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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 

 

Από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2013, 

εξελέγησαν τα πιο κάτω Μέλη, τα οποία αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση συνεδρίασαν και 

καταρτίστηκαν σε σώμα, ως ακολούθως: 

 
 
 

Πρόεδρος      Πλάτωνας Στυλιανού 

Α’ Αντιπρόεδρος     Ανδρέας Θεοδότου 

Β’ Αντιπρόεδρος     Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα 

Γενικός Γραμματέας     Βαρνάβας Λάμπρου 

Γενικός Ταμίας     Ανδρέας Κωνσταντινίδης 

Μέλος (Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας) Γιώργος Δημητρίου 

Μέλος (Αναπληρωτής Γενικός Ταμίας)  Γιάννης Περικλέους 

Μέλος (Επαρχιακό Λευκωσίας – Κερύνειας) Όλγα Νικολαΐδου 

Μέλος (Επαρχιακό Λεμεσού)   Αντώνης Γιαπάνης 

Μέλος (Επαρχιακό Λάρνακας – Αμμoχώστου) Πανίκκος Φλουρής 

Μέλος (Επαρχιακό Πάφου)    Βαλεντίνος Φακοντής 

 

 

 

Το πιο πάνω Συμβούλιο έχει διετή θητεία μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα 

πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2015. 

 

 

 

 



   

 
3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

 

Χαιρετισμός Προέδρου ...................................................................................................................................... 4 

Εισαγωγή ............................................................................................................................................................... 6 

2.0 Σκοποί και στόχοι του Συλλόγου ..................................................................................................... 6 

3.0 Οργανωτική Δομή ................................................................................................................................ 7 

4.0 Υλοποίηση στόχων ΣΠΟΛΜΗΚ – Δραστηριότητες ................................................................... 9 

5.0 Ενίσχυση Οικονομικών ..................................................................................................................... 13 

6.0 Επικοινωνία – Επαφή με τα Μέλη ................................................................................................. 15 

7.0 Επιμόρφωση, εκπαίδευση Μελών ................................................................................................ 16 

8.0 Διεθνείς Σχέσεις και Συνεργασία με άλλες οργανώσεις/ οργανισμούς .............................. 16 

9.0 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ .................................................................................... 24 

10.0 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ .......................................................................................................... 25 

11.0 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ................................................................................................................................... 29 

12.0 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ .............................................................................................................................. 35 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ................................................................................................................................. 41 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  Επιτροπές ΣΠΟΛΜΗΚ ......................................................................................... 41 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Εκπροσωπήσεις σε διάφορες Επιτροπές ............................................................ 42 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Εκπροσωπήσεις σε Ευρωπαϊκούς ή και Διεθνείς Οργανισμούς ......................... 43 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Εκδηλώσεις / Δραστηριότητες ................................................................................. 44 

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ................................................................................................................. 46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
4 

Χαιρετισμός Προέδρου 
 

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 

Εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω στην 22η Ετήσια Γενική 

Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου. 

Η γενική μας συνέλευση πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις για τον Κλάδο μας 

είναι μεγάλες και οπωσδήποτε απαιτείται να συνεχίσουμε με επιμονή και με στοχευμένη, 

συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα.  Η ουσιαστική ενοποίηση των 

Πολιτικών Μηχανικών είναι πλέον γεγονός και αυτό δίνει σημαντικές δυνατότητες για πιο 

αποτελεσματικές και πειστικές παρεμβάσεις.  Ο Σύλλογος αριθμεί σήμερα 1630 τακτικά μέλη, 70 

μέλη ασκούμενους και 300 μέλη φοιτητές, σύνολο δηλαδή περί τα 2000 μέλη.  Ως εκ τούτου, οι 

δυνατότητες αλλά και οι υποχρεώσεις μας είναι πάρα πολλές. 

Έχουμε υποχρέωση να επικεντρωθούμε στην αντιμετώπισή των όποιων προβλημάτων και 

προκλήσεων παρουσιάζονται και, ταυτόχρονα, να συνδράμουμε στη βελτίωση του περιβάλλοντος 

άσκησης του επαγγέλματος της μηχανικής στην Κύπρο, είτε αυτό ονομάζεται νομοθετικό πλαίσιο, 

είτε συνθήκες απασχόλησης και ανεργία είτε οικονομική κρίση και να διαφυλάξουμε και 

ενισχύσουμε το κύρος και τη καλή φήμη του κλάδου μας και των μηχανικών γενικότερα. 

Η συλλογική δράση των επαγγελματικών οργανώσεων, μέσα σε αυτές τις συνθήκες αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία. Παράδειγμα η πρόσφατη σύσκεψη και δημοσιογραφική διάσκεψη των 

επιστημονικών, επαγγελματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων του κατασκευαστικού τομέα, 11 

στο σύνολο και η πρώτη μέχρι σήμερα στο είδος της, όπου σε αυτή καθορίστηκαν μέτρα για την 

ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου και μεταξύ άλλων έγινε αναφορά μεταξύ άλλων σε 

υλοποίηση κοινής πρότασης για ενεργειακή και στατική αναβάθμιση των υφιστάμενων κατοικιών 

και εμπορικών κτηρίων και όλων των κτηρίων του δημοσίου, τα οποία έχουν πολύ κακή ενεργειακή 

απόδοση καθώς και δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης το οποίο θα έχει την ευθύνη για τον 

εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν την ανάπτυξη και θα συμβάλει 

στην υλοποίηση του αναπτυξιακού προϋπολογισμού του κράτους. 

Με την κατάθεση του Απολογισμού του έργου που επιτελέστηκε κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 

2013 – Δεκεμβρίου 2014, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο τίθεται ενώπιον σας για να δεχθεί τα 

σχόλια και την κριτική σας, έχοντας την πεποίθηση ότι αυτή θα είναι όπως πάντα εποικοδομητική 

και ουσιαστική. Επιδίωξη και επιθυμία μας είναι να εντοπιστούν οι όποιες τυχόν αδυναμίες και 

παραλείψεις, ώστε να σηματοδοτηθούν καλύτερα τα επόμενα βήματα και οι δράσεις μας. 

 
Κατά την περίοδο από το Δεκέμβριο του 2013 μέχρι σήμερα, το ΚΔΣ ανέπτυξε πλούσια και 

αξιοσημείωτη δράση στοχεύοντας, κυρίως, στην καθοδήγηση, στήριξη και επιμόρφωση των Μελών 

μας, τη βελτίωση της νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν τον επιστημονικό και επαγγελματικό μας 

κλάδο, καθώς και την πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την Πολιτική Μηχανική.  



   

 
5 

Επίσης, η ανάδειξη μελών του Συλλόγου στα αιρετά σώματα του ΕΤΕΚ ήταν εξέχων στόχος διότι 

συνδράμει ουσιαστικά προς την ανύψωση του κύρους των μηχανικών και του επαγγέλματος και 

διανοίγεται προοπτική για ευρύτερες κατακτήσεις προς όφελος των μηχανικών και της κοινωνίας.  

Στο σημείο αυτό θέλω να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους τόσο των  Επαρχιακών Συμβουλίων 

όσο και του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στο έργο του Συλλόγου. Ο 

Σύλλογος έχει ανάγκη από μια συντονισμένη και αναβαθμισμένη εμπλοκή στα δρώμενα και αυτό 

θα επιτευχθεί μόνο με την ουσιαστική ενεργό συμμετοχή κυρίως των Συμβουλίων αλλά και όσων 

άλλων μελών του είναι πρόθυμοι να ενεργοποιηθούν και να συνεισφέρουν σε αυτή την 

προσπάθεια.  

Η δραστηριοποίηση τόσο του ΚΔΣ όσο και των Επαρχιακών Συμβουλίων εκτίθεται αναλυτικά στο 

τεύχος του Απολογισμού που σας δόθηκε και αναμένουμε τα σχόλια και την κριτική σας. 

Τέλος, σημειώνω ότι έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε τη συνεργασία με το ΕΤΕΚ και τη 

στήριξη του έργου που επιτελεί, όπως και με τα αρμόδια  Υπουργεία, Φορείς και Υπηρεσίες για την 

αντιμετώπιση και ρύθμιση των θεμάτων που μας απασχολούν. 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η κοινή δράση και η επιμονή στην κατάκτηση κοινωφελών στόχων είναι η 

μόνη ενδεδειγμένη πορεία προς την επιτυχία.  

Ευχαριστούμε όλους εσάς για την εδώ παρουσία και το ενδιαφέρον σας για τον Σύλλογο Πολιτικών 

Μηχανικών Κύπρου και τις δραστηριότητες του και, ιδιαίτερα, τον εκλεκτό  Καθηγητή του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Δρ. Χάρη Γαντέ για την προθυμία του να παραστεί και να μας μιλήσει για 

το «Ρόλο των Μεταλλικών Κατασκευών στις εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας» 

αλλά και για τις προηγούμενες μέρες και το διήμερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα 

«Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών για Ενεργειακές Εφαρμογές». 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες, επίσης, απευθύνουμε προς τον έντιμο Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων 

Κύριο Μάριο Δημητριάδη που αποδέχτηκε ευγενώς να παραστεί και να κηρύξει την έναρξη της 

Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας. 

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας 

για την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι ανεξαιρέτως για να επιτελέσουμε το μεγάλο αυτό 

έργο το οποίο θα δείτε μέσα στον απολογισμό μας.  

Σας ευχαριστούμε και πάλι. 

Χαιρετισμός Προέδρου 

13 Δεκεμβρίου 2014 
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Εισαγωγή 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο καταθέτει τον απολογισμό του έργου, το οποίο έχει 

επιτελεσθεί κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2013 - Δεκεμβρίου 2014, αναγνωρίζοντας ότι 

πρόκειται για έργο, όχι μόνο των Μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Συμβουλίων των Επαρχιακών Τμημάτων, αλλά και αρκετών άλλων συναδέλφων, που με το 

δικό τους τρόπο συντελούν στον εμπλουτισμό και στην ενδυνάμωση του έργου και στην 

πραγματοποίηση των στόχων και επιδιώξεων του Συλλόγου μας. 

 

2.0 Σκοποί και στόχοι του Συλλόγου 

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το Ανώτατο όργανο του Συλλόγου και προσφέρει τη 

δυνατότητα για κριτική και προβληματισμό, αναφορικά με τις δραστηριότητες του Κεντρικού 

Διοικητικού Συμβουλίου και την κατάθεση απόψεων και εισηγήσεων, που βοηθούν στη 

βελτίωση των θέσεων και στην προώθηση των στόχων και επιδιώξεων του Συλλόγου. 

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), με την ίδρυσή του, έθεσε 

ανάμεσα σε άλλα, ως βασικούς σκοπούς και στόχους και τα ακόλουθα:  

 Προώθηση, προαγωγή και ανάπτυξη της επιστήμης της Πολιτικής Μηχανικής στην 

Κύπρο και ενίσχυση του ρόλου του Πολιτικού Μηχανικού στην επιστημονική, 

πνευματική, πολιτιστική, καλλιτεχνική, οικονομική, αναπτυξιακή και επιμορφωτική 

εξέλιξη της Κύπρου. 

 Αναγνώριση, κατοχύρωση και προστασία του επιστημονικού και επαγγελματικού 

κλάδου των Πολιτικών Μηχανικών, ως αυτοτελώς επιστημονικής και επαγγελματικής 

τάξης 

 Υπεράσπιση, υποστήριξη και προστασία της τιμής και αξιοπρέπειας του επαγγέλματος 

των Πολιτικών Μηχανικών στην Κύπρο. 

 Βελτίωση του επιπέδου της οικοδομικής βιομηχανίας και καλυτέρευση της μελέτης και 

κατασκευής έργων Πολιτικής Μηχανικής. 

 Βελτίωση της συνεργασίας όλων των ειδικοτήτων των Πολιτικών Μηχανικών στη βάση 

της αμοιβαιότητας και του αλληλοσεβασμού. 

 Προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και ενδιαφερόντων όλων των Πολιτικών 

Μηχανικών, σύμφωνα με τα διεθνή αποδεκτά δεδομένα, εξελίξεις και προοπτικές. 

 Ενίσχυση της θέσης και αναβάθμιση του ρόλου των Πολιτικών Μηχανικών, τόσο στον 

Ιδιωτικό, όσο και στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

 

 



   

 
7 

2.1 Στόχοι Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

Οι πιο πάνω γενικοί στόχοι που απορρέουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα από το Καταστατικό, 

αποτέλεσαν τη βάση για τις αποφάσεις, ενέργειες και προσπάθειές μας. Για την περίοδο 

Δεκεμβρίου 2013 – Δεκεμβρίου 2014, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, έθεσε 

βραχυπρόθεσμους κύριους στόχους για την επίτευξη των οποίων εργάζεται με σκοπό τη 

μέγιστη δυνατή υλοποίησή τους. Οι στόχοι αυτοί είναι: 

 

 Πιο δυναμική η παρουσία του Συλλόγου στα δρώμενα του τόπου, με εντονότερη 

παρουσία στα ΜΜΕ, αλλά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 Παρακολούθηση των όσων διαδραματίζονται γύρω μας και έχουν σχέση με θέματα 

Πολιτικής Μηχανικής και να γίνονται έγκαιρα παρεμβάσεις. 

 Η επιτροπή Συμβολαίου Ανάθεσης Υπηρεσιών και Μητρώου Μελετητών να μελετήσει το 
θέμα βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος για την αδειοδότηση των νέων μηχανικών 
και τη δια βίου μάθηση. 

 Να αφουγκραστεί ο Σύλλογος τα προβλήματα των Πολιτικών Μηχανικών μέσα από 

συγκεντρώσεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και έπειτα να γίνει προσπάθεια αντιμετώπισής 

τους μέσα από συλλογικές ενέργειες. 

 Προσπάθειες υποστήριξης των ανέργων συναδέλφων μέσα από διάφορες ενέργειες, 

όπως η παρακολούθηση σεμιναρίων/ερευνητικών προγραμμάτων κ.λπ. 

 Προγραμματισμός διαγωνισμού έκθεσης / ζωγραφικής / φωτογραφίας. 

 Προσπάθεια για προσέλκυση νέων μελών. 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και προβολή του κοινωνικού προσώπου 

του Πολιτικού Μηχανικού 

 Ενθάρρυνση επαρχιακών συμβουλίων να επαναλαμβάνουν επιτυχημένες εκδηλώσεις 

που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες επαρχίες. 

 

Οι πιο πάνω στόχοι συζητήθηκαν λεπτομερώς σε συνεδρία του ΚΔΣ που έγινε στις 06 

Φεβρουαρίου 2014, στην οποία τέθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξή τους. 

 

3.0 Οργανωτική Δομή 

Ο Σύλλογος είναι οργανωμένος σε ένα Κεντρικό και τέσσερα Επαρχιακά Συμβούλια (ένα σε 

κάθε Επαρχιακό Τμήμα), τα οποία εκπροσωπούνται, με βάση το Καταστατικό, με ένα 

εκπρόσωπό τους ως πλήρες Μέλος στο ενδεκαμελές Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. 

Για την υλοποίηση του πολύπλευρου έργου και αποστολής του Συλλόγου, καταρτίζονται 

Επιτροπές και Ομάδες εργασίας με στόχο την αποκέντρωση, αξιοποίηση και εμπλοκή 



   

 
8 

περισσότερων συναδέλφων και οπωσδήποτε την παραγωγή έργου, αλλά και την ανάδειξη 

νέων ενεργών στελεχών του Συλλόγου. Οι Επιτροπές που συστάθηκαν από το νέο 

Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο είναι: 

 Ασφάλειας και Υγείας στα Εργοτάξια & Ημερολογίου Εργοταξίου 

 Ιστοσελίδας και Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Ενημερωτικού Δελτίου 

 Περιοδικού 

 Συμβολαίου Ανάθεσης Υπηρεσιών και Μητρώου Μελετητών 

 Γεωτεχνικής Μηχανικής 

 Λιμενικών Έργων και Ακτομηχανικής 

 Κυκλοφοριακών Θεμάτων 

 ΕΤΕΚ 

 Επαφής με Τουρκοκυπρίους Πολιτικούς Μηχανικούς 

Οι Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που ενεργοποιήθηκαν φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

3.1 Συνεδρίες Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε 14 τακτικές Συνεδρίες κατά την περίοδο 

Δεκεμβρίου 2013 – Νοεμβρίου 2014, από τις οποίες δύο Διευρυμένες, στις 15 Μαρτίου και 

στις 04 Οκτωβρίου 2014.  Σημειώνεται ότι, ο θεσμός των Διευρυμένων Συνεδριών, 

καθιερώθηκε με σημαντικά θετικά αποτελέσματα όσον αφορά το συντονισμό, την 

ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων για θέματα που απασχολούν το Σύλλογο, την 

κατανόηση και βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των Μελών όλων των Συμβουλίων.  

Επιπρόσθετα το Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014, συνήλθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην 

οποία εξελέγησαν οι υποψήφιοι για εκλογή στο Γενικό Συμβούλιο και Πειθαρχικό Συμβούλιο 

ΕΤΕΚ. 

