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων [96/82/ΕΚ]
από επικίνδυνες ουσίες και τις απαιτούμενες
νομοθετικές ρυθμίσεις, εφόσον η Οδηγία αναφέρει
τις εγκαταστάσεις LNG ανάμεσα σε αυτές που
καλύπτει η Οδηγία. Η προστασία του πληθυσμού,
τα πρότυπα που θα εφαρμοστούν, η ασφάλεια
των εγκαταστάσεων είναι παράμετροι που πρέπει
να καθορίσει το κράτος και όχι ο κατασκευαστής
ή ο ιδιοκτήτης.
9. Τις προοπτικές εκμετάλλευσης
του δικού μας φυσικού αερίου.
10. Τις ποσότητες που θα χρειαζόμαστε.

Μετά από τη δημόσια συζήτηση που θα γινόταν με
βάση τη πιο πάνω έκθεση και με βάση τα στοιχεία και
τις απόψεις, που θα προέκυπταν το επόμενο βήμα, θα
ήταν η συζήτηση για τον τρόπο παράδοσης του αερίου.
Για παράδειγμα, οι ποσότητες, που θα κατάληγε η
πιο πάνω συζήτηση είναι τέτοιες, που δικαιολογούν
χερσαίες εγκαταστάσεις ή θα ήταν καλύτερα μια πιο
απλή διαδικασία;
Όλα τα πιο πάνω είναι θέματα που αφορούν το κράτος
που κάνει την ενεργειακή πολιτική του, και όχι φυσικά
την ΑΗΚ η οποία κάνει τις δικές τις μελέτες και
προγραμματισμούς.
Από την περιβαλλοντική πλευρά η προβολή μιας
λανθασμένης εικόνας για το φυσικό αέριο, η οποία
θα αποπροσανατολίσει την προσπάθεια εξοικονόμησης
και παραγωγής από τις ΑΠΕ, είναι ένας πραγματικός
κίνδυνος.
Το φυσικό αέριο δεν παύει να είναι ρυπογόνο, εκπέμπει
και αυτό αέρια του θερμοκηπίου, δεν είναι ανανεώσιμη
πηγή και υπάρχει σε περιορισμένες ποσότητες.
Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ είναι η πιο
συμφέρουσα ενέργεια και από περιβαλλοντική
αλλά και από οικονομική πλευρά ιδιαίτερα όταν
εξεταστεί σε βάθος χρόνου.
Φυσικά η πιο φτηνή ενέργεια είναι αυτή που
εξοικονομούμε και είναι γι’ αυτό το λόγο που θα έπρεπε
να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία από τώρα.
Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν μπορεί να δώσει λύση
στα ενεργειακά προβλήματα του τόπου. Μπορεί όμως
να μειώσει κατά πολύ την εξάρτηση, να βελτιώσει
την ποιότητα του αέρα, να μειώσει τα αέρια του
θερμοκηπίου και να έχει σαν αποτέλεσμα τη
δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας.

Είμαστε στο 2011, οι αποφάσεις και τα
χρονοδιαγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
ήδη παρθεί και δεν υπάρχει στην Κύπρο ακόμη ένα
κτήριο υπόδειγμα μηδαμινής ενεργειακής ζήτησης
ενώ υπάρχουν χιλιάδες τέτοια κτήρια σε όλη την
Ευρώπη.
Οι δείκτες για την περιβαλλοντική πτυχή της
ενεργειακής πολιτικής ενός κράτους καθορίζονται
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και είναι
eÚ ÚlyyÓlÚuÚylri֦zzutÚhy֧ÚntÚyhrhjqjÐÚÚ
ενέργειας να μειώνονται κάθε χρόνο,
eÚ hÚpy֦r~lÚhkh{ÐÚ|lÑqnÚntÚ{hht֦zqnÚÚ
ενέργειας,
eÚ ptl~ÐÚh֨snnÚnÚhyuku{֧nh Ú
eÚ zzhjÐÚlÚzj֧lrhÚrpyuj֧thÚ{h֨|h
eÚ ptl~ÓÚhpsht֧|ltnÚptl}ur֦Úhy֧Ú
eÚ hÚuÚ֨n|hÚ|uz֧jnnÚthÚylrzh|i֦tlÚ
και το περιβαλλοντικό κόστος».
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Επίτροπος Περιβάλλοντος

«Η πιο φτηνή
ενέργεια είναι αυτή
που εξοικονομούμε
και είναι γι’ αυτό το
λόγο που θα έπρεπε
να δώσουμε πολύ
μεγαλύτερη σημασία
από τώρα»
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Για το Επιμελητήριο
η αναγνώριση και
επαγγελματική
αποκατάσταση του
Κύπριου μηχανικού
δεν θα μπορούσε
να είναι ανεξάρτητη
από την ουσιαστική
και δημιουργική
συμμετοχή του
Κύπριου μηχανικού
στα κοινά

