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ΕΡΓΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Α.  ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Το 2004 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ετοιμασία 
της Στρατηγικής Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης (ΣΑΕ). 
Aφορά (α) την ανοικοδόμηση των κατεχομένων περιοχών που 
θα απελευθερωθούν και (β) την επανεγκατάσταση των νομί-
μων κατοίκων τους. Η Στρατηγική στην ολοκληρωμένη της 
μορφή αποτελεί έναν ιδιαίτερης σημασίας προγραμματισμό 
για την επανένωση και την ενιαία λειτουργία της Κύπρου. 
 
Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 59.240 της 14ης 
Ιανουαρίου 2004) αναφέρει ως στοιχεία του περιγράμματος 
των προνοιών της Στρατηγικής, την ασφαλή και αποτελεσμα-
τική επανεγκατάσταση, την κοινωνικο-οικονομική επαναδρα-
στηριοποίηση,  τις πηγές χρηματοδότησης  των αναγκαίων 
ενεργειών / δράσεων, τον έλεγχο επιπτώσεων στο περιβάλ-
λον, τον σχεδιασμό ενημέρωσης των οργανωμένων συνόλων 
(εκτοπισθέντων), και την κοινωνική συμμετοχική διαδικασία 
στη διαμόρφωση της Στρατηγικής. 
 
Για την ετοιμασία της Στρατηγικής συγκροτήθηκε η Ομάδα 
Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης (ΟΑΕ). Η συγκρότηση 
έγινε με απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων από τα Υπουργεία  
Οικονομικών, Εργασίας και Εσωτερικών (μίσθωση υπηρεσιών 
για το τελευταίο). Οι αποσπάσεις αυτές τερματίστηκαν μεταξύ 
των ετών 2009 και 2012. 
 
Καθοδήγηση σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Υπουργό προ-
σφέρει Συντονιστικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν εκ-
πρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών, Μετα-
φορών, Επικοινωνιών και Έργων, Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξης και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
Τα μέλη του Συμβουλίου δεν διορίζονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και δεν έχουν περιορισμένη θητεία. Ο διορισμός 
τους γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ο οποίος 
έχει δικαίωμα να τους αντικαταστήσει, είτε γιατί συνταξιοδο-
τήθηκαν, είτε λόγω  αλλαγής  των αρμοδιοτήτων τους  στο 
Υπουργείο. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Ανοικοδόμησης και
Επανεγκατάστασης
ΔΟΜΗ
με βάση Απόφαση Υπουργικού 
Συμβουλίου 59.240, 14.1.2004

Υπουργικό
Συμβούλιο

Υπουργική Επιτροπή
Πρόεδρος: Υπουργός Εσωτερικών

Μέλη: Υπουργοί  Οικονομικών, Παιδείας και Πολιτισμού, και Συγκοινωνιών και Έργων

Συμβούλιο Ανοικοδόμησης
και Επανεγκατάστασης (ΣΑΕ)

Πρόεδρος: Νίκος Μεσαρίτης, Μέλη: Εκπρόσωποι
Υπουργείων  Εσωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων,

Οικονομικών / Γραφείου Προγραμματισμού,
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης / Αστυνομίας

Ομάδα Ανοικοδόμησης και
Επανεγκατάστασης  (ΟΑΕ)
3 αποσπασμένοι Δημόσιοι Λειτουργοί

από Υπουργείο Εσωτερικών,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και

Έργων, Γραφείο Προγραμματισμού

Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕΑΕ)
Εκπρόσωποι Φορέων, Οργανώσεων,

Υπηρεσιών, και Αρχών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προϊστάμενος Ομάδας
Ανοικοδόμησης και

Επανεγκατάστασης (ΟΑΕ)
Νίκος Μεσαρίτης

Επιχειρησιακές Μονάδες (ΕΜΑΕ)
Μελέτες και Εργασίες Ανοικοδόμησης

και Επανεγκατάστασης, με αναθέσεις σε
Κρατικό, Ημι-κρατικό και Ιδιωτικό Τομέα
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Ως Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου και Προϊστάμε-
νος της Ομάδας Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης διο-
ρίστηκε «πρόσωπο από τον ιδιωτικό τομέα με εξειδικευμένες 
γνώσεις και διοικητική / εκτελεστική πείρα». Διορίστηκε ο κ 
Νίκος Μεσαρίτης, πρώτος Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου (ΕΤΕΚ). Ο αρχικός διορισμός έγινε με μίσθωση υπηρε-
σιών ενώ στη συνέχεια έγινε αλλαγή η οποία καλύπτει μόνο 
αποζημίωση εξόδων παραστάσεως και συνεδριών. Και στην 
περίπτωση του Προέδρου η Απόφαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου δεν καθορίζει χρονικό περιορισμό θητείας, εφόσον ο 
χρονικός ορίζοντας ταυτίζεται με την εκπόνηση και τη συ-
μπλήρωση της Στρατηγικής Ανοικοδόμησης και Επανεγκατά-
στασης, στη συνέχεια δε με την παρακολούθηση της υλοποίη-
σής της ως ενιαίας και συνολικής προσπάθειας. 
 
 
Το λογότυπο σχεδιάστηκε από τον Πρόεδρο του ΣΑΕ με τρόπο 
που να συμβολίζει την ενοποίηση της Κύπρου μέσω των οδι-
κών αξόνων που θα επιτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση των 
πολιτών. Η τετράγωνη διάταξη που προβάλλει την έννοια της 
λογικής, η εναπόθεση κλάδου ελιάς που συμβολίζει την ειρή-
νη στην επανενωμένη Κύπρο σε ενιαίο φυσικό περιβάλλον, 
καταγράφονται σαν τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς και 
συμφωνίας των πολιτών μετά τη λύση. 
 
 
Το κύριο βάρος των προσπαθειών στο Κυπριακό διοχετεύεται 
μέχρι τώρα στο χώρο των διαπραγματεύσεων και στις επιμέ-
ρους τεχνικές και άλλες επιτροπές. Σε περιόδους όπου δη-
μιουργείται θετική προοπτική επίλυσης ενδιαφέρον παρου-
σιάζεται και για τα θέματα της Επόμενης Μέρας που προα-
παιτούν την ετοιμασία της Στρατηγικής για την ανοικοδόμηση 
και την επανεγκατάσταση, με επικέντρωση στις πόλεις της 
Αμμοχώστου και της Μόρφου. Το ενδιαφέρον προέρχεται από 
κρατικές υπηρεσίες, πολίτες και σύνολα. 

Αυτή η στάση, κυριότερα όμως η μη διάθεση των αναγκαίων 
οικονομικών πόρων, δημιούργησαν ιδιάζουσες συνθήκες για 
την ολοκλήρωση της Στρατηγικής και το έργο της ΟΑΕ. 

