ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΕΚ 2020
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.α

Το

Επιστημονικό

Τεχνικό

Επιμελητήριο

Κύπρου

με

βάση

τις

αρμοδιότητες που του παρέχει ο περί ΕΤΕΚ Νόμος (224/1990)
προκηρύσσει διαγωνισμό για την απονομή ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΤΕΚ 2020.
1.β

Σκοπός της απονομής του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΕΚ 2020 είναι
η επιβράβευση προσώπου, έργου ή δράσης μηχανικής, με στόχο τη
διεύρυνση της κατανόησης και αναγνώρισης, από τους πολίτες και την
κοινωνία, της συμβολής της μηχανικής επιστήμης και του επαγγέλματος
του μηχανικού στην καλώς νοούμενη ανάπτυξη της οικονομίας, στην
προστασία του περιβάλλοντος και εν τέλει στη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου και της ποιότητας ζωής στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και
ευρύτερα.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟN ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
2.α

Τί είναι επιλέξιμο προς βράβευση
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν προς βράβευση:
(2.α.1) φυσικό ή νομικό πρόσωπο,1 μέλη του ΕΤΕΚ, για ειδική ή
συνολική συνεισφορά τους στη μηχανική επιστήμη, η οποία είχε ή έχει
σημαντική

συμβολή

στην

οικονομική,

κοινωνική

και

πολιτιστική

ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή
(2.α.2) έργο ή δράση ή ενέργεια2, που αφορά εφαρμογή ή προαγωγή
της μηχανικής επιστήμης ή εφαρμοσμένης τεχνολογίας ή/και εφαρμογή
καινοτόμων ιδεών και πρακτικών σε έργα ή δράσεις μηχανικής, τα

ή ομάδα φυσικών προσώπων ή κοινοπραξία νομικών προσώπων ή συνδυασμός
τους.
2
στην τιμητική πλακέτα θα φαίνονται και τα στοιχεία του αιτητή και η σχέση του
με το έργο.
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οποία είχαν ή έχουν σημαντική συμβολή στην οικονομική, κοινωνική
και πολιτιστική ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2.β

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
(2.β.1) Εάν η υποβολή προς βράβευση για το Βραβείο Μηχανικής
αφορά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί
από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
(2.β.1) Εάν η υποβολή προς βράβευση για το Βραβείο Μηχανικής
αφορά έργο ή δράση ή ενέργεια η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει ουσιαστική συμβολή ή/και
ιδιοκτησιακή σχέση με το προτεινόμενο έργο ή δράση ή ενέργεια.
(2.β.1) Σε κάθε περίπτωση κάθε αίτηση θα πρέπει να συνυπογράφεται
από δύο μέλη του ΕΤΕΚ.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
3.α

Κριτήρια Επιλογής
Ως κριτήριο επιλογής (pass or fail) θα αξιολογηθεί η συμμόρφωση
με τα κριτήρια συμμετοχής. Επίσης θα αξιολογηθεί η συνάφεια της
υποβολής προς βράβευση με το σκεπτικό της πρόσκλησης (within
scope).

3.β

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Οι προτάσεις αξιολογούνται σε σχέση με τον αντίκτυπο (εθνικό ή
διεθνή), την προστιθέμενη αξία και το συμβολισμό τους, καθώς και τον
βαθμό συνάφειάς τους με το ζητούμενο που είναι η σημαντική συμβολή
τους

στην

οικονομική,

κοινωνική

και

πολιτιστική

ανάπτυξη

της

Κυπριακής Δημοκρατία.
Θα αξιολογηθούν επίσης:
- η καινοτομία, αυθεντικότητα και πρωτοτυπία της υποψηφιότητας
- η ποιότητα υποβολής, στοιχειοθέτησης και τεκμηρίωσης της πρότασης
- ο βαθμός συμβολής / συμμετοχή / ιδιοκτησία του αιτητή με την
πρόταση, εάν αυτή αφορά έργο ή δράση κ.λπ.
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- η χρονολογία υλοποίησης, σε σχέση με το κατά πόσο η πρόταση
αφορά

έργο

ή

δράση

με

σύγχρονα

χαρακτηριστικά

που

να

τεκμηριώνουν τη βράβευσή του το 2020.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
4.α

Συμμετοχή στον διαγωνισμό δηλώνεται με τη συμπλήρωση και υποβολή
αίτησης συμμετοχής που παρέχει το Επιμελητήριο [ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ],

