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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.



2 3

ETEK 1991 � 2011

Εισαγωγή: 
 Προλογισμός Προέδρου ΕΤΕΚ
 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο 

 της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Μηχανικός και η Κοινωνία

 στην ανάπτυξη της κοινωνίας και του πολιτισμού

 στο σταυροδρόμι του αύριο. Το καθήκον της  
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 και Προστασία του Πολίτη

Η Προοπτική 

Ευχαριστίες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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



4 5

ETEK 1991 � 2011

στην ετοιμασία μιας ειδικής έκδοσης που να 

το ρόλο του ΕΤΕΚ στην κοινωνία μας.

της λήθης.

και προκαλέσαμε πρόσωπα με λόγο και άποψη να μας 

δικό τους τρόπο αντίληψης συγκεκριμένων θεμάτων 

των δραστηριοτήτων μας. Άλλωστε ένα απλό 

που εκδίδουμε ανά τριετία καλύπτει εξαντλητικά 
το αντικείμενο. Το έργο του ΕΤΕΚ είναι εκεί και 

επιστήμη. 

την ιδέα της έκδοσης αυτής και σε όσους συνεργάτες 

της παρούσας έκδοσης.

Χρίστος Ευθυβούλου
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΟΥ ΕΤΕΚ

Παράδοση
Πορεία
Προοπτική

«Σας προσκαλώ λοιπόν να ψάξουμε 
μαζί μέσα από κείμενα, φωτογραφίες, 
διάλογο και αντίλογο, για να βρούμε 
το μηχανικό της Κύπρου»

Το ΕΤΕΚ από την ίδρυση του επιδιώκει τη συνεργασία με την Πολιτεία
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Επιμελητηρίου.

κοινωνικό εταίρος και να αποκτήσει σημαντικό 
κύρος και αξιοπιστία στην κυπριακή κοινωνία. στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις της πατρίδας 

μας και τους νευραλγικούς τομείς της οικονομίας 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

που άξια δημιούργησε και με την προοδευτική πορεία 

συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο αναπτυγμένων 

τα θεσμικά πλαίσια που διέπουν την ίδρυση και 
λειτουργία του.

Δημήτρης Χριστόφιας
Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας

«Θα συνεχίσουμε να 
αξιοποιούμε το Επιμελητήριο 
ως τεχνικό σύμβουλο στις 
μεγάλες αποφάσεις που 
αφορούν την τεχνολογία 
και την ανάπτυξη του τόπου»
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Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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τις ηπείρους και αναπτύσσει μεγάλους πολιτισμούς. 

για την ανάπτυξη της κοινωνίας και του πολιτισμού. 
αξιοποίησε ο άνθρωπος στην εξέλιξη του.

Περικλή.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

η ελληνική μυθολογία μέσω του προμηθεϊκού 

τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα όντα και του έδωσαν 

να είναι ικανός σήμερα να υλοποιήσει πράγματα 

εξωπραγματικά ή ακατόρθωτα.

έδωσε τη λύση του Δούρειου Ίππου στην απέλπιδα 

Οι αρχαίοι Έλληνες 
ήταν λαός τόσο πολύ 
στραμμένος στην 
τεχνολογία ώστε 
από τα βάθη των 
αιώνων την είχαν ήδη 
προβάλει σε μύθο-
θρησκευτικό επίπεδο

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

Οι αρχαίοι Έλληνες 
είχαν πλάσει με 
τη φαντασία τους 
μυθικά γιγάντια 
ρομπότ, όπως 
ο Τάλως
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ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

στην κατασκευή οργάνου σκόπευσης (διόπτρα) 
και καθορισμού συντεταγμένων (οδόμετρον). 

για την κατασκευή της θαυμαστής σήραγγας του 

και για τα σημερινά δεδομένα.

η αστρονομία και οι επικοινωνίες.

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

« 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

Το λαμπρότερο μνημείο του αθηναϊκού πολιτισμού 

στο εμπνευσμένο όραμα προόδου και ανάπτυξης 

Ειδικά στις επικοινωνίες αξιοσημείωτη είναι 

αποστάσεις μέσω δομημένων και κωδικοποιημένων 

Επιμελητηρίου Κύπρου. Επειδή για το ΕΤΕΚ 

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

να μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο 

σηματοδότησε τη δημιουργία της σύνδεσης του έργου 

αποδίδοντας έτσι τις πρέπουσες τιμές στο πρόσωπό 
του. Πανάξια λοιπόν αποδίδεται απέραντη τιμή και 

τους αναλογεί και την εναποθέτουμε ακέραια 

σε επιτεύγματα που προκαλούν δέος. Το ένστικτο της 
αυτοσυντήρησης δεν επιτρέπει σε κανέναν άνθρωπο 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

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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Το αξιοσημείωτο σε αυτές τις παραδόσεις είναι 

Ικτίνος-Καλλικράτης είναι γνωστοί γιατί ο Περικλής 

της παγκόσμιας ιστορίας.

‘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’

εξωτερικεύει μια εικόνα στο γενικό πληθυσμό 

μια ανάγκη ή να δημιουργήσουν μια ανάγκη στον 
καταναλωτή για να αυξήσουν την εμπορευσιμότητα 

την ανικανότητα και την ματαιοδοξία όλων όσων 

του με όσο λιγότερες πρωτοπόρες ιδέες γίνεται. 
Το τελικό προϊόν πρέπει να είναι λειτουργικό και 

επιστήμονα δεν διέπονται από ξεκάθαρες μετρικές 

η μαθηματική της θεμελίωση έγινε μέσα στη δεκαετία 

Το γεγονός ότι η επιστημονική κοινότητα έστρεψε 

αλγόριθμοι και γενικά αλγόριθμους εμπνευσμένους 

διαμαρτυρία κατασκευές όπως τον μαγνητικό 

σύστημα εντοπισμού στίγματος κτλ. Χωρίς την 

των μειονεκτημάτων της με το ανάλογο πρόσημο. 