Η εικοσαετής παρουσία και δράση του ΕΤΕΚ αφήνει βαριά κληρονομία, η συνέχιση της οποίας δεν μπορεί
να είναι επιτυχής χωρίς τη μαζική συμμετοχή των μηχανικών

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ
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77
ÅtØzmץts|םØÅk~s|םØzץk{mÎqtØמzqtoØ
Ò|{kkØØ~qםsgØjmץtoqi|ÎØ|gØtog|ÎØ
zgqtoÏgØgØØgoלØ~qםsgØtØzץk{mÎqtØ
}לmkØpØzgqg|ggnÎ|mØoi|k|qץÒstØ|gØz{tמtØ
ÒqitØkØÒsgØkoqמØtץÒgØnkלץps Øzt{מØk|ksÒkqtØ
gzםØtØksםØz{gÏtØztoØngØzqtjםqlkØ|gØ
zkqםqlkØmØ|ts}םng{ץmØzqtÒiimØztoØngØ
kzÒhg{kØmsØksg~{םmmØםץstØץkØØgsלi|kØ|g
msØkzgiik{ץg|ÎØgzt|gלgmØtoØץm~gs|tמØ
¾{{pkØmØstץtnkÏgØÎgsØg}ÎØ ÅtØzץk{mÎqtØ
Ò~kØ|tzםØmsØzqtgipiÎØmØkzÎץmØtoØ
j}לtqtoØtץkÏØztoØ~kÏltsgØץkØmsØkj|םmgØ
psØץk{ÑsØto ØmØץm~gs|ÎØ|gØmØk~st{tiÏgØ
γενικά και την ανάπτυξη τους για αυτοδύναμη
t|tst|ץÎ Ø|tsps|ÎØ|gØzt{|ÎØgsלzormØmØ
mץt|qgÏgØØkonמsmØztoØgzÒjpkØtØstץtnÒmØ
tØzץk{mÎqtØigØmsØzqtgipiÎØmØץm~gs|ÎØ
kzÎץmØigØmsØgotjמsgץmØt|tst|ץÎ Ø|tsps|ÎØ
και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας ήταν
hgq לØosץלgØץםpØץm|ÎØ|gØzqtjÒiqgkØ
ץkØg}ÎskgØmØץÒ~qØÎץkqgØztqkÏgØto

gØtØzץk{mÎqtØmØgsgisÑqmØ|gØkzgiik{ץg|ÎØ
gzt|gלgmØtoØמzqtoØץm~gs|tמØjksØngØ
μπορούσε να είναι ανεξάρτητη από την ουσιαστική
|gØjmץtoqi|ÎØoץץkt~ÎØtoØמzqtoØץm~gs|tמØ
gØ|ts לØmsØgsלjkrmØ|gØmsØzqםgrmØtoØq{םtoØ
ztoØÒ~kØmØץm~gs|ÎØkzÎץmØmØjg}{לmØmØ
gnkqÎØhk{ÏpmØmØztםmgØlpÎØmsØ
|tspsÏgØץgØÂtØtØ|ץםtØgzםØmØjqלmØtoØÅØ
|gg{ghgÏskØmsØgrÏgØmØץm~gs|ÎØkzÎץm Ø
|gØgØgignלØztoØzqt}ÒqkØmsØztםmgØmØ
lpÎØto ØםtØmØÒhkgØ|gØםtØnÒ{kØsgØmsØ
ανταμείψει.
Ø|ksq|ÎØgoÎØ|tץtnkpqÏgØ|gØzmigÏgØgsלi|mØ
toØzץk{mmqÏtoØigØoץץkt~ÎØgØ|tsלØjksØ
kÏsgØskt}gsÎØtמkØ|gØo~gÏgØØqÏlkØmØzלskØ
zÏpØmsØgq~gÏgØ{{לjgØ|gØmØstץtnkÏgØtoØ
{םpsgØztoØץgØjÏjgrkØmsØozt~qÒpmØtoØzt{ÏmØ
sgØoץץkÒ~kØgØ|tsלØgØgØ|tsלØjksØkÏsgØםץstØ
τα της κεντρικής εξουσίας. Κοινά είναι τα του δήμου
ץg ØgØmØz{םmØץg ØgØtoØstץtמØץg ØgØtoØ
z{gsÎmØץgØÂzttØjksØg~t{kÏgØץkØgØ|tsלØkÏsgØ
jÑmØgØtØjpkמksØjksØkÏsgØ~gqg|mq|םØ
ksםØjmץt|qg|tמØzt{Ïm ØzםtØ{{לץtsØksםØ
ץm~gs|tמØØmץkqs םØg{{לØ|oqÏpØtØgoqgsםØ
ץm~gs|םØjksØzqÒzkØsgØkÏsgØÒsgØjpkמpsØ
διανοούμενος ή απλά η επιστημονική συσκευή της
k~st{tiÏgØØץm~gs|םØt}kÏ{kØsgØosk}ÒqkØ
στο κοινωνικό σύνολο. Πρέπει να είναι έτοιμος
jm{gjÎØ|gØgzt}gץÒstØsgØץkÒq~kgØ

