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Με τπν ανατολή του 2021 το ΕΤΕΚ ενδυναμώνει
την ψηφιακή του παρουσία

ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΟΔΥΣΣΕΩΣ*

Το 
2020 συμπληρώθηκαν 30

χρόνια από την ίδρυση του

Επισπιμονικοΰ Τεχνικού 
Επιμελητηρίου 

Κύπρου (ΕΤΕΚ). Τα 30 χρόνια
ôpdons ίου Επιμελητηρίου το εδραίωσαν
στη συνείδηση ms KOTvœvias κατ ms
Πολττεία5 œs μταν ανεξάρτητη φωνή στο
τεχντκό και επιστημονικό γίγνεσθαι του
τόπου. Η ανάγκη aÇionoinons ms τεχνο-

λογία5 από το Επιμελητήριο προκύπτει
από την ίδια του m φύση, œs ο κατ' εξοχήν
επιστημοντκ05 cpopéas ms xœpas, με
μέλη που καλύπτουν όλο το φάσμα ms
μηχαντκή5 επιστήμη, αλλά και ενόψει
των διαχρονικά πεπερασμένων πόρων
του Επιμελητηρίου σε αντιδιαστολή με m
συνεχή ανάγκη βελτίωσα ms nouxraas
των υπηρεσιών που προσφέρει npos
τα μέλη του και tous πολίτε5.

Η ÔTapms αύξηση των απαιτήσεων
καθιστά αδήριτη την ανάγκη αξτοποί-
nons των τεχνολογιών πληροφορική5,
éxovras υπόψη και τη ραγδαία εξέλιξη
ms τεχνολογία5. Αρκεί Kânoios να αναλογιστεί 

neos εμβληματικά επιτεύγματα
στον τομέα ms πληροφορική5 έπονται
ms iôpuons του ΕΤΕΚ (ο Tim Berners
Lee κατέθεσε την πρότασή του για τον

παγκόσμιο ιστό το 1 989, η Google ιδρύθηκε 

το 1 998, ενώ το Facebook το 2004).

Σήμερα, και ενώ είμαστε στα πρώτα 

βήματα ms TéTapms δεκαετία$ μα5,
συνεχίζουμε σταθερά τον ψηφιακό μα5

μετασχηματισμό 0éravras ωστόσο έναν

υψηλό στόχο: Όλε5 οι υπηρεσίε5 και
προϊόντα που προσφέρει το ΕΤΕΚ να
διατίθενται σύντομα διαδικτυακά.

Αξιολογώντα5 την επίδοσή μα5 έναντι
αυτού του στόχου, δεν μπορούμε παρά
να είμαστε περήφανοι.

Από τον Δεκέμβριο του 2020 το ΕΤΕΚ
έχετ καθελκύσει τη νέα του ιστοσελίδα,
η οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε
ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό αυτό.
Η νέα αναβαθμισμένη ιστοσελίδα χαρακτηρίζεται 

από σύγχρονο σχεδιασμό
και ευκολία στη χρήση. Η ιστοσελίδα
παρέχει πληροφορίε5 για την ιστορία, ns

δομέ5 και αρμοδιότητε5 του ΕΤΕΚ και
είναι σημείο avacpopâs για us παρεμ-
βάσεΐ5, ανακοινώσει και εκδηλώσει
που διοργανώνει το Επιμελητήριο και το
δίκτυο συνεργατών του. Επί ans, παρέχει
πλούσια καθοδήγηση για ns δταδτκασί-
ε5 και κριτήρια εγγραφή5 φυσικών και
νομικών προσώπων στο ΕΤΕΚ.

Erôxos μα5 είναι ônoûs η σελίδα καταστεί 

ο ßaoiKÖrepos δίαυλθ5 επτκοτ-
voûvias του ΕΤΕΚ με τα μέλη του αλλά
και την κοινωνία γενικότερα, και σημείο
avacpopâs για την εξυπηρέτησή tous.

Στην τστοσελίδα συγκεντρώνοντατ
με τρόπο εύχρηστο κατ λεττουργτκό
όλε5 οτ ηλεκτροντκέ5 υπηρεσίε5 που
το Επτμελητήρτο προσφέρετ npos το
κοτνό κατ τα μέλη του. Οτ κυρτότερε5
υπηρεσίε5 αφορούν:

• Κατάστημα μέσω του οποίου προ-
σφέρετατ η ευχέρετα ayopâs έγγραφων
βεβατώσεωνκατ εξουστοδοτήσεων εντολέα 

σε ηλεκτροντκή μορφή γτα φυστκά
πρόσωπα αλλά κατ για ετατρείε$ μελετών
εγγεγραμμένε5 στο ΕΤΕΚ επτκατροποί-
nons των στοτχείων επτκοτνωνία5 των

μελών κατ εγγραφή5 στο ηλεκτροντκό
ενημερωττκό δελτίο (Newsletter) ΕΤΕΚ.