τον άνθρωπο που ανακάλυψε το νετρόνιο και 

να καλύψουν τις ανάγκες σε πολεμικό υλικό και 

από ηθικά διλήμματα. Κάποιος καθοδηγούμενος 

να προσπαθήσει να ανακαλύψει μια καινούρια 

για να ικανοποιήσει τους ανήθικους σκοπούς του. 

πλεονέκτημα ο ένας απέναντι στον άλλο. 
Γενικά η ηθική συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση 

άλλα επαγγέλματα που δεσμεύονται με μία τάξη 

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

το να είναι άνθρωπος. Και ως τέτοιος δεν του άρεσε 

σε μικροσκοπική κλίμακα σε αντίθεση με την 

θεωρία που θα ενοποιούσε τις παραπάνω θεωρίες με 
ένα τρόπο ολοκληρωμένο και αμετάκλητα στεγανό 

την ανθρωπότητα ποικιλοτρόπως και στο μέλλον το 

εκτέλεσαν υπερατλαντικά ταξίδια για να συγκρίνουν 

κάποια πολύ μικρά κλάσματα του δευτερολέπτου.

η ανάπτυξη του παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού 

μέρος της δόξας του στη διάθεση και την ικανότητα 

γραμμές προς κάποιες λύσεις σε θέματα ποικίλης 

παραγωγή ενέργειας.

του θεωρήσεις αποδεικνύονται μαθηματικά πέραν 

ποιος θα ήταν (ή πιο σωστά ποιος θα θεωρείτο από 

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

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

«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»
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Το κύρος του ταχυδακτυλουργού 5

Κάθε εξαιρετικό μαγικό κόλπο αποτελείται από τρία 

ή ένα άλλο άτομο και σε καλεί να το ερευνήσεις 
και να δεις ότι είναι αληθινό και κανονικό. 

μετατρέπει κάτι συνηθισμένο σε κάτι μαγικό και 

του να ιντριγκάρει το πλήθος με την αναμονή κάτι 

ένα άλλο μικρότερο μαγικό κόλπο που θα το κάνει 

Την υλοποίηση του κόλπου θα την αναθέσει σε 

του θεατή ο ρόλος του είναι απλά υποστηρικτικός 

6. Anthony De Mello, (1931 -1987, Ιησουίτης ιερέας και ψυχολόγος) Identifying with God

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Το σωματίδιο του θεού

6

Τα πειράματα που διεξάγονται από τον Ευρωπαϊκό 

σωματιδίων (αδρονίων) στις εγκαταστάσεις 

του 2010. 

κατασκευαστικές προκλήσεις είναι απίστευτες. 

(υλικό που στην κατάλληλη θερμοκρασία των
-1800ο

ηλεκτρισμό και άρα αναπτύσσει δυνατά μαγνητικά 

ευθυγράμμιση των σωματιδίων προς σύγκρουση 
αποτελούν κάποια αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.

αερίου και υγρού με ιδιαίτερες ιδιότητες) που με τη 
σειρά της ανοίγει το δρόμο για νέες καινοτομίες και 
ενεργειακές πολιτικές. Τα ταξίδια εξερεύνησης του 

απλά δεν μπορούν να εξηγήσουν με μια ενιαία θεωρία 

της μαγείας.

5. Από την κινηματογραφική ταινία ‘The Prestige’ (2006)

Η αναλογία του 
εγχειρήματος σε 
μεγαλύτερη κλίμακα, 
είναι να εκτοξεύσεις 
δύο βελόνες στα δύο 
άκρα του Ατλαντικού 
και να επιτύχεις τη 
σύγκρουσή τους
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ιδιωτεύων διανοούμενος ή απλά η επιστημονική 

και υπερασπιστής των επιστημονικά τεκμηριωμένων 

ως ευθύνη απέναντι στην κοινωνία αλλά και ως 

θα οδηγήσει σε οικολογικές καινοτομίες και σε 

«Ν΄ αγαπάς την ευθύνη. Να λες, εγώ μονάχος μου 

έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω.»7 

«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

πλούτου και η παγκόσμια οικονομική κρίση.

Φυσικά δεν είναι μόνο στο παγκόσμιο επίπεδο 

δεσμεύουν και σπαταλούν δημόσιους και ιδιωτικούς 

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

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

αναπόσπαστος και ουσιαστικός στην προσπάθεια 
αυτή.

να αντιμετωπίσουμε σαν παγκόσμια κοινότητα είναι 

του 

Για την ετοιμασία του κειμένου «Ο Μηχανικός 
και η Κοινωνία» αξιοποιήθηκαν οι πηγές: 

 Γλωσσικά πάρεργα - Εκδήλωση για τα 

7. Νίκος Καζαντζάκης (1883 - 1957, Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας)

8. Ινδιάνικη ρήση

Εκδήλωση διαμαρτυρίας για την προστασία του Ακάμα

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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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΤΕΚ:

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ

καταλυτικά στην ίδρυση και λειτουργία του 

μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου. 

διορισμό της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.