 

3.2 Λειτουργία Γραφείου και στελέχωση Γραμματείας 

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ, από την ίδρυσή του, βασίζεται στην εθελοντική εμπλοκή και συνεισφορά των 

Μελών του.  Στον τομέα της οργάνωσης του Γραφείου, βασίζεται στη Γραμματεία, της 

οποίας η συνεισφορά είναι αξιοσημείωτη και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι’ αυτό.  Όμως, 

ένα μεγάλο οργανωμένο σύνολο, όπως είναι σήμερα ο ΣΠΟΛΜΗΚ, με το εύρος των 

δραστηριοτήτων και της προσφοράς του, αλλά και των ευθυνών του προς τον κλάδο των 

Πολιτικών Μηχανικών και του κοινωνικού συνόλου, επιβάλλεται να διευρύνει τις 

δυνατότητές του στη διεκπεραίωση εργασίας, τόσο σε ποιότητα, όσο και σε όγκο, αλλά και 

αμεσότητα αντίδρασης. 
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Ο ΣΠΟΛΜΗΚ, εργοδοτεί τη Λία Στυλιανού, στη θέση της Γραμματειακής Λειτουργού και την 

Άννα Μαρία Πιπερίδου, στη θέση της Διοικητικής Λειτουργού.   

Ο Σύλλογος έχει έδρα του τη Λευκωσία και τα γραφεία του βρίσκονται στη διεύθυνση:  

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 64, BRIDGE HOUSE Block A,  Γραφ. 2, 1080 Λευκωσία 

Τ.Θ. 23334, 1681 Λευκωσία   

Τηλέφωνο:   22 67 28 66 

Τηλεομοιότυπο: 22 67 46 50 

Ηλ. διεύθυνση: cyace@cytanet.com.cy  

Ιστοσελίδα:  www.spolmik.org  

 

4.0 Υλοποίηση στόχων ΣΠΟΛΜΗΚ – Δραστηριότητες 

 
4.1 Η επιτροπή Συμβολαίου Ανάθεσης Υπηρεσιών και Μητρώου Μελετητών να 
μελετήσει το θέμα βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος για την αδειοδότηση των 
νέων μηχανικών και τη δια βίου μάθηση 

Η συγκεκριμένη επιτροπή ασχολήθηκε με το Θέμα της Δημιουργίας Μητρώου Μελετητών 

για τον περί Οδών και Οικοδομών Νόμο, μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργείου 

Εσωτερικών.  Για το συγκεκριμένο μητρώο, ανέλαβε την ετοιμασία σχετικής πρότασης το 

ΕΤΕΚ, το οποίο με τη σειρά του ζήτησε απόψεις από τις επαγγελματικές οργανώσεις. 

Όσον αφορά το συμβόλαιο ανάθεσης υπηρεσιών και μητρώου μελετητών, η ομάδα 

εργασίας που διορίστηκε από την επιτροπή έχει ολοκληρώσει το έργο της.  Συγκεκριμένα 

έχουν ενσωματωθεί και οι τελευταίες παρατηρήσεις – εισηγήσεις που έγιναν κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας διευρυμένης συνεδρίας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 

Κύπρου και αφού ολοκληρωθεί και ο γραφιστικός σχεδιασμός του εντύπου, θα προχωρήσει 

η εκτύπωση του. 

4.2 Πιο δυναμική η παρουσία του Συλλόγου στα δρώμενα του τόπου, με 

εντονότερη παρουσία στα ΜΜΕ αλλά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Όπως θα έχετε διαπιστώσει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο έχει παρέμβει σε αρκετές 

περιπτώσεις έχει κάνει συναντήσεις με Υπουργούς, Διευθυντές Κυβερνητικών Τμημάτων, 

με Επαγγελματικές Οργανώσεις και άλλους φορείς, και εξέδωσε Ανακοινώσεις για φλέγοντα 

θέματα που σκοπό είχαν τον προβληματισμό του κοινού και των Πολιτικών Μηχανικών 

γενικότερα.  

Κατά τη διάρκεια του έτους, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, εξέδωσε διάφορες 

ανακοινώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα καθώς και ανακοινώσεις που προέβαλαν τη θέση 

του σε επίκαιρα θέματα σε σύνολο 17 ανακοινώσεων:   

mailto:cyace@cytanet.com.cy
http://www.spolmik.org/
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 19.12.13 Νέο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 

 02.01.14 Δήλωση ενδιαφέροντος στο Ειδικό Σχέδιο Εγκέλαδος για την 

αντιμετώπιση Καταστρεπτικού Σεισμού 

 20.01.14 Λατομική Δραστηριότητα στην οροσειρά του Πενταδακτύλου  

 11.02.14 Η χώρα μας πρέπει να αντέξει σε ένα σεισμό του μεγέθους της 

Κεφαλονιάς  

 18.02.14 Εγκαινιάζεται συνεργασία Επιτρόπου Περιβάλλοντος – Συλλόγου 

Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 

 02.09.14 Η συνεργασία Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου - Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων εδραιώνεται 

 26.09.14 Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας σας (όνομα εφημερίδας) 

ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2014 για δήθεν λογοκρισία από το Σύλλογο 

Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 

 02.10.14 Συνεργασία Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου – Δήμου 

Λάρνακας 

 03.10.14 Συνεργασία Πολιτικών Μηχανικών – Υπουργείου Εσωτερικών 

 09.10.14 Διευρυμένη Συνεδρία Συλλόγου 

 14.10.14 Τοποθέτηση Υδρορροών σε Υποστυλώματα 

 18.10.14 Οι Πολιτικοί Μηχανικοί στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο 

 27.11.14 Συμμετοχή Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στη δεύτερη 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Μηχανικής 

 27.11.14 Συμμετοχή Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στη Συνάντηση 

των Εθνικών Επιτρόπων της Feani 

 28.11.14 Συνάντηση Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου με τον 

Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Χρίστο Στυλιανίδη 

 03.12.14 Συμμετοχή Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στην ένατη 

Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών 

 05.12.14 Κίνδυνος Κατάρρευσης Αβαείου του Μπελαπάις 

 

 

 



   

 
11 

4.3 Παρακολούθηση των όσων διαδραματίζονται γύρω μας και έχουν σχέση με 

θέματα Πολιτικής Μηχανικής ώστε να γίνονται έγκαιρα παρεμβάσεις 

Ο Σύλλογος, με βάση το καταστατικό του, ενδιαφέρεται και ενεργεί για την προάσπιση των 

δικαιωμάτων και ενδιαφερόντων των Πολιτικών Μηχανικών, σύμφωνα με τα αποδεκτά 

δεδομένα και πρακτικές. 

Ο Σύλλογος, παρενέβη σε περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε προσπάθεια ή και εξελίξεις που 

επηρέαζαν αρνητικά τα επαγγελματικά δικαιώματα/ αρμοδιότητες των Πολιτικών 

Μηχανικών, όπως πιο κάτω: 

 Επιστολή (31.01.14) προς Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα: Τερματισμός Συμβάσεων 

Υπηρεσιών από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού. 

 Επιστολή (21.02.14) προς Πρόεδρο ΕΤΕΚ, Υπουργό Εσωτερικών καθώς και 

άλλους Αρμόδιους Φορείς με θέμα: Επίπεδο αντισεισμικής προστασίας των 

οικοδομών 

 Επιστολή (17.02.14) προς Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας 

με θέμα: Παροχή Υπηρεσιών Ενός (1) Λειτουργού Υδατοπρομήθειας στο 

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας – Διαγωνισμός Αρ. 5/2014 

 Επιστολή (11.03.14) την οποία συνυπέγραψαν ο Σύλλογος Πολιτικών 

Μηχανικών Κύπρου, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου και Σύνδεσμος 

Συμβούλων Ηλεκτρολόγων & Μηχ. Μηχανικών Κύπρου (ΣΣΜΜΗΚ) προς 

Υπουργό Εσωτερικών με θέμα: Η αδειοδότηση των Οικοδομών ως μέτρο 

αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης 

 Επιστολή (11.03.14) προς Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: Τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 

Νόμου (Δημόσια Διαβούλευση, Μάρτιος 2014) 

 Επιστολή (17.03.14) προς Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τμήματος Αρχαιοτήτων 

με θέμα: Αρχαίο Γεφύρι στον Καλοπαναγιώτη 

 Επιστολή (05.06.14) προς Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: Πολιτική για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας εκτός 

των καθορισμένων ορίων ανάπτυξης στην ύπαιθρο 

 Επιστολή (02.07.14) προς Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και 

άλλους φορείς με θέμα: Τοποθέτηση Υδρορροών σε Υποστυλώματα 

 Επιστολή (10.07.14) προς Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με θέμα: 

Επίσκεψη Εμπειρογνωμόνων στην κλειστή πόλη της Αμμοχώστου 
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 Επιστολή (14.07.14) προς Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & 

Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα:  Συμμετοχή 

Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στο Διεθνή Οργανισμό fib 

 Επιστολή (01.12.14) προς Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας την οποία 

προσυπογράφουν συναφείς Επιστημονικές, Επαγγελματικές και Συνδικαλιστικές 

Οργανώσεις με θέμα: Κοινή Δράση για Μέτρα Ανάκαμψης του Κατασκευαστικού 

Τομέα. 

4.5 Προγραμματισμός διαγωνισμού έκθεσης / ζωγραφικής / φωτογραφίας 

Το Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας-Κερύνειας του ΣΠΟΛΜΗΚ, σε συνεργασία με το GC 

School of Careers διοργάνωσε διαγωνισμό Graffiti με θέμα την Ενέργεια.  Ο διαγωνισμός 

απευθυνόταν σε τελειόφοιτους μαθητές τέχνης του GC School.  

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές και το ευρύτερο κοινό, την 

ανάγκη στροφής σε ανανεώσιμες  πηγές ενέργειας. 

Η νικήτρια ομάδα ζωγράφισε το graffiti σε τοίχο του σχολείου έλαβε χρηματικό βραβείο 

ύψους €500, προσφορά του ΕΣ Λευκωσίας-Κερύνειας του Συλλόγου και του GC School of 

Careers. 

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διαγωνισμού Ζωγραφικής (graffiti), διοργανώθηκε 

ενημερωτική διάλεξη από μέλη του ΚΔΣ και του ΕΣ Λευκωσίας-Κερύνειας, για το επάγγελμα 

του ΠΜ το οποίο έχει άμεση σχέση με το θέμα του Διαγωνισμού.  Συγκεκριμένα, ο 

Πρόεδρος του Συλλόγου Πλάτωνας Στυλιανού, ενημέρωσε τους μαθητές για το επάγγελμα 

του Πολιτικού Μηχανικού και πως εφαρμόζεται στον τόπο μας.  H Β΄ Αντιπρόεδρος του 

ΚΔΣ, Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, ενημέρωσε τους μαθητές για το Σύλλογο Πολιτικών 

Μηχανικών Κύπρου, ενώ η Έφη Καλλή, Μέλος του ΕΣ Λευκωσίας-Κερύνειας, ενημέρωσε 

τους μαθητές για το Ινστιτούτο Πολιτικών Μηχανικών Αγγλίας, οργανισμό που έχει 

δημιουργηθεί για να εξυπηρετεί τους επαγγελματίες Πολιτικούς Μηχανικούς της Αγγλίας, 

αλλά και του κόσμου ευρύτερα 

 

4.6 Προσπάθεια για προσέλκυση νέων μελών 

Η γενική δραστηριοποίηση του Συλλόγου και το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για τα θέματα 

που αφορούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς, βοηθούν στην προσέλκυση νέων Μελών.  

Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στον τομέα αυτό, παρά τη γενικότερη 

αδιαφορία που χαρακτηρίζει την κοινωνία μας όσον αφορά την ένταξη και την ενεργό 

συμμετοχή σε οργανωμένα σύνολα.   

Από το Νοέμβριο 2013 –  Νοέμβριο 2014 διενεργήθηκαν: 

26 Εγγραφές στο Μητρώο Τακτικών Μελών 
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16 Εγγραφές στο Μητρώο Ασκούμενων Μηχανικών 

11 Εγγραφές στο Μητρώο Φοιτητών 

Κατά την ίδια περίοδο αιτήθηκαν διαγραφής και διαγράφηκαν 8 τακτικά Μέλη.  Επίσης, 

είχαμε διαγραφή 18 Μελών Ασκούμενων Μηχανικών και 4 Μελών Φοιτητών, για τους 

οποίους έληξε η εγγραφή τους και δεν υπέβαλαν αίτηση για τη νέα κατηγορία που τους 

αναλογεί. 

Η επαφή με νέους Πολιτικούς Μηχανικούς και φοιτητές στον κλάδο της Πολιτικής 

Μηχανικής, επιτυγχάνεται μέσα από τις εκδηλώσεις, τις ημερίδες και σεμινάρια που 

διοργανώνονται, κυρίως, από τα Επαρχιακά Συμβούλια και με την αποστολή ενημέρωσης 

(Περιοδικό, Ενημερωτικό Δελτίο, Ανακοινώσεις κ.λπ).   

4.7 Διοργάνωση εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και προβολή του κοινωνικού 

προσώπου του Πολιτικού Μηχανικού 

Γίνεται προσπάθεια διοργάνωσης εκδηλώσεων κοινωνικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια των 

νέων οικονομικών δεδομένων που επικρατούν.   

Τα τελευταία χρόνια έχουν καθιερωθεί εκδηλώσεις από τα Επαρχιακά Τμήματα για την 

υποδοχή του νέου χρόνου, καθώς επίσης και φιλικές συναντήσεις όπου οι συνάδελφοι 

έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν για θέματα που τους απασχολούν και για σκοπούς 

αλληλογνωριμίας γενικότερα.  

Το Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας – Κερύνειας, ο Ροταριανός Όμιλος Λευκωσίας – 

Σαλαμίς και το Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία διοργάνωσαν την 

εκδήλωση με θέμα ¨Οικοδομώντας την Ελπίδα¨ η οποία είχε σαν στόχο την πώληση 

φωτογραφιών από τον Φωτογραφικό Διαγωνισμό με θέμα Φυσικά Γεωμορφώματα της 

Κύπρου.  Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης δόθηκαν στο Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ. 

Πραγματοποιήθηκε επίσης με επιτυχία, την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014, ο Παγκύπριος 

χορός του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, ο οποίος διοργανώθηκε από το 

Επαρχιακό Συμβούλιο Λεμεσού του ΣΠΟΛΜΗΚ.  Ο χορός, ο πραγματοποιήθηκε στο 

ξενοδοχείο Atlantica Miramare Beach, στη Λεμεσό, τελούσε υπό την αιγίδα του έντιμου 

Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ. Νίκου Κουγιάλη. 

 

5.0 Ενίσχυση Οικονομικών  

(α) Είσπραξη ετήσιων συνδρομών 

Συνεχίστηκε η προσπάθεια για την αύξηση της είσπραξης των ετήσιων συνδρομών 

αποστέλλοντας κατά περιόδους καταστάσεις οφειλών προς τα Μέλη.  Πέραν από τη 

πληρωμή μέσω απαντητικού φακέλου, ο Σύλλογος παρέχει στα Μέλη τη δυνατότητα 

πληρωμής των ετήσιων συνδρομών τους μέσω του διαδικτύου.  Το 2014, λόγω βέβαια της 
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κρίσης που επικρατεί στην οικοδομική βιομηχανία, η είσπραξη των ετήσιων συνδρομών δεν 

ήταν η αναμενόμενη.  Δυστυχώς, δεν υπήρξε ανταπόκρισή από πολλούς συναδέλφους, 

παρόλο που το ποσό της συνδρομής είναι μικρό ώστε κάποιος να επικαλείται την 

οικονομική κρίση για να μην πληρώνει.  Για το θέμα αυτό θα θέλαμε την βοήθεια όλων σας. 

Η κατάσταση συνδρομών και η ανάλυση των υποχρεώσεων αποστέλλεται σε κάθε Μέλος 

έγκαιρα δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε Μέλος να εξοφλεί σε τακτική βάση τις συνδρομές 

του.  Οι δυνατότητες ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις βοηθιούνται με την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας και τη χρήση της ηλεκτρονικής τράπεζας.  Επίσης, με τις τελευταίες 

διευθετήσεις ο Σύλλογος προσφέρει στα μέλη τη δυνατότητα χρήσης τηλετράπεζας και στο 

χώρο των εκδηλώσεων του Συλλόγου. 

(β) Έσοδα από πώληση Συμβολαίων Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου 

(ΜΕΔΣΚ)  

Η επίδραση της κρίσης στο Σύλλογο είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα της αρνητικής εξέλιξης 

στον τομέα της οικοδομικής Βιομηχανίας.  Τα συμβόλαια Οικοδομικών Έργων έχουν 

περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό και τα έσοδα από την πώληση των Συμβολαίων αποτελούν 

τη πιο σημαντική ενίσχυση των οικονομικών του Συλλόγου.  Η μετάφραση του συμβολαίου 

στα Αγγλικά και η έκδοση Συμβολαίου για Τεχνικά Έργα, η οποία έχει προγραμματιστεί από 

τη Μ.Ε.Δ.Σ.Κ στο εγγύς μέλλον, αναμένεται να φέρουν κάποια πρόσθετα έσοδα στο 

Σύλλογο, ενώ το ίδιο αναμένεται να γίνει με την έκδοση Συμβολαίου για μικρά Έργα που 

προγραμματίζεται άμεσα. 

