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Βαλεντίνος Φακοντής
Μέλος

Επαρχιακό Συμβούλιο
Πάφου

Μίλος Ίλιτς
Μέλος

Επαρχιακό Συμβούλιο
Λευκωσίας - Κερύνειας

Αντώνης Γιαπάνης
Μέλος

Επαρχιακό Συμβούλιο
Λεμεσού

Πανίκκος Φλουρής
 Μέλος

Επαρχιακό Συμβούλιο
Λάρνακας - Αμμoχώστου

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Στην 23η Ετήσια Τακτική (Εκλογική) Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε 
στις  12/12/2015, εξελέγησαν τα πιο κάτω Μέλη, τα οποία αμέσως μετά τη Γενική 
Συνέλευση συνεδρίασαν και καταρτίστηκαν σε σώμα, ως ακολούθως:

Οι εκπρόσωποι των Επαρχιακών Συμβουλίων 
στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.
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Κυριάκος Τσουπανής
Μέλος

(Αναπληρωτής Γενικός
Γραμματέας - από Απρίλιο 2016)

Κλεόπας Παπανικολάου
Μέλος

(Αναπληρωτής Γενικός Ταμίας)

Ανδρέας Θεοδότου
Γενικός Γραμματέας

Πλάτωνας Στυλιανού
Πρόεδρος

Γιώργος Δημητρίου
Γενικός Ταμίας

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα
Α’ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Μέλος

(Αναπληρωτής Γενικός
Γραμματέας - μέχρι Απρίλιο 2016)

Δημήτρης Χριστοφίδης
B’ Αντιπρόεδρος

Το πιο πάνω Συμβούλιο έχει 
διετή θητεία μέχρι την Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση, που 
θα πραγματοποιηθεί τον Δε-
κέμβριο του 2017.
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Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στην 24η 
Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

Η σημερινή συνέλευση πραγματοποιείται, σε μια πε-
ρίοδο όπου οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Πο-
λιτικοί Μηχανικοί παραμένουν μεγάλες.

Αν και υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης του οικονο-
μικού κλίματος της Κύπρου, κάτι που είναι μεν εν-
θαρρυντικό, εντούτοις το επάγγελμα του Πολιτικού 
Μηχανικού εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις τόσο σε 
θεσμικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το γεγονός 
ότι πολλοί νέοι συνάδελφοι παραμένουν άνεργοι και 
το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μας μετα-
ναστεύουν λόγο οικονομικών δυσκολιών, μας προ-
βληματίζει, αλλά επίσης μας παρακινεί για τη λήψη 
τέτοιων δραστικών μέτρων τα οποία θα μειώσουν τη 
μεταναστευτική τάση και την ανεργία.

Σαν Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε υποχρέ-
ωση να επικεντρωθούμε στην αντιμετώπιση των προ-
κλήσεων αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν οι Πολιτικοί Μηχανικοί. Ταυτόχρονα οφείλουμε 
να συνδράμουμε στη βελτίωση του περιβάλλοντος και 
των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος της μηχα-
νικής στην Κύπρο, είτε αυτό ονομάζεται νομοθετικό 
πλαίσιο, είτε συνθήκες απασχόλησης είτε ανεργία. 
Πρέπει επίσης να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε 
το κύρος, την καλή φήμη, τα επαγγελματικά δικαιώ-
ματα και την δυνατότητα απασχόλησης του κλάδου μας.

Με την κατάθεση του Απολογισμού για τις δραστηριό-
τητες που επιτελέστηκαν κατά την περίοδο Δεκεμβρί-
ου 2015 - Δεκεμβρίου 2016, το Κεντρικό Διοικητικό 

Συμβούλιο (ΚΔΣ) τίθεται ενώπιον σας για την αξιο-
λόγηση αυτού του έργου, αλλά και για να ακούσει 
τις δικές σας ιδέες και εισηγήσεις. Θεωρούμε ότι η 
τρέχουσα περίοδος ήταν πολύ παραγωγική, όμως 
πάντοτε υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση γι’ αυτό 
είμαστε πρόθυμοι να σας αφουγκραστούμε αλλά και 
να δεχτούμε την κριτική σας. Επιδίωξή μας είναι να 
αναδείξουμε όλοι μαζί τυχόν αδυναμίες και να προ-
χωρήσουμε στις απαραίτητες βελτιώσεις, όπου αυτό 
είναι δυνατό.

Κατά την τρέχουσα περίοδο, το ΚΔΣ ανέπτυξε πλούσια 
και αξιοσημείωτη δράση, στοχεύοντας μεταξύ άλλων 
στην αναβάθμιση του Συλλόγου μας, στην καθοδή-
γηση, στήριξη και επιμόρφωση των Μελών μας, τη 
βελτίωση της νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν 
τον επιστημονικό και επαγγελματικό μας κλάδο, κα-
θώς και την πληροφόρηση του κοινού για θέματα που 
αφορούν την Πολιτική Μηχανική. 

Στο σημείο αυτό θέλω να συγχαρώ όλους τους συ-
ναδέλφους, τόσο των  Επαρχιακών Συμβουλίων, όσο 
και του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και 
το προσωπικό του Συλλόγου, για τη συμβολή και προ-
σφορά 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 
πρόθυμα να ενεργοποιηθούν και να συνεισφέρουν 
σε αυτή την προσπάθεια, αφού κάθε βοήθεια είναι 
αναγκαία και χρήσιμη . 