οι πρωτεργάτες για την ίδρυση του ΕΤΕΚ εργάστηκαν 

η εκτελεστική αλλά και η νομοθετική εξουσία για 

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

Επιμελητηρίου καθίστατο πλέον ακόμη 

Γενική Εισαγγελία και έγκρισης του Υπουργικού 

προσδοκίες του επιστημονικού κόσμου της Κύπρου. 

για μια σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του 

θεσμοθετημένα σε μία σειρά από επιτροπές 

απόψεις για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.

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

Συνεδρίες και 

συναντήσεις

του Γενικού Συμβουλίου 

και της Διοικούσας 

Επιτροπής

του ΕΤΕΚ

Εκλογές για ανάδειξη 

των μελών του Γενικού 

Συμβουλίου

του ΕΤΕΚ
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Κινητοποιήσεις των Μηχανικών για την ίδρυση του ΕΤΕΚ



26 27

ETEK 1991 � 2011Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΤΕΚ � ΠΑΡΑΔΟΣΗ

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.

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.

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.

Οικονομική αυτοδυναμία και η εκπροσώπηση του 

κοινωνικού συνόλου στα θέματα της μηχανικής, 

ορίστηκαν πυλώνες θεμελίωσης του Δήμου των 

μηχανικών.

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.

«Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την 

επωνυμία Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.»

Το μέγεθος της κατάκτησης είναι μεγάλο.

«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.

«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.

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.

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.

Το όραμα του Επιμελητηρίου πρέπει να είναι ο τόπος, 

γιατί ο τόπος είναι το Επιμελητήριο, είναι οι μηχανικοί.

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

«Ό, τι είναι σήμερα το 
ΕΤΕΚ δεν το χρωστά 
σε κανένα άλλο παρά 
στον εαυτό του»

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;

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.

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

Εκδήλωση τιμής για τους ήρωες του πολυτεχνείου και το Ρήγα Φεραίο
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Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΕΤΕΚ, ΩΣ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Ο ΝΟΜΟΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το ΕΤΕΚ δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο και δεν 

δημοσίου δικαίου με νομοθετημένο σκοπό και 

νομοθετημένα το ρόλο αυτό. Χρειάστηκαν πολλοί 

να μετατραπεί σε παράγοντα ιδιαίτερα ουσιαστικό 

ανάλογη με την τιμή αυτή.

και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας.

της ίδρυσης του τη ρύθμιση του επαγγέλματος 

και την ορθολογιστική ανάπτυξη του τόπου μας. 

παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα 

και προστατεύουν την Πολιτεία από διαπλεκόμενα 

στο έργο του Επιμελητηρίου και το θεωρούν 

του αποτελεί μια από τις αρμοδιότητες και εξουσίες 
που θεσμικά ανατέθηκαν στο Επιμελητήριο 

η προστασία τόσο του επαγγέλματος και των ιδίων 

του κοινωνικού συνόλου από αντιδεοντολογικές 

του Επιμελητηρίου κατά την άσκηση του 

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

Η τελετή 

απολογισμού 

τριετίας 

πραγματοποιείται 

πριν από τη 

διεξαγωγή 

των εκλογών 

του ΕΤΕΚ
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στην ίδρυση και λειτουργία από το 2006 Κέντρου 

και για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από 
διεθνή και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. 

στον τομέα αυτό είναι άριστες και διέπονται πάντοτε 

διατύπωσε ξεκάθαρες θέσεις και τον έντονο 

και γενικότερα η αδράνεια σε θέματα εξοικονόμησης 

και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην 

το κοινωνικό σύνολο και ειδικά τον απλό πολίτη. 

και την εξαγωγή συμπερασμάτων και εισηγήσεων 

στενή συνεργασία του ΕΤΕΚ με την Υπηρεσία 

της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων και η συνεργασία του Επιμελητηρίου με 

και τίτλων ιδιοκτησίας. 

Υδάτων.

και ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόκληση της ίδρυσης 

Το Επιμελητήριο θέτοντας ως προτεραιότητα 

επιτροπές με σκοπό την καθοδήγηση των 

να δίνεται στο κάθε μάθημα για τον κάθε κλάδο 

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

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 

Η πρώτη, προσωρινή, Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ
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ΤΟ ΕΤΕΚ: 
Η ΠΟΡΕΙΑ
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Το Επιμελητήριο μέσα από το ρόλο που του 

μπορεί να προσθέσει θετικά στην κοινωνία και να 

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 

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. 

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

«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
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Νόμος περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών:

κατασκευαστικού έργου στην Κύπρο. Ως εκ τούτου 

και υδροδότησης στις οικοδομές. Ως αποτέλεσμα 

απαραίτητος και καθοριστικός στην οποιαδήποτε 

Το ΕΤΕΚ δεν παρέμεινε απαθές αλλά στάθηκε δίπλα 

πολίτες-αιτητές.

 του ΕΤΕΚ ...

 και την αποπεράτωσή του.

μετά από συντονισμένες και μελετημένες 

διεκδικήθηκαν και κερδήθηκαν μέσα από διάλογο

Το ΕΤΕΚ δεν παρέμεινε 
απαθές αλλά στάθηκε 
δίπλα στο Νομοθέτη 
στην προσπάθεια για 
εμπλουτισμό του Νόμου
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 και συγκράτηση θερμότητας

την κατεύθυνση ενσωμάτωσης των απαιτήσεων 

οικοδομές.

Νόμος περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

και δραστηριοτήτων τους.

Δημοκρατίας.