Απέναντι σ΄ αυτό το γεγονός η ΟΑΕ και ο Πρόεδρος κινήθηκαν  
με ευελιξία εξασφαλίζοντας κατ΄ αρχήν απόσπαση ενός Πολι-
τικού Μηχανικού κι ενός Μηχανολόγου, Καθηγητών στο ΑΤΙ, 
οι οποίοι πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες, τουλάχιστον μέ-
χρι το διορισμό τους στο ΤΕΠΑΚ. Βοήθεια πρόσφερε σε αρκε-
τές περιπτώσεις και το Αρχιτεκτονικό Γραφείο του Προέδρου. 

Αξιοποιήθηκε παράλληλα ο κύκλος γνωριμιών του Προέδρου, 
τόσο  του επαγγελματικού  όσο  και  αυτού  που σχετιζόταν  
με τις θητείες του  στην προεδρία  του Συλλόγου Αρχιτεκτό-
νων και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΕΤΕΚ), 
ούτως ώστε να οργανωθούν μελέτες, σεμινάρια, εκδόσεις και 
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εκπαίδευση μηχανικών για θέματα ανοικοδόμησης και επα-
νεγκατάστασης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2012 ο Πρόεδρος υποστηρίζε-
ται μόνο από μια Γραμματειακό Λειτουργό. 

Παρά τον τερματισμό της απόσπασης, ο κ Γαστών Νεοκλέους  
προσφέρει  υποστήριξη  όσο  είναι  δυνατόν,  ενώ  ο κ Θέμος 
Δημητρίου συνεχίζει να βοηθά χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή. 

Από το 2015 ο Υπουργός Εσωτερικών ενίσχυσε τον Πρόεδρο 
στεγάζοντας το Συντονιστικό Συμβούλιο στα Γραφεία του 
Τμήματος Πολεοδομίας, και ζητώντας από το Τμήμα να παρέ-
χει υποστήριξη όπου είναι δυνατόν στο έργο του Συμβουλίου. 

Το σημερινά μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου είναι: 

 Αθηνά Αριστοτέλους, Διευθύντρια στο Τμήμα Πολεοδο-
μίας και Οικήσεως 

 Σωκράτης Ζαπίτης, Πρώτος Εκτελεστικός Μηχανικός στο 
Τμήμα Δημοσίων Έργων 

 Στέλλα Ζαπίτη, Ανώτερη Λειτουργός Προγραμματισμού 
στη ΓΔ ΕΠΣΑ 

 Πέτρος Παττούρας, Υπαστυνόμος στο Αρχηγείο Αστυνο-
μίας  

 Μαρία Φωτιάδου, Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανί-
ας στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού. 
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Β. ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
Το Σχέδιο ετοιμάστηκε τον Απρίλιο του 2005 και παρουσιά-
στηκε στη διυπουργική επιτροπή για την Ανοικοδόμηση και 
την Επανεγκατάσταση. Αφορά τον προγραμματισμό του έρ-
γου του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης 
(ΣΑΕ) και πρόταση προϋπολογισμού για την οργάνωση της 
Στρατηγικής, και για την προώθηση μελετών.  Για την ετοιμα-
σία του Σχεδίου Δράσης, εκτός των μελών της Ομάδας Ανοι-
κοδόμησης και Επανεγκατάστασης (ΟΑΕ), πρόσφεραν εθελο-
ντικά τις υπηρεσίες τους μέλη του ιδιωτικού γραφείου του 
Προέδρου του ΣΑΕ. 
 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
Αμμόχωστος – Τομείς – Δράσεις:  Η έκθεση αυτή ετοιμάστηκε 
το 2005 και εστιάζεται στην οργάνωση των τομέων δράσης 
για την πόλη της Αμμοχώστου, ούτως ώστε να δοθούν απα-
ντήσεις για την Στρατηγική επαναλειτουργίας της πόλης. 

Ενημέρωση Υπουργικού Συμβουλίου:   Μετά από αίτημα του 
Υπουργού Εσωτερικών κ Νεοκλή Συλικιώτη  ετοιμάστηκε ενη-
μερωτική έκθεση το 2008. 

Έργο και προγραμματισμός ΣΑΕ περιόδου 2005-2011:  Η έκ-
θεση αυτή ετοιμάστηκε τον Μάιο του 2008 μετά από σχετική 
συνεδρία και αίτημα της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής 
των Αντιπροσώπων. Απεστάλη στον Υπουργό Εσωτερικών με 
τη φροντίδα του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Δρα Λά-
ζαρου Σαββίδη, ούτως ώστε να προωθηθεί στην κοινοβουλευ-
τική επιτροπή Οικονομικών. 
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 
Ο Προϋπολογισμός του ΣΑΕ  σε καμμιά χρονική στιγμή  δεν 
ανταποκρίθηκε στις ανάγκες για ολοκληρωμένη ετοιμασία της 
Στρατηγικής για την ανοικοδόμηση και την επανεγκατάσταση. 
Μπροστά στη συγκεκριμένη αδυναμία, προωθήθηκε η λύση 
της οργάνωσης σεμιναρίων με την πρόσκληση εμπειρογνωμό-
νων που είχαν εμπειρίες στην επανένωση της πόλης του Βε-
ρολίνου και στην εφαρμογή της συμφωνίας «Good Friday 
Agreement, Saint Andrew’s Agreement» στη Βόρειο Ιρλανδία. 

Τα παραδείγματα αυτά, μετά από διεθνή έρευνα, κρίθηκαν τα 
καλύτερα για να προσφέρουν γνώσεις απαραίτητες για την 
προετοιμασία της δικής μας προσπάθειας, για προσέγγιση 
των θεμάτων και προβλημάτων που ακολουθούν την μετά την 
ειρηνευτική λύση εποχή. Ιδιαίτερα το παράδειγμα της Βορεί-
ου Ιρλανδίας κρίνεται ότι παρουσιάζει σοβαρές ομοιότητες με 
τις κυπριακές συνθήκες.  Άλλο παράδειγμα είναι αυτό  της 
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Νοτίου Αφρικής, αλλά η απόσταση δεν επέτρεπε την επαφή 
με αυτή την  περιοχή.  Το  παράδειγμα  του Λιβάνου,  της 
Βηρυτού,  μελετήθηκε το 2005 και παρουσιάστηκε στη Λευ-
κωσία από ειδικούς εμπειρογνώμονες  αλλά φάνηκε  ότι ή-
ταν εντελώς ιδιόμορφο και μη κατάλληλο για τη δική μας πε-
ρίπτωση. 
 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 
Οι παρουσιάσεις στα σεμινάρια οργανώθηκαν σε τρίγλωσσες 
εκδόσεις «Ελληνικά-Τουρκικά-Αγγλικά» και στην ουσία έλα-
βαν τη μορφή μελέτης για συγκεκριμένα θέματα.  Στα σεμινά-
ρια προσκλήθηκαν  και  Τουρκοκύπριοι επιστήμονες, είτε ως 
ομιλητές είτε ως συμμετέχοντες, εκτός των ξένων εμπειρο-
γνωμόνων ομιλητών. Το ίδιο ίσχυσε, κατά προτεραιότητα, για 
τους Ελληνοκύπριους επιστήμονες.  Στο σεμινάριο για την 
Παιδεία που αφορούσε την περίπτωση της Βορείου Ιρλανδίας 
«Επανένωση και Αλληλεγγύη των Ανθρώπων» συμμετείχαν η 
Υπουργός Παιδείας Βορείου Ιρλανδίας Caitriona Ruane και 
ομάδες δασκάλων και μαθητών που εκπροσωπούσαν τις δυο 
Κοινότητες. Στα πλαίσια αυτά υπάρχουν οι ακόλουθες εκδό-
σεις (που είναι διαθέσιμες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή): 