Επιγραμματικά και μόνο (αφού θα αναφερ-
θώ αναλυτικά στον απολογισμό στη συνέχεια) 
να αναφέρω ότι στη χρονιά που μας πέρασε ο 

ΧΑιρΕτισΜόσ ΠρόΕΔρόυ



724η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σύλλογος έχει μεταξύ άλλων οργανώσει με μεγάλη 
επιτυχία Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Συνέδρια, Κοι-
νωνικές και άλλες Εκδηλώσεις κοινωφελούς χαρα-
κτήρα, δωρεάν εκδηλώσεις για φοιτητές και ανέρ-
γους, έχει εκδώσει έντυπο για συμφωνία ανάθεσης 
και όρους σύμβασης υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανι-
κού. Επίσης ο Σύλλογός μας συνεχίζει με επιτυχία 
τη συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο για παροχή 
συμβουλών για τα φλέγοντα θέματα που αφορούν το 
Σύλλογο, ενώ έχει καταφέρει να πιστοποιηθεί από την 
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης. Επίσης έχει καταφέρει 
να του ανατεθεί η μετάφραση στα Ελληνικά των συμ-
βολαίων FIDIC και γι’ αυτό έχει δημιουργήσει σχετική 
ομάδα εργασίας. 

Η δραστηριοποίηση, τόσο του ΚΔΣ, όσο και των Επαρχι-
ακών Συμβουλίων, εκτίθεται αναλυτικά στο τεύχος του 
Απολογισμού που σας δόθηκε και αναμένουμε τα σχό-
λια, τη δραστηριοποίησή σας και την ενεργότερη εμπλο-
κή σας στα καθημερινά δρώμενα του Συλλόγου μας.

Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε υπο-
χρέωση να διατηρήσουμε και να αναβαθμίσουμε τη 
συνεργασία μας με το ΕΤΕΚ, αλλά και με τα αρμόδια  
Υπουργεία, Φορείς, Δημαρχεία, και άλλες αρμόδιες 
Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση και ρύθμιση των θε-
μάτων που μας απασχολούν, αλλά και να επέμβουμε 
δυναμικά όπου νιώθουμε ότι ο κλάδος μας θίγεται ή 
αδικείται.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η κοινή δράση και η επιμονή 
στην κατάκτηση κοινωφελών στόχων, είναι η μόνη εν-
δεδειγμένη πορεία προς την επιτυχία. 

Ευχαριστούμε όλους εσάς για την εδώ μαζική παρου-
σία σας σήμερα, τη στήριξή σας, αλλά και την εμπι-
στοσύνη με την οποία μας περιλάβατε αυτά τα δύσκο-
λα χρόνια.  Από την πλευρά μου σας διαβεβαιώνω ότι 
ο ΣΠΟΛΜΗΚ θα είναι πάντα δίπλα στα μέλη του.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες, επίσης, απευθύνουμε προς 
τη Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. 
Χρυστάλλα Μαλλούππα, η οποία βρίσκεται μαζί μας 
εκ μέρους του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη και θα κηρύξει την 
έναρξη των εργασιών της Γενικής μας Συνέλευσης. 
Επίσης, να καλωσορίσουμε τον εκλεκτό ομιλητή μας 
συνάδελφο και Πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μη-
χανικών Ελλάδος, Δρ. Βασίλειο Μπαρδάκη ο οποίος 
θα μας μιλήσει για την Αποτίμηση και το Σχεδιασμό 
Επεμβάσεων σε Έργα που δεν «καλύπτονται» ευθέως 
από τους Κανονισμούς - Τεχνικά Έργα, Υδραυλικά 
Έργα, δευτερεύοντα στοιχεία κτηριακών έργων κ.α.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του Κεντρικού 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, καθώς 
και στο προσωπικό μας, για τη μεγάλη προσπάθεια 
που κατέβαλαν όλοι ανεξαιρέτως για να προγραμ-
ματίσουμε αλλά και να επιτελέσουμε το μεγάλο αυτό 
έργο, το οποίο θα δείτε μέσα στον εκτενή απολογισμό 
μας που σας έχει δοθεί. 

Τέλος, ευχαριστούμε και πάλι όλους εσάς που είστε 
σήμερα μαζί μας.

Πλάτωνας στυλιανού
Πρόεδρος

10 Δεκεμβρίου 2016
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Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο μετά από μια 
πολύ παραγωγική χρονιά καταθέτει τον απολο-
γισμό του έργου, το οποίο έχει επιτελεσθεί κατά 
την περίοδο Δεκεμβρίου 2015 - Δεκεμβρίου 
2016, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για έργο, 
όχι μόνο των μελών του Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Συμβουλίων των Επαρχια-
κών Τμημάτων, αλλά και αρκετών άλλων συνα-
δέλφων, που με το δικό τους τρόπο συντελούν 
στον εμπλουτισμό και στην ενδυνάμωση του 
έργου και στην πραγματοποίηση των στόχων και 
επιδιώξεων του Συλλόγου μας.

σΚόΠόι ΚΑι στόΧόι τόυ συλλόΓόυ
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το Ανώτατο 
Όργανο του Συλλόγου και προσφέρει τη 
δυνατότητα για κριτική και προβληματισμό, 
αναφορικά με τις δραστηριότητες του Κε-
ντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και την 
κατάθεση απόψεων και εισηγήσεων, που 
βοηθούν στη βελτίωση των θέσεων και 
στην προώθηση των στόχων και επιδιώξε-
ων του Συλλόγου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.0
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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 και οικονομική
 ανάπτυξη 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.

στόχοι Διετίας Κεντρικού Διοικητικού συμβουλίου
Οι γενικοί στόχοι που προαναφέρθηκαν, απορρέουν, είτε άμεσα, είτε έμμεσα από το Καταστατικό και αποτέλεσαν 
τη βάση για τις αποφάσεις, ενέργειες και προσπάθειές μας.