(γ) Εξασφάλιση χορηγιών για εκδηλώσεις και παροχή υπηρεσιών 

Κύρια επιδίωξη μας είναι τα έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων να καλύπτονται από 

χορηγίες.  Λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως ήταν αναμενόμενο το ύψος των χορηγιών το 

2014, ήταν εξαιρετικά μειωμένο σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.  

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για αξιοποίηση του σχεδίου της Αρχής Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, για επιχορήγηση της επιμόρφωσης των Μηχανικών. 

Εντός του 2014 έχουν γίνει τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα.  Ο θεσμός αυτός 

προσφέρει στα Μέλη του Συλλόγου γνώση σε επίκαιρα θέματα και θέματα ειδικού 

ενδιαφέροντος σε χαμηλότερο κόστος. 

(δ) Ημερολόγιο Εργοταξίου 

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ, από το Νοέμβριο του 2004, υπέγραψε συμφωνία με το ΕΤΕΚ για την από 

κοινού έκδοση Ημερολογίου Εργοταξίου.  Το Ημερολόγιο διατίθεται προς πώληση, τόσο 

από τα Γραφεία του ΕΤΕΚ, όσο και από τα Γραφεία του Συλλόγου στη Λευκωσία.  

Λόγω των οικονομικών συνθηκών που έχουν πλήξει την κατασκευαστική βιομηχανία, με 

αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου εργασιών, ο ΣΠΟΛΜΗΚ εισηγήθηκε στο ΕΤΕΚ να 
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εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης της τιμής πώλησής του Ημερολογίου Εργασιών.  Το ΕΤΕΚ 

με απόφαση του μείωσε την τιμή πώλησης, ως ακολούθως:  

 Από €30+ΦΠΑ σε € 20+ΦΠΑ απλή έκδοση 

 Από €45+ΦΠΑ σε € 30+ΦΠΑ έκδοση πολυτελείας 

Σίγουρα οι ανάγκες είναι μεγάλες και θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι ενίσχυσης των 

εσόδων, ώστε να καταστούμε πιο δραστήριοι και πιο αποτελεσματικοί.  Στόχος είναι η 

περαιτέρω αύξηση της εισπραξιμότητας των ετήσιων συνδρομών και η εγγραφή 

περισσοτέρων μελών.  Οι συνθήκες είναι σίγουρα αρνητικές αλλά με τη βοήθεια όλων θα 

μπορέσουμε να δώσουμε στο Σύλλογο την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί με 

επιτυχία στις προκλήσεις της κρίσης όπου πολλές καλώς νοούμενες πρακτικές έχουν 

ανατραπεί και οδήγησαν συναδέλφους μας στην ανεργία.  Η διαχείριση των Οικονομικών 

πρέπει να συνεχίσει να γίνεται με γνώμονα το συμφέρον του Συλλόγου.   

 

6.0 Επικοινωνία – Επαφή με τα Μέλη 

(α) Περιοδικό 

Το περιοδικό ‘‘Πολιτικός Μηχανικός’’ εκδίδεται ανά τετραμηνία, περίπου, αποστέλλεται σε 

όλους τους Πολιτικούς Μηχανικούς – Μέλη του ΣΠΟΛΜΗΚ και σε άλλους φορείς και 

αποτελεί ένα σημαντικό μέσο προβολής του Έργου του Συλλόγου αλλά και ενημέρωσης 

των μελών μας. Μεταξύ άλλων, στο Περιοδικό δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα, 

σημαντικά έργα, ειδικά θέματα και ανακοινώσεις που ενδιαφέρουν τους Πολιτικούς 

Μηχανικούς καθώς και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.  Το Περιοδικό έχει προσελκύσει 

έντονο ενδιαφέρον από Πολιτικούς Μηχανικούς, Φοιτητές Πολιτικής Μηχανικής, Δημόσιους 

και Ημικρατικούς Οργανισμούς και Δημοτικές Αρχές.  Βασική επιδίωξη είναι η τακτική 

έκδοση, η οποία όμως εξαρτάται απόλυτα από τις διαφημίσεις που θα βρεθούν για να 

μπουν στο περιοδικό.  Κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2013 – Δεκεμβρίου 2014, εκδόθηκαν 

τρία τεύχη, τα τεύχη 33, 34 και 35. 

Καλούνται όλα τα μέλη να αποστείλουν στην αρμόδια Επιτροπή άρθρα τους για 

δημοσίευση στο Περιοδικό. 

(β) Ιστοσελίδα 

Με στόχο την αναβάθμιση της δημόσιας εικόνας του Συλλόγου μας και την εξυπηρέτηση 

των μελών αλλά και του κοινού ευρύτερα, αποφασίστηκε ο ανασχεδιασμός και η 

αναβάθμιση της Ιστοσελίδας (www.spolmik.org). 

Μετά από διαδικασία λήψης προσφορών, ανατέθηκε στην εταιρεία eVenzia Technologies 

LTD η «Ανάλυση, Σχεδιασμός & Εφαρμογή της Δυναμικής Ιστοσελίδας του ΣΠΟΛΜΗΚ» 

(Analysis, Design & Implementation of a Dynamic Website»).  Το έργο ξεκινά άμεσα αφού 

http://www.spolmik.org/
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στις 27 Νοεμβρίου 2014 υπεγράφη το συμβόλαιο ανάθεσης με ορίζοντα υλοποίησης τους 4 

μήνες.  Προσδοκούμε ότι το μέτρο αυτό θα αναβαθμίσει σημαντικά την εικόνα του Συλλόγου 

μας. 

(γ) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο – Ενημερωτικό Δελτίο 

Η αποστολή του Μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

αποτέλεσε την πιο γρήγορη και έγκαιρη πληροφόρηση των Μελών μας για τις 

δραστηριότητες των Συμβουλίων και για άλλα επίκαιρα θέματα.  Η έκδοση Μηνιαίου 

Ενημερωτικού Δελτίου, αποτελεί επίσης, ένα σημαντικό μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας, 

όπου παρουσιάζονται θέματα ενημέρωσης κατά τρόπο συνοπτικό και επίκαιρο.  Κατά την 

περίοδο Δεκεμβρίου 2013 – Νοεμβρίου 2014, έχουν εκδοθεί 11 τεύχη.  

Τα Μέλη που επιθυμούν να ενημερώνονται με αυτή τη διαδικασία καλούνται να 

αποστείλουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στη Γραμματεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

cyace@cytanet.com.cy   

 

7.0 Επιμόρφωση, εκπαίδευση Μελών 

Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση των Μηχανικών, είναι αναγκαία και απαραίτητη για 

την παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά και τη διεύρυνση των τεχνικών γνώσεων. 

Προς τον σκοπό αυτό, ο Σύλλογος, τόσο σε επίπεδο Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, 

όσο και σε επίπεδο Επαρχιακών Συμβουλίων, διοργάνωσε, ή και συμμετείχε στη 

διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων και άλλων επιμορφωτικών εκδηλώσεων, οι 

οποίες παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 του Απολογισμού. 

 

8.0  Διεθνείς Σχέσεις και Συνεργασία με άλλες οργανώσεις / οργανισμούς 

Πάγια πολιτική του Συλλόγου είναι η συνεργασία με άλλες οργανώσεις / οργανισμούς, τόσο 

στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.  

Οι οργανώσεις/οργανισμούς που έχει συνεργασία ο Σύλλογός μας στην Κύπρο και Ελλάδα 

αναφέρονται με αλφαβητική σειρά:  

CYS (Κυπριακό Οργανισμό Προτύπων) 

EBEN Cyprus (Κυπριακό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής)  

ETEK (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου) 

ΟΣΕΟΚ (Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου) 

ΣΑΚ (Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου) 

ΣΕΟΚ (Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου) 

mailto:cyace@cytanet.com.cy
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ΣΠΜΑΚ (Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων) 

ΣΠΜΕ (Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος)  

ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)  

 

Εκπροσώπηση και συμμετοχή στις Διεθνείς Οργανώσεις με αλφαβητική σειρά: 

ECCE (European Council of Civil Engineers)  

EUCEET (European Civil Engineering Education and Training) 

FEANI (European Federation of National Engineering Associations) 

fib (Fédération internationale du béton) 

FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) 

IPMSC (International property measurement standards coalition) 

ISHCCO (International Safety and Health Construction Coordinators Organization) 

WCCE (World Council of Civil Engineers)  

 

8.1 EBEN Cyprus (Κυπριακό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής)  

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ ως συνεργαζόμενο Μέλος του Κυπριακού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής 

Ηθικής (EBENCY) εξασφάλισε τη δωρεάν εγγραφή των μελών του στο Ινστιτούτο 

επισφραγίζοντας έτσι την πολύ καλή συνεργασία των δύο μερών.  Τα ενδιαφερόμενα μέλη 

του ΣΠΟΛΜΗΚ μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής που βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα www.ebency.org και έτσι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για θέματα 

επαγγελματικής Ηθικής καθώς και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου.  

Αποστολή του EBENCY είναι: 

 Η προώθηση των αρχών της Επιχειρηματικής Ηθικής, της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης και της Εταιρικής Διακυβέρνησης στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και εθελοντικές οργανώσεις και μη κυβερνητικούς 

οργανισμούς. 

 Η διαρκής ενημέρωση σχετικά με τις πρακτικές της Επιχειρηματικής Ηθικής και η 

αναγνώριση των ευθυνών που αναλαμβάνουν οι εταιρείες απέναντι στο κοινωνικό 

σύνολο. 

 Η ενδελεχής εκπαίδευση των στελεχών και των επιχειρήσεων, όσον αφορά στις 

πρακτικές και στην τεχνογνωσία που σχετίζονται με την Επιχειρηματική Ηθική. 

 Η παροχή ερευνητικών εργαλείων και ενημερωτικού υλικού. 
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 Η συνεργασία με άλλους οργανισμούς για τη διάδοση της επιχειρηματικότητας και η 

ανάπτυξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@ebency.org  ή / και επικοινωνήσετε στον αριθμό 22 028087. 

 

8.2  ΕΤΕΚ (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου) 

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ, επιδιώκει την καλύτερη δυνατή συνεργασία με το ΕΤΕΚ, συμβάλλει στη 

διαμόρφωση θέσεων και απόψεων μέσα από μία διαδικασία αμφίδρομης επικοινωνίας.  

Μέσα από αυτή τη συνεργασία συμβάλλει στην περαιτέρω εδραίωση και ενίσχυση του 

ΕΤΕΚ για εφαρμογή της νομοθεσίας και προώθηση του κλάδου των Πολιτικών Μηχανικών 

και των Μηχανικών γενικότερα.  Τα Μέλη του ΣΠΟΛΜΗΚ στο Γενικό Συμβούλιο (Γ.Σ.), στη 

Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) του ΕΤΕΚ, στηρίζουν και 

προάγουν το έργο του ΕΤΕΚ, με απώτερο στόχο την προσφορά στους Μηχανικούς και 

προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του συνόλου γενικότερα. 

(α) Συμμετοχή Μελών μας στα θεσμικά όργανα του ΕΤΕΚ 

Η συμμετοχή Μελών του ΣΠΟΛΜΗΚ, στα θεσμικά όργανα του Επιμελητηρίου είναι ευρεία 

και πολύ ουσιαστική.  Με βάση τις εκλογές του 2014, τις θέσεις της Πολιτικής Μηχανική στο 

τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, κατέλαβαν τα ακόλουθα Μέλη του Συλλόγου 

με σειρά κατάταξης:  

 

Αχνιώτης Στέλιος  Πρόεδρος ΕΤΕΚ 

Αλλαγιώτης Κώστας  Γενικός Γραμματέας ΕΤΕΚ 

Στυλιανού Πλάτωνας   Μέλος Γενικού Συμβουλίου 

Σοφοκλέους Έλενα   Μέλος Γενικού  Συμβουλίου 

Λάμπρου Βαρνάβας  Μέλος Γενικού Συμβουλίου 

Καράς Γεώργιος  Μέλος Γενικού Συμβουλίου 

Θεοδότου Ανδρέας  Μέλος Γενικού  Συμβουλίου 

 

Αντίστοιχα, όσον αφορά το δεκαμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, εξελέγησαν σε 

αυτό τα ακόλουθα Μέλη του Συλλόγου (με αλφαβητική σειρά): 

Αχνιώτης Στέλιος  Πρόεδρος 

Δημητρίου Γιώργος  Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου 

Παντελή Φλώρος  Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου 

mailto:info@ebency.org
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Τσέλεπος Άνδρος  Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου 

 

Με τη συμμετοχή αυτή, ο ΣΠΟΛΜΗΚ καθιερώνεται στη συνείδηση όλων των Μηχανικών και 

αναλαμβάνοντας την ευθύνη που του αναλογεί, συνεχίζει να εργάζεται για την προάσπιση 

και προβολή των δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων αλλά και για την ανάδειξη των 

υποχρεώσεων όλων των Πολιτικών Μηχανικών, αλλά και της κοινωνίας των Μηχανικών 

γενικότερα. 

8.3 ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) 

Από τις σημαντικές συνεργασίες που διατηρεί ο Σύλλογός μας είναι με το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος.  Πριν από την επίσκεψη στη σεισμόπληκτη Κεφαλλονιά 

προηγήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου μας και του Πρόεδρου του ΕΤΕΚ,  

με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Χρίστο Σπίρτζη στην Αθήνα, όπου ανταλλάχθηκαν απόψεις σε 

θέματα που απασχολούν το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού, καθώς και τα 

προβλήματα που προέκυψαν από τον ισχυρό σεισμό. 

 

8.4 ECCE (European Council of Civil Engineers)  

Όπως γνωρίζετε, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) από το 1997, μαζί με το Σύνδεσμο Πολιτικών 

Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων (ΣΠΜΑΚ) και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Τ/Κ 

Πολιτικών Μηχανικών. Μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών είναι 26 

Ευρωπαϊκές χώρες.  Άλλοι πέντε φορείς από 4 χώρες είναι συνδεδεμένα μέλη.  Το ECCE 

συνεδριάζει 2 φορές το χρόνο σε διαφορετική χώρα–μέλος κάθε φορά. 

Το ECCE εκδίδει ενημερωτικό δελτίο στο οποίο ο Σύλλογος συνεισφέρει ανελλιπώς.  

Επίσης, διατηρεί ιστοσελίδα στη διεύθυνση http://www.ecceengineers.eu/.  Πληροφορίες για 

τις εργασίες του ECCE και ειδικά για την 60η Γενική Συνέλευση μπορείτε να βρείτε στην 

τελευταία έκδοση του περιοδικού του Συλλόγου  

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του ECCE και 

συνεισφέρει ουσιαστικά στο σημαντικό έργο και στις δραστηριότητες του Συμβουλίου όπως 

και στη διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα που απασχολούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς και 

την κοινωνία γενικά. 

Ο συνάδελφος Γιώργος Δημητρίου είναι αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και 

Αειφορίας, ενώ ο συνάδελφος Ανδρέας Κωνσταντινίδης είναι Μέλος της ad-hoc επιτροπής 

για την πολιτιστική κληρονομιά με αρμοδιότητα την έκδοση του δεύτερου βιβλίου με θέμα τις 

γέφυρες «Footbridges, small is beautiful».  Ο Σύλλογος μετά από σχετικό φωτογραφικό 

διαγωνισμό έστειλε 14 βραβευμένες φωτογραφίες για συμπερίληψη στο βιβλίο.  Για τα 

κείμενα που συνοδεύουν τις φωτογραφίες στο βιβλίο εργάστηκαν οι πιο πάνω συνάδελφοι, 

http://www.ecceengineers.eu/
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οι συνάδελφοι Νίκος Νεοκλέους και Γιάννα Οικονομίδου και η Γραμματεία του Συλλόγου.    

Ο Σύλλογος έχει παραγγείλει αριθμό βιβλίων και σχετικές πληροφορίες, τόσο για το βιβλίο, 

όσο και για τον τρόπο εξασφάλισης θα δοθούν με σχετική ενημέρωση. 

Αναφέρουμε ότι, με πρόταση του ΣΠΟΛΜΗΚ προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ECCE, 

προωθείται στα διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ 

(UNESCO) εισήγηση του Γιώργου Δημητρίου για καθιέρωση μέρας Πολιτικού Μηχανικού 

ως αναγνώριση του ρόλου του Πολιτικού Μηχανικού στην κοινωνία. 

Γίνεται αντιληπτό ότι η συμμετοχή του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, τόσο στις 

εργασίες του ECCE, όσο και άλλων παρόμοιων οργανώσεων προσδίδει στο Σύλλογο τη 

δυνατότητα της συνεργασίας και της ανταλλαγής θέσεων και επιχειρημάτων με στόχο την 

προώθηση και καθιέρωση της εικόνας του Πολιτικού Μηχανικού στην κοινωνία. 