 
 

Παρουσιάστηκαν από εμπειρογνώμονες τα παραδείγματα της 
Ιρλανδίας και του Βερολίνου ή η προσπάθεια για τον ενιαίο 
πολεοδομικό σχεδιασμό της Λευκωσίας. Επισημάνθηκαν οι 
ευκαιρίες και προκλήσεις σε κοινωνικό οικονομικό επίπεδο 
από την επανένωση του διαιρεμένου χώρου και την ένταση 
στις δραστηριότητες των ανθρώπων. 

 
  

 
Παρουσίαση των συνθηκών ειρήνευσης στην Ιρλανδία και του 
περιεχομένου της συμφωνίας “Good Friday Agreement”. Επι-
σήμανση του σημαντικού ρόλου της οικονομικής αναγέννη-
σης ως ουσιώδους διαδρόμου για την ειρήνη καθώς και του 
σημαντικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ισχυρής εταί-
ρου κατάργησης της διαίρεσης. 
 

 
 
Επεξηγείται  ο δεκαετής  προγραμματισμός  και  η ανάγκη  
συντονισμού των κυβερνητικών τμημάτων.  Το ξεκάθαρο μή-
νυμα στην αγορά για τις κυβερνητικές προθέσεις.  Ο προβλη-
ματισμός για τα μεγάλα έργα.  Οι μελέτες κόστους-ωφέλειας. 
Οι βασικοί πυλώνες επενδύσεων:  Τα δίκτυα,  Οι δεξιότητες,  
Η υγεία, Οι κοινωνικοί παράγοντες, Οι παραγωγικοί παράγο-
ντες. 
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Πώς οι σχέσεις εταιρικότητας μετά από 800 χρόνια συγκρού-
σεων και εχθρότητας  μπορούν να ομαλοποιηθούν  μέσα από 
τα προγράμματα  της παιδείας.   Η αναγνώριση  και η εξοι-
κείωση με τη διαφορετικότητα, τα κοινά οράματα  και στόχοι.  
Η ενημέρωση της νέας γενιάς  και  η σωστή ανάγνωση  της 
ιστορίας. 
 
 
 
 
 
Η σημασία της ενοποίησης του οδικού δικτύου και των μετα-
φορών στην επανένωση του χώρου και της κοινωνίας.  Η ανά-
γκη ύπαρξης εξορθολογισμένου χωροταξικού οδικού συστή-
ματος για την ενεργοποίηση ενιαίας οικονομίας και βέλτιστη 
απόδωση των πόρων. 
 
 
 
 
Σημαντικοί ομιλητές για το θέμα: ο Διοικητής Ενεργειακής 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Διευθυντής Ιρλανδικής 
Ρυθμιστικής  Αρχής  Ηλεκτρικής  Ενέργειας,  ο  Συντονιστής  
Έρευνας Νοτιο-Δυτικού Κολλεγίου Βορείου Ιρλανδίας. 

Η ενοποίηση της ενεργειακής πολιτικής, βασισμένη σε τρεις 
πυλώνες: Ανταγωνιστικότητα, Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα 
και Ασφάλεια Εφοδιασμού. 
 
 
 
Προσκλήθηκαν ομιλητές από την ΕΕ και την Ιρλανδία γιατί το 
σύστημα χρηματοδότησης της επανένωσης κρίθηκε να προ-
σφέρει καλές λύσεις και προηγούμενα για την Κύπρο. 

Ο ρόλος των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ, η σύσταση αυτοδιοι-
κούμενου οργανισμού διοχέτευσης των χρηματοδοτήσεων, οι 
χρηματοδοτικοί στόχοι για εξυπηρέτηση της επανανένωσης. 
  
 
 
Η συνταραxτική διατύπωση της πλειοψηφίας στη Βόρειο Ιρ-
λανδία,  υποστηριζόμενης  από τη δύναμη  της βρετανικής 
αστυνομίας και του στρατού, ότι το status quo δεν μπορεί να 
είναι λύση, κι ότι μπορεί να αλλάξει με ανεξέλεγκτα αποτελέ-
σματα. Η επίτευξη συμφωνίας  με εκατέρωθεν  παραχωρήσεις  
και ιδιότυπη λειτουργία συντάγματος και η αδιαπραγμάτευτη 
απόφαση συνεννόησης και συνεργασίας. 
 
 
 

Β.09 
Επανένωση, 
Αλληλεγγύη 
των Ανθρώ-
πων: Παιδεία 
και Νεολαία 
στη Β. Ιρλαν-
δία / Ιρλανδία 
(2009) 

Β.10 
Ενοποιώντας 
το Σύστημα 
Μεταφορών 
σε Μια Επα-
νενωμένη Κύ-
προ (2009) 

Β.11 
Ενοποίηση της 
Ενέργειας: 
Ιρλανδική και 
Γερμανική 
Εμπειρία 
(2010) 

Β.12 
Χρηματοδότηση 
Ανοικοδόμησης: 
Ευρωπαϊκή Πο-
λιτική, Παρα-
δείγματα Ιρ-
λανδίας, Γερ- 
μανίας (2010) 

Β.13 
Από τη Σύ-
γκρουση στον 
Συνεταιρισμό: 
το Περιβάλλον 
της Ανοικοδό-
μησης (2011) 
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Το Place Branding στον στον σύγχρονο πολεοδομικό σχεδια-
σμό. Η επιλογή εφαρμογής των αρχών του για την μοιρασμέ-
νη πόλη της Λευκωσίας. Τον ρόλο του place branding ανέλυσε 
ο πολεοδόμος Άρης Καλαντίδης, Σύμβουλος του Υπουργείου 
Ανάπτυξης του Κρατιδίου του Βερολίνου.  
 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Σεμινάρια Εκπαίδευσης Μηχανικών  με καθοδήγηση  από πα-
νεπιστημιακούς  από την Ελλάδα  για επιδιόρθωση εγκαταλε-
λειμμένων κτιρίων (2006, 2009 και 2011).  Τα σεμινάρια έγι-
ναν στη Λευκωσία και τη Λεμεσό. Η προσέλευση των Μηχανι-
κών και Αρχιτεκτόνων, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημό-
σιου τομέα,  ήταν αθρόα.  Η ΟΑΕ  τηρεί Μητρώο  Συμμετοχών.  
Την εκπαίδευση πρόσφεραν αφιλοκερδώς οι πανεπιστημιακοί  
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Μίλτος Χρονόπουλος,  
Κώστας Συρμακέζης  και  Παναγιώτης Τουλιάτος. 
 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 
Εκτός των σεμιναρίων / μελετών που έγιναν στην Κύπρο, κρί-
θηκε αναγκαία η επίσκεψη μελών του ΣΑΕ και της ΟΑΕ σε πε-
ριοχές με ανάλογες προκλήσεις και προοπτικές. Έτσι κατά το 
2007 πραγματοποιήθηκαν τρεις τέτοιες αποστολές σε Ιρλαν-
δία και Γερμανία, καθώς και σε συνέδριο στις Βρυξέλλες. 