Πλέον δημιουργείται αλυσίδα ευθύνης όλων 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων αλλά 

Το ΕΤΕΚ ανταποκρίθηκε με συνέπεια στο νέο 
δικό του σημαντικό και δύσκολο ρόλο που 

οικονομικού και κοινωνικού κόστους αλλά και του 

και εποικοδομητική συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα 

ημερίδων και σεμιναρίων για την ενημέρωση των 

του πρόγραμμα διαθεματικές ενότητες για τα θέματα 

η οποία ετοίμασε μελέτη για την ενσωμάτωση 

του Ιδιωτικού Τομέα.

την Κοινή Δήλωση Πολιτικής για τη μείωση των 

λόγω Επιτροπής. Την Κοινή Δήλωση συνυπέγραψαν 

το ΕΤΕΚ.

Όροι Ανάθεσης Υπηρεσιών 
Μηχανικής και Αμοιβές

με τον Κανονισμό 4(1) των Περί Δεοντολογίας των 

κανονισμούς».

τους -ανεξάρτητα της δικής τους ευθύνης- είναι να 

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

να τα καταστούν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων 

κοινού γενικά.

των ενοίκων- αλλά πιο σημαντικά να προστατεύουν 

διαθέσιμες σε μια κοινωνία εν κινήσει. 

έργου σε διαγράμματα.
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μόνο αν ο πελάτης είναι σε θέση να τις συγκρίνει και 

για μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Τέτοια σύγκριση 

αλλά μια μεμονωμένη δημιουργική υπηρεσία η 
οποία απευθύνεται πάντοτε προς τη συγκεκριμένη 
περίπτωση.

επειδή ο πελάτης δεν μπορεί να αξιολογήσει και να 
εκτιμήσει αυτή τη μεμονωμένη διαδικασία ποσοτικά 

θέση να εκτελούν ανεξάρτητα τα καθήκοντα τους ως 

σε τέτοιες εταιρείες.

μελετητή και την εργοληπτική εταιρεία είναι 

ότι οι κατασκευαστικές εργασίες διεξάγονται με τον 

της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκτελούνται 
οι υπηρεσίες.

έργου και είναι και αυτή ανεξάρτητη από τη μεταξύ 

Κατά τα άλλα όμως οι Κανονισμοί επιτρέπουν την 

αυτές δεν είναι συγκρίσιμες με Βασικές Υπηρεσίες 
και συνήθως εκεί όπου επιτρέπεται η ελεύθερη 

με τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες του.

Κατασκευαστικά Έργα Δημοσίου
και οι Αναθέσεις Μελετών

υποστήριξε και τεκμηρίωσε σε μεγάλο αριθμό 

για έργα του δημοσίου να γίνονται με το σωστό 

διαγωνισμοί.

παρακολουθεί με θλίψη την απαράδεκτη κατάσταση 

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.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

αξιολόγηση τους διαδικασίες.

σε πρόνοιες της νομοθεσίας οι οποίες θα έπρεπε 

και η ποιότητα θα έπρεπε να αποτελεί ύψιστη 

 της Δημοκρατίας.

 περιορισμό του υγιούς ανταγωνισμού και   

στο ποθητό αποτέλεσμα αν δεν συνοδεύονται από 
την αξιοπρεπή και συνετή στάση των ίδιων των 

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.

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:

«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.

Θλιβερό το φαινόμενο 
να ανατίθεται η 
μελέτη και επίβλεψη 
έργων εκατομμυρίων 
με μοναδικό κριτήριο 
τη χαμηλότερη τιμή
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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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επανένωση της Κύπρου και Επανεγκατάσταση

 οργάνωση και υλοποίηση των αναγκαίων   

 αλλά πιθανόν και των υπολοίπων.

 και να ενεργεί άμεσα.

 με σκοπό την αποκέντρωση της    

με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με άλλους 

θα είναι πολύπλοκα και δύσκολο να αντιμετωπιστούν. 
Πολεοδομικά θέματα ίσως αποτελέσουν τον κύριο 

εκτιμηθούν και να αντιμετωπιστούν. Κρίσιμες 

Το Τεχνικό 
Επιμελητήριο
δεν έμεινε αδρανές
όταν οι εξελίξεις στο 
Κυπριακό Πρόβλημα 
είχαν καταστεί 
σημαντικές

Αμμόχωστος
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Βασικός πυρήνας της πρότασης του ΕΤΕΚ είναι η 

για να μπορέσει να γίνει αποδεκτό είναι αναγκαίο να 

 για ενημέρωση του κοινού.

 ενσωμάτωσης απόψεων στα μέτρα πολιτικής.

μπορούσε το ΕΤΕΚ να διαδραματίσει και που θα 

και θα εισηγείται αλλαγές ή τροποποιήσεις κατά την 

εμπλεκομένων και της παρακολούθησης της εξέλιξης. 

Δημοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος ίδρυσε το 

πολιτική του Κράτους μας για δημιουργία των 
κατάλληλων εκείνων προϋποθέσεων εμπιστοσύνης 

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.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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 

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.

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 αλληλο-

προσκλήσεις 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.

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

Ιερά Μονή Αποστόλου Ανδρέα
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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

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. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή ένωση

λειτουργίας του.

Πέρα από τη συνεργασία του με το ΤΕΕ 

της νομοθεσίας του και στην εναρμόνιση της με 

μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες η δυνατότητα 

συγκεκριμένο έργο. 

και κατάθεση πρότασης για τροποποίηση του 

Επίσης ιδιαίτερα σημαντικός υπήρξε και ο ρόλος 

προπαρασκευαστικές ενέργειες που έπρεπε να γίνουν 

Ευρωκωδίκων στην Κύπρο. 

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»
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 

Το Υδατικό

για τον κάθε πολίτη.

