
 

 

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, με τη στήριξη του Πανεπιστημίου Frederick, 
διοργανώνει Εργαστήριο με θέμα: 

Γιατί χρειάζεται ο Χωροταξικός Σχεδιασμός σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό 
κράτος; 

 

Πέμπτη 19/5/22 στις 18:00 

Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ (με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση) 

Με βάση τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο του 1972 προβλέπεται η εκπόνηση και η 
εφαρμογή του Σχεδίου για τη Νήσο με ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών. Δυστυχώς, στη βάση 
αιτιάσεων που σχετίστηκαν με την Τουρκική Εισβολή και τη διαίρεση του εδάφους της Δημοκρατίας, 
η πρόνοια αυτή παρέμεινε ανενεργή μέχρι σήμερα. Ως αποτέλεσμα, εδώ και δεκαετίες παρατηρείται 
μια αποσπασματική εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών χωρίς εθνικές στρατηγικές χωροθέτησης, 
και με απουσία μιας ολιστικής χωροταξικής προσέγγισης και ενός οράματος για την ανάπτυξη και 
προστασία του εδάφους της χώρας. Αυτή η υστέρηση έχει σήμερα τον αντίκτυπό της στην έλλειψη 
διακριτών ρόλων και σαφούς οράματος για την ανάπτυξη της κάθε πόλης ή περιοχής της υπαίθρου, 
στην μη ορθολογική διαχείριση της γης, στην κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων του κράτους, 
στη διατήρηση της φύσης και του τοπίου, στις συγκρούσεις οχληρών και ασύμβατων χρήσεων, στον 
τουρισμό, τη ναυτιλία και σε πολλά άλλα πεδία. Σήμερα, η δρομολόγηση από το κράτος του 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού δείχνει ότι υπάρχουν τρόποι υπέρβασης πιθανών αγκυλώσεων 
και ότι μπορεί να επιδιωχθεί ένα σύγχρονο και ολιστικό χωροταξικό πλαίσιο για τον χερσαίο χώρο 
της Κύπρου στα πλαίσια της ευρωπαϊκής στόχευσης για πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

 

 



Δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 16/05/2022 και η ώρα 23:00: 

 Εγγραφή για συμμετοχή με φυσική παρουσία* στο Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ: 
https://docs.google.com/forms/d/17Q0IljPnkv3MKIgmBd-
msKwD6BCx2prdVEE5xRmk3XU/edit 
*Ανάλογα με τα ισχύοντα μέτρα για τον κορονοϊό θα καθοριστούν τα μέτρα για είσοδο στο 
σεμινάριο (safepass, rapid test κοκ). 
 

 Εγγραφή για διαδικτυακή παρακολούθηση (μέσω της πλατφόρμα ΖΟΟΜ): 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ho4afjWOScmQZebDS9VAtg 
(Σημειώνεται ότι το μέρος των ερωτήσεων από το κοινό δεν θα μεταδίδεται διαδικτυακά) 

Πρόγραμμα εκδήλωσης: 

18:00  Προσέλευση – Καφές 

18:30  Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνο Κωνσταντή, Αρχιτέκτονα 

18:35 Γιατί χρειάζεται ο Χωροταξικός Σχεδιασμός σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος; - 
Προσκεκλημένος Ομιλητής: Ευάγγελος Ασπρογέρακας, Επίκουρος Καθηγητής Χωροταξίας 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Frederick. 

19:00 Σύντομες τοποθετήσεις από φορείς: 

 (Συντονισμός: Δρ. Βύρων Ιωάννου, Μιχάλης Μιχαήλ εκ μέρους του ΕΤΕΚ) 

o Δρ. Κώστας Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών 
o Κυριάκος Κούνδουρος, Διευθυντής, Ειρήνη Χατζησάββα, Ανώτερη Λειτουργός, Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών 
o Κώστας Χατζηπαναγιώτου, Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 
o Ειρήνη Πική, Οικονομική Διευθύντρια Διεύθυνσης Στρατηγικής, Συντονισμού και 

Επικοινωνίας, Αλίκη Σέργη, Ανώτερη Λειτουργός Προγραμματισμού, Υπουργείο 
Οικονομικών. 

o Εκπρόσωποι Υφυπουργείου Τουρισμού 
o Δρ. Νικόλας Κυριακίδης, Αντιπρόεδρος, Γιώργος Μεσαρίτης, Μέλος, Οργανισμού 

Oxygono. 

19:40 Ερωτήσεις από το κοινό (το μέρος αυτό δεν θα μεταδίδεται διαδικτυακά) 

20:00 Λήξη εκδήλωσης 

 

Βιογραφικό Προσκεκλημένου Ομιλητή: 

Ο Ευάγγελος Ασπρογέρακας είναι Επίκουρος Καθηγητής Χωροταξίας του Τμήματος Μηχανικών 
Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι Διδάκτορας Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
Διαθέτει Δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου MSc: Development and Planning του University College of London. Τα επιστημονικά του 
ενδιαφέροντα αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα του Χωροταξικού, Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού και Βιώσιμης ανάπτυξης και εστιάζουν σε ζητήματα πολιτικής, στρατηγικού 
σχεδιασμού και διακυβέρνησης. Έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά και επαγγελματικά σε 

Ελλάδα, Γερμανία και Σαουδική Αραβία. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 
συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 