Λαμβάνοντας υπόψη και την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη Κύπρο, η συμμετοχή 

μας είναι επιβεβλημένη. 

8.5 FEANI (European Federation of National Engineering Associations) 

H FEANI είναι μια ομοσπονδία στην οποία συμμετέχουν εθνικοί επαγγελματικοί φορείς που 

εκπροσωπούν τους κλάδους της μηχανικής στις Ευρωπαϊκές χώρες.  Ιδρύθηκε το 1951, 

έχει ως στόχο να προωθήσει την αναγνώριση, την κινητικότητα και τα συμφέροντα του 

επαγγέλματος του μηχανικού στην Ευρώπη.  Επιπρόσθετα η FEANI απονέμει τον τίτλο του 

European Engineer «Eur. Ing.» σε μηχανικούς που έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και 

πείρα.  Ένας τίτλος ο οποίος αναγνωρίζεται σε πολλές χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης. 

Τον τελευταίο χρόνο έχει αναβαθμιστεί και επαναδραστηριοποιηθεί η FEANI Κύπρου.  Στο 

επταμελές Συμβούλιο της Εθνικής Επιτροπής FEANI Κύπρου, συμμετέχουν τρεις Πολιτικοί 

Μηχανικοί, οι συνάδελφοι Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Ανδρέας Θεοδότου, και Πλάτωνας 

Στυλιανού, ο οποίος αντικαταστάθηκε πρόσφατα από τον συνάδελφο Βαλεντίνο Νεοφύτου. 

Παράλληλα, έχει αναβαθμιστεί και η παρουσία της Εθνικής Επιτροπής FEANI Κύπρου στις 

εκδηλώσεις που διοργανώνει η FEANI.  Συγκεκριμένα φέτος στις εργασίες της ετήσιας 

Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε από τις 8 μέχρι 10 Οκτωβρίου 2014, στην 

πόλη Gdansk της Πολωνίας, συμμετείχαν οι συνάδελφοι Παύλος Δημητρίου και Άδωνις 

Κέλλας.  Στη Συνέλευση παρουσιάστηκαν εκθέσεις διαφόρων Ομάδων Εργασίας της 

FEANΙ.  Επίσης, οι συνάδελφοι Πλάτωνας Στυλιανού και Ανδρέας Θεοδότου συμμετείχαν 

στην «2η ημέρα Μηχανικής στην Ευρώπη» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 

Νοεμβρίου 2014, μια εκδήλωση στην οποία συνδιοργανωτές με την FEANI ήταν το ECCE 

(European Council of Civil Engineers) και το ECEC (European Council of Engineers 

Chambers), αλλά και στην συνάντηση τον Εθνικών Επιτροπών της FEANI που 

πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 21 Νοεμβρίου 2014. 
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H FEANI σε Ευρωπαίους Μηχανικούς, εκτός από Αρχιτέκτονες, οι οποίοι πληρούν τις 

προϋποθέσεις που θέτει αναφορικά με τα ακαδημαϊκά προσόντα και την τεχνική 

επαγγελματική πείρα στον κλάδο/ειδικότητα σπουδών τους απονέμει, μετά από σχετική 

αίτησή τους προς τη FEANI μέσω της Εθνικής Επιτροπής Κύπρου της FEANI, τον τίτλο 

Ευρωπαίος μηχανικός/ «European Engineer Eur Ing» και τους εγγράφει στο μητρώο 

ευρωπαίων μηχανικών της FEANI «feani european engineers’ register».   

Η απονομή από τη FEANI σε Ευρωπαίους Μηχανικούς του τίτλου «EUR ING», αποτελεί 

σημαντικό βοηθητικό στοιχείο στην προσπάθειά τους για εξεύρεση εργασίας και διευκολύνει 

την ελεύθερη διακίνηση των Μηχανικών στην Ευρώπη. 

 

8.6 fib - Fédération internationale du béton 

Μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – ΤΕΠΑΚ, Δρ Κρίστη Χρυσοστόμου, ο Σύλλογος 

Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) έχει αποδεχτεί να συμμετάσχει στο Διεθνή 

Οργανισμό fib μαζί με το ΤΕΠΑΚ.  Με τη συμμετοχή του αυτή ο Σύλλογος θα συμμετέχει 

στη Γενική Συνέλευση της fib, ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συλλόγου θα είναι deputy head of 

delegation της Κύπρου, και όλα τα μέλη του θα δικαιούνται να παίρνουν τα fib bulletins σε 

ηλεκτρονική μορφή σε ένα χρόνο μετά την έκδοσή τους.   

Επίσης, προγραμματίζεται για το 2015 η διοργάνωση σεμιναρίου σε συνεργασία με το 

ΤΕΠΑΚ για το MODEL CODE 2010.  Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο 

οργανισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.fib-international.org. 

 

8.7 FIDIC (Federation Internationale des ingénieurs-conseils) 

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου έχει καταστεί πλήρες Μέλος της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Συμβούλων Μηχανικών (FIDIC - Federation Internationale des Ingénieurs-

Conseils), ως ο μοναδικός εκπρόσωπος τη Κύπρου.  Σήμερα ο FIDIC αριθμεί 99 μέλη και 

στη Γενική Συνέλευσή του που έγινε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, την 1η Οκτωβρίου 

2014 αναγνωρίστηκαν, μαζί με την Κύπρο και τον ΣΠΟΛΜΗΚ, το Καζακστάν και τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Ο Σύλλογος μας επιδιώκει, μέσα από τη συμμετοχή του στον FIDIC, να διευρύνει τις 

υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη του, ιδιαιτέρα σε ότι αφορά θέματα εκπαίδευσης και 

διαχείρισης συμβολαίων με βάση το FIDIC, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα παγκοσμίως 

συμβόλαια για έργα Πολιτικού Μηχανικού.  Περαιτέρω, φιλοδοξεί να καθιερώσει την Κύπρο 

ως κέντρο οργάνωσης διεθνών σεμιναρίων FIDIC με προσέλευση ενδιαφερομένων από την 

νότια Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την βόρεια Αφρική και τις χώρες του Αραβικού Κόλπου. 

http://www.fib-international.org/
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8.8 IPSMSC (International Property Measurement Standards Coalition) 

Από τον Αύγουστο του 2014, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου είναι εταίρος στο 

Διεθνή Συνασπισμό Προτύπων Μετρήσεων Ακινήτων (IPMSC - International Property 

Measurement Standards Coalition). 

Το IPMSC ιδρύθηκε σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα, 

στην Ουάσιγκτον το 2013 από μια ομάδα 36 επαγγελματικών μη – κερδοσκοπικών 

οργανισμών από όλο τον κόσμο. 

Για πρώτη φορά, επαγγελματικοί φορείς και ιδρύματα έχουν έρθει μαζί για να αναπτύξουν 

και να εφαρμόσουν ένα νέο, διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την μέτρηση ακινήτων.  

Με αυτό τον τρόπο, οι επαγγελματίες ακινήτων περιουσιών, καθώς και οι αγορές ακινήτων 

σε όλο τον κόσμο, θα ωφεληθούν από μεγαλύτερη διαφάνεια και συνέπεια στον τρόπο 

μετρήσεως που χρησιμοποιείται από όλους όσους εμπλέκονται με ακίνητη ιδιοκτησία, αλλά 

και έχουν άμεσο ενδιαφέρον στην Οικοδομική Βιομηχανία. 

Επί του παρόντος, ο τρόπος μέτρησης ακινήτων – δηλαδή, η περιοχή που περιλαμβάνεται 

σε μια μέτρηση χώρου, όχι οι μονάδες μέτρησης-διαφέρει δραματικά μεταξύ και εντός των 

διεθνών αγορών.  Ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, εμβαδόν δαπέδου 

ιδιοκτησίας μπορεί να αποκλίνει κατά 24%, σύμφωνα με έρευνα της JLL.  Τα νέα πρότυπα 

IPMS θα αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες ασυνέπειες και θα φέρει τις πρακτικές μέτρησης 

ακινήτων στην ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη εποχή του εικοστού πρώτου αιώνα. 

Τα νέα πρόστυπα IPMS θα ωφελήσουν όλους τους χρήστες ακινήτων, είτε ιδιοκτήτες, 

εργολήπτες, διαχειριστές ή επενδυτές.  Θα επιστρέψει την συγκριτική αξιολόγηση σε διεθνές 

χαρτοφυλάκια ακινήτων και να ενισχύσει τα στοιχεία που τροφοδοτούν την εκτίμηση και την 

ετοιμασία χρηματοοικονομικών εκθέσεων. 

Όλες οι οργανώσεις του Συνασπισμού έχουν δεσμευτεί για την υιοθέτηση των προστύπων 

IPMS, ενώ πολλές εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και κυβερνήσεις εκφράζουν τώρα την 

πρόθεσή τους να πράξουν το ίδιο. 

 

8.9 ISHCCO (International Safety and Health Construction Coordinators Organization) 

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ εκπροσωπεί τη Κύπρο στο Διεθνή Οργανισμό Συντονιστών Ασφάλειας και 

Υγείας Κατασκευών «International Safety and Health Construction Co-ordinators 

Organization» (ISHCCO) από τις 23.3.2013.  

Ο ISHCCO είναι ο επίσημος εκπρόσωπος των Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ άλλων, συμμετέχει σε ομάδες εργασίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα εργοτάξια και άλλα θέματα 

ασφάλειας και υγείας στο κατασκευαστικό τομέα. Βασικός στόχος του ISHCCO είναι η 
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προστασία της Ασφάλειας και Υγείας όλων των συντελεστών των κατασκευαστικών έργων. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον ISHCCO μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 

Οργανισμού http://www.ishcco.org. 

Στα πλαίσια της  δραστηριότητας του Διεθνή Οργανισμού ISHCCO εντός του 2014, ο 

ΣΠΟΛΜΗΚ συνείσφερε στην ετοιμασία εγγράφου με το οποίο ο Οργανισμός ISHCCO 

παρουσίασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αξιολόγησή του και συστάσεις για την πρακτική 

εφαρμογή της Οδηγίας σχετικά με τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας στα 

Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια 92/57/ΕΟΚ καθώς και της Οδηγίας Πλαίσιο για τα θέματα 

ασφάλειας και υγείας στην εργασία 89/391/ΕΟΚ, για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά 

τους. 

8.10 WCCE (World Council of Civil Engineers) 

Πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2014 στη Λισαβώνα η 9η Γενική Συνέλευση του 

Παγκόσμιου Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (WCCE) όπου εκπροσώπησε τη Κύπρο, η 

Β΄ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) Ευαγγελίτσα 

Τσουλόφτα. 

Το WCCE αποτελεί το διεθνή οργανισμό των Πολιτικών Μηχανικών, που αντιπροσωπεύουν 

ένα σημαντικό ποσοστό - περίπου 50% - όλων των οργανώσεων μηχανικής σε όλο τον 

κόσμο, σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 

Ο σκοπός του Πολιτικού Μηχανικού είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης για όλη την 

ανθρωπότητα, και αυτό μπορεί πιο εύκολα να επιτευχθεί εάν Πολιτικοί Μηχανικοί σε όλον 

τον κόσμο μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία τους από την εφαρμογή της 

τεχνολογικής προόδου στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο σε όλο τον κόσμο. 

Αποστολή του WCCE είναι να διευκολύνει μια παγκόσμια πλατφόρμα, όπου όλα τα μέλη 

είναι ίσα, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους με σκοπό την ανταλλαγή επαγγελματικών 

δεξιοτήτων, γνώσης, τεχνολογίας και πληροφοριών σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση 

των αναγκών και των ανησυχιών. 

Οι εργασίες της Συνέλευσης περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, εργαστήρια για την 

«Καταπολέμηση της Διαφθοράς» και την «Αστική Αποκατάσταση». Επίσης, κατά τη 

Συνέλευση παρουσιάστηκαν οι νέες εκδόσεις του WCCE, καθώς και το έργο των τεσσάρων 

μόνιμων Επιτροπών για τις «Κατασκευές», τις «Φυσικές Καταστροφές», την «Εκπαίδευση, 

Κατάρτιση και Ανάπτυξη Ικανοτήτων» και το «Νερό», οι οποίες φιλοξενούνται από το 

Πουέρτο Ρίκο, την Τουρκία, τη Ζιμβάμπουε και την Ισπανία, αντίστοιχα.  Η Κύπρος 

προσκλήθηκε να συμμετέχει στις εργασίες της Επιτροπής για τις «Κατασκευές».  Επίσης, 

φιλοξενήθηκε η Συντονίστρια του Προγράμματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών «UN-

Water Decade Programme of Advocacy and Communication» Josefina Maestu, η οποία 

παρουσίασε τα επιτεύγματα του Προγράμματος μέχρι σήμερα. 

http://www.ishcco.org/
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Η συμμετοχή του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στο WCCE πέρα από την 

ευκαιρία ενημέρωσης αλλά και ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και εξελίξεων σε θέματα 

που αφορούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς, προβάλλει τους Κύπριους Πολιτικούς 

Μηχανικούς και τη Κύπρο γενικότερα στην παγκόσμια κοινωνία των Μηχανικών. 

 

9.0 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

9.1  Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Μετά από παράκληση της Δρ. Πανταζοπούλου, Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Σύλλογος με 

επιστολές του, προχώρησε στη στήριξη των εξής δύο ερευνητικών προτάσεων του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, στις οποίες και θα συμμετάσχει εφόσον αυτές εγκριθούν: 

“Engineered Retrofit of Unreinforced Masonry Heritage Structures – ERUMS” και 

“Probabilistic performance - based methodology for seismic risk assessment of Cultural 

Heritage – PROCULT. 

 

9.2 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) 

Η Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, βράβευσε 

για τρίτη συνεχή χρονιά, τους Πρωτεύσαντες προπτυχιακούς Φοιτητές και Φοιτήτριες των 

τριών Τμημάτων της. 

Ο Σύλλογος δίνοντας και φέτος το παρόν του, απένειμε βραβείο στην πρωτεύσασα 

τελειόφοιτη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, 

κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών, Χριστοδουλίδου Αγγελίνα. 

Επίσης, απένειμε βραβεία και στους πρωτεύσαντες κάθε έτους σπουδών της κατεύθυνσης 

Πολιτικών Μηχανικών.  Το βραβείο για την πρωτεύσασα Φοιτήτρια του πρώτου έτους 

σπουδών απονεμήθηκε στην Ιωάννου Φώτια, το βραβείο για την πρωτεύσασα φοιτήτρια 

του δεύτερου έτους σπουδών απονεμήθηκε στην Κυριάκου Παναγιώτα και τέλος, το 

βραβείο για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του τρίτου έτους σπουδών απονεμήθηκε στον 

Χαραλάμπους Γεώργιο. 

Τα βραβεία απένειμαν εκ μέρους του Συλλόγου, ο Α’ Αντιπρόεδρος, Ανδρέας Θεοδότου και 

η Β’ Αντιπρόεδρος, Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα. 
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9.3 Πανεπιστήμιο FREDERICΚ 

Ο Σύλλογος έχει αναπτύξει πολύπλευρη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο FREDERICΚ και 

ιδιαίτερα με το Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών. 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick διοργάνωσε σε συνεργασία 

με το ΕΤΕΚ και το Σύλλογο μας, πενθήμερη εκπαιδευτική και ενημερωτική επίσκεψη στην 

Ελλάδα (Αθήνα – Κεφαλονιά), από τις 28 Μαρτίου μέχρι την 1η Απριλίου 2014 μετά από 

τον μεγάλο σεισμό που έπληξε την Κεφαλλονιά στις 26 Ιανουαρίου 2014. 

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής επίσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Νέο Μουσείο 

της Ακρόπολης, όπου οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την 

κατασκευαστική δομή του Μουσείου και τα εκθέματα που στεγάζει.   

Ακολούθησε επίσκεψη και στη σεισμόπληκτη περιοχή της Κεφαλονιάς, όπου οι επισκέπτες 

ενημερώθηκαν για το σεισμικό συμβάν, την ισχυρή εδαφική κίνηση, τις συνέπειες του 

σεισμού στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, καθώς και τα έκτακτα μέτρα στήριξης που 

λήφθηκαν αμέσως μετά στο σεισμικό γεγονός.   

Επίσης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας, μαζί με τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ είχαν συνάντηση 

με το Δήμαρχο της Κεφαλλονιάς Αλέξανδρο Παρίση.  Ο Πρόεδρός μας ενημέρωσε τον 

Δήμαρχο, ότι ο Σύλλογος μας θα προσφέρει στο συμβολικό ποσό των €1000 για τη μελέτη 

επιδιόρθωσης σχολικών κτιρίων. 

 

10.0 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Τα θέματα που αφορούν και επηρεάζουν άμεσα την άσκηση του επαγγέλματος μας είναι, 

κυρίως, οι νομοθετικές πρόνοιες και ρυθμίσεις.  Στη συνέχεια αναφέρονται τα κυριότερα 

από αυτά: 

10.01 Συμφωνία και Όροι Ανάθεσης Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού 

Το μεγάλο θέμα της θεσμοθέτησης ελάχιστων αμοιβών των Πολιτικών Μηχανικών, όπως 

και άλλων κλάδων της Μηχανικής, για παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη και επίβλεψη 

κατασκευαστικών έργων, εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα.  Η προβολή και 

διεκδίκηση αυτού του θέματος, απαιτεί πολύ προσεκτικούς χειρισμούς και θα πρέπει να 

γίνει κατά τρόπο που να μην αντίκειται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. 