οδηγήσει στην αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού 

Ειδικότερα στην Κύπρο ο συνδυασμός των 
παρατηρούμενων παρατεταμένων περιόδων 

Την τελευταία 20ετία μια σειρά από παραμέτρους 

 ύδρευσης.

σε συνδυασμό με την υλοποίηση της συγκέντρωσης 
του μεγαλύτερου μέρους των αρμοδιοτήτων που 

 όσο και ποσοτικά. Για το σκοπό αυτό οι αντλήσεις  

 τη σπατάλη και να οδηγεί στην μεγιστοποίηση 
 της απόδοσης του νερού.

 ύδρευσης.

 των αντλούμενων ποσοτήτων.

συστήματα.

περίπτωση πρέπει να προηγούνται της ανάπτυξης. 

συλλογική προσπάθεια από ολόκληρη την κοινωνία. 

Το ΕΤΕΚ από την ίδρυση του παρακολουθεί τα θέματα 

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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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 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

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»

που παράγεται από τους σταθμούς επεξεργασίας 

συνολική ποσότητα του ανακυκλωμένου νερού που 

αυτή αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο 

ανακυκλωμένο νερό θα πρέπει να αξιοποιηθεί με την 

και στην αποκατάσταση των υπεραντλημένων 

δεν θα πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για 

αλλά και η ενέργεια που απαιτείται για παραγωγή 

Το Κυκλοφοριακό

δικτύου και στη λανθασμένη νοοτροπία του Κύπριου 
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Αειφορία και Περιβάλλον

στην έννοια και στα πλαίσια ενός μελετημένου 

πολίτη ή οργανισμό την ευκαιρία να ενημερωθεί και 

 που συνορεύουν με προστατευόμενες   

 την πολιτική προστασίας του και θα πρέπει να  

 γίνει μόνο με επιστημονική τεκμηρίωση της αξίας  

6. Το ΕΤΕΚ είναι εναντίον της πολιτικής δημιουργίας  

 αντιδράσεις από τους υπόλοιπους με απαιτήσεις  

7. Το ΕΤΕΚ τάσσεται ευνοϊκά στην πολιτική   

 οικονομικά.

δίνει το δικαίωμα στον πολίτη να ενημερωθεί και να 

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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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗ 

Πολεοδομικός Σχεδιασμός
– μια διαφορετική άποψη

πλαίσιο που θα οδηγούσε στον εξορθολογισμό 

η αποστασιοποίηση οδήγησε σε μια «αμυντική» 

καταστρατήγηση κάθε έννοιας δημοκρατίας και 

τόσο πιο εξελιγμένο είναι και το πολεοδομικό 
της σύστημα και πιο ψηλά τα επίπεδα και η 

οραμάτων μιας οργανωμένης κοινωνίας και των 

και την προνοητικότητα.

που προκύπτει από αυτή την εμπλοκή τους.

δεν μπορεί να είναι παθητικοί δέκτες ή απλοί θεατές 

τη σημαντικότητα του τόπου και τις ιδιαιτερότητες 

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

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι 
αναμφισβήτητα μια πολυδιάστατη, 
συμμετοχική διαδικασία που αποτελεί 
το υπόβαθρο για την ορθολογική 
ανάπτυξη ενός τόπου

Εκδηλώσεις του ΕΤΕΚ για θέματα ανάπτυξης
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μετατροπή τους σε τυποποιημένα τοπία με κύριο 

ως υπεύθυνοι συνδημιουργοί του μέλλοντος της 

άρρηκτα συνδεδεμένος με την οικολογία του 

Συμμετοχικότητα στη λήψη 
πολεοδομικών αποφάσεων 

στον προγραμματισμό και στην κατάρτιση 

κατά παρέκκλιση προέκυψε σε απάντηση στην 

προσδίδοντας στην αξιολογική διαδικασία 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗ 

Κάτι ανάλογο έγινε προσπάθεια να εδραιωθεί και 

παράλληλα τη δημοκρατία.

τις προτεραιότητες και τις προτιμήσεις του κοινού 

ενθαρρύνοντας την πίστη στη σκοπιμότητα και 

ένα προσωπικό στίγμα και δέσμευση ως προς την 

πρέπει να διαθέτουν ηγετικές και οργανωτικές 
ικανότητες και εμπειρία στην κοινοτική λειτουργία 

και την εκπαίδευση που θα δίνει στους πολίτες 

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 

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
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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. 

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.

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.

Η αναθεώρηση των Σχεδίων Ανάπτυξης αποτελεί για 

το Υπουργείο Εσωτερικών στρατηγική προτεραιότητα, 

εφόσον οι πολεοδομικές ρυθμίσεις που θα 

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.

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.

Θυμίζω, επίσης, πως η δέσμη των πέντε νομοσχεδίων, 

που έχουμε καταθέσει και συζητούνται ακόμη 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων με τη σημαντική 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗ 

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

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:

 της Ακτής Ολυμπίων με παρόμοιο, πρόσθετο 

 έργο στην Ακτή Εναερίου.

 πάρκου (Φυτίδιο Αθλητικό Κέντρο) στο χώρο 

 του ΓΣΟ.

 λιμανιού, το οποίο θα αποδοθεί στο κοινό ως  

 χώρος περιπάτου, ψυχαγωγίας και αναψυχής, 

 μαζί με τη χρήση του ως ψαρολίμανο.

 της Μαρίνας σε περιοχή που εφάπτεται του   

 ιστορικού κέντρου.

 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:

 κοινής ωφέλειας σε όλη την έκταση του πυρήνα.

 όπου χρειάζεται.