Στόχος ήταν να μην παραμείνει η προσπάθεια σε εντυπώσεις  
αλλά να στηριχτεί και στην πραγματική επαφή των τόπων που 
ανέλαβαν το έργο της επανένωσης. Στην επίσκεψη στο Βερο-
λίνο συμμετείχε και ομάδα Τουρκοκυπρίων εμπειρογνωμό-
νων  (αρχιτεκτόνων / πολεοδόμων / πολιτικών μηχανικών).   

Τα έξοδα της αποστολής των Τουρκοκυπρίων ανέλαβε το 
UNDP μετά από επαφές του Προέδρου του ΣΑΕ με τον Διευ-
θυντή του Οργανισμού κ Jaco Cilliers. Την επίσκεψη στη Βό-
ρειο Ιρλανδία  και  τη  Δημοκρατία  της Ιρλανδίας  φρόντισε 
ευγενώς η εμπειρογνώμων κ Kate Burns. 

Β.15 
Εκπαίδευση 
Μηχανικών 

Β.14 
Δίνοντας Ταυ-
τότητα στη 
Λευκωσία / 
Place Branding 
for Nicosia 

(2011) 
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Η δραστηριότητα  αυτή επέτρεψε τη δημιουργία καλών σχέ-
σεων με εμπειρογνώμονες και πολιτικούς αφού και στις δυο 
επισκέψεις στη Βόρειο Ιρλανδία φιλοξενηθήκαμε στο κοινο-
βούλιο και συζητήσαμε με αξιωματούχους τους σώματος.  
Ακολούθησαν εκδόσεις από το ΣΑΕ που διαμοιράστηκαν. 
 
 
Η ομάδα επίσκεψης συγκροτήθηκε από μέλη της ΟΑΕ, του 
Συντονιστικού Συμβουλίου ΣΑΕ, του Τμήματος Πολεοδομίας 
και Οικήσεως και μελών του ΕΤΕΚ με ανάλογες δεξιότητες. 
Έγιναν επισκέψεις στις πόλεις του Belfast και του Derry όπου 
οι συγκρούσεις είχαν τη μεγαλύτερη ένταση και που παρου-
σιάστηκαν τα προγράμματα της επανένωσης. Η ομάδα φιλο-
ξενήθηκε στο Κοινοβούλιο της τοπικής Κυβέρνησης της Βο-
ρείου Ιρλανδίας όπου επεξηγήθηκε το πλαίσιο διακυβέρνησης 
και η πολιτική της επανένωσης.  Σημαντικές ήταν οι επισκέ-
ψεις  στο κοινό Υπουργικό Συμβούλιο Ιρλανδίας Βορείου Ιρ-
λανδίας και σε σχολείο με μαθητές των δυο κοινοτήτων. 
 
 
Ομάδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων Αρχιτεκτόνων Πο-
λεοδόμων Πολιτικών Μηχανικών. Το πρόγραμμα ξενάγησης 
οργανώθηκε από τον Ελλαδίτη Καθηγητή του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου Άρη Καλαντίδη, κάτοικο Βερολίνου και 
Σύμβουλο του Υπουργείου Ανάπτυξης του κρατιδίου του Βε-
ρολίνου. Θέματα: η ανάπλαση της νεκρής ζώνης, η διατήρηση 
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, η ενοποίηση του αντίρροπου 
πολεοδομικού σχεδιασμού, η κτηριακή ενεργειακή πολιτική, 
οι μνήμες, η σύγχρονη ανάπτυξη, το περιουσιακό, ο ρόλος της 
αρχιτεκτονικής για την προώθηση της πόλης ως ευρωπαϊκής 
πρωτεύουσας, η διαφορετικότητα, οι μετανάστες. 
 
 
Διμελής ομάδα: Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου 
και το μέλος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών 
Ανδρέας Ασσιώτης. Την επίσκεψη οργάνωσε κ Kate Burns και 
αφορούσε κρατικές υπηρεσίες της Βορείου Ιρλανδίας και της 
Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Ιδιαίτερης σημασίας και ενημέ-
ρωσης ήταν οι συναντήσεις στο Κοινοβούλιο της Βορείου Ιρ-
λανδίας με τον Υπουργό κ Robin Newton (Deputy for the First 
Minister) και τον Υπουργό Gerry Kelly (Deputy for the Deputy 
First Minister). Η διαδρομή για τη συμφωνία “Good Friday 
Agreement”, η πολιτική της διακυβέρνησης και της επανένω-
σης. Η οργάνωση των χρηματοδοτήσεων και η διοικητική δο-
μή τους. Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και οι εντεταλμένες 
υπηρεσίες παρακολούθησης των έργων. Ο Ενιαίος Πολεοδο-
μικός Σχεδιασμός και η χωροταξική πολιτική της νήσου της 
Ιρλανδίας ανεξαρτήτως κρατικών ορίων. Η δράση ενίσχυσης 
της κοινωνικής επικοινωνίας και της αποδοχής της διαφορετι-
κότητας. 
 

Β.16 
Β. Ιρλανδία / 
Δημοκρατία 
Ιρλανδίας 

 

Β.17 
Βερολίνο 

 

Β.18 
Β. Ιρλανδία / 
Δημοκρατία 
Ιρλανδίας 
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Οι σχέσεις που ανέπτυξε  ο Πρόεδρος  του Συντονιστικού 
Συμβουλίου Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης  οδήγη-
σαν τον Δήμο  του Belfast  να εντάξει το Συμβούλιο  σε πρω-
τοβουλίες  της ΕΕ  στις Βρυξέλλες  όπου εξετάζονταν  θέματα  
εξομάλυνσης συγκρούσεων  και διαχωρισμών στην Ευρώπη  
αλλά και  η προώθηση  προγραμμάτων  συνεργασίας  Θεσμών  
των περιοχών αυτών.  Το Συμβούλιο καταγράφτηκε ως εκ-
πρόσωπος της Κύπρου. 
 
 
ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
Πλαίσιο Στρατηγικής για την Ανοικοδόμηση και την Επανεγκα-
τάσταση από την κ Kate Burns. Το Πλαίσιο αυτό έχει μετα-
φραστεί από την ΟΑΕ και έχει διανεμηθεί σε συνεργάτες προ-
κειμένου να εξασφαλιστούν απόψεις και εισηγήσεις για τις 
ανάλογες βελτιώσεις. 
 