msØץםpmØmØgitq לØtØj{לtit ØmsØ
gszgqלnkm ØmØjg|sjמskomØkØ{םkØmØØ
ץtq}ÒØgØkÏsgØkmimÎØ|gØozkqgzÎØpsØ
kzmץts|לØk|ץmqpץÒspsØ|gØtqnt{ti|ÑsØ
{מkpsØmsØkzÏ{omØpsØzqth{mלץpsØztoØ
g{gsÏltosØmsØ|ozqg|ÎØg{{לØ|gØzgi|ץםgØ
|tspsÏgØØjkØzkqÏ}mץtØkq|{ÎØtoØtoØgÑsgØ
θεωρούσε
םØtØ|לnkØzt{ÏmØÒ~kØozt~qÒpmØsgØץkÒ~kØØ
jgj|gÏkØk|kÏskØztoØjg}g{ÏltosØtØjmץt|qg|םØ
πολίτευμα και ότι αυτός που δεν αναμιγνύεται στα
lmÎץggØmØz{םmØkÏsgØ ~לqmtØzt{ÏmØ
|gØ~םØ}{Îo~tØ
ÎץkqgØzgqלØztÒ ØםztoØmØ|tspsÏgØhqÏ|kgØ
ozםØ|qÏmØ|gØץÏgØkqלØץki{לpsØlmmלץpsØkØ
zgi|ץםtØzq{|םmmØpsØ|{ץg|ÑsØg{{giÑs Ø
παγκόσμια οικονομική κρίση) αλλά και τοπικό επίπεδο
|o|{t}tqg| םØkskqikg| םØojg| םØץmØgk}םqtØ
μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθούμε) παραμένουν
{לog ØzqÑtØtØמzqtØץm~gs|םØt}kÏ{kØsgØ
oץץkÒ~kØ|gØsgØzqt}ÒqkØmsØ|tspsÏg
ÏgØ|tspsÏgØmØtztÏgØץgØzq}םkqkØÒsgØ|gstztm|םØ
kzÏzkjtØlpÎØ|gØØzqtÍztnÒkØigØkomץkqÏgØ
ÅtØØtØzץk{mÎqtØÒ~kØmØj|ÎØtoØtqiלspm Ø
οι οικονομικοί του πόροι είναι προγραμματισμένοι
|gØgztjt|tÏ ØkÏsgØÒsgØjmםץtØtqigsםץØץkØ
oikÏ Øzgqgipi|ÒØozmqkÏk ØzgqלikØz{tמtØ