 να αποτελούν χώρους για συνάθροιση

 και κοινωνικές δραστηριότητες.

 περιλαμβανομένων ειδικών ρυθμίσεων 

«Οι διαδικασίες 
πολεοδομικού 
σχεδιασμού 
και άσκησης 
πολεοδομικού ελέγχου 
αποτελούν κατεξοχήν 
δημοκρατικές 
διαδικασίες» 
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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.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η ποιοτική και 

αισθητική αναβάθμιση και η αναβίωση του κέντρου 

της Λεμεσού.

Οι στόχοι του έργου αναλυτικότερα είναι οι εξής:

 στην περιοχή.

 για εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης 

 (π.χ. περπάτημα, ποδήλατο).

 έτσι ώστε να διοχετεύει τη ροή των αυτοκινήτων  

 σε επιλεγμένους κύριους άξονες, για να υπάρξει  

 αποφόρτιση των τοπικών δρόμων.

 ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομους.

 στο ποδήλατο και στο λεωφορείο.

 πεζούς και ποδηλάτες και τη σύνδεση των   

 ανοικτών χώρων μέσα από ένα ολοκληρωμένο  

 δίκτυο πεζόδρομων.

 εργαζομένων και πελατών σε ενιαίους χώρους  

 και την παροχή διευκολύνσεων για σκοπούς  

 στάθμευσης και τροφοδοσίας.

 μεταφορών με τρόπο που να μη συγκρούεται με  

 άλλους τρόπους διακίνησης και να εξυπηρετεί 

 όλη την έκταση του κέντρου της πόλης.

 λεωφόρου με τη λεωφόρο Φρ. Ρούσβελτ   

 αναβαθμίζοντας την υφιστάμενη εκατέρωθεν 

 της νησίδας Τάλια και Θουκή.

 χώροι / πλατείες.

 και αξιόλογα χτίσματα τα οποία πρέπει να είναι  

 ορατά από απόσταση.

 Τα μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης που   

 προτείνονται περιλαμβάνουν:

 της στάθμευσης.

 λεωφορείων.

 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».

Ανδρέας Χρίστου
Δήμαρχος Λεμεσού

Οδική Ασφάλεια

Ευαισθητοποιημένο το Επιμελητήριο για την οδική 

πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες δράσεις και 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗ 

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

προστασία όσο και την ανάδειξη της πολιτιστικής 

προκύπτουν αλλά και μέσω διαλέξεων- ημερίδων 

 της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 εμπλεκομένων για τη σημασία της   
 πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και το σωστό
 τρόπο αποκατάστασης.

η επικείμενη δημιουργία του πολιτιστικού και 

το ΕΤΕΚ σε θέματα της αρμοδιότητας τους.
Το ΕΤΕΚ κλήθηκε πολλάκις στη Βουλή για να 
γνωμοδοτήσει σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς 

Το ΕΤΕΚ εκπροσωπείται στην επιτροπή Διατήρησης 
Πολιτιστικής κληρονομιάς του κυπριακού οργανισμού 
τυποποίησης και στην εθνική επιτροπή για τη 
διοργάνωση της Ευρωπαϊκής ημέρας κληρονομιάς. 

 το θέμα της αποκατάστασης του Παγκυπρίου  
 Γυμνασίου.

Κατά καιρούς δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας 

Ευρημάτων.

Κληρονομιάς».

προγράμματα με επίκεντρο την πολιτιστική 

Αποκαλυπτήρια τοιχογραφίας

σε διατηρητέα οικοδομή του ΕΤΕΚ
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επιστημονική τεκμηρίωση και τεχνοοικονομική 
ανάλυση πριν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων 
για σημαντικά ζητήματα

απλό πολίτη πρέπει να αναλύονται και με συνέπεια 

τις τοποθετήσεις που γίνονται. Ως εκ τούτου οι όποιες 

κατά το δυνατόν από εισηγήσεις για την πορεία 
που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

καθενός να τοποθετείται σε σημαντικά θέματα για τον 

από τις αναντίλεκτα σημαντικές και πολυεπίπεδες 

ως τέτοιο.

Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στους τομείς 
της μηχανικής επιστήμης

πόρους στην παραγωγή και αξιοποίηση νέας 

στην ανάπτυξη με θέσεις εργασίας και παραγωγή 

εξωτερικό. Παρόλα αυτά η Κύπρος υστερεί 

προτεραιότητα του την ενημέρωση και εμπλοκή του 
σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά Προγράμματα. Το ΕΤΕΚ 

και άλλη υποστήριξη σε όσα μέλη επιθυμούν 

ερευνητικά ή και ευρωπαϊκά προγράμματα με θέματα 

Πλατφόρμα για την Έρευνα και την Τεχνολογία 
στις Κατασκευές στην Κύπρο

σημαντικότερους κλάδους της κυπριακής οικονομίας. 

Δεδομένου μάλιστα ότι η κάθε θέση εργασίας σε 
αυτόν δημιουργεί 2 επιπλέον θέσεις εργασίας  

Κύπρος εξακολουθεί να διαθέτει ανταγωνιστικά 

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



64 65

ETEK 1991 � 2011

Κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα έρευνας 

άμεσες ερευνητικές δράσεις για την επίλυση τους και 
οι οποίες πρέπει να ενθαρρυνθούν. Επίσης σημαντική 

της ευρύτερης ευρωπαϊκής αντίληψης για δημιουργία 

στις Κατασκευές στην Κύπρο (ΠΕΤΕΚΚ).