 
Η μελέτη ανατέθηκε μέσω προσφορών. Η επιστημονική ομά-
δα που ανέλαβε την ευθύνη ετοιμασίας της μελέτης την ολο-
κλήρωσε  με τη συλλογή στοιχείων  και πληροφοριών  που 
ήταν διαθέσιμα στις κυβερνητικές υπηρεσίες και στα τμήματα 
καθώς και σε επιτόπιες επισκέψεις για την καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης. 
 

Η μελέτη ανετέθη μέσω προσφορών. Στηρίχτηκε στην προη-
γούμενη μελέτη Ανάλυσης των πολεοδομικών δεδομένων για 
την πόλη της Μόρφου.   

Και οι δυο αυτές μελέτες, Β.21 και Β.22, παρουσιάστηκαν στο 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μόρφου και σε εκτοπισμέ-
νους Μορφίτες, την πρόσκληση των οποίων ανέλαβε ο Δήμος 
Μόρφου. Παρουσίαση έγινε επίσης στον Υπουργό Εσωτερι-
κών, στα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου ΣΑΕ και σε εκ-
προσώπους του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 
 
 
Η μελέτη ανατέθηκε μέσω προσφορών. Η επιστημονική ομά-
δα που ανέλαβε την ευθύνη ετοιμασίας της μελέτης την ολο-
κλήρωσε με την συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που ή-
ταν διαθέσιμα στις κυβερνητικές υπηρεσίες και στα τμήματα 
καθώς και σε επιτόπιες επισκέψεις για την καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης. Στην συλλογή πληροφοριών συ-
νεργάστηκαν Τουρκοκύπριοι πολεοδόμοι. 

Η μελέτη παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώ-
στου και σε εκτοπισμένους Βαρωσιώτες, την πρόσκληση των 
οποίων  ανέλαβε ο Δήμος. Παρουσίαση έγινε και στον Υπουρ-
γό Εσωτερικών, στα μέλη Συντονιστικού Συμβουλίου ΣΑΕ και 
σε εκπροσώπους του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 

Β.21 
Ανάλυση πολε-
οδομικών δε-
δομένων για τη 
Μόρφου 

Β.20 
Πλαίσιο 
Στρατηγικής 
για την Ανοικο-
δόμηση 

 

Β.19 
Βρυξέλλες 

 

Β.22 
Πολεοδομική 
προτάσεων και 
σεναρίων για 
τη Μόρφου 

Β.23 
Ανάλυση πολε-
οδομικών δε-
δομένων για 
την πόλη της 
Αμμοχώστου 
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Πραγματοποίηση και παρουσίαση μελέτης, το 2006, για τις 
ανάγκες και δυνατότητες ενοποίησης του οδικού δικτύου από 
τον κ Σάββα Βραχίμη, Ανώτερο Εκτελεστικό Μηχανικό στα 
Δημόσια Έργα, μέλος τότε της ΟΑΕ. Η παρουσίαση έγινε στα 
γραφεία του ΣΑΕ και την παρακολούθησαν μέλη του Συντονι-
στικού Συμβουλίου, ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 
 
 
Μελέτες για τις δυνατότητες αξιοποίησης ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων και προσέλκυσης ευρωπαϊκών πόρων και τεχνο-
γνωσίας.  Για την οργάνωση των μελετών έγινε επίσης επί-
σκεψη στις Βρυξέλλες καθώς  και συμμετοχή  σε επιμορφωτι-
κό εργαστήρι στις Βρυξέλλες.  Παράλληλα  έγινε συμμετοχή  
σε κατάθεση πρότασης για ευρωπαϊκό  πρόγραμμα η οποία 
δεν ήταν επιτυχής. 
 
 
Καταγραφή και χωροταξική οργάνωση των κατεχομένων κοι-
νοτήτων, ούτως ώστε να δημιουργούνται αυτόνομες περιοχές 
διοίκησης με επιλογή της σημαντικότερης κοινότητας σε κάθε 
περίπτωση (κεφαλοχωριού) ως χώρου φιλοξενίας δημοσίων 
υπηρεσιών, με στόχο την καλύτερη δυνατή οργάνωση τόσο 
της ανοικοδόμησης και επανεγκατάστασης όσο και γενικότε-
ρη της ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτόν έγινε και συγκριτική 
καταγραφή σε πίνακες των ονομάτων των κοινοτήτων σε συ-
σχετισμό με αυτά που παρανόμως χρησιμοποιούνται, σε συ-
νεργασία με τον Τουρκοκύπριο αρχαιολόγο Tuncer Bağışkan. 

 
 
Εντοπισμός των προοπτικών καθορισμού ζωνών ανάπτυξης 
και μελέτη του οικοσυστήματος των μετά από τέσσερις δεκα-
ετίες έλλειψης ανθρώπινης παρουσίας και επέμβασης. Συ-
νεργασία αναπτύχθηκε με την εμπειρογνώμονα κ Anna 
Grichting ενώπιον των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου 
και της ΟΑΕ.  Επίσης αναπτύχθηκε συνεργασία  με το πανεπι-
στήμιο  Ταραγκόνα Ισπανίας  για διερεύνηση  των προοπτικών 
του καλύτερου δυνατού σχεδιασμού  και αξιοποίησής  της 

Β.24 
Ενοποίηση 
Οδικού 
Δικτύου 

 

Β.25 
Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα 

 

Β.26 
Χωροταξική 
Οργάνωση 
Κατεχομένων 

 

Β.27 
Η προοπτική 
της Νεκρής 
Ζώνης την 
Επόμενη 
Μέρα 
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νεκρής ζώνης, με όραμα και προοπτική, με βάση και σχετική 
απόφαση του ΣΑΕ. 
 
 
Στα πλαίσια καθορισμού πλαισίου για σχεδιασμό της αποκα-
τάστασης της φυσικής υποδομής και επίτευξης εύρυθμης κοι-
νωνικής λειτουργίας των επιστρεφόμενων περιοχών μετά την 
επανένωση, πραγματοποιήθηκε μελέτη από τον Σύμβουλο 
της ΟΑΕ κ Λίνο Χρυσοστόμου, Πολιτικό Μηχανικό, πρώην 
Διευθυντή ΕΤΕΚ.   Η εργασία  διαλαμβάνει  την  ανάγκη  πρό-
τασης   για  τις απαραίτητες  μελέτες:  «αποκατάσταση  της 
φυσικής  υποδομής  μετά την επανένωση,  τοπικό σχέδιο,  
ασφάλεια και υπηρεσίες» και «διοικητική δομή, οργάνωση 
και χρηματοδότηση της αποκατάστασης της φυσικής υποδο-
μής μετά την επανένωση» και εκτίμηση του προϋπολογισμού 
για την προετοιμασία τους. 
 
 
Μελέτη για έκδοση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικο-
δομής με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας τους ενόψει 
της ανοικοδόμησης της πόλης της Αμμοχώστου. 
 
 
Διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης και δεδομένων στην Αμμό-
χωστο προ της εισβολής, μέσω συνεντεύξεων με παράγοντες 
και δημότες της πόλης, με στόχο τη διακρίβωση των αναγκών 
της υπό προώθηση πολεοδομικής μελέτης Αμμοχώστου. 
 