Για την περίοδο Δεκεμβρίου 2015 - Δεκεμβρίου 2016, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, έθεσε 
βραχυπρόθεσμους κύριους στόχους για την επίτευξη των οποίων εργάστηκε με σκοπό τη μέγιστη 
δυνατή υλοποίησή τους. Οι στόχοι αυτοί ήταν:
• Έγκριση του Συλλόγου ως εκπαιδευτικό Κέντρο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά
 και καθιέρωσή του ως τέτοιο
• Να γίνουν ενέργειες ώστε ο Πολιτικός Μηχανικός να μπορεί να προσφοροδοτά αλλά και να εκτελεί
 τα καθήκοντα του επικεφαλούς της ομάδας των μελετητών σε έργα του Δημοσίου και του ευρύτερου
 δημοσίου αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και διεύρυνση των δικαιωμάτων
 και αρμοδιοτήτων των Πολιτικών Μηχανικών σε όλα τα επίπεδα, κάτι το οποίο ενώ είναι αυτονόητο,
 αμφισβητείται έντονα στις μέρες μας
• Προβολή και ανάδειξη του έργου του Συλλόγου και του Μηχανικού γενικότερα τόσο στα μέλη όσο και το ευρύ κοινό 
• Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των Μηχανικών και ειδικά των νέων μηχανικών
• Μετάφραση των συμβολαίων του FIDIC στην Ελληνική γλώσσα και καθιέρωση του Συλλόγου σαν τον
 αρμόδιο φορέα για εκπροσώπηση του FIDIC στην ευρύτερη περιοχή.
• Διεθνής εκπροσωπήση του κλάδου σε διάφορους Ευρωπαϊκούς ή άλλους οργανισμους
• Εκσυχρονισμός υφιστάμενων συμβολαίων ΜΕΔΣΚ και έκδοση αλλά και καθιέρωση του συμβολαίου για τεχνικά έργα

Οι πιο πάνω στόχοι συζητήθηκαν λεπτομερώς σε αρκετές συνεδρίες του ΚΔΣ, στις οποίες τέθηκαν οι κατευθυντήριες 
γραμμές και δημιουργήθηκαν ειδικές επιτροπές για την επίτευξή τους.

1.1
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όρΓΑνωτιΚή ΔόΜή
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 ενδε-
καμελές 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 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, Κοινωνικής Δικτύωσης και Προ-
βολής | Περιοδικού και Ενημερωτικού Δελτίου | Συμβολαίου Ανάθεσης Υπηρεσιών και Μητρώου Μελετητών | 
Γεωτεχνικής Μηχανικής, Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Οδοποιίας | Επαφής με Τουρκοκύπριους Πολιτικούς Μη-
χανικούς | Εκπαίδευσης και Διοργάνωσης Σεμιναρίων | FIDIC | Παρακολούθηση Νομικών Θεμάτων  | Θέματα 
Περιβάλλοντος/Υδατικού | Θέματα Στατικής/Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων .

Οι Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που ενεργοποιήθηκαν φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.

συνεδρίες Κεντρικού Διοικητικού συμβουλίου
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε 11 τακτικές Συνεδρίες κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2015 - Νοεμβρίου 
2016. 

Μια σημαντική καινοτομία που αποφάσισε το παρόν Συμβούλιο είναι οτι εκτός από τους εκπροσώπους των Επαρχι-
ακών Συμβουλίων, προσκαλεί στις τακτικές Συνεδρίες του και τους Προέδρους των Επαρχιακών Συμβουλίων, ως 
παρατηρητές, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των μελών του αλλά και διαφάνεια.

λειτουργία Γραφείου και στελέχωση Γραμματείας
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ, από την ίδρυσή του, βασίζεται στην εθελοντική εμπλοκή και συνεισφορά των Μελών του. Ως ένα 
από τα μεγαλύτερα οργανωμένα σύνολα της Κύπρου, διευρύνει συνεχώς τον όγκο και την ποιότητα των δραστη-
ριοτήτων του.

Στον τομέα της οργάνωσης του Γραφείου, βασίζεται στο προσωπικό του, του οποίου η συνεισφορά είναι αξιοση-
μείωτη και το ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι’ αυτό. Ο ΣΠΟΛΜΗΚ, εργοδοτεί την Άννα Μαρία Πιπερίδου, στη θέση της 
Διοικητικού Λειτουργού και την Αναστασία-Νάταλι Λειβαδιώτου, στη θέση της Γραμματειακού 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
ήλ. διεύθυνση: info@spolmik.org | admin@spolmik.org | ιστοσελίδα: www.spolmik.org 

2.0

2.1

2.2
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υλοποίηση στόχων σΠόλΜήΚ
3.1.1
να γίνουν ενέργειες ώστε ο Πολιτικός Μηχανι-
κός να μπορεί να προσφοροδοτεί ως επικεφαλής 
της ομάδας των μελετητών σε κυβερνητικά έργα, 
καθώς επίσης και διεύρυνση των δικαιωμάτων 
και αρμοδιοτήτων των Πολιτικών Μηχανικών, 
κάτι το οποίο ενώ είναι αυτονόητο αμφισβητείται 
έντονα στις μέρες μας.

Ο Σύλλογος ενδιαφέρεται και ενεργεί για την προά-
σπιση των δικαιωμάτων και ενδιαφερόντων των Πολιτι-
κών Μηχανικών, σύμφωνα με τα αποδεκτά δεδομένα 
και πρακτικές ανά το παγκόσμιο.