Μετά την ετοιμασία του εγγράφου ανάθεσης και υποχρεώσεων Συμβούλου Μελετητή 

Μηχανικού με τις προτεινόμενες υποχρεώσεις, όρους εντολής, ευθύνες, καθήκοντα και 

δικαιώματα του Μελετητή Μηχανικού το έγγραφο συζητήθηκε στη διευρυμένη συνεδρία του 

Συλλόγου στις 04.10.14 όπου και καταγράφηκαν οι τελικές θέσεις/απόψεις των 

συναδέλφων πιο οποίες υιοθετήθηκαν από την από την ομάδα εργασίας 
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Το έγγραφο ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συλλόγου στη τελευταία συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2014.  

Στη Γενική Συνέλευση σήμερα θα αποφασιστεί το συμβολικό ποσό πώλησης του εγγράφου 

και ελπίζουμε με το νέο χρόνο να αρχίσει η διάθεσή του. 

 

10.02 Τροποποίηση του Άρθρου 10 του περί Ρυθμίσεως και Οδών και 

 Οικοδομών Νόμου  

 

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου εντόπισε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Εσωτερικών πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση σε σχέση με Τροποποίηση του περί 

Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου. Αμέσως απέστειλε επιστολή στον Γενικό 

Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και είχε συνάντηση διερευνητικού χαρακτήρα με 

κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014. Ακολούθως 

απέστειλε αναλυτική επιστολή με τις θέσεις του, η οποία και λόγω της σοβαρότητας του 

θέματος παρατίθεται αυτούσια:  

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) υποστηρίζει την απλοποίηση και εκσυγχρονισμό του 
περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (στο εξής ο «Νόμος), με στόχο την καλύτερη δυνατή εφαρμογή 
του σε ότι αφορά την έκδοση των Αδειών Οικοδομής και των Πιστοποιητικών Έγκρισης.  Οι προτεινόμενες 
τροποποιήσεις δεν προσθέτουν τίποτα ουσιαστικό στην εφαρμογή του Νόμου, παρά μόνο επιβάλλουν πιο 
πολλές ευθύνες, πρόστιμα και ποινές στους Μελετητές και Επιβλέποντες. 

Το δικό μας όραμα στοχεύει στην ολιστική λύση του προβλήματος μέσα από τη βελτιστοποίηση της Νομοθεσίας 
της Ανάπτυξης, του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
Νόμου, αλλά και άλλων συναφών νομοθεσιών.  Είναι λυπηρό και ταυτόχρονα απογοητευτικό το γεγονός ότι 
φτάσαμε σήμερα στο σημείο να τροποποιούμε το Νόμο επειδή μας το επέβαλε η Τρόικα.  Η μέχρι σήμερα 
αποτυχία της Πολιτείας και της Κοινωνίας να εφαρμόσει το Νόμο θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα και 
να μας οδηγήσει σε πιο στοχευμένες ίσως λύσεις, αφού όλες οι μέχρι σήμερα προσπάθειες πέφτουν στο κενό. 

Για το Σύλλογό μας η εφαρμογή του Νόμου νοσεί για δύο κυρίως λόγους. Πρώτος λόγος, είναι η απροθυμία και 
η έλλειψη πολιτικής βούλησης από τις Αρμόδιες Αρχές (κατά κύριο λόγο τα Δημαρχεία) να επιβάλουν το Νόμο 
στην επικράτειά τους, σκεπτόμενες το πολιτικό κόστος που θα έχουν.  Ο δεύτερος λόγος αφορά τους κατόχους 
άδειας/αιτητές, οι οποίοι κανένα ενδιαφέρον δεν έχουν για να εξασφαλίσουν είτε Άδεια Οικοδομής είτε 
Πιστοποιητικό Έγκρισης, αφού ουδεμία επίπτωση έχουν για αυτό.  Οι δύο αυτοί λόγοι εξηγούν γιατί το εδάφιο 
(2) του Άρθρου 10Δ του Νόμου τροποποιείται συνεχώς, παρέχοντας παρατάσεις στην υποχρέωση του κατόχου 
άδειας να υποβάλει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση για να εξασφαλίσει τη λεγόμενη ‘αμνηστία’. 

Ευθύνες έχουν όμως και οι Μελετητές, οι οποίοι δυνατό να μην υποβάλλουν ολοκληρωμένες μελέτες ή/και που 
να συνάδουν με την κείμενη Νομοθεσία, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις στην έκδοση Αδειών 
Οικοδομής. Ταυτόχρονα, οι Επιβλέποντες Μηχανικοί αδυνατούν ή/και έχουν πρόβλημα στην εκτέλεση των 
καθηκόντων τους λόγω της απαξίωσης των εντολέων τους προς το Νόμο και λόγω του ότι οι εντολείς τους 
γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν επιπτώσεις από τυχόν παρανομίες. Επί του προκειμένου, απαιτείται να γίνουν τα 
ακόλουθα: 

(α) Πλήρη εφαρμογή του θεσμού του ‘αυτοελέγχου’ στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο. 

(β) Τροποποίηση του Άρθρου 8(2)(α), με τη διαγραφή της φράσης «αν το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή που ακολουθήθηκε είναι εγκεκριμένο από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο», ως ακολούθως: 

«Ειδικά όσον αφορά τους στατικούς υπολογισμούς αρμόδια αρχή ελέγχει και έχει την ευθύνη αν υποβλήθηκαν οι 

αναγκαίοι στατικοί υπολογισμοί, αν αυτοί φέρουν την υπογραφή του μελετητή του έργου, αν αντιστοιχούν προς 

την κατασκευή για την οποία υποβλήθηκαν, αν ακολουθήθηκαν τα πρότυπα, οι κώδικες πρακτικής και ο 

αντισεισμικός κώδικας που ισχύουν κατά την ημέρα της υποβολής τους, αν το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή που ακολουθήθηκε είναι εγκεκριμένο από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο, και γενικά ασκεί 

έλεγχο σε οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο προς επίτευξη των κατά το παρόν άρθρο σκοπών. Ο έλεγχος της 

αρμόδιας αρχής δεν απαλλάσσει το μελετητή του έργου από την ευθύνη για τους στατικούς υπολογισμούς που 

αυτός υπογράφει». 

(γ) Ενεργοποίηση του ειδικού καταλόγου των «επιχειρηματιών ανάπτυξης γης», όπως προβλέπεται στο 

Άρθρο 9Α(6) ή διαγραφή της εξαίρεσής τους από το ασυμβίβαστο του άρθρου 9Α(5). 
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(δ) Διευκρίνιση προς όλους τους Επιβλέποντες (ήτοι Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, 

Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς) ότι η επίβλεψη παραμένει υποχρεωτική και μετά 

την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού (σκελετού) και επεκτείνεται μέχρι και την αποπεράτωση του έργου και 

την έκδοση του Πιστοποιητικού Έγκρισης. 

Εμείς οι Πολιτικοί Μηχανικοί επιθυμούμε να συμβάλουμε θετικά και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε προτάσεις 
που θα βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό του Νόμου με στοχευμένες τροποποιήσεις που θα απαντούν στην 
πραγματικότητα. Για παράδειγμα, μια παράνομη οικοδομή δεν θα μπορούσε να απολαμβάνει την παροχή 
υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οικοδομές που δεν θα έχουν Άδεια Οικοδομής να μην δικαιούνται να λαμβάνουν 
προσωρινή ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Με την ίδια λογική, οικοδομές χωρίς Πιστοποιητικό Έγκρισης να 
μην λαμβάνουν ηλεκτρισμό, υδροδότηση και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί 
να κινείται σε πλαίσια εκτός συνήθων πρακτικών, αλλά μόνο με τέτοιες λύσεις υπάρχει περίπτωση το όλο 
σύστημα να αναγκαστεί να κινηθεί μπροστά. 

Το έργο των Αρμοδίων Αρχών θα πρέπει να βοηθηθεί και η πολιτική σας για μείωση του αριθμού των Δήμων θα 
συμβάλει θετικά σε αυτό και στην ομοιόμορφη εφαρμογή του Νόμου. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνεται πιο 
εντατικός έλεγχος οικοδομών και να αφεθούν οι Δημοτικοί Μηχανικοί να επιτελέσουν το έργο τους, μακριά από 
παρεμβάσεις από τους πολιτειακούς άρχοντες. Το ερώτημα παραμένει: Αν οι Αρμόδιες Αρχές δεν εφαρμόζουν 
την αρμοδιότητα που τους έδωσε ο Νόμος, τότε θα πρέπει να τους αφαιρεθεί η αρμοδιότητα; Η θέση του 
Υπουργείου ποια είναι επ’ αυτού και πώς εξηγείτε την προσθήκη του άρθρου 20(7) στην τροπολογία σας; 

Οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν ευθύνη και ρόλο να επιτελέσουν. Με την κατάλληλη εκπαίδευση, το κατάλληλο 
εργασιακό περιβάλλον και τη σωστή νομοθετική κάλυψη, οι Πολιτικοί Μηχανικοί είτε ως Εξουσιοδοτημένοι 
Μελετητές (Επικεφαλής Σύμβουλοι), είτε/και ως Πολιτικοί Μηχανικοί Μελετητές, μπορούν να αναλάβουν 
περαιτέρω αρμοδιότητες. Τα παραδείγματα άλλων χωρών παραπέμπουν σε εγκρίσεις μελετών και 
πιστοποιήσεις έργων από προσοντούχους Μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα. Εμείς ως υπεύθυνη οργάνωση 
στηρίζουμε μια τέτοια προοπτική, η οποία όμως θα πρέπει να σχεδιαστεί με σωστό τρόπο και πάνω σε σωστό 
υπόβαθρο.  Στις 11/03/2014, αποστείλαμε επιστολή, που συνυπογράφουμε με τους συνάδελφους μελετητές 
αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτουμε για εύκολη 
αναφορά σας, με την οποία προτείναμε όπως κατά την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής και κατά 
την υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης να απαιτείται από τις Αρμόδιες Αρχές όπως 
προσκομίζεται από τον αιτητή αποδεικτικό εξόφλησης των Μελετητών και Επιβλεπόντων του έργου, αντίστοιχα.  
Όπως περιγράφεται στην επιστολή μας η εφαρμογή του πιο πάνω μέτρου θα έχει πολλαπλά οφέλη στο Κράτος 
και την κοινωνία γενικότερα όπως: 

(α) Εξασφάλιση εσόδων για το Κράτος, καθότι η έκδοση και εξόφληση τιμολογίων θα είναι άμεση και 
υποχρεωτική. 

(β) Πάταξη της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής από άτομα που προσφέρουν υπηρεσίες 
Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών, ενώ παράλληλα εργάζονται σε προμηθευτές/ εργολάβους ή είναι Δημόσιοι 
Υπάλληλοι ή Υπάλληλοι Ημικρατικών Οργανισμών ή είναι μη αδειούχα πρόσωπα για εκπόνηση μελετών, χωρίς 
να δηλώνονται οι αμοιβές τους. 

(γ) Μείωση και ίσως οριστική εξάλειψη των κακών χρεωστών. 

(δ) Εξασφάλιση ποιότητας στις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθότι αυτές πλέον θα εκπονούνται από 
προσοντούχα άτομα κατάλληλα αδειοδοτημένα από το ΕΤΕΚ. 

Η πρότασή σας για δημιουργία μητρώου μελετητών και επιβλεπόντων κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά 
οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το ΕΤΕΚ διατηρεί παρόμοιο μητρώο, το οποίο θα μπορούσε πολύ εύκολα 
να αξιοποιηθεί στα πλαίσια του Νόμου και αυτή είναι και η δική μας θέση. Η τήρηση του Μητρώου αυτού από το 
ΕΤΕΚ συνάδει πλήρως με το νόμο του, ενώ ταυτόχρονα δεν αυξάνει το διοικητικό κόστος του Κράτους που 
προκύπτει από τη δημιουργία και συντήρησή του. 

Η πρότασή σας για ποινική δίωξη μελετητών/επιβλεπόντων (άρθρο 20(1)) μας βρίσκει άκρως αντίθετους. 
Ιδιαίτερα διαφωνούμε: 

(α) Με την παράγραφο (γ), η οποία είναι καθόλα περιττή, αφού κάθε μελέτη συνοδεύεται από σχετική 
βεβαίωση από το ΕΤΕΚ, την υπογραφή του Μελετητή και αντίγραφο της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος. 
Περαιτέρω, με βάση τις τροποποιήσεις σας το πρόσωπο αυτό, φυσικό ή νομικό, θα συμπεριλαμβάνεται στο 
μητρώο μελετητών και επιβλεπόντων. 

(β) Σε ότι αφορά στην ποινική δίωξη των επιβλεπόντων που θα ενεργούν κατά παράβαση των προνοιών 
του εδαφίου 9Α(3), η διαφωνία μας είναι δεδομένη.  Το εν λόγω εδάφιο αναφέρει:  
«Επιβλέπων μηχανικός ο οποίος έχει κατάλληλα διοριστεί και αναλάβει την επίβλεψη του έργου οφείλει: (α) Να 
μη συνεργεί ή να ανέχεται την έναρξη της εκτέλεσης ή υλοποίησης του υπό επίβλεψίν έργου, προτού βεβαιωθεί 
για την ύπαρξη της σχετικής άδειας δυνάμει του άρθρου 3·και (β) να επιβλέπει, τηρουμένων των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, το έργο σε όλα τα στάδια της 
εκτέλεσης του μέχρι και την αποπεράτωσή του». 

Η εξουσία των επιβλεπόντων περιορίζεται στην παροχή συμβουλών σε σχέση με τις τεχνικές λύσεις και 
επιλογές και την επίβλεψη της εφαρμογής της μελέτης. Ως εκ τούτου, οι ευθύνες τους περιορίζονται στην 
ορθότητα των επιστημονικών συμβουλών τους σε σχέση με τις τεχνικές λύσεις και επιλογές που αφορούν την 
κατασκευή και στην αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση με την επίβλεψη για την 
εφαρμογή της σχετικής μελέτης. 
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Αποτελεί αναντίλεκτο γεγονός ότι την απόλυτη εξουσία αποφάσεων σε σχέση με τη διαχείριση και υλοποίηση 
των αιτούμενων αναπτύξεων έχουν οι ιδιοκτήτες των έργων και συνεπώς αυτοί θα έπρεπε να έχουν και την 
απόλυτη νομική ευθύνη. Κατά πόσο μια οικοδομή ανεγείρεται χωρίς άδεια είναι κύρια ευθύνη της Αρμόδιας 
Αρχής, στην οποία ο Νόμος έχει δώσει όλη την εξουσία να επιβάλει μέτρα. Εάν ο Επιβλέποντας ενημερώσει την 
Αρμόδια Αρχή για το γεγονός αυτό, απλώς θα ενεργεί υπό τύπο ‘καταγγέλλοντα’, χωρίς καμία αρμοδιότητα 
επιβολής του Νόμου. Άρα πάλι καταλήγουμε στην απροθυμία των Αρμοδίων Αρχών να επιβάλουν το Νόμο. Η 
προσαγωγή ενός προσώπου για ποινική υπόθεση σε Δικαστήριο με την κατηγορία της μη επίβλεψης, 
τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου και Κανονισμών του, το έργο σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης του μέχρι 
και την αποπεράτωσή του, θα ήταν αδύνατη εάν πρώτα δεν καθορίζονταν ρητά και αρκούντως αναλυτικά οι 
υποχρεώσεις του κατά την επίβλεψη (όχι επιστασία). Εν πάση περίπτωση αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, επιτρέψατε 
μας να αμφισβητήσουμε τη συνταγματικότητα της πρόνοιας, ιδιαίτερα εάν δεν ακολουθούσε βλάβη ή ζημιά σε 
πρόσωπο ή περιουσία. Πέραν τούτου, θα θέλαμε να γνωρίζουμε πως αντιμετωπίζονται από τις Νομοθεσίες του 
Κράτους μας η άσκηση του επαγγέλματός στους Δικηγόρους και Λογιστές και κατά πόσο διώκονται ποινικά 
λόγω λανθασμένης επαγγελματικής συμπεριφοράς ή/και ενεργειών. Σε ένα Κράτος Δικαίου θα πρέπει οι πολίτες 
του να τυγχάνουν ίσης και ανάλογης αντιμετώπισης. 

(γ) Οι ποινές που εισηγείστε είναι εξοντωτικές και δυσανάλογες για την ευθύνη που θα είχαν οι μελετητές 
και οι επιβλέποντες σε περίπτωση που παραβιαστεί ο Νόμος και ως εκ τούτου θα πρέπει να αφορούν μόνο τους 
αιτητές/ιδιοκτήτες. 