 
Μελετήθηκε από το 2005 το θέμα της ανάγκης εγκατάστασης 
και λειτουργίας Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 
στην ΟΑΕ με στόχο την αξιοποίηση των πληροφοριών του κυ-
πριακού πληθυσμού και της οικονομίας, σε ολόκληρο το νησί, 
για διασφάλιση της αποτελεσματικής ετοιμασίας της Στρατη-
γικής και των διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων ανοικοδόμη-
σης και επανεγκατάστασης, ώστε η οργανωμένη πολιτεία να 
μπορεί να ενημερώνεται ολοκληρωμένα και να έχει τη δυνα-
τότητα να διατυπώνει απόψεις και να λαμβάνει αποφάσεις. 

Για τον σκοπό αυτόν, και μετά από διερεύνηση και σύσταση 
των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων και των ξένων συμ-
βούλων του ΣΑΕ, προκηρύχθηκαν προσφορές, με βάση προ-
διαγραφές που ετοίμασε ειδικός σύμβουλος (με τη συμβολή 
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) με στόχο την 
ανάπτυξη,  εγκατάσταση  και  λειτουργία  GIS  για  την  ΟΑΕ.  
Η διαδικασία κατέληξε στην κατακύρωση στην Ελληνική Εται-
ρεία «Γεωαπεικόνιση», με την οποία υπεγράφη σχετικό συμ-
βόλαιο από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών 
στις 2 Αυγούστου 2010 έναντι ποσού €185.000 πλέον ΦΠΑ για 
ανάπτυξη του GIS σε διάστημα 12 μηνών και παρακολούθηση 
της εύρυθμης λειτουργίας του στους επόμενους 12 μήνες. 

Β.29 
Πολεοδομικές 
διαδικασίες 

 

Β.30 
Συνθήκες 
Αμμοχώστου 
προ 1974 

Β.31 
Εγκατάσταση 
και 
λειτουργία 
GIS 

Β.28 
Μελέτη αποκα-
τάστασης φυσι-
κής υποδομής 

 

Τίτλος  Προκαταρκτι
κός 
Προϋπολογισ
μός 
Διάρκεια  

1. Μελέτη αποκατάστασης της φυσικής 
υποδομής μετά την επανένωση  

700 χιλιάδες 
ευρώ 
9 μήνες 

2. Μελέτη διοικητικής δομής, 
οργάνωσης και χρηματοδότησης της 
αποκατάστασης της φυσικής υποδομής 
μετά την επανένωση 

300 χιλιάδες 
ευρώ 
5 μήνες 

3. Λεπτομερής μελέτη 
χρηματοδότησης, οργάνωσης και 
λειτουργίας μετά την επανένωση  

200 χιλιάδες 
ευρώ  
18 εβδομάδες 

4. Λεπτομερής μελέτη για εφαρμογή 
άμεσων μέτρων μετά την επανένωση  

50 χιλιάδες 
ευρώ  
3 εβδομάδες 

5. Λεπτομερής μελέτη για εφαρμογή 
πρώτων μέτρων μετά την επανένωση  

300 χιλιάδες 
ευρώ  
10 εβδομάδες 

6. Λεπτομερής μελέτη για εφαρμογή 
των μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων μέτρων μετά την 
επανένωση 

500 χιλιάδες 
ευρώ 
28 εβδομάδες 
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Το συμβόλαιο διακόπηκε τέλη Νοεμβρίου 2010 λόγω αδυνα-
μίας των υπηρεσιών του δημοσίου να διαθέσουν (έστω και 
μερικώς) τεχνικούς λειτουργούς που να παραλαμβάνουν και 
υποστηρίζουν το Σύστημα, και λόγω παράλληλης έλλειψης 
πόρων για πρόσληψη ειδικών από τον ιδιωτικό τομέα. 
 
 
Μελέτη, απεικόνιση και αποτύπωση παραδοσιακών κτισμά-
των της χερσονήσου της Καρπασίας σε Αγία Τριάδα και Ριζο-
κάρπασο. Ετοιμάστηκε υλικό και έγινε έκδοση (φ/δι της αρχι-
τέκτονος συμβούλου ΟΑΕ κ Αναστασίας Πήττα) προκειμένου 
να επεξηγηθούν τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των δυο οικισμών και να απο-
τελέσουν πρότυπο καθοδήγησης για σωστή ανοικοδόμηση 
και συντήρηση οικισμών της υπαίθρου στην Καρπασία. Ιδιαί-
τερα λόγω της συντήρησης κατοικιών των εγκλωβισμένων. 
Έργο που ανέλαβε η ΟΑΕ. 
 
 
Το έργο αρχικά ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο 
στη συνέχεια εξέφρασε αδυναμία να εξασφαλίσει τις ανα-
γκαίες άδειες μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Η ΟΑΕ και ο Πρόε-
δρος προώθησαν τη διαδικασία στηριζόμενοι στην Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου που προέτρεπε στη συνεργασία 
με Τουρκοκύπριους Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες. 

Τόσο ο Πρόεδρος όσο και το μέλος της ΟΑΕ Θέμος Δημητρίου 
κατά την παρουσία τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
(ΕΤΕΚ) είχαν συνεχή συνεργασία με το Τουρκοκυπριακό Τεχνι-
κό Επιμελητήριο. Μέσω αυτών των σχέσεων παρακάμφθηκε η 
πολιτική παρακολούθηση του Καθεστώτος και Τουρκοκύπριοι 
Μηχανικοί μαζί με Ελληνοκύπριους Μηχανικούς προχώρησαν 
σε περιοδικές επισκέψεις, επίβλεψη εργασιών και έκδοση 
διατακτικών πληρωμής. Έτσι, στην περίοδο 2005 ως και 2011 
εγκρίθηκαν 330 αιτήσεις με ύψος δαπάνης €3.882.268. 

Με τον τρόπο αυτόν ενθαρρύνθηκε η παραμονή και διαβίωση 
των εγκλωβισμένων σε βελτιωμένες συνθήκες στα πατρογονι-
κά τους εδάφη. Η κατά μέσο όρο χορηγία στον κάθε εγκλωβι-
σμένο κυμάνθηκε στα €15.846. 
 
 
Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Συντονιστικού ΣΑΕ η 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕΚ) πραγματοποίησε μελέτη 
για την ενέργεια στην επανενωμένη Κύπρο. Συμμετείχαν  με 
εκπροσώπους τους πέρα από το ΣΑΕ,  η Υπηρεσία Ενέργειας 
Υπουργείου Εμπορίου (ΥΕΒΤ), η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 
(ΑΗΚ), ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ), ο Κυ-
πριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοει-
δών (ΚΟΔΑΠ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). 
 