•	Ευχέρετα γτα υποβολή aimons εγ-
Ypaqms φυστκών προσώπων κατ ετατ-

ρετών μελετών καθώ5 κατ avavécoons

εγγραφή5 ετατρετών μελετών.
•	ΕΙληρωμέ5 γτα όλε5 tts υπηρεσίε$

κατ προϊόντα που προσφέρετ το ΕΤΕΚ.
•	Υποβολή δήλωσα συμμετοχή5

κατ KaTaßoMs τέλου5 συμμετοχή$ σε

σεμτνάρτα.
•	Εξόφληση ττμολογίων για προϊόντα

κατ υιτηρεσίε5 που προσφέρετ το ΕΤΕΚ
Eroxos, ôncos το ΕΤΕΚ καταστεί παράδειγμα 

npos μίμηση am μηχανογράφηση 
κατ γεντκότερα στον εκσυγχροντσμό

των υπηρεστών που προσφέρετ npos
τα μέλη του κατ την κοτνωντα.

Σε αυτό το πλαίσιο κατ με γνώμονα m
βέλττστη αξτοποίηση των πόρων του το

Επτμελητήρτο έχετ κάνετ, επίσ^, άλματα
στην εσωτερτκή του οργάνωση. Η προ-
σπάθετα αξτοποίηση ms τεχνολογία5
ans καθημερτνέ5 εργασίε5 του ΕΤΕΚ
είνατ συνεχή5, μέσω ms αναβάθμτση5
κατ δτασυνδεση5 των πληροφορτακών
του συστημάτων κατ ms αξτοποίηση
ms τεχνολογία5 γτα βελτίωση ms λετ-

Toupyias ms υπηρεσία5 κατ των ατρετών
του σωμάτων. Σκοπ05 μα5, μέσω κατ ms

xpflons μεταξύ άλλων κατ συστήματο5
ηλεκψοντκίΰ δταχείρτση5 εγγράφων, είνατ
ôncûs ο οργαντσμ05 καταστεί σύντομα
περτβάλλον xcûpis χαρτί (paper less).

Παράλληλα, με στόχο τη βελτίωση
ms 8iriKOTVQwias του Επιμελητηρίου με
το κοτνό, το ΕΤΕΚ δτατηρεί σελίδε5 στα

μέσα κοτνωντκή5 ôraùcjùons Facebook,
Instagram, Youtube κατ Linkedln, ενώ
όσα μέλη κατ retires το επιθυμούν λαμβάνουν 

σε τακττκή βάση ηλεκτροντκό

ενημερωττκό δελτίο, με ετδήσετ5 που

αφορούν εκδηλώσετ5, παρεμβάσετ5
κατ άλλε5 δράσετ5 του Επτμελητηρίου.

Το Επτμελητήρτο ευελπτστεί μέσω
των πτο πάνω να αποτελεί στην πράξη,
κατ όχι μόνο στα λόγια, παράδειγμα npos
μίμηση όσων απαττεί από το Kpäros κατ
άλλου5 Οργαντσμού5 του τόπου.

Στα αμέσου επόμενα σχέδτά μα5 πε-

ρτλαμβάνοντατ η ηλεκτροντκή έκδοση
ms άδετα5 äoKnons επαγγέλματο5 γτα
φυστκά πρόσωπα κατ ετατρείε5 μελετών
κατ γεντκότερα η περαττέρω αναβάθμτση
του ηλεκτρονικού καταστήματο5 ΕΤΕΚ

με νέα προϊόντα κατ υιτηρεσίε5.
Το ΕΤΕΚ θα συνεχίσετ να εντείνετ την

προσπάθετα βελτίωσα των υπηρεστών
που προσφέρετ, αξτοποτώντα5 σε ακόμα
μεγαλύτερο βαθμό ns ôuvaTÔnrœs που

παρέχετ η τεχνολογία με γνώμονα την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών 

του κατ του πολίτη Αυτή παραμένετ
η δέσμευσή \ias.

* Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός
Μηχανικός, Μηχανικός Πληροφορικής,

Διευθυντής ΕΤΕΚff
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