3.0

3.1

υλόΠόιήσή στόΧων σΠόλΜήΚ | ΕτΑιριΚή ΚόινωνιΚή ΕυΘυνή | ΒΑσιΚΑ ΕΠιτΕυΓΜΑτΑ

| ΠλΑνό ΓιΑ τή νΕΑ ΧρόνιΑ

Ο Σύλλογος, παρενέβη και απέστειλε σχετικές επιστο-
λές σε περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε προσπάθεια ή 
και εξελίξεις που επηρέαζαν αρνητικά επαγγελματικά 
δικαιώματα/ αρμοδιότητες των Πολιτικών Μηχανικών, 
όπως πιο κάτω:

• Επιστολή προς Γενικό Ελεγκτή, Πρόεδρο   
 ΕΤΕΚ, Διευθύντρια Δημοσίων Έργων και Γενικό
 Διευθυντή Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών
 και Έργων με Θέμα: 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ   
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΕΠΗΡ   
 ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :
 Α / 20 / 2015 . (12.01.16) 
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Πιο κάτω επισυνάπτεται αυτούσια η επιστολή:

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω έργο και σε συνέχεια της επιστολής μας με Αρ. Φακ. 20.2.1.10/15/001 ημε-
ρομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2015 (αντίγραφο επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά σας), στην οποία θέταμε τη 
βασική μας θέση και σκέψεις, και με αφορμή σχετική επιστολή του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) 
ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2015, επιθυμούμε να επανέλθουμε και να διευκρινίσουμε τα εξής: 

 1. Η θέση μας ότι ο Υπεύθυνος Ομάδας Έργου θα μπορούσε να είναι και προσοντούχος Πολιτικός Μη-
χανικός, συνάδει με τη διεθνή πρακτική και τη θέση του ΕΤΕΚ, όπως αυτή εμπεριέχεται σε έγγραφα που 
ετοίμασε παλαιότερα σε σχέση με Όρους Ανάθεσης για Υπηρεσίες Μελετητικού Γραφείου. Περαιτέρω είναι 
αυτονόητο ότι τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Ομάδας Έργου δεν εμπίπτουν σε αυτά της Αρχιτεκτονικής Εργα-
σίας. Ο Υπεύθυνος Ομάδας πρέπει να έχει ειδικές γνώσεις και ικανότητες περί τούτου και αυτό δεν είναι και 
δεν μπορεί να είναι αποκλειστικότητα κανενός κλάδου. 

 2. Ο Σύλλογός μας υποστηρίζει ότι ο κάθε επαγγελματικός/επιστημονικός κλάδος έχει δικαίωμα να 
προσδιορίζει το φάσμα των δικών του αρμοδιοτήτων και εργασιών που θα μπορούσε με υπευθυνότητα να 
αναλαμβάνει, τεκμηριώνοντας σχετικά τη θέση του στη βάση ακαδημαϊκού και επαγγελματικού υπόβαθρου, 
και σωστής πρακτικής τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίως. Ουδέποτε οι Πολιτικοί Μηχανικοί 
επιδίωξαν να περιορίσουν την άσκηση επαγγέλματος άλλου κλάδου και τον ίδιο σεβασμό απαιτούν από τους 
άλλους κλάδους. 

 3. Λυπούμαστε να σημειώσουμε ότι η απόλυτη θέση που διακηρύττει ο ΣΑΚ ότι μόνο Αρχιτέκτονες θα 
μπορούσαν να είναι Υπεύθυνοι Ομάδας Μελέτης εκτός του ότι είναι αυθαίρετη και ατεκμηρίωτη, καταστρα-
τηγεί βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά την ελεύθερη διακίνηση επαγγελματιών και την 
άσκηση του όποιου επαγγέλματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 4. Σε μια εποχή όπου τα επαγγέλματα του κατασκευαστικού κλάδου έχουν σημαντικές επικαλύψεις και 
κοινές εφαρμογές, η δογματική θέση του ΣΑΚ κάτω από το πρίσμα μιας καθαρά συνδικαλιστικής αντίληψης 
είναι αναχρονιστική, στενά συνδικαλιστική, οδηγεί σε αποκλεισμούς και επαγγελματικά στεγανά που σίγου-
ρα δεν είναι υπέρ της ανταγωνιστικότητας, της διακλαδικότητας, της αγαστής συνεργασίας και της συναδελ-
φικής δεοντολογίας. 

 Ο Σύλλογος μας, ο οποίος εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των Πολιτικών Μηχανικών της Κύ-
πρου, αλλά και όλοι οι Πολιτικοί Μηχανικοί δεν θα ανεχθούμε οποιαδήποτε προσπάθεια για ετσιθελικό και 
αυθαίρετο περιορισμό των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του κλάδου μας. Ως εκ τούτου ζητούμε τη διευ-
θέτηση συνάντησης το συντομότερο δυνατόν, ώστε να συζητήσουμε την ουσία του προβλήματος. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση σας.
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• Επιστολή προς Έπαρχο Λάρνακας με Θέμα:
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
 ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ζΩΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
 (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ε.Δ.ΛΑΡ.06/2016) (10.02.16)

• Επιστολή προς Δήμαρχο Λάρνακας με Θέμα: 
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕψΗ
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ)
 ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 12 / 2016 (12.02.16)

• Επιστολή προς Διευθύντρια Δημοσίων Έργων με Θέμα:
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (Α/9/2016) (06.05.16)

όι παραπάνω παρεμβάσεις του συλλόγου συνέτειναν ώστε να επιτευχθεί με επιτυχία ο στόχος
που τέθηκε.