Σε ότι αφορά το νέο άρθρο 22 (Μελετητής Έργου – Διοικητικό Πρόστιμο), η Αρμόδια Αρχή δεν θα πρέπει να 
επιβάλλει ποινές ή πρόστιμα, καθότι σε τέτοια περίπτωση ο «κατήγορος» καθίσταται και ο «δικαστής»! 
Περαιτέρω, για να έχει νόημα η εφαρμογή του άρθρου 22, θα πρέπει εκ των προτέρων να καθοριστούν με 
σαφήνεια τα ακόλουθα: 

(α) Τα απαιτούμενα έγγραφα και μελέτες, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ατέρμονες και αντιπαραγωγικές 
συζητήσεις για την ερμηνεία της φράσης «ελλιπή ή λανθασμένα». 

(β) Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των μελετών, των διευκρινίσεων και της απόφασης της Αρμόδιας 
Αρχής. Θέση μας είναι όπως οι ελλιπείς μελέτες να απορρίπτονται, συνοδευόμενες με το απαραίτητο αναλυτικό 
δικαιολογητικό. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί θα πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο στο Μελετητή σε περίπτωση που 
δεν ανταποκρίνεται στις ειδοποιήσεις της Αρμόδιας Αρχής. Η απόρριψη της αίτησης είναι πέραν για πέραν 
αρκετή σε ότι αφορά στο Νόμο. 

Σε ότι αφορά στο νέο άρθρο 23 (Επιβλέπων Μηχανικός – Διοικητικό Πρόστιμο), επαναλαμβάνουμε ότι η 
Αρμόδια Αρχή δεν θα πρέπει να επιβάλλει ποινές ή πρόστιμα, καθότι σε τέτοια περίπτωση ο «κατήγορος» 
καθίσταται και ο «δικαστής». Περαιτέρω, επισυνάπτουμε επιστολές μας με Αρ. Φακ. 20.2.1.7/13/122 
ημερομηνίας 29/07/2013 και αρ. Φακ. 20.2.1.7/13/174 ημερομηνίας 02/12/2013 με τις θέσεις μας σε ότι αφορά 
στις πρόνοιες του άρθρου 10(3) και 10(4), οι οποίες συνοπτικά είναι οι ακόλουθες: 

(α) Όπως είναι σήμερα διατυπωμένο το Άρθρο 10 δεν έχει πετύχει τα αναμενόμενα, αφού χιλιάδες 
οικοδομές παραμένουν παράνομες, χωρίς οι κάτοχοι της άδειας να νοιώθουν την ανάγκη ή την υποχρέωση να 
τις νομιμοποιήσουν. 

(β) Τροποποίηση του άρθρου 10(3) ως ακολούθως: 

«Ο κάτοχος άδειας επιβλέπων μηχανικός μέσα σε περίοδο τριάντα (30) ημερών από - 

(α) τη συμπλήρωση της εργασίας ή θέματος σε σχέση με την οποία εκδόθηκε η άδεια σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3, ή 

(β) τη συμπλήρωση μεγάλου ποσοστού της εργασίας, ή 

(γ) την έναρξη χρήσης του συνόλου ή τμήματος της εργασίας, χωρίς να έχουν συμπληρωθεί πλήρως ή 
επακριβώς όλες οι εργασίες που προνοούνται στην άδεια οικοδομής, οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια αρχή 
πιστοποιητικό, υπογραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό, με το οποίο να βεβαιώνεται η συμπλήρωση της 
εργασίας ή του θέματος, σύμφωνα με την άδεια που εκδόθηκε ως ανωτέρω ή το στάδιο και το βαθμό εκτέλεσης 
της εργασίας ή τμήματος της και τα θέματα στα οποία η εργασία δεν είναι σύμφωνη με την άδεια, αντίστοιχα…» 

(γ) Τροποποίηση του άρθρου 10(4) ως ακολούθως: 

«Η αρμόδια αρχή, αν το κρίνει σκόπιμο, μέσα σε εύλογο χρόνο από τη συμπλήρωση της εργασίας, δύναται να 
ζητήσει από τον κάτοχο άδειας επιβλέποντα μηχανικό όπως υποβάλει πλήρη έκθεση υπογραμμένη από τον 
επιβλέποντα μηχανικό αναφορικά με την εκτέλεση της εργασίας για την οποία εκδόθηκε άδεια, το στάδιο στο 
οποίο βρίσκεται η εκτέλεση της εργασίας και κάθε θέμα σε σχέση με το οποίο η εκτελεσθείσα εργασία δεν είναι 
σύμφωνη με την άδεια». 

Τέλος, θα θέλαμε να γνωρίζουμε, το νωρίτερο δυνατό, τις σκέψεις σας για το πολύ σοβαρό θέμα της 
αναδρομικότητας ή όχι του τροποποιητικού Νόμου, αλλά και του γενικότερου πλαισίου που σκέφτεστε για το 
θέμα αυτό. 
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11.0 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

07.01.14 Συνάντηση με Ομοσπονδία Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου και 

Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

Στη συνάντηση που είχαν Μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου με αντιπροσωπεία 

της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου και του Συλλόγου 

Αρχιτεκτόνων Κύπρου, συζητήθηκαν διάφορα προβλήματα που αφορούν την οικοδομική 

βιομηχανία και την οικονομική κρίση που τη μαστίζει.  Στη συνάντηση αποφασίστηκε όπως 

πραγματοποιηθούν από κοινού ενέργειες με τις άλλες δυο Οργανώσεις.  Σαν αποτέλεσμα 

της συνάντησης έγινε στη συνέχεια η ομαδική προσπάθεια και επιστολή προς τον Πρόεδρο 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τα μέτρα ανάκαμψης του κατασκευαστικού τομέα. 

 

24.01.14 Συνάντηση με Σύνδεσμο Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

Αντιπροσωπεία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του 

Συνδέσμου Συμβούλων Ηλεκτρολόγων & Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, κ. Κυριάκο 

Ζηνιέρη, στο γραφείο του, παρουσία και άλλων συνεργατών του στην οποία αποφασίστηκε 

η συνεργασία των δυο Οργανώσεων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των μελετών 

και των τρόπων είσπραξης των αμοιβών. Επίσης, αποφασίστηκε να ακολουθήσουν 

συναντήσεις με το ΕΤΕΚ και το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου. 

 

11.02.14 Συνάντηση με την Επίτροπο Περιβάλλοντος, κ. Ιωάννα Παναγιώτου 

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι κοινοί στόχοι και επιδιώξεις σε θέματα προστασίας 

του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Μετά από ενδελεχή ανταλλαγή απόψεων 

αποφασίστηκε η συνεργασία των δύο φορέων σε σειρά θεμάτων όπως τα ακόλουθα: 

• Η παράνομη λατομική δραστηριότητα στην οροσειρά του Πενταδακτύλου. 

• Η εθελοντική παγκόσμια εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και 

 καθαρισμού χώρων (Lets Do it Cyprus). 

• Οι σχεδιασμοί για οικοδομική ανάπτυξη στην περιοχή του φράγματος Κούρρη. 

• Η κατασκευή κυματοθραυστών και διάβρωση των ακτογραμμών 

• Οι ανεμογεννήτριες σε οικιστικές περιοχές και τα φωτοβολταϊκά πάρκα. 
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07.03.14 συνάντηση με τον αείμνηστο Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, Τάσο 

Μητσόπουλο 

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, με αφορμή την επιστολή του με θέμα: Επίπεδο 

αντισεισμικής προστασίας των οικοδομών, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό 

Συγκοινωνιών και Έργων, εκλιπόντα Τάσο Μητσόπουλο, στο γραφείο του. 

Η αντιπροσωπεία του Συλλόγου σε μια πολύ παραγωγική συνάντηση, είχε την ευκαιρία να 

ανταλλάξει απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι η αντισεισμική 

αναβάθμιση κτηρίων σε σχέση με την ενεργειακή τους αναβάθμιση, τα Έργα Ανάπτυξης, τη 

Μελέτη και την Εκτέλεση Έργων του Δημοσίου, τις Δημόσιες Συγκοινωνίες κ.α.  

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου εκφράζει το συγκλονισμό και τη βαθιά του 

θλίψη, για το χαμό ενός εκλεκτού ανθρώπου. 

Ο Τάσος Μητσόπουλος, κατά τη διάρκεια που διετέλεσε Υπουργός Συγκοινωνιών και 

Έργων, αγκάλιασε με ιδιαίτερη θέρμη τους Πολιτικούς Μηχανικούς και η συνεργασία μαζί 

του ήταν ιδιαίτερα αγαστή. Αιωνία του η μνήμη! 

 

14.03.14 Συνάντηση με κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

Με αφορμή την πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών για τροποποίηση του Περί 

Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας είχε συνάντηση 

διερευνητικού χαρακτήρα με κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Στη συνάντηση η αντιπροσωπεία του Συλλόγου έθεσε τις κατ’ αρχήν θέσεις της, οι οποίες 

συνοπτικά είναι: 

• Δυσαρέσκεια σε σχέση με το γεγονός ότι ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών δεν 

κλήθηκε να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε προγενέστερη διαβούλευση σχετικά με την 

ετοιμασία του νομοσχεδίου. 

• Το χρονικό περιθώριο της 12ης Μαρτίου 2014, για ολοκλήρωση της δημόσιας 

διαβούλευσης που έθεσε το Υπουργείο ήταν εξαιρετικά σύντομο και περιοριστικό για 

τέτοιου είδους σημαντικές τροποποιήσεις του Νόμου. 

• Ζητήθηκε να δοθεί περαιτέρω χρόνος για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το νέο 

νομοσχέδιο, χωρίς να γίνουν λάθη και παραλείψεις εξαιτίας της πίεσης του χρόνου. 

• Η επιλεκτική επικέντρωσή του Νομοσχεδίου στις ευθύνες των Μελετητών και η 

επιβολή ποινικών ευθυνών σε αυτούς, δεν θα επιλύσει τα προβλήματα στον τομέα του 

οικοδομικού ελέγχου, ούτε θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη του τομέα των κατασκευών. 

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου, αφού ευχαρίστησαν το ΣΠΟΛΜΗΚ για την εποικοδομητική 

του στάση, απάντησαν σε αριθμό ερωτήσεων και διευκρινήσεων της αντιπροσωπείας μας. 
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Με τις συντονισμένες ενέργειες του, ο Σύλλογος πέτυχε να συμπεριληφθεί στους φορείς 

διαβούλευσης και για το σκοπό αυτό θα καταθέσει επίσημα τις θέσεις του στον Υπουργό 

Εσωτερικών. 

 

17.03.14 Συνάντηση ΕΤΕΚ, ΣΠΟΛΜΗΚ και Συνδέσμου Αγρονόμων Τοπογράφων 

Μηχανικών Κύπρου  

Με πρωτοβουλία του ΕΤΕΚ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του 

ΕΤΕΚ, του ΣΠΟΛΜΗΚ και του Συνδέσμου Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. 

Στόχος της συνάντησης ήταν να συζητηθεί το θέμα της διαίρεσης γης για οικοδομικούς 

σκοπούς (διαχωρισμός οικοπέδων), καθώς και σχετική επιστολογραφία από το Σύλλογο 

Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), προς την Ένωση Δήμων Κύπρου και από την 

Ένωση Δήμων Κύπρου προς το ΕΤΕΚ. 

Οι θέσεις του Συλλόγου μας καταγράφονται σε δύο επιστολές μας με ημερομηνίες 

28/04/2010 και 18/11/2013 προς τις Αρμόδιες Αρχές (Δημαρχεία και Επαρχιακές 

Διοικήσεις) και είναι οι ακόλουθες: 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 8Α(2)(β) του Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όλα τα 

εκπονούμενα σχέδια, σχεδιαγράμματα, συγγραφές, μελέτες, υπολογισμοί και οποιοδήποτε 

άλλο έγγραφο σε σχέση με εργασία πολιτικού μηχανικού, τα οποία αφορούν διάνοιξη οδού 

και τα οποία υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για έκδοση άδειας εκπονούνται από 

πολιτικό μηχανικό μελετητή. 

(β) Το άρθρο 8Α(4) επιτρέπει μεν σε πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο 

Μελών του ΕΤΕΚ στον κλάδο Αγρονομικής - Τοπογραφικής Μηχανικής να υποβάλλουν 

στην αρμόδια αρχή μελέτες για έκδοση άδειας για διάνοιξη ή διαίρεση γης, αλλά μόνο για 

οικοδομικούς σκοπούς. Ταυτόχρονα, ο Νόμος απαγορεύει στα εν λόγω πρόσωπα να 

υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή στατικές ή αντισεισμικές μελέτες υπολογισμούς για αυτά τα 

έργα. 

(γ) Με βάση τον Νόμο, οι αρμόδιες αρχές έχουν υποχρέωση να μην αποδέχονται αιτήσεις 

για άδεια οικοδομής για έργα διάνοιξης ή διαίρεση γης, στα οποία περιλαμβάνεται εργασία 

πολιτικού μηχανικού, δηλαδή κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευή 

οδοστρώματος και των θεμελίων του, εκτός εάν οι μελέτες και τα σχέδια που τις 

συνοδεύουν φέρουν υπογραφή πολιτικού μηχανικού και περιλαμβάνουν έγγραφη βεβαίωση 

του ΕΤΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 8Α(5) του Νόμου. 
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18.03.14 Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Πολεοδομικού Συμβουλίου, κ. Ανδρέα 

Μαρκίδη 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας των Μελών Κεντρικού Διοικητικού 

Συμβουλίου με τον Πρόεδρο του Πολεοδομικού Συμβουλίου κ Ανδρέα Μαρκίδη μετά από 

πρόσκλησή του, στην οποία αποφασίστηκε η περαιτέρω συνεργασία του Συλλόγου με το 

Πολεοδομικό Συμβούλιο, με στόχο την εξεύρεση λύσεων όσον αφορά τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται και αφορούν Πολιτικούς Μηχανικούς, ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα. 

Η αντιπροσωπεία επέδωσε στον κ. Μαρκίδη συνοπτικό υπόμνημα με θέσεις σε ότι αφορά 

τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τον έλεγχο και την εποπτεία της ανάπτυξης και δεσμεύτηκε 

όπως εντός των ημερών του αποστείλει ιδέες και σκέψεις που θα μπορούσαν να 

συμβάλουν θετικά στη βελτίωση του πολεοδομικού και οικοδομικού ελέγχου. 

 

21.07.14 Συνάντηση με τον Διευθυντή της ΑνΑΔ, κ. Γιώργο Παναγίδη 

Αντιπροσωπεία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, είχε συνάντηση με 

τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ΑνΑΔ κ. Γιώργο Παναγίδη, για αλληλογνωριμία και 

συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.  Συγκεκριμένα συζητήθηκαν τα πιο κάτω: 

• Η δυνατότητα παροχής επιχορήγησης της ΑνΑΔ σε Αυτοτελώς Εργαζόμενους. Ο κ. 

Παναγίδης ανέφερε ότι έγινε εξειδικευμένη μελέτη και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους, 

χωρίς όμως να καταλήξουν σε βοηθητικά συμπεράσματα.  Αποφασίστηκε να επανεξεταστεί 

το θέμα όταν ανακάμψει η οικονομία. 

• Τα Προγράμματα της ΑνΑΔ, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από άνεργους 

Πολιτικούς Μηχανικούς.  Ο κ. Παναγίδης ανέφερε ότι συνεχίζει να τρέχει το πρόγραμμα 

απασχόλησης απόφοιτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

• Το νέο σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των συντελεστών κατάρτισης.  Ο κ. 

Παναγίδης αναφέρθηκε στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο Σύλλογος για να 

πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

 

26.08.14 Συνάντηση με τον νυν Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Μάριο 

Δημητριάδη 

Στη συνάντηση συζητήθηκε αριθμός θεμάτων που απασχολούν τους Πολιτικούς 

Μηχανικούς, καθώς και την αναπτυξιακή πολιτική του Κράτους.  Διαπιστώθηκε από κοινού 

ότι μέσω μιας στοχευμένης και συντονισμένης αναπτυξιακής πολιτικής, η χώρα θα 

μπορούσε να εξέλθει το ταχύτερο από την ύφεση και την οικονομική κρίση. 

Η αντιπροσωπεία του ΣΠΟΛΜΗΚ έτυχε ενημέρωσης για τα έργα που βρίσκονται υπό 

εκτέλεση και για άλλα που προγραμματίζονται εντός του 2015, τα οποία εμπίπτουν στις 
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αρμοδιότητες του Υπουργείου.  Συγκεκριμένα ο Σύλλογος στάθηκε στο θέμα της ανάγκης 

αντισεισμικής αναβάθμισης των οικοδομών, ως επίσης και στη θεσμοθέτηση της τακτικής 

(περιοδικής) επιθεώρηση οικοδομών με την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού 

επιθεώρησης.  Τα παραδείγματα από την πρόσφατη καταστροφική σεισμική δόνηση στην 

Κεφαλονιά δεν αφήνουν πλέον περιθώρια που να δικαιολογούν, σύμφωνα με τους 

Πολιτικούς Μηχανικούς, την όποια περαιτέρω αδράνεια. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων σε ότι αφορά την αναβάθμιση των 

δημόσιων συγκοινωνιών, την εισαγωγή τραμ, την ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων, τις 

μονοδρομήσεις δρόμων στη Λευκωσία, την κατασκευή κυματοθραυστών και την ανέγερση 

του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου. 