|gØzt{okzÏzkjtØÒqitØ{{לØ{םgØgoלØjksØjםnm|gsØ
Òtץg ØjksØzqtÎ{ngsØ~pqÏØ~םץntØÅgØkqig{kÏgØ|gØ
mØhtÎnkgØztoØjםnm|gsØtØzץk{mÎqtØtØØ
jksØÎgsØgs{לtigØmØkonמsmØÇqkלm|kØgnםqohm Ø
~מqgץmØ|gØoztץtsk|ÎØkqigÏgØzgÎnm|kØÒqitØ
oץzo|spץÒst Øzt{{ÑsØgsnqÑzpsØ~{לjkØÑqkØ
}{ץםmØo{{ti|ÎØkqigÏg ØÒqitØץkØk}ץgsÎØmsØ
αγωνία για την ποιότητα.
ÅtØk~מtØgoםØgztk{kÏØץÏgØץgqoqÏgØmØ
εικοσαετούς δράσης του ΕΤΕΚ. Δράσης πολύ
ץkig{מkqmØpsØ~qmץg|ÑsØ|gØgsnqÑzspsØzםqpsØ
που του διατέθηκαν. Δράσης που δεν θα μπορούσε
sgØzqgiץgtztmnkÏØ~pqÏØmsØotnÒmmØtqץלgt Ø
~pqÏØmsØgsgisÑqmØ|gØgs{לmmØmØjgÏkqmØ
konמsmØztoØgsg{tikÏØtØÅk~s|םØzץk{mÎqtØ
|gØtoØמzqtoØץm~gs|tמØigØmØoץץkt~ÎØ
toØgØ|ts לØpØrk~pqלØץÒ{mØmØ|ozqg|ÎØ
κοινωνίας.
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Το όραμα και το έργο του Επιμελητηρίου ήταν
tØםzt ØigÏØtØםztØkÏsgØ|gØtØzץk{mÎqt Ø
kÏsgØ|gØtØץm~gs|tÏØØjqgmqםmgØ|gØtØ
ÒqitØtoØzץk{mmqÏtoØÎgsØzלstkØosg}ÎØ
ץkØmØlpÎØ|gØØgsלi|kØpsØgsnqÑzpsØmØמzqtoØ
ÅtØzץk{mÎqtØgipsÏm|kØÒØÑkØgØk~s|לØ
ÒqigØsgØÒ~tosØhÒ{mØgzםjtm ØmØjmםץgØ
zkqtoÏgØtqnt{ti|ÎØgrtztÏmm ØtØ}o|םØ
z{tמtØmØimØmØמzqtoØsgØoi~לskØkhgץt מØ
tØלsnqpztØmØsgØzgÏqstosØmsØkoo~ÏgØztoØtoØ
grÏlk ØgØkzkמiץggØtoØk~s|tמØ|ץםtoØsgØ
~gqg|mqÏltsgØgzםØm{לØkzÏzkjgØztםmgØ
|gØg}{לkgØ
oÎØmØk|tgkÎØzgqtoÏgØ|gØjqלmØtoØ
zץk{mmqÏtoØ}לmkØhgqלØ|{mqtstלץØ|gØ
zqtjÒiqgkØץkØgoi~ÑqmmØg}ÎskgØtØץÒ{{tsØ
toØÅtØzץk{mÎqtØngØosk~ÏkØsgØkÏsgØ
osozkמnost ØngØosk~ÏkØsgØoץץkÒ~kØ|gØsgØ
osjgץtq}ÑskØØzt{|ÒØztoØ|gntqÏltosØtØ
ץÒ{{tsØץg ØtØץÒ{{tsØpsØץk{{ts|ÑsØiksÑs Ø
το μέλλον τούτου του τόπου. Βαριά και τιμητική η
konמsmØ|gØtØq{םtØgoםØØosÒ~kgØmØzgqלjtmØ
και προσπάθειας του αυτής δεν μπορεί να είναι
kzo~ÎØ~pqÏØmØץgl|ÎØoץץkt~ÎØ|gØosk}tqלØ
psØץm~gs|Ñs ØpsØץk{ÑsØtoØ

Και ο επίλογος αυτής της έκδοσης δεν θα μπορούσε
sgØÎgsØ{{לtØgzםØץÏgØzq{|םmmØ^Øzq{|םmmØzqtØ
{םtoØtoØמzqtoØץm~gs|tמØigØoץץkt~ÎØgØ
|ts לØigØoqלkomØץkØtØzץk{mÎqtØigØץÏgØ
|g{מkqmØ|tspsÏg ØigØÒsgØ|g{מkqtØgמqt ØםztoØmØ
ץm~gs|ÎØkzÎץm Øg{{לØ|gØtØמzqtØץm~gs|tÏØngØ
oi~לstosØmØgsgisÑqmØgzםØmsØ|tspsÏgØ|gØmØ
zqtht{ÎØztoØtØÏjtØ|ÒqjgsØ

Το όραμα και το έργο
του Επιμελητηρίου
ήταν ο τόπος, γιατί
ο τόπος είναι και το
Επιμελητήριο, είναι
και οι μηχανικοί.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 1991-2011:
20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΤΕΚ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Συντονιστής
Υπεύθυνος Σύνταξης
Μέλος

Συντακτική Ομάδα:
Στέλιος Αχνιώτης
Βαρνάβας Λάμπρου
Λίνος Χρυσοστόμου
Το Επιμελητήριο επιθυμεί να ευχαριστήσει τους πιο κάτω
συναδέλφους για την πολύτιμη συνεισφορά τους
στην ετοιμασία αυτής της έκδοσης:
Φρόσω Αλβάνη
Ηρακλής Αχνιώτης
Δημήτρης Βαττής
Νεόφυτος Ζαβρίδης
Σάββας Καρατσιόλης
Κυριάκος Κούρος
Ανδρέας Κυπριανού
Χρίστος Μαξούλης
Χρύσανθος Πισσαρίδης
Χάρης Σταυρινού
Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα
Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως

Έκδοση
Σχεδιασμός και Επιμέλεια
Εκτύπωση

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου. Μάιος 2011.
Partners Y&R
Τυπογραφεία ΚΑΪΛΑΣ