Προβολή του έργου του συλλόγου και του 
Μηχανικού γενικότερα στα μέλη του αλλά και 
το ευρύ κοινό - Βελτίωση Αναγνωρισιμότητας
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 επαγγελματικά 
και κοινωνικά θέματα που σκοπό είχαν τον προβλη-
ματισμό των Πολιτικών Μηχανικών και του κοινού γε-
νικότερα, όπως για παράδειγμα τις πρόσφατες πυρκα-
γιές στην περιοχή Σολέας και αρκετές άλλες.

Γίνεται πλέον χρήση των Κοινωνικών Δικτύων 
Facebook, Twitter και LinkedIn, για ενημέρωση των 
μελών και άλλων ενδιαφερόμενων για τις εκδηλώσεις 
του Συλλόγου και άλλα σημαντικά θέματα, αλλά και 
για γενικότερη προώθηση του Συλλόγου στο ευρύτερο 

3.1.2
κοινό. Το προσωπικό μας είναι άρτια καταρτισμένο σε 
ότι αφορά τα κοινωνικά δίκτυα και γίνεται συνεχής αξι-
οποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από αυτά 
όπως οι χορηγούμενες διαφημιστηκές καμπάνιες κ.α.
Επιπρόσθετα γίνονται επαφές με τα τηλεοπτικά κα-
νάλια για παρέμβαση του Συλλόγου σε τηλεοπτικές 
εκπομπές, όταν υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης του 
κοινού για επίκαιρα θέματα τα οποία εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητές μας.

Τέλος, ο Σύλλογος συμμετέχει σε επαγγελματικές 
εκθέσεις όπως η constructions, αλλά και σε «ημέρες 
καριέρας» πανεπιστημίων και σχολείων δίνοντας τη 
δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο να γνωρίσει το Σύλ-
λογο και τις δραστηριότητές του, αλλά και τον κλάδο 
της Πολιτικής Μηχανικής γενικότερα τοποθετώντας 
τον στο μυαλό του ευρύτερου κοινού βελτιώνοντας 
έτσι την αναγνωρισιμότητά του.
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συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των Μηχανικών
Η συνεχής εκπαίδευση των Μηχανικών, αποτελεί ση-
μαντικό στόχο για το Σύλλογο αφού με αυτό τον τρόπο 
εξασφαλίζεται ότι οι Μηχανικοί  παρακολουθούν τις 
εξελίξεις και διευρύνουν τις τεχνικές τους γνώσεις 
προσφέροντας έτσι υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες.

Ο Σύλλογος παρέχει στα μέλη του υψηλού επιπέδου 
εκπαιδευτικά προγράμματα και έχει πρόσφατα πετύχει 
να πιστοποιηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού ως Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο. 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου τόσο σε 
επίπεδο Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και 
σε επίπεδο Επαρχιακών Συμβουλίων, παρουσιάζονται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 του Απολογισμού. Θε-
ωρούμε ότι ήταν υψηλού επιπέδου, ποικίλης θεματο-
λογίας και κάλυψαν μεγάλο εύρος των αναγκών των 
Μηχανικών για εκπαίδευση.

Μετάφραση των συμβολαίων του FIDIC
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου μετά από 
μεγάλη προσπάθεια και πολλές συνομιλίες με τον 
οργανισμό FIDIC σε προσωπικό επίπεδο, κατέφερε 
να αναλάβει τη μετάφραση στα Ελληνικά αλλά και την 
πώληση των συμβολαίων FIDIC σε Κύπρο και Ελλάδα.

Για το σκοπό αυτό έχει οριστεί ειδική επιτροπή για 
μετάφραση των συμβολαίων η οποία φαίνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Η διαδικασία μετάφρασης έχει ήδη 
τροχοδρομηθεί και έχουν ήδη γίνει οι πρώτες συνα-
ντήσεις της ομάδας εργασίας.

Επιπρόσθετα έχουμε λάβει συγχαρητήρια επιστολή από το 
Σύνδεσμο Ελληνικών Εταιριών-Γραφείων Μελετητών, τον 
εκπρόσωπο του FIDIC στην Ελλάδα, για την πρωτοβουλία 
μας να μεταφράσουμε τα συμβόλαια στα Ελληνικά.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η υιοθέτηση πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης από πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως αποτελεί 
γεγονός, έτσι και ο Σύλλογος μας στα δικά του πλαίσια 

3.1.3

3.1.4

3.2

3.3

εντάσσει κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις 
δραστηριότητές και στις επαφές του με άλλα εμπλεκόμενα 
μέρη. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν οι πιο κάτω:
• Υιοθέτηση πάρκου Πολιτικού Μηχανικού του οποίου  
 τα έπιπλα θα κατασκευαστούν με ανακυκλώσιμα   
 υλικά μετά από σχετικό διαγωνισμό
• Διοργάνωση αιμοδοσίας
• Συμμετοχή στη δεντροφύτευση των καμένων
 εκτάσεων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Σολέα
• Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος για   
 προσεισμικό και μετασεισμικό έλεγχο υφιστάμενων  
 κτηρίων, έχοντας υπόψη ότι πολλά κτήρια   
 χρειάζονται αντισεισμική αναβάθμιση αλλά και τη  
 σεισμική ζώνη της Κύπρου
• Συμμετοχή στο σχέδιο «Εγκέλαδος» της Πολιτικής  
 Άμυνας 
• Υποστήριξη χρήσης υλικών υψηλής ποιότητας   
 στις κατασκευές όπως για παράδειγμα την
 ποιότητα χάλυβα Β500C για βελτίωση της
 ποιότητας των κατασκευών
• Διοργάνωση σεμιναρίων για σπίτια μηδενικής κατανάλωσης  
 ενέργειας, για ασφάλεια και υγεία στην εργασία κ.α. 