 

28.08.14 Συνάντηση με Γεν. Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνο 

Νικολαΐδη 

Αντιπροσωπεία του ΣΠΟΛΜΗΚ παρευρέθηκε σε συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

όπου συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.  Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη 

να γίνει στην παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικου, αλλά λόγω έκτακτου 

κωλύματος του Υπουργού, της συνεδρίας προέδρευσε ο Γενικός Διευθυντής του 

Υπουργείου, Κωνσταντίνος Νικολαΐδης. 

Παρόντες στη συνάντηση ήταν εκπρόσωποι από τα σημαντικότερα τμήματα και υπηρεσίες 

του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως είναι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, η 

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση ήταν τα ακόλουθα: 

• Ο εκσυγχρονισμός του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και η 

 αδειοδότηση των οικοδομών ως μέτρο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. 

• Το ειδικό Σχέδιο Εγκέλαδος για αντιμετώπιση Καταστροφικού Σεισμού. 

• Ο περί Χωρομετρίας Νόμος και τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εφαρμογή 

 του. 

• Η εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8, οι νέοι σεισμικοί συντελεστές, η τρωτότητα των 

κτιρίων σε περίπτωση σεισμού, η τακτική (περιοδική) επιθεώρηση οικοδομών και η έκδοση 

«Πιστοποιητικού Επιθεώρησης». 

Υπήρξε συναντίληψη σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα, ενώ ταυτόχρονα εκφράστηκε η 

αμοιβαία βούληση για συνέχιση της συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών 

που αφορούν την ανάπτυξη για το καλό του τόπου, αλλά ιδιαίτερα την ανάκαμψη της 

οικονομίας. 
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30.09.14 Συνάντηση με Δήμαρχο Λάρνακας, κ. Ανδρέα Λουρουτζιάτη 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της αγοράς υπηρεσιών από Αρχιτέκτονες και 

Πολιτικούς Μηχανικούς με σκοπό να υποβοηθηθεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στην 

έκδοση Πιστοποιητικών Τελικής Έγκρισης, στη βάση του περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμου, με τελικό στόχο την ικανοποίηση μνημονιακής υποχρέωσης της 

Δημοκρατίας για έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας. Η αντιπροσωπεία του ΣΠΟΛΜΗΚ 

ενημερώθηκε για τις ενέργειες του Δήμου στο θέμα και χαιρέτισε την πολιτική του Δήμου για 

συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι δεν θα φέρει ένσταση στη 

διαδικασία που επέλεξε ο Δήμος και ότι θα στηρίξει την επίτευξη των στόχων του, υπό την 

προϋπόθεση ότι πρόκειται για μια έκτακτη περίσταση που εμπίπτει εντός των περιορισμών 

της κείμενης Νομοθεσίας και η οποία θα έχει πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια με 

συγκεκριμένο αντικείμενο και παραδοτέα εκ μέρους των Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών 

Μηχανικών που θα απασχοληθούν.  Υπήρξε συναντίληψη ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί 

επέκταση της χρονικής περιόδου και του αντικειμένου των υπηρεσιών, τότε ο Δήμος, στα 

πλαίσια του Νόμου και της διαφάνειας, θα προβεί σε δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος 

και ότι η επιλογή θα απαιτεί εκπλήρωση ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία ο ΣΠΟΛΜΗΚ έθεσε 

προκαταρκτικά ενώπιον του Δημάρχου. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ενημέρωση από τον Δήμαρχο και με ανταλλαγή απόψεων 

σε ότι αφορά την αξιοποίηση του χώρου του παλαιού νοσοκομείου στη Λάρνακα για 

στέγαση του Δημαρχείου και των υπηρεσιών του. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου 

εισηγήθηκαν όπως μελέτες που αφορούν την ανάπτυξη της πόλης της Λάρνακας 

προωθηθούν και εκπονηθούν, με την προοπτική όταν με το καλό εξέλθει η χώρας μας από 

την οικονομική κρίση να είναι έτοιμες να μετουσιωθούν σε έργα. 

 

14.10.14 Συνάντηση με Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κ. Χριστοδουλίδη 

Η συνάντηση έγινε με αφορμή επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο 

Σύλλογός μας ζητώντας ενημέρωση για τους προγραμματισμούς και τις ενέργειες της 

Κυβέρνησης για το θέμα της ανοικοδόμησης της κλειστής πόλης της Αμμοχώστου και της 

σχετικής οργάνωσης ομάδων εμπειρογνωμόνων. 

Ο Εκπρόσωπος ενημέρωσε σχετικά την αντιπροσωπεία και ακολούθως δόθηκε η ευκαιρία 

ανταλλαγής απόψεων.  Ο Σύλλογος διαβεβαίωσε ότι επικροτεί και στηρίζει κάθε ενέργεια 

της Κυβέρνησης που έχει σαν στόχο τον προγραμματισμό της ανοικοδόμησης πόλεων και 

χωριών μας σε μια ενδεχόμενη λύση του προβλήματος της πατρίδας μας, καθώς και για την 

προστασία, αναστύλωση και ανάδειξη θρησκευτικών, ιστορικών και αρχαιολογικών 

μνημείων σε όλη την Κύπρο. 
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Με την ευκαιρία της συνάντησης συζητήθηκαν και θέματα ανάπτυξης, με επικέντρωση σε 

τρόπους ανάκαμψης της οικοδομικής βιομηχανίας και απλοποίησης των διαδικασιών 

αδειοδότησης. 

 

20.11.14 Συνάντηση με Επίτροπο Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Χρίστο Στυλιανίδη 

Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου συναντήθηκε με τον 

Επίτροπο Ευρωπαϊκής Ένωσης κύριο Χρίστο Στυλιανίδη στο γραφείο του στις Βρυξέλλες 

όπου ο κύριος Επίτροπος, μεταξύ άλλων έκανε μια γενική ενημέρωση για τα καθήκοντα του 

αλλά και τις εξελίξεις σχετικά με το χαρτοφυλάκιο του.  Επίσης, πληροφόρησε τις 

αντιπροσωπείες των οργανώσεων (ΣΠΟΛΜΗΚ, ΕΤΕΚ) για τις προτεραιότητες της νέας 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την Προεδρία του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ . 

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι του ΣΠΟΛΜΗΚ εξέφρασαν την ανησυχία τους για την τάση 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση για απορρύθμιση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού και 

έγινε ενημέρωση για τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τέλος έγινε ενημέρωση για την 

πάγια θέση του Συλλόγου μας για θέσπιση ελάχιστων προτεινόμενων αμοιβών για την 

παροχή υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού, παράλληλα με την προσπάθεια που γίνεται για 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους των συναδέλφων του κλάδου μας. 

 

12.0 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

12.1 Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ) και Μόνιμη 

Ειδική Τεχνική Επιτροπή (ΜΕΤΕ) 

Ο Σύλλογος είναι μία εκ των πέντε οργανώσεων συνεταίρων στη ΜΕΔΣΚ.  Στις 20 

Νοεμβρίου 2103, ανέλαβε ως Γενικός Συντονιστής ο εκ των εκπροσώπων του Συλλόγου 

μας συνάδελφος Νίκος Νεοκλέους.  Κατά τη διάρκεια του 2014 πραγματοποιήθηκαν 6 

κοινές συνεδρίες των μελών του Συμβουλίου Μ.Ε.Δ.Σ.Κ. – Μ.Ε.Τ.Ε. με κύρια θέματα: 

• Συμβόλαιο για μικρά έργα  

• Συμβόλαιο για τεχνικά έργα  

• Μετάφραση Συμβολαίων ΜΕΔΣΚ στην Αγγλική 

• Εκσυγχρονισμός Συμβολαίου ΜΕΔΣΚ. 

Εκπρόσωποι του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στις Επιτροπές ΜΕΔΣΚ- 

ΜΕΤΕ είναι:  

ΜΕΔΣΚ:  Κώστας Αλλαγιώτης, Νίκος Νεοκλέους 

ΜΕΤΕ:  Αντώνης Τουμαζής, Αντρέας Θεοδότου 
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Λόγω άλλων υποχρεώσεων του συνάδελφου Αντώνη Τουμαζή, το ΚΔΣ κατά τη 14η 

Συνεδρία του στις 30.10.2014, όρισε τη συνάδελφο Όλγα Νικολαΐδου, εκπρόσωπο του 

Συλλόγου στην επιτροπή ΜΕΤΕ. 

12.2 Εκδηλώσεις/ Δραστηριότητες Επαρχιακών Τμημάτων 

Μερικά από τα Επαρχιακά Τμήματα έχουν αναπτύξει αξιόλογη και σημαντική 

δραστηριότητα, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ουσιαστικά στην υλοποίηση των 

στόχων και επιδιώξεων του Συλλόγου.  Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, παρατίθενται συνοπτικά οι 

εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιήσει, τόσο τα Επαρχιακά Συμβούλια, όσο και το 

Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. 

12.3 Προοπτικές 

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ, μέσα από τη δράση του έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των Πολιτικών 

Μηχανικών της Κύπρου ως ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπός τους.  Είμαστε σίγουροι ότι και 

στο μέλλον θα συνεχιστεί η μεγάλη προσπάθεια υλοποίησης των στόχων του Συλλόγου, 

η προώθηση και κατάκτηση καινούργιων στόχων και η επαγγελματική αντιμετώπιση 

νέων θεμάτων που παρουσιάζονται.  Η συνένωση των δυνάμεων των Πολιτικών 

Μηχανικών με την ένταξη και των Πολιτικών Μηχανικών Μελών του ΣΠΜΑΚ στις τάξεις 

του Συλλόγου, άνοιξε νέους ορίζοντες και νέες προοπτικές.   

Άποψή μας είναι ότι, η μέχρι τώρα επιτυχία του Συλλόγου, οφείλεται στον 

επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα που επιδεικνύουν τα Μέλη των Συμβουλίων και τα 

Μέλη του Συλλόγου γενικά, αλλά και σε μεγαλύτερο βαθμό στις δημοκρατικές δομές 

του, που όχι μόνο επιτρέπουν, αλλά και αξιοποιούν την πρωτοβουλία και τη 

δραστηριοποίηση των Μελών του.  Αυτή η νοοτροπία πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να 

συμβάλει περαιτέρω στην ανοδική πορεία του Συλλόγου, ο οποίος με εφικτούς στόχους 

και όραμα θα ενδυναμώσει και θα εμπλουτίσει την προσφορά και την παρουσία του 

στην κοινωνία. 

 

12.4 Δημοσιογραφική Διάσκεψη - 17 Νοεμβρίου 2014 

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014, δημοσιογραφική Διάσκεψη στην 

οποία συμμετείχαν επαγγελματικές οργανώσεις του κατασκευαστικού κλάδου μεταξύ 

άλλων και ο Σύλλογός μας, με εκπρόσωπο τον Πρόεδρο του Πλάτωνα Στυλιανού, στην 

οποία παρουσιάστηκαν μέτρα για την ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα.  

Εκφράστηκε δυσαρέσκεια για την αντιμετώπιση του κατασκευαστικού κλάδου της 

χώρας, σε σύγκριση με άλλους κλάδους της οικονομίας.  Διατυπώθηκε ικανοποίηση για 

την πρόσφατη εξαγγελία του σχεδίου εξοικονομώ - αναβαθμίζω, που αφορά την 

ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και των κατοικιών από τον πρόεδρο της 

Δημοκρατίας.  
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Έγιναν εισηγήσεις για βελτίωση της κατάστασης και αναφέρθηκαν στην υλοποίηση 

κοινής πρότασης για ενεργειακή και στατική αναβάθμιση των υφιστάμενων κατοικιών 

και εμπορικών κτηρίων και όλων των κτηρίων του δημοσίου, τα οποία έχουν πολύ κακή 

ενεργειακή απόδοση.  

Έγιναν εισηγήσεις για την πράσινη ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 

πάταξη της αδήλωτης εργασίας, την εργοδότηση μονίμων κατοίκων κατά 70% επί του 

συνόλου των εργοδοτουμένων σε εργοληπτικές επιχειρήσεις και στους υπεργολάβους, 

στην πιστοποίηση πρότυπων επαγγελματικών προσόντων, εισήγηση για μείωση του 

ΦΠΑ στο 5% για όλα τα έργα της οικοδομικής βιομηχανίας, για δύο χρόνια από την 

ημερομηνία εφαρμογής τους,  εισήγηση για απλούστευση διαδικασιών με την ανάθεση 

έργων σε ιδιώτες μελετητές και εργολήπτες.  

Ζητήθηκε η σύσταση υφυπουργείου ανάπτυξης το οποίο θα συμβάλει στην υλοποίηση 

του αναπτυξιακού προϋπολογισμού του κράτους, καθώς και στον εκσυγχρονισμό και 

την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν την ανάπτυξη.  

Καταλήγοντας, ανέφεραν ότι έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι η αυστηρή 

λιτότητα έχει καταστρέψει την οικονομία, έχει μειώσει τις θέσεις εργασίας και έχει 

οδηγήσει αρκετούς εργοδότες και μελετητές, να βάλουν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους 

και έχει εμποδίσει την ανάπτυξη, αποθαρρύνοντας οποιεσδήποτε νέες επενδύσεις στη 

χώρα. 

 

12.5 Διορισμός Νομικού Συμβούλου 

Τα Μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρία τους στις 23.01.2014, 

βλέποντας την ανάγκη μέσα από τα θέματα που προκύπτουν κατά καιρούς τα οποία 

χρήζουν νομικής συμβουλής, αποφάσισε τη συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο 

Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες σύμφωνα με τις ακόλουθες χρεώσεις: 

• €100/μήνα κατ’ αποκοπή ποσό (retainer) για συνήθεις νομικές συμβουλές. 

• €1.000 για προώθηση του τροποποιημένου Καταστατικού του Συλλόγου στον 

 Έφορο Σωματείων. 

• €500 για νομοτεχνική επεξεργασία του εγγράφου «Συμφωνία Ανάθεσης 

 Υπηρεσιών». 

 

12.6 Προσπάθεια Τροποποίησης/ Εκσυγχρονισμού του Καταστατικού 

Μέσα από τις μεγάλες εξελίξεις της εποχής μας προέκυψε η ανάγκη για 

εκσυγχρονισμό/τροποποίηση του καταστατικού μας το οποίο συντάχθηκε από το 

Δικηγορικό Γραφείο Εύρου Ι. Ευρυπίδου, το 1992.  Έκτοτε έγιναν αρκετές προσπάθειες 

για τροποποίηση του καταστατικού χωρίς δυστυχώς κάποιο αποτέλεσμα. 
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Το Μάρτιο του 2014 ζητήθηκε από το Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & 

Συνεργάτες ΔΕΠΕ, το οποίο με απόφαση του ΚΔΣ στις 20.01.14 αποτελεί πλέον το 

Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου μας, να υποβάλουν στο γραφείο του Έφορου 

Σωματείων την τροποποίηση του άρθρου 22:00.  Μετά από διάφορες επιστολές που 

ανταλλάχθηκαν με το γραφείο του Έφορου Σωματείων, Γενικό Εισαγγελέα και το 

Δικηγορικό γραφείο, δυστυχώς η τροποποίηση δεν έγινε αποδεκτή και ο Γενικός 

Εισαγγελέας υπέδειξε πως δεν είναι επιτρεπτό να γίνουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις 

του καταστατικού του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση στην οποία παρευρίσκονται 

λιγότερα από τα μισά μέλη του Συλλόγου. 

Τελευταία μας πλέον θέση/ ελπίδα  είναι ότι θα πρέπει να ζητήσουμε συνάντηση με τον 

Έφορο Σωματείων (δηλ. Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών) για να επεξηγηθούν και 

προσωπικά όλοι οι παράμετροι του θέματος.  Η άλλη επιλογή μας είναι να 

προσπαθήσουμε δικαστικώς, πράγμα το οποίο πιθανότατα να μας φέρει σε 

αντιπαράθεση χωρίς να είναι σίγουρη η θετική έκβαση της υπόθεσής μας. 

 

12.7 Αγορά Υπηρεσιών από εταιρεία Blade 

Τα Μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν τη συνεργασία με την 

εταιρεία Blade.  Η εταιρεία Blade αναλαμβάνει την παροχή αποκομμάτων από 

εφημερίδες και άλλα έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  Με αυτό τον τρόπο ο Σύλλογος 

είναι σε θέση να παρακολουθεί τα γραφόμενα γύρω από το επάγγελμα του Πολιτικού 

Μηχανικού. 