H ΠΕΤΕΚΚ ολοκλήρωσε το 2010 την εκπόνηση 

προτεραιότητες και οι ανάγκες της κατασκευαστικής 

να καλύψει ένα σημαντικό κενό που παρατηρείται
στη διαδικασία αυτή σήμερα.

και η ΠΕΤΕΚΚ αναμένει ότι θα ενεργοποιήσει 

ανταγωνιστικότητας του κυπριακού κατασκευαστικού 

Επένδυση στον Μηχανικό

υπήρξε σημαντική πριν ακόμα από την ίδρυση της 

απαιτείται η έντονη δραστηριοποίηση των Κύπριων 

δραστηριότητας του τόπου αποτέλεσε ένα εκ 

στις κινητοποιήσεις της δεκαετίας του 1980. 

που δικαιωματικά του ανήκει.

και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας».

σημαντικότερο να αναγνωριστεί ότι αποτελεί 
κατάκτηση της ίδιας της κυπριακής κοινωνίας.

Ο Νέος Μηχανικός: 
εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση

έναντι των εντολέων τους.

Επιμελητηρίου γίνεται αντιληπτό ότι η ραγδαία 

απαραίτητη την ανάγκη διερεύνησης τρόπων

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με 

δομημένης πρακτικής άσκησης αλλά και εξετάσεων 

επαγγέλματος νομοθεσίες.

απορρέουν από τους κανονισμούς δεοντολογίας 

αλλά και καλές πρακτικές που απαραίτητα θα 

διενέργειας από το Επιμελητήριο εξετάσεων για 

συνδέοντας τούτο με την ανανέωση της άδειας 

πιθανή ανάγκη η τροποποίηση της νομοθεσίας 

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

δυναμικό. 

δημιουργείται πλέον ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

προσωπικής αλλά και κοινωνικής αναστάτωσης που 

από ένα συνδυασμό παραγόντων μεταξύ των οποίων 

προϋποθέσεις για επαγγελματική αποκατάσταση 
θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από την 

είναι απαραίτητες για την άσκηση επαγγέλματος. 

εκπαίδευση τόσο για σκοπούς προετοιμασίας για 

επαγγέλματος τους τις οποίες θα πρέπει απαραίτητα 

τους.

επίσης από αγάπη για το επάγγελμα του αλλά 

Προώθηση Επαγγέλματος: Καθοδήγηση

αποδίδεται στον κατάλληλο επαγγελματικό 

σε πανεπιστημιακό επίπεδο όπου απαιτείται η 
καθοδήγηση του Επιμελητηρίου για την επιλογή 

κακοτοπιές αλλά και εκπλήξεις. 

ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού 

πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν επίσης δεκάδες 

τηλεοπτικές εκπομπές και άλλες δράσεις το ΕΤΕΚ 

Βασική προτεραιότητα του ΕΤΕΚ είναι να παραμείνει 

στο Επιμελητήριο με απορίες και ερωτήματα που 

για τα θέματα αυτά.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πολυκλαδικότητα

Επιμελητηρίου υπήρξε πολυεπίπεδη και πολυσήμαντη. 

είναι παντού.

καθίσταται ολοένα και περισσότερο αναγκαία στην 

συναγερμού κ.ο.κ. Τα παραδείγματα είναι αμέτρητα.

Νέες ευκαιρίες στις τηλεπικοινωνίες
και την πληροφορική

προσωπικό που τις διαθέτει.

πρέπει να αναπτύξει τις δικές της στρατηγικές σε 

να προετοιμαστεί για να κάνει τη μεγαλύτερη 

της παραγωγικότητας και ανύψωση της ποιοτικής 

όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

εξατομικευμένες ανάγκες του εκπαιδευόμενου. 
Τα συστήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Ο ρόλος της μηχανικής και η προσφορά της 
στη σύγχρονη κοινωνία είναι ανεκτίμητη αφού 
τα επιτεύγματα της είναι παντού

Εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου
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τις δυνατότητες των ΤΠΕ. Γίνεται σταδιακά κτήμα 

τοπικό και παγκόσμιο γίγνεσθαι μετατρέποντας τον 

αρνητικά τους. Επιτρέπουν μεν την ευρύτερη δυνατή 

μπορεί να υπάρξουν. Επίσης οι ΤΠΕ αποτελούν 

διαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια νέα 

ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτεί πέραν των όποιων 

την ύπαρξη του κατάλληλου θεσμικού και νομικού 

είναι μια αναγκαιότητα καθότι τα ηλεκτρονικά 

υπερνικούν την απομόνωση στις απομακρυσμένες 

όποια προσπάθεια τους για μάθηση. Ιδιαίτερη είναι 

παραγωγής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από το 

Είναι για τους πιο πάνω λόγους που και ο Κύπριος 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

e-Government: Εργαλείο εξοικονόμησης πόρων 
και αύξησης παραγωγικότητας ή ανεφάρμοστη 
τεχνολογία και εκτός πραγματικότητας για την 
Κύπρο;

αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητά τους.

Ο κ. Νίκος Τιμοθέου Ηλεκτρολόγος-
Μηχανολόγος 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,

 και μια δημοκρατική διακυβέρνηση σε κεντρικό,  

 περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

 την εφαρμογή νόμων, κανονισμών και προτύπων,

 και της χώρας,

 ποιότητας ζωής και ευκαιριών μέσω   

 δωρεάν παιδείας και βασικής ιατροφαρμακευτικής  

 περίθαλψης (ΙΦΠ) και κοινωνικής ασφάλισης,

 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.

 στρατηγική και πολιτική και επιδοτώντας την  

 υλοποίηση τους,

 τέλη και διαχειριζόμενη τα δημόσια οικονομικά

 και ακόμη,

 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.