Βασικές Επιτεύξεις 
Το Παρόν ΚΔΣ έχει υλοποιήσει μεγάλο μέρος των επιδιώξε-
ων του. Πιο αναλυτικά οι βασικές επιτεύξεις του Συλλόγου 
που έχουν υλοποιηθεί είναι:
(α) Πιστοποίηση Συλλόγου από τη ΑνΑΔ ως Κέντρο  
 Επαγγελματικής Κατάρτισης
(β) Διοργάνωση σημαντικών Εκπαιδευτικών
 Προγραμμάτων, Συνεδρίων και Σεμιναρίων   
 (FIDIC, Μεταλλικών Κατασκευών, Προσεισμικού  
 και Μετασεισμικού Ελέγχου Υφιστάμενων
 Κτηρίων, Σεμινάρια Α&Υ, Σειρά Σεμιναρίων
 για τα Οικοδομικά Συμβόλαια)
(γ) Συμμετοχή εκπροσώπων του Συλλόγου μας
 σε διεθνείς Οργανισμούς του εξωτερικού
(δ) Συνεχής συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο για  
 παροχή συμβουλών για τα φλέγοντα θέματα που  
 αφορούν το Σύλλογο, με στόχο την προστασία του  
 Συλλόγου μας αλλά και του κλάδου μας γενικότερα
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3.4

4.0

(ε) Διάθεση προς πώληση του εγγράφου «Συμφωνία Ανάθεσης Π.Μ»
(στ) Ενέργειες για διαφύλαξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΠΜ
(ζ) Δημιουργία επιτροπής για μετάφραση των συμβολαίων FIDIC στα Ελληνικά.

Πλάνο για τη νέα Χρονιά 
Ο Σύλλογος έχει ήδη προγραμματίσει κάποιες από τις δραστηριότητές του για τη νέα χρονιά.
Σε αυτές περιλαμβάνονται: Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα εγκεκριμένα από την ΑναΔ | Το δεύτερο μέρος των 
σεμιναρίων FIDIC | Διεθνές συνέδριο ασφάλεια και υγείας | Ημερίδα για Ασφάλεια και Υγεία: Στάδια Μελέτης και 
Εκτέλεσης | Συνέχεια της σειράς σεμιναρίων για διαχείριση οικοδομικού συμβολαίου.

Επίσης το ΚΔΣ έκρινε απαραίτητο να γίνει επικαιροποίηση του αρχείου μελών του αφού κάποια στοιχεία μελών 
έχουν αλλάξει. Για το σκοπό αυτό έχει μισθώσει άτομο για εκτέλεση της εργασίας αυτής. 

ΕνισΧυσή όιΚόνόΜιΚων 
(Α) ΕΙΣΠΡΑξΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
O Σύλλογος αποστέλλει πλέον σε ηλεκτρονική μορφή τις καταστάσεις οφειλών στα μέλη του, μέσω του νέου αρχεί-
ου μελών. Οι τρόποι πληρωμής που παρέχονται στα μέλη είναι: Μέσω του διαδικτύου (JCC Smart) | Μέσω VISA 
επιτόπου ή τηλεφωνικώς | Με τραπεζική κατάθεση | Ταχυδρομική αποστολή επιταγής | Μέσω της ιστοσελίδας 
του Συλλόγου.

Το 2016, δυστυχώς, δεν υπήρξε η ανταπόκρισή που αναμέναμε από πολλούς συναδέλφους, παρόλο που το ποσό 
της ετήσιας συνδρομής είναι πολύ μικρό (25 ευρώ) και τα οφέλη που αποκομίζει κάποιος από το Σύλλογο είναι 
σαφώς πολλαπλάσια του ποσού αυτού. Για το θέμα αυτό θα θέλαμε τη βοήθεια όλων σας ώστε να παρακινούνται 
και άλλοι συνάδελφοι για έγκαιρη τακτοποίηση της συνδρομής τους.

Επίσης, στην 11η Συνεδρία του παρόντος Συμβουλίου αποφασίστηκε η παροχή διευκολύνσεων πληρωμής σε μέλη 
που οφείλουν μεγάλα ποσά, ως εξής: μέχρι πέντε δόσεις με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ανέρχεται σε €25. 
Τα μέλη που θα μπουν στο διακανονισμό αυτό, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το περιοδικό, θα λαμβάνουν την 
έκπτωση στα σεμινάρια, δεν θα έχουν όμως δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε.

(Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΜΕΔΣΚ) 
Η πώληση των Συμβολαίων Οικοδομικών Έργων της ΜΕΔΣΚ παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο 
χρόνο και αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι σιγά σιγά η οικοδομική βιομηχανία έχει αρχίσει να ανακάμπτει. Τα έσοδα 
από την πώληση των Συμβολαίων αποτελούν την πιο σημαντική ενίσχυση των οικονομικών του Συλλόγου μας και 
όλων των Συλλόγων που έχουν σχέση με την Οικοδομική Βιομηχανία. 

 Η μετάφραση του Συμβολαίου Ε1 και Ε2 στα Αγγλικά, η πρόσφατη έκδοση του Συμβολαίου για Μικρά Έργα (E3) 
και η πολύ πρόσφατη έκδοση Συμβολαίου για Τεχνικά Έργα (Ε4), αναμένεται να φέρουν κάποια πρόσθετα έσοδα 
στο Σύλλογο. Επίσης, αναμένεται με τη νέα χρονιά η βελτίωση/ανανέωση των συμβολαίων Ε1 και Ε2.