 

12.8 Η πορεία του Συλλόγου, η σημερινή κατάσταση και το μέλλον 

Ο Σύλλογος έχει καθιερωθεί από το 1992 αφότου ιδρύθηκε ως το επίσημο εκφραστικό 

όργανο των Πολιτικών Μηχανικών.  Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι η 

συμμετοχή στις δραστηριότητες του Συλλόγου, όπως π.χ. ΓΣ, συναντήσεις, συμμετοχή 

στα αιρετά όργανα και στις εκλογές αντιπροσώπων για το ΕΤΕΚ, μειώνεται σταθερά.   

Το παρόν ΚΔΣ έχει εντοπίσει και προβληματιστεί από το φαινόμενο και για αυτό 

παρουσίασε κατά τη διάρκεια της Διευρυμένης Συνεδρίασης που έγινε στις 06/10/2014 

μια σειρά προτάσεων.  Οι προτάσεις διαχωρίζονται σε βραχυπρόθεσμα και 

μεσοπρόθεσμα υλοποιήσιμες.  Κάποιες προτάσεις μπορούν να υλοποιηθούν εύκολα 

όπως για παράδειγμα η διεξαγωγή τηλεφωνικής συνέντευξης μελών του Συλλόγου, 

εκπόνηση έρευνας ανταγωνισμού σε συνεργασία με κάποιο από τα Business Schools 

των κυπριακών πανεπιστημίων, αλλαγή του χώρου γραφείων του Συλλόγου και 

πρόσληψη ενός διευθυντή. 
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Κάποιες από τις προτάσεις είναι θεωρητικά πιο δύσκολα υλοποιήσιμες διότι απαιτείται 

τροποποίηση του καταστατικού ή απλά απαιτείται περισσότερος χρόνος για τον 

προγραμματισμό και την εφαρμογή τους.  Οι μεσοπρόθεσμες προτάσεις ουσιαστικά θα 

οδηγήσουν στην μετεξέλιξη του Συλλόγου, ώστε να λειτουργεί στα πρότυπα άλλων 

αντίστοιχων οργανισμών όπως είναι το Institution of Civil Engineers ή το Institution of 

Structural Engineers ή το American Society of Civil Engineers. 

 

12.9 Ειδικό Σχέδιο Εγκέλαδος Πολιτικής Άμυνας 

Ο Σύλλογος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με Λειτουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών 

και της Πολιτικής Άμυνας για το υπό συζήτηση Σχέδιο. 

Αναφέρεται ότι το τελικό/αναθεωρημένο Σχέδιο ετοιμάζεται την περίοδο αυτή από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, οπόταν στη συνέχεια θα αποσταλεί εκτός των άλλων 

εμπλεκόμενων μερών και στο Σύλλογο για να εκφράσει τις δικές τους απόψεις/θέσεις 

επί του όλου θέματος, για περαιτέρω χειρισμό από το Υπουργείο Εσωτερικών.  

Αναφέρεται επίσης ότι, ο Σύλλογος με αρκετά Μέλη του ανά Επαρχία, τα οποία 

αποτελούν διμελείς ομάδες, θα συμμετέχουν ενεργά με βάση σχετικές παραμέτρους του 

Σχεδίου, για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προσκαλούνται από ένα 

καταστρεπτικό σεισμό. 

 

12.10 Προώθηση στόχων και επιδιώξεων Συλλόγου στο ΕΤΕΚ κατά την 

τριετία 2014-2017 

Ο Γενικός Γραμματέας Βαρνάβας Λάμπρου παρουσίασε στη Διευρυμένη Συνεδρία του 

ΚΔΣ στις 04.10.14, το θέμα της προώθησης των στόχων και επιδιώξεων του Συλλόγου 

στο ΕΤΕΚ κατά την τριετία 2014-2017, καταθέτοντας συνοπτικά τους ακόλουθους: 

 Άσκηση Επαγγέλματος: Νόμος περί Πολεοδομίας και Οικήσεως, Νόμος περί 

Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών, Νόμος περί Ασφάλειας και Υγείας. 

 Αρμοδιότητες: Άρθρο 8Α, Γεωλογικές Μελέτες, Προδιαγραφές και Δελτία 

Ποσοτήτων, Υδρολογικές μελέτες, Διαχωρισμοί οικοπέδων. 

 Ευρωπαϊκή Πολιτική: Ευρωκώδικες, φιλελευθεροποίηση επαγγελμάτων. 

 Αναβάθμιση: Εγγραφή μελών, Γραφεία Μελετών, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, 

τάξεις μελών, Επίλυση Διαφορών. 

 Αναθέσεις: Ξεχωριστές, Επικεφαλής Σύμβουλος, Δημόσιες Συμβάσεις 

 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα: Πρόγραμμα σπουδών, Αριθμός Πολιτικών Μηχανικών 
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Ακολούθησε συζήτηση και έντονος προβληματισμός, όπου σημειώθηκε ότι οι 

πλειοψηφίες εντός του ΕΤΕΚ είναι εύθραυστες και καμιά φορά απρόβλεπτες, με 

αποτέλεσμα να απαιτούνται σωστοί πολιτικοί χειρισμοί και διαμόρφωση συμμαχιών, 

έτσι ώστε να μην πληγούν τα δικαιώματα των Πολιτικών Μηχανικών. 

 

12.11 Νέο Αρχείο Μελών  

Μέσα στα πλαίσια βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Συλλόγου, υλοποιήθηκε ο στόχος 

του προηγούμενου Συμβουλίου για αναβάθμιση του Αρχείου Μελών.  Με το νέο αρχείο 

μπορεί να γίνει καλύτερη ανεύρεση των δεδομένων, αποστέλλονται ηλεκτρονικά 

μηνύματα, δίδονται διάφορα στατιστικά και έχει κτιστεί σε περιβάλλον το οποίο σε 

μελλοντικό στάδιο θα συνδέεται με την νέα ιστοσελίδα που είναι υπό κατασκευή, στην 

οποία το κάθε Μέλος με τη χρήση κωδικού θα μπορεί να κάνει την πληρωμή 

συνδρομής, να εκδίδει απόδειξη για την πληρωμή του, θα μπορεί να διορθώνει τα 

στοιχεία επικοινωνίας του κ.ά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  Επιτροπές ΣΠΟΛΜΗΚ 

Οι Επιτροπές όπως έχουν αποφασιστεί την 3η Συνεδρία ημερομηνίας 10/01/2014: 

Ασφάλειας και Υγείας στα Εργοτάξια & Ημερολόγιο Εργοταξίου 

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα (συντονίστρια), Έφη Καλλή, Παντελή-Χρίστος Παντελή, Φλώρος 

Παντελή 

Γεωτεχνικής Μηχανικής 

Γιάννης Περικλέους (συντονιστής), Βαλεντίνος Φακοντής, Έλενα Σοφοκλέους, Σάββας 

Βραχίμης, Χριστάκης Ονησιφόρου 

Ενημερωτικού Δελτίου  

Ανδρέας Κωνσταντινίδης (συντονιστής), Ανδρέας Θεοδότου, Πανίκος Φλουρής 

Επαφής με Τουρκοκυπρίους Πολιτικούς Μηχανικούς 

Ανδρέας Κωνσταντινίδης (συντονιστής), Αντώνης Τουμαζής, Γιώργος Δημητρίου 

ΕΤΕΚ 

Αποτελείται από τους αξιωματούχους του ΚΔΣ, Πλάτωνα Στυλιανού, Ανδρέα Θεοδότου, 

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, Βαρνάβα Λάμπρου και Ανδρέα Κωνσταντινίδη. 

Ιστοσελίδας και Κοινωνικής Δικτύωσης 

Ανδρέας Θεοδότου και Βαρνάβας Λάμπρου (συντονιστές), Άννα Παπαχρυσοστόμου, Όλγα 

Νικολαΐδου 

Κυκλοφοριακών θεμάτων και Οδοποιίας  

Σάββας Βραχίμης (συντονιστής), Τηλέμαχος Κκολός, Ελευθέριος Ελευθερίου 

Λιμενικών Έργων και Ακτομηχανικής 

Αντώνης Τουμαζής (συντονιστής) 

Περιοδικού 

Ευαγελίτσα Τσουλόφτα (συντονίστρια), Ανδρέας Θεοδότου, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, 

Γιώργος Δημητρίου, Πανίκος Φλουρής 

Συμβολαίου Ανάθεσης Υπηρεσιών και Μητρώου Μελετητών 

Ανδρέας Θεοδότου (συντονιστής), Αλμπέρτο Φαρινόλα, Γιάννης Περικλέους, Κυριάκος 

Μελετίου, Τηλέμαχος Κκολός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Εκπροσωπήσεις σε διάφορες Επιτροπές 

ΜΕΔΣΚ: Κώστας Αλλαγιώτης, Νίκος Νεοκλέους 

ΜΕΤΕ: Αντώνης Τουμαζής, Αντρέας Θεοδότου 

Λόγω άλλων υποχρεώσεων του συνάδελφου Αντώνη Τουμαζή, το ΚΔΣ κατά τη 14η Συνεδρία του 

στις 30.10.2014, όρισε τη συνάδελφο Όλγα Νικολαΐδου, εκπρόσωπο του Συλλόγου στην επιτροπή 

ΜΕΤΕ. 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 02 για τα Αμμοχάλικα, Μαρία Παπά Παναγιωτίδου 

 

Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 05 για το Φυσικό Λίθος, Χρίστος Σιαθάς 

 

Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 06 για το Σκυρόδεμα, Μιχάλης Πήττας 

 

Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 15 για τους Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος, Σάββας Παναγιώτου 

 

Τεχνική Επιτροπή ΤΕ18 Ευρωκώδικες: Συντονιστής: Πλάτωνας Στυλιανού 

 

ΑΡ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΟΝΟΜΑ 

0 & 1 Βάση Σχεδιασμού & Δράσεις  Χρυσόστομος Ιταλός, Αντώνης Τουμαζής 

2 Κατασκευές από Σκυρόδεμα  Νίκος Καλαθάς, Έφη Καλλή 

3 Χαλύβδινες Κατασκευές  Ανδρέας Θεοδότου, Νίκος Καλαθάς 

4 Σύμμεικτες Κατασκευές   Ανδρέας Θεοδότου, Πλάτωνας Στυλιανού 

5 Ξύλινες Κατασκευές   Μιχάλης Ευαγγέλου, Μιχάλης Πήττας 

6 Κατ. Φέρουσας Τοιχοποιίας  Μιχάλης Ευαγγέλου, Alberto Farinola 

7 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός  Σάββας Βραχίμης, Έλενα Σοφοκλέους 

8 Αντισεισμικός Σχεδιασμός  Πάρις Σκούλουκος, Πλάτωνας Στυλιανού 

9 Κατασκευές από Αλουμίνιο  Χρίστος Ευσταθιάδης 

 

 

Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 24 για τα Τούβλα, Στέλλα Πατσάλη 

 

Επιτροπή για Εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την Ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων – Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Βασίλης Βασιλείου 

 

Επιτροπή Διαχείρισης Ημερολόγιου Έργου κοινής έκδοσης με ΕΤΕΚ 

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα  

 

Επιτροπή Ειδικότητας Πολιτικής Μηχανικής στο ΕΤΕΚ 

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Βαλεντίνος Νεοφύτου 
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Ειδικό Σχέδιο Εγκέλαδος Πολιτικής Άμυνας 

Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Γενικός Συντονιστής 

 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Πολιτικής Άμυνας 

Λευκωσίας, Χαράλαμπος Καρτακούλης 

Λάρνακας, Βασίλης Βασιλείου 

Λεμεσού, Γιάννης Περικλέους 

Πάφου, Χρυσόστομος Ιταλός 

Αμμοχώστου, Ξενάκης Χατζηρακλέους 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Εκπροσωπήσεις σε Ευρωπαϊκούς ή και Διεθνείς Οργανισμούς 

 

ECCE - Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Γιώργος Δημητρίου 

EUCCET - Βαρνάβας Λάμπρου 

FEANI - Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Ανδρέας Θεοδότου, Βαλεντίνος Νεοφύτου 

FIB - Πλάτωνας Στυλιανού 

FIDIC - Βαρνάβας Λάμπρου 

ISHCCO - Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Εκδηλώσεις / Δραστηριότητες  

 
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα εγκεκριμένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΑνΑΔ 
 

1. Σεισμική Αποτίμηση και Επιδιόρθωση σε παραδοσιακά σπίτια / οικισμούς–  Δομική 
Αποκατάσταση, (19-20.03.14)  

 
2. Διαστασιολόγηση αντισεισμικών ενισχύσεων οικοδομών-σύνθετα υλικά, μανδύες κ.λπ,                   

(19-21.06.14) 
 

3. Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1- Πρόνοιες και Εφαρμογή, (13-14.11.14) 
 

4. Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών για ενεργειακές εφαρμογές, (11-12.12.14) 
 
Εκδηλώσεις ΚΔΣ 
 

1. Εισαγωγή στα συμβόλαια οικοδομικών και τεχνικών έργων, (04.11.14) 
 

 

Εκδηλώσεις – Με υποστήριξη ΣΠΟΛΜΗΚ 
 

1. Συνέδριο «Ενεργειακός/Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Υπαίθριων Χώρων και Τοπιοτέχνηση», 

(07& 08.03.14) 

2. Εκδήλωση παρουσίασης Μελέτης «Τακτικής (Περιοδικής) Επιθεώρησης Οικοδομών», 

(08,15& 22.05.14) 

3. Σχέδιο συνέχισης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων / αξιολόγησης των κινδύνων, (28.05.14) 

4. Η εξέλιξη στην αποκατάσταση και στη συντήρηση των κατασκευών από σκυρόδεμα και 

προπαρασκευασμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504, (19.11.14) 

5. Κρυφά ελαττώματα και νομικές ευθύνες στο σχεδιασμό και κατασκευή ακινήτων: πώς 
καλύπτονται; (03 &10.12.14) 
 

6. Σταδιοδρομία 2014 (29&30.11.14) 
 

Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσίας-Κερύνειας 

1. Πάρτι υποδοχής Νέου Χρόνου (06.02.14 ) 

2. Εκδήλωση με θέμα: Ευκαιρίες Απασχόλησης Των Ανέργων Νέων Πολίτικων Μηχανικών 

(27.03.14) 

3. Φιλανθρωπική Εκδήλωση με θέμα: Οικοδομώντας την Ελπίδα (27.04.14) 

4. Εκδήλωση με θέμα: “Αν τα νιάτα ήξεραν τα γηρατειά μπορούσαν” (19.05.14) 

5. Φιλική Συνάντηση (22.05.14) 

6. Φιλική Συνάντηση (16.07.14) 

7. Διαγωνισμός Ζωγραφικής και Graffiti (22.09-02.10.14) 

8. Επίσκεψη: Κέντρο Πληροφόρησης- Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» Πανεπιστήμιου Κύπρου 

(22.11.14) 
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9. Συνέλευση Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας-Κερύνειας και παρουσίαση με θέμα: 

Προτεινόμενη Νομοθεσία και κώδικας πρακτικής πυροπροστασίας κτηρίων, (27.11.14) 

 

Επαρχιακό Τμήμα Λεμεσού 

1. Πάρτι υποδοχής Νέου Χρόνου (19.01.14) 

2. Επίσκεψη: Έργο του Τερματικού Σταθμού Καυσίμων της VTTV στο Βασιλικό, (05.04.14) 

3. Φιλική Συνάντηση, (15.05.14) 

4. Επίσκεψη: Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό της ΑΗΚ στο Βασιλικό, (17.05.14) 

5. Επίσκεψη: Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, (24.05.14) 

6. Παγκύπριος Ετήσιος Χορός, (06.06.14) 

7. Παρουσίαση: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7, (20.11.14) 

8. Φιλική Συνάντηση σε συνεργασία με Επαρχιακό Τμήμα Πάφου (05.12.14) 

9. Συνέλευση Επαρχιακού Τμήματος Λεμεσού και παρουσίαση με θέμα: Προτεινόμενη 

Νομοθεσία και κώδικας πρακτικής πυροπροστασίας κτηρίων, (09.12.14) 

 

Επαρχιακό Τμήμα Λάρνακας-Αμμοχώστου 

1. Πάρτι Υποδοχής του Νέου Έτους 2014, (22.01.14) 

2. Αναπτυξιακά Έργα στη Λάρνακα, (19.02.14) 

3. Επιχειρηματική Ηθική και ο Επαγγελματίας Μηχανικός, (14.05.14) 

4. Φιλική Συνάντηση, (29.05.14) 

5. Συνέλευση Επαρχιακού Τμήματος Λάρνακας-Αμμοχώστου  και παρουσίαση με θέμα: 

Προτεινόμενη Νομοθεσία και κώδικας πρακτικής πυροπροστασίας κτηρίων, (17.11.14) 

 

Επαρχιακό Τμήμα Πάφου 

1. Φιλική Συνάντηση, (26.05.2014) 

2. Συνέλευση Επαρχιακού Τμήματος Πάφου (02.12.14) 

3. Φιλική Συνάντηση σε συνεργασία με Επαρχιακό Τμήμα Λεμεσού (05.12.14) 
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ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Σύλλογος αριθμεί σήμερα 1630 τακτικά Μέλη, 70 Μέλη Ασκούμενοι Μηχανικοί και 300 Μέλη 
Φοιτητές, σύνολο δηλαδή περί τα 2000 Μέλη. 