Β.33 
Επιδιόρθωση 
Κατοικιών 
Εγκλωβισμέ-
νων 

 

Β.32 
Μελέτη 
Παραδοσιακών 
Κτισμάτων 
Καρπασίας 

Β.34 
Μελέτη 
για την 
Ενέργεια 
στην 
Επανενωμένη 
Κύπρο  
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Η μελέτη ετοιμάστηκε από Βορειο Ιρλανδικό Γραφείο Συμ-
βούλων,  όπου Διευθύνων συνεταίρος  είναι Κύπριος.  Πα-
ρουσιάζεται η ενίσχυση της Στρατηγικής προσέγγισης για 
στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οικονομικής και κοι-
νωνικής ανάπτυξης με βάση το προηγούμενο και το Ιρλανδικό 
πρότυπο. 
 
 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ 
 
Μετά από οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών κ Σωκράτη Χά-
σικου, Προέδρου της δι-υπουργικής επιτροπής για την ανοι-
κοδόμηση και την επανεγκατάσταση, προχωρεί η επικαιρο-
ποίηση του Εκτάκτου Σχεδίου Άμεσης Δράσης για την Αμμό-
χωστο που αφορά τους πρώτους μήνες μετά την επιστροφή 
της πόλης. Το πρώτο τέτοιο Σχέδιο Δράσης καταρτίστηκε το 
2006 και ακολούθησε επικαιροποίησή του το 2010. Για τη νέα 
επικαιροποίηση έχει πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2016 
στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ευρεία σύσκεψη όλων 
των επηρεαζομένων υπηρεσιών υπό την προεδρία του ΣΑΕ 
και έχει ζητηθεί η υποβολή των επικαιροποιημένων στοιχείων 
και απόψεων κάθε υπηρεσίας εντός Ιουλίου 2016. Το Σχέδιο 
προνοεί τις δράσεις και την κινητοποίηση για την παραλαβή 
και τον ασφαλή έλεγχο της πόλης. 
 
Με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου πραγμα-
τοποιούνται ειδικές προσκλήσεις σε εμπειρογνώμονες και σύ-
νολα για να συμβάλουν στο έργο του ΣΑΕ. Με τον Δήμο Αμμο-
χώστου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώ-
στου (ΕΒΕΑ), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), 
πραγματοποιείται σχετική συνεργασία. Ακολουθεί κατάλογος 
εμπειρογνωμόνων που συμβάλλουν στο έργο της ανοικοδό-
μησης και της επανεγκατάστασης: 
 

 Δημητρίου Θέμος, Πολιτικός Μηχανικός, πρώην Πρόεδρος 
ΕΤΕΚ (με μίσθωση υπηρεσιών στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
Συντονιστής Υπηρεσίας Αποκατάστασης Ζημιών από 
Σεισμούς), με απόσπαση στην ΟΑΕ 2005-2012 

 Νεοκλέους Γαστών, Οικονομολόγος, Ανώτερος Λειτουρ-
γός Συντονισμού, ΓΔ ΕΠΣΑ (πρώην Γραφείο Προγραμ-
ματισμού), με απόσπαση στην ΟΑΕ 2005-2012 

 

Β.36 
Σχέδιο 
Άμεσης 
Δράσης 
Αμμ/στου 

 

Β.37 
Συνεργάτες 
ΣΑΕ 

 

Υπουργικό
Συμβούλιο

Διϋπουργικη
Επιτροπη

Υπουργος
Εσωτερικων

Πρόεδρος

ΣΑΕ

Συμβουλευτικο
Σώμα

Υπουργος Εσωτερικων
ΣΑΕ
Δήμος Αμμοχώστου
Πολιτικη Αμυνα
Αστυνομία
Πυροσβεστικη
Ερυθρος Σταυρος
Συνδικαλιστικες οργ.
Εργοδοτικες οργ.
Επιμελητήρια
ΑΗΚ, ΑΤΗΚ κλπ.
ΡΙΚ και άλλα ΜΜΕ
…ΟΑΕ

Κεντρικη
Συντονιστικη

Ομάδα

Επαρχ. Κέντρο
Εκτάκτων

Επιχειρήσεων

ΚΕΕ
Ατηκ

ΚΕΕ
Υπ.

Υγείας

ΚΕΕ
…
…

ΚΕΕ
…
…

ΚΕΕ
Δήμου
Αμμοχ.

ΚΕΕ
Αστυνο-

μίας

ΚΕΕ
Πυροσ-
βεστ.

ΚΕΕ
ΑΗΚ

Ειδικοί 
Σύμβουλοι 

 

Β.35 
Οικονομική 
Ενίσχυση Επα-
νενωμένης 
Κύπρου με 
βάση το Ιρ-
λανδικό πρό-
τυπο 
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 Αλετράρης  Σοφοκλής,   Πολιτικός   Μηχανικός,   πρώην  
Υπουργός,  πρώην  Διευθυντής  Τμήματος  Αναπτύξεως   
Υδάτων – Υποδομές Αμμοχώστου 

 Ελευθερίου Πολύβιος, Μηχανολόγος, Επίκουρος Καθηγη-
τής Τμήματος Μηχανολογίας, Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, ΤΕΠΑΚ –  Σχέδιο Δράσης Αμμοχώστου 

 Θεμιστοκλέους Κυριάκος, Αρχιτέκτονας, Ερευνητής Τμή-
ματος Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής, ΤΕΠΑΚ 
–  Σχέδιο Δράσης Αμμοχώστου 

 Κωνσταντινίδης Γλαύκος,  Αρχιτέκτονας,  Πολεοδόμος  –  
Πολεοδομικός Σχεδιασμός Αμμοχώστου 

 Κωνσταντίνου Ντίνος,  Πολιτικός  Μηχανικός,  πρώην  Δη-
μοτικός  Μηχανικός – Οργάνωση Δημοτικών Υπηρεσιών 
Αμμοχώστου 

 Μάτσης Ανδρέας,  Νομικός,  Αντιπρόεδρος  οικονομίας  
ΚΕΒΕ,  πρώην Πρόεδρος ΕΒΕΑ – Πολεοδομικός Σχεδιασμός 
Αμμοχώστου 

 Μαυρουδής Γιώργος,  Πολιτικές Επιστήμες και Οικονομικά, 
Πρόεδρος ΕΒΕΑ – Πολεοδομικός Σχεδιασμός Αμμοχώστου 

 Νικολαΐδης Λέανδρος,  Χημικός Μηχανικός,  πρώην Διευ-
θυντής Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας – Σχεδιασμός, 
Ασφάλεια και Υγεία Αμμοχώστου 

 Νικολάου Ανδρέας, Αρχιτέκτονας – Αρχιτεκτονική Κληρο-
νομιά και Μνήμες Αμμοχώστου 

 Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός, Κο-
σμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Frederick – 
Έλεγχος Κτηριακού Δυναμικού Αμμοχώστου 

 Χαραλάμπους Μάριος, Πολιτικός Μηχανικός – Ασφάλεια 
και Υγεία Αμμοχώστου 

 Χατζηχαμπής Μιχάλης, Πολιτικός Μηχανικός – Υποδομές 
Αμμοχώστου 

 Χρυσοστόμου Κρίστης, Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής, 
ΤΕΠΑΚ – Σχέδιο Δράσης Αμμοχώστου 

 Χρυσοστόμου Λίνος,  Πολιτικός  Μηχανικός,  πρώην  Διευ-
θυντής ΕΤΕΚ – Σχεδιασμός Ανοικοδόμησης Αμμοχώστου 

 Bağışkan Tuncer,  Αρχαιολόγος,  Μελετητής –  Κυπριακή 
Πολιτιστική Κληρονομιά 

Σύμβουλοι 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ 
 
Στην παρούσα έκθεση δεν καταγράφεται ο προγραμματισμός 
και η στόχευση ΟΑΕ και ΣΑΕ. Εάν αυτό καταστεί αναγκαίο 
μπορεί να γίνει σε πρόσθετη έκθεση. Επιγραμματικά οι προ-
σπάθειες τώρα εστιάζονται στην επαναλειτουργία της πόλης 
της Αμμοχώστου και στα προβλήματα που πρέπει να αντιμε-
τωπιστούν εφόσον η πόλη απελευθερωθεί. 
 