η

οποία

αξιολογείται

από

επταμελή

Επιτροπή

Αξιολόγησης που ορίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου προς
αυτό το σκοπό. Την Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζουν: ο Πρόεδρος του
ΕΤΕΚ και άλλος ένας (1) εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου, δύο (2)
εκπρόσωποι αναγνωρισμένου κύρους από τον ακαδημαϊκό χώρο και
τρεις (3) επαγγελματίες αναγνωρισμένης εμβέλειας από το ευρύτερο
πεδίο της μηχανικής επιστήμης. Όπου απαιτείται, κατά την αξιολόγηση
των αιτήσεων, χρησιμοποιούνται και ειδικοί σε πολύ συγκεκριμένα
θέματα, ανάλογα με την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
4.β

Η Επιτροπή για το ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2020 αποτελείται από
τους:
- κ. Στέλιο Αχνιώτη, Πρόεδρο ΕΤΕΚ,
- κ. Αντρέα Μαραγκό, Β’ Αντιπρόεδρο ΕΤΕΚ,
-

Δρ

Κρίστη

Χρυσοστόμου,

Καθηγητή-Τμήμα

Πολιτικών

Μηχανικών ΤΕΠΑΚ
- Δρ Βενιζέλο Ευθυμίου, Πρόεδρο Ερευνητικής Μονάδας ΦΩΣΠανεπιστήμιο Κύπρου,
- κα Αθηνά Αριστοτέλους, τέως Διευθύντρια-Τμήμα Πολεoδομίας
και Οικήσεως
-

Δρ

Συμεών

Κασσιανίδη,

Εκτελεστικό

Πρόεδρο-Hyperion

Systems Engineering, και
- Δρ Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, Γενικό Διευθυντή του Αναπτυξιακού
Οργανισμού RTD Talos
4.γ

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να πληροί τα κριτήρια συμμετοχής και να
συνοδεύεται από επεξηγηματικά έγγραφα με σύντομη αιτιολόγηση της
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υποψηφιότητας και πληροφορίες για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
έργο ή δράση ή ενέργεια που προτείνεται για βράβευση. Σημειώνεται
πως στην αίτηση θα πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση της εισήγησης, η
οποία να είναι συναφής και σχετική με τα καθορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης.
4.δ

Σε περίπτωση που η ποιότητα των συμμετοχών δεν κριθεί ικανοποιητική
ή

καμία

από

τις

συμμετοχές

δεν

ανταποκρίνεται

στα

κριτήρια

συμμετοχής, τότε το Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα να μην
απονείμει το ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΕΚ 2020.
4.ε

Η βραβευθείσα συμμετοχή θα τιμηθεί με απονομή διπλώματος
και χρηματικού βραβείου ύψους €10.000. Η απονομή θα γίνει στο
πλαίσιο της Τελετής Απολογισμού του Επιμελητηρίου, η οποία θα
διεξαχθεί στις 29 Απριλίου 2020. Η εκδήλωση θα περιβληθεί με
δημοσιότητα, ενώ θα δοθεί βήμα λόγου στο εμπλεκόμενο πρόσωπο ή
πρόσωπα,

ανάλογα

παρουσιάσουν

με

το

πληροφορίες

αντικείμενο
για

το

της

έργο

βράβευσης,
τους

στα

για

μέλη

να
του

Επιμελητηρίου.
4.στ Στην περίπτωση βράβευσης φυσικού προσώπου το χρηματικό έπαθλο
θα εκδοθεί στο φυσικό πρόσωπο και θα το παραλάβει στην τελετή το
ίδιο πρόσωπο ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του. Στην περίπτωση
βράβευσης νομικού προσώπου το χρηματικό έπαθλο θα εκδοθεί στο
νομικό πρόσωπο και στην τελετή θα το παραλάβει ο ιδιοκτήτης του
νομικού

προσώπου

ή

εξουσιοδοτημένος

εκπρόσωπός

του.

Στην

περίπτωση βράβευσης έργου ή δράσης ή ενέργειας το χρηματικό
έπαθλο θα εκδοθεί στον αιτητή και θα παραληφθεί από τον ίδιο στην
τελετή.
4.ζ

Σε συνέχεια εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης υπάρχει δυνατότητα
να διακριθούν πάνω από μία συμμετοχές. Σε αυτό το ενδεχόμενο το
χρηματικό βραβείο θα διαμοιραστεί στις βραβευθείσες συμμετοχές
σύμφωνα με εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Επίσης, εφόσον η
Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να αποφασίσει και την απονομή
εύφημου μνείας σε περιορισμένο αριθμό αξιόλογων προτάσεων.
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5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Τα ειδικά Έντυπα Αίτησης Συμμετοχής για υποβολή υποψηφιότητας πρέπει
να υποβληθούν στα γραφεία του ΕΤΕΚ, οδός Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία,
αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, σε φάκελο με την ένδειξη ΒΡΑΒΕΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΕΚ 2020 το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 6 Απριλίου
2020 και ώρα 14:00. Έντυπα αιτήσεων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.etek.org.cy ή από τα γραφεία του ΕΤΕΚ.
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