Θεωρούμε ότι η ανάληψη της Προεδρίας της ΜΕΔΣΚ από το συνάδελφο Νίκο Νεοκλέους (πρώην Πρόεδρο του 
Συλλόγου μας), έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην νέα τάξη πραγμάτων της ΜΕΔΣΚ, αφού τα τελευταία τρία χρόνια έχει 
επιτευχθεί μεγάλο μέρος των προηγούμενων στόχων που εκκρεμούσαν για δεκαετίες.
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(Γ)  ΕξΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΑ-
ΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕ-
ΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κύρια επιδίωξη μας είναι τα έξοδα διοργάνωσης 
εκδηλώσεων να καλύπτονται από χορηγίες. Παρόλα 
αυτά πολλές εταιρίες συνεχίζουν ακόμη τις περικοπές 
σε τέτοιου είδους προωθητικές ενέργειες και έτσι το 
ύψος των χορηγιών δεν ήταν το μέγιστο αναμενόμενο. 
Η προσπάθειά μας όμως συνεχίζεται.

Επίσης, με την πιστοποίηση που έχει λάβει ο Σύλ-
λογος από την ΑνΑΔ, ως Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΚΕΚ), συνεχίζει να προσφέρει επιχορη-
γημένα εκπαιδευτικά προγράμματα, προσφέροντας 
στα μέλη του Συλλόγου γνώση σε επίκαιρα θέματα 
και θέματα ειδικού ενδιαφέροντος σε χαμηλό κό-
στος. Έχουν ήδη γίνει προγραμματισμοί για εκπαι-
δευτικά προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν 
εντός του 2017.

Επιπρόσθετα, στη νέα ιστοσελίδα του Συλλόγου μας 
υπάρχει ειδικός χώρος για τοποθέτηση διαφημίσεων 
από εταιρίες, με την καταβολή αντιτίμου με ικανοποιη-
τική ανταπόκριση μέχρι τώρα.

(Δ)  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΤΑξΙΟΥ
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ, από το Νοέμβριο του 2004, υπέγραψε 
συμφωνία με το ΕΤΕΚ για την από κοινού έκδοση Ημε-
ρολογίου 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 πλή-
ξει την κατασκευαστική βιομηχανία, αλλά και λόγω 
του ανταγωνισμού αφού και άλλοι φορείς εκδίδουν 
παρόμοια Ημερολόγιο, ο ΣΠΟΛΜΗΚ εισηγήθηκε στο 
ΕΤΕΚ να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης της τιμής 
πώλησης του Ημερολογίου Εργασιών. Το ΕΤΕΚ με 
απόφαση του μείωσε την τιμή πώλησης, ως ακολού-
θως: 
€10 + ΦΠΑ, απλή έκδοση
€15 + ΦΠΑ, έκδοση πολυτελείας.

Επίσης, η αρμόδια Επιτροπή του Συλλόγου μας εξετά-
ζει την πιθανότητα αναβάθμισης του Ημερολογίου και 
ίσως την αναπτυξη ηλεκτρονικού Ημερολογίου.

(Ε) ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Η γενική δραστηριοποίηση του Συλλόγου και το ενδια-
φέρον που επιδεικνύεται για τα θέματα που αφορούν 
τους Πολιτικούς Μηχανικούς, βοηθούν στην προσέλ-
κυση νέων μελών. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 
βελτίωσης στον τομέα αυτό, παρά τη γενικότερη αδια-
φορία όσον αφορά στην ένταξη και στην ενεργό συμ-
μετοχή σε οργανωμένα σύνολα. 

Κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2015 - Νοεμβρίου 2016 
διενεργήθηκαν: 38 Εγγραφές στο Μητρώο τακτι-
κών Μελών, 7 Εγγραφές στο Μητρώο Ασκούμε-
νων Μηχανικών και 34 Εγγραφές στο Μητρώο 
Φοιτητών

Η επαφή με νέα υποψήφια μέλη Πολιτικούς Μηχανι-
κούς και φοιτητές στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανι-
κής, επιτυγχάνεται μέσα από τις εκδηλώσεις, τις ημε-
ρίδες και τα σεμινάρια που διοργανώνονται και μέσω 
των διασυνδέσεων και προσωπικών επαφών των 
μελών των Συμβουλίων και άλλων μελών του Συλ-
λόγου, οι οποίοι προτείνουν σε ΠΜ να γίνουν μέλη, 
αναφέροντας τους τα σχετικά οφέλη.

Οι ανάγκες του Συλλόγου μεγαλώνουν συνεχώς αφού 
σκοπός είναι η συνεχής προσφορά στα μέλη και την 
κοινωνία και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξευρε-
θούν τρόποι ενίσχυσης των εσόδων, ώστε να συνεχί-
σουμε τις  δραστηριότητές και την προσφορά μας.

Επιδίωξη είναι η περαιτέρω αύξηση της εισπραξιμό-
τητας των ετήσιων συνδρομών, η εγγραφή περισσοτέ-
ρων μελών, αλλά και η εύρεση νέων πόρων, για αυτό 
και οι όποιες ιδέες από τα μέλη μας είναι ευπρόσδε-
κτες. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά με τη βοήθεια όλων 
θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις 
όποιες προκλήσεις, να ανταποκριθούμε και να υπερ-
καλύψουμε τις απαιτήσεις των μελών μας κάνοντάς 
τους περήφανους που είναι μέλη μας.
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ΕΠιΚόινωνιΑ - ΕΠΑΦή ΜΕ τΑ ΜΕλή
(Α)  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
Το Περιοδικό αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την ενημέρωση των μελών μας σε επιστημονικά θέματα της επι-
καιρότητας, για τις δραστηριότητες του Συλλόγου αλλά και την προβολή του Έργου του Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, 
στο Περιοδικό δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα, σημαντικά έργα, ειδικά θέματα και ανακοινώσεις που ενδια-
φέρουν τους Πολιτικούς Μηχανικούς, θέματα γενικού ενδιαφέροντος καθώς και οι δραστηριότητες του Συλλόγου. 
Το Περιοδικό έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από Πολιτικούς Μηχανικούς, Φοιτητές Πολιτικής Μηχανικής, 
Δημόσιους και Ημικρατικούς Οργανισμούς και αρμόδιες Αρχές και αποτελεί σημαντική περιουσία του Συλλόγου 
μας, αλλά και μεγάλη προσφορά προς τους συναδέλφους.