Φωτογραφική ενημέρωση της Δράσης της ΟΑΕ. 
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη:               Έρευνα και επιμέλεια: 
Νίκος Μεσαρίτης             Γαστών Νεοκλέους 
Πρόεδρος Συντονιστικού ΣΑΕ             Ανώτ. Λειτ. Συντονισμού 
Προϊστάμενος ΟΑΕ             ΓΔ ΕΠΣΑ 
 
 
 
 
 
 
Λευκωσία 
15 Ιουλίου 2016 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2016-07-20-ΕΡΓΟ-ΣΑΕ-για-Γραμματεία-Υπουργικού-Συμβουλίου)  

Β.38 
Προγραμμα-
τισμός 
ΟΑΕ / ΣΑΕ 

 

Β.39 
Παράρτημα Α 
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Β39:    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Φωτογραφική Ενημέρωση Δράσης της Ομάδας 
Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης

Ηλεκτρονική επεξεργασία παραρτήματος: Γιώργος Γιασεμής
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Β.05:  Θεματικά Σεμινάρια 

“Μελέτες” που κάλυψαν 

πτυχές τις Στρατη γικής Ανοι-

κοδόμησης με συμμετοχή 

Γερμανών, Β. Ιρλανδών, Ιρ-

λανδών εμπειρογνωμόνων 

και εκπροσώπων της Ε.Ε.
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Β.05:  Θεματικά Σεμινάρια 

“Μελέτες” που κάλυψαν 

πτυχές τις Στρατη γικής Ανοι-

κοδόμησης με συμμετοχή 

Γερμανών, Β. Ιρλανδών, Ιρ-

λανδών εμπειρογνωμόνων 

και εκπροσώπων της Ε.Ε.
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Β.05:  Θεματικά Σεμινάρια 

“Μελέτες” που κάλυψαν 

πτυχές τις Στρατη γικής Ανοι-

κοδόμησης με συμμετοχή 

Γερμανών, Β. Ιρλανδών, Ιρ-

λανδών εμπειρογνωμόνων 

και εκπροσώπων της Ε.Ε.
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Β.05:  Θεματικά Σεμινάρια 

“Μελέτες” που κάλυψαν 

πτυχές τις Στρατη γικής Ανοι-

κοδόμησης με συμμετοχή 

Γερμανών, Β. Ιρλανδών, Ιρ-

λανδών εμπειρογνωμόνων 

και εκπροσώπων της Ε.Ε.
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Β.09: Eπίσκεψη της Υπουρ-

γού παιδείας της Βόρειας Ιρ-

λανδίας στην Αγγλική Σχολή 

στις μέρες του Σεμιναρίου 

για την παιδεία. Το γεγονός 

κάλυψε κανάλι της Ιρλανδι-

κής τηλεόρασης. 
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Β.15: Σεμινάριο Ενημέρωσης 

Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών 

Μηχανικών για τις μεθόδους 

επιδιόρθωσης κτιρίων της 

Αμμοχώστου.
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Β.16: Επίσκεψη στη Βόρεια 

Ιρλανδία, Δημοκρατία της Ιρ-

λανδίας, Belfast και Derry. 
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Β.16: Επίσκεψη στη Βόρεια 

Ιρλανδία, Δημοκρατία της Ιρ-

λανδίας, Belfast και Derry. 
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Β.16: Επίσκεψη στη Βόρεια 

Ιρλανδία, Δημοκρατία της Ιρ-

λανδίας, Belfast και Derry. 
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Β.16: Επίσκεψη στη Βόρεια 

Ιρλανδία, Δημοκρατία της Ιρ-

λανδίας, Belfast και Derry. 
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Β.16: Επίσκεψη στη Βόρεια 

Ιρλανδία, Δημοκρατία της Ιρ-

λανδίας, Belfast και Derry. 
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Β.17: Επίσκεψη στο Βερολίνο 

μικτής ομάδας Ελληνοκυπρί-

ων και Τουρκοκυπρίων.
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Β.17: Επίσκεψη στο Βερολίνο 

μικτής ομάδας Ελληνοκυπρί-

ων και Τουρκοκυπρίων.
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Β.18: Επίσκεψη στη Βόρεια 

Ιρλανδία και στη Δημοκρατία 

της Ιρλανδίας. Συνάντηση με 

πολιτικές προσωπικότητες, 

πρωταγωνιστές της ειρηνεύ-

σης με σημαντικότερη τον 

Jerry Adams. Ενημέρωση 

από κυβερνητικά τμήματα 

και από το Δήμο του Belfast.
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Β.18: Επίσκεψη στη Βόρεια 

Ιρλανδία και στη Δημοκρατία 

της Ιρλανδίας. Συνάντηση με 

πολιτικές προσωπικότητες, 

πρωταγωνιστές της ειρηνεύ-

σης με σημαντικότερη τον 

Jerry Adams. Ενημέρωση 

από κυβερνητικά τμήματα 

και από το Δήμο του Belfast.
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Β.18: Επίσκεψη στη Βόρεια 

Ιρλανδία και στη Δημοκρατία 

της Ιρλανδίας. Συνάντηση με 

πολιτικές προσωπικότητες, 

πρωταγωνιστές της ειρηνεύ-

σης με σημαντικότερη τον 

Jerry Adams. Ενημέρωση 

από κυβερνητικά τμήματα 

και από το Δήμο του Belfast.
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Β.19: Πρόσκληση θεσμών 

της Ε.Ε για συμμετοχή σε 

δραστηριότητες στις Βρυξέ-

λες.
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Β.19: Πρόσκληση θεσμών 

της Ε.Ε για συμμετοχή σε 

δραστηριότητες στις Βρυξέ-

λες.
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Συμμετοχή Τουρκοκυπρίων 

στήν παρακολούθηση των 

Σεμιναρίων και στην συζήτη-

ση με τους ξένους ομίλητες.
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Συμμετοχή Τουρκοκυπρίων 

στήν παρακολούθηση των 

Σεμιναρίων και στην συζήτη-

ση με τους ξένους ομίλητες.
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