«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»
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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:

 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.

 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.

 λειτουργών μέσω της μηχανοργάνωσης.

 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.

 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:

 αρχιτεκτονικής

 δηλαδή, εξασφάλισης και του αναγκαίου   

 λογισμικού και της αναγκαίας υποδομής

 ή αγοράς έτοιμου λογισμικού και προσαρμογής  

 στις συγκεκριμένες απαιτήσεις των διεργασιών  

 και διαδικασιών και διασύνδεσης του με άλλα  

 συσχετισμένα συστήματα

 και μετάβασης από την υφιστάμενη χειρογραφική  

 κατάσταση

 έκαστου συστήματος

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.

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ενεργειακή πολιτική
και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

αναδεικνύουν τα θέματα ενεργειακής πολιτικής ως 

εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας.

Tο θέμα της ενέργειας και της ενεργειακής πολιτικής 

που καλείται η Πολιτεία να αντιμετωπίσει. 

ενέργειας προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις και 

από την άλλη.

πολιτικής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της 

ένα μέτρο το οποίο τα πλείστα ευρωπαϊκά κράτη 

μίας ενιαίας και ολοκληρωμένης στρατηγικής 

παλινδρομήσεις και η τεράστια καθυστέρηση 

και εισηγήσεις προτάσεων στην Πολιτεία 

στη σημερινή μη ικανοποιητική κατάσταση.

ότι εάν η Πολιτεία ήταν αρκούντως τολμηρή 

επικαλούμενο έλλειψη εμπειρογνωμόνων στα θέματα 

των κτιρίων το συντομότερο δυνατό.

το Επιμελητήριο το 2007 και 2008 με δημόσιες 

καθυστερήσεις στο θέμα θα δημιουργούσαν 
πρόσθετο κόστος και θα μετακυλούσαν την επίλυση 

το Επιμελητήριο σημείωσε ότι η διαδικασία 
του καταρτισμού της ενεργειακής στρατηγικής 

προϋπόθεση για την υλοποίηση της ενεργειακής 

και αναγκαία συνθήκη επίτευξης του επιδιωκόμενου 

σήμερα τους οικονομικούς και άλλους πόρους για 

η πολλαπλή αδειοδότηση και η απροθυμία της 
Πολιτείας συντεταγμένα να προωθήσει τα μεγάλα 

σε έρευνα και ανάπτυξη σε τομείς όπως οι 

πόσο σημαντική είναι η δημιουργία των κατάλληλων 

αυξηθούν τα διατιθέμενα κονδύλια για έρευνα και 
ανάπτυξη στα θέματα της ενέργειας.

Κύπρου το Επιμελητήριο διαπίστωσε πολυπλοκότητα 
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συντονισμό. Για το σκοπό αυτό το Επιμελητήριο 

στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

πολυδιάστατη και απαιτεί αναλυτική αποτύπωση της 

παρακολούθησης που οδηγούν στην επίτευξη των 

η εξοικονόμηση ενέργειας. 

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να 

το οποίο δεν είναι μικρό αλλά παράλληλα και ένα 

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.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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.

«Η πιο φτηνή 
ενέργεια είναι αυτή 
που εξοικονομούμε 
και είναι γι’ αυτό το 
λόγο που θα έπρεπε 
να δώσουμε πολύ 
μεγαλύτερη σημασία 
από τώρα»

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 

 ενέργειας να μειώνονται κάθε χρόνο, 

 ενέργειας, 

 και το περιβαλλοντικό κόστος».

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Επίτροπος Περιβάλλοντος

Tο θέμα της ενέργειας 
και της ενεργειακής 
πολιτικής είναι, 
και θα εξακολουθήσει 
να είναι, ένα από 
τα σημαντικότερα 
ζητήματα πουκαλείται 
η πολιτεία να 
αντιμετωπίσει 
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Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

γενικά και την ανάπτυξη τους για αυτοδύναμη 

και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας ήταν 

μπορούσε να είναι ανεξάρτητη από την ουσιαστική 

ανταμείψει.

τα της κεντρικής εξουσίας. Κοινά είναι τα του δήμου 

διανοούμενος ή απλά η επιστημονική συσκευή της 

στο κοινωνικό σύνολο. Πρέπει να είναι έτοιμος 

θεωρούσε 

πολίτευμα και ότι αυτός που δεν αναμιγνύεται στα 

παγκόσμια οικονομική κρίση) αλλά και τοπικό επίπεδο 

μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθούμε) παραμένουν 

οι οικονομικοί του πόροι είναι προγραμματισμένοι 

αγωνία για την ποιότητα.

εικοσαετούς δράσης του ΕΤΕΚ. Δράσης πολύ 

που του διατέθηκαν. Δράσης που δεν θα μπορούσε 

κοινωνίας. 

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
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Το όραμα και το έργο 
του Επιμελητηρίου 
ήταν ο τόπος, γιατί 
ο τόπος είναι και το 
Επιμελητήριο, είναι 
και οι μηχανικοί.

Το όραμα και το έργο του Επιμελητηρίου ήταν 

το μέλλον τούτου του τόπου. Βαριά και τιμητική η 

και προσπάθειας του αυτής δεν μπορεί να είναι 

Και ο επίλογος αυτής της έκδοσης δεν θα μπορούσε 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 1991-2011: 
20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΤΕΚ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

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 

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου. Μάιος 2011.

Partners Y&R

Τυπογραφεία ΚΑΪΛΑΣ

Συντονιστής
Υπεύθυνος Σύνταξης

Μέλος
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