Το Περιοδικό μέχρι και το τεύχος 38 αποστέλλοταν σε όλα τα μέλη του Συλλόγου όπως επίσης και σε άλλους φο-
ρείς. Μετά από σχετική απόφαση του ΚΔΣ, από το τεύχος Αρ. 39 το Περιοδικό δεν θα  αποστέλλεται σε μέλη που 
έχουν οφειλές προς το Σύλλογο για την ετήσια συνδρομή πέραν των τεσσάρων ετών. 

Όλα τα τεύχη της ηλεκτρονικής έκδοσης του Περιοδικού είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και προ-
σβάσιμα σε κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας. Όσα μέλη επιθυμούν, είναι ευπρόσδεκτα να αποστέλλουν άρθρα τους 
στην Συντονιστική Επιτροπή για πιθανή δημοσίευση στις επόμενες εκδόσεις.

(Β) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
Η νέα αναβαθμισμένη Ιστοσελίδα του Συλλόγου μας η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.spolmik.org
δίνει τη δυνατότητα στα μέλη, μεταξύ άλλων, να ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλό-
γου, να πραγματοποιούν αγορές βιβλίων, να πληρώσουν τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις, να τακτοποιούν τις 
συνδρομές τους και να έχουν πρόσβαση σε επιστημονικό και ενημερωτικό υλικό.

Επίσης, στάλθηκαν στα μέλη του Συλλόγου, κωδικοί με τους οποίους έχουν πρόσβαση σε κλειδωμένο μέρος της ιστο-
σελίδα μας στο οποίο υπάρχει πρόσθετο επιστημονικό υλικό (πρόσβαση μόνο στα μέλη με τακτοποιημένες οφειλές).

Επιπρόσθετα, η επιτροπή Ιστοσελίδας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Συλλόγου, διερευνά το ενδεχόμενο 
δημιουργίας forum, στο οποίο θα μπορούν να γίνονται συζητήσεις που θα αφορούν επίκαιρα επαγγελματικά θέμα-
τα, καθώς επίσης και προσθήκη τμήματος ειδήσεων το οποίο θα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση.

(Γ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Η αποστολή Σύντομων Ενημερωτικών Δελτίων αλλά και Μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου στοχεύει στην άμεση και 
έγκαιρη πληροφόρηση των μελών μας για τις δραστηριότητες των Συμβουλίων του Συλλόγου και για άλλα επίκαιρα 
θέματα. 

Το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο αποτελεί επίσης, ένα σημαντικό μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας, αφού σε 
αυτό παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο όλα τα επίκαιρα και σημαντικά θέματα. Κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 
2015 - Νοεμβρίου 2016, έχουν εκδοθεί 11 τεύχη. 

Τα μέλη λαμβάνουν τα Ενημερωτικά Δελτία στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο Σύλλογο.

5.0



18 24η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΔιΕΘνΕισ σΧΕσΕισ ΚΑι συνΕρΓΑσιΑ
ΜΕ ΑλλΕσ όρΓΑνωσΕισ / όρΓΑνισΜόυσ
Πάγια πολιτική του Συλλόγου είναι η συνεργασία με 
άλλες οργανώσεις/οργανισμούς, τόσο στην Κύπρο, 
όσο και στο εξωτερικό. 
Οι οργανώσεις/οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζε-
ται  ο Σύλλογός μας, αναφέρονται με αλφαβητική σειρά: 

CYS | Κυπριακό Οργανισμό Προτύπων
ETEK | Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
όσΕόΚ | Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων
Οικοδομών Κύπρου
σΑΚ | Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου
σΕόΚ | Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου
σΠΜΑΚ | Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών
και Αρχιτεκτόνων Κύπρου
ΠόΕΕΜ | Παγκύπρια Οργάνωση Ελευθέρων
Επαγγελματιών, Μελετητών, Αρχιτεκτόνων
& Πολιτικών Μηχανικών
σΠΜΕ | Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος
τΕΕ | Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Εκπροσώπηση και συμμετοχή
στις Διεθνείς όργανώσεις 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 
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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 πε-
ραιτέρω 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 συ-
νόλου γενικότερα.

(Α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 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 Μηχανικής στο τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο του 
ΕΤΕΚ, κατέλαβαν τα ακόλουθα Μέλη του Συλλόγου (με αλφαβητική σειρά):
Αλλαγιώτης Κώστας Γενικός Γραμματέας ΕΤΕΚ
Αχνιώτης Στέλιος Πρόεδρος ΕΤΕΚ
Θεοδότου Ανδρέας Μέλος Γενικού  Συμβουλίου
Καράς Γεώργιος Μέλος Γενικού Συμβουλίου
λάμπρου Βαρνάβας Μέλος Γενικού Συμβουλίου
σοφοκλέους Έλενα Μέλος Γενικού  Συμβουλίου
στυλιανού Πλάτωνας 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 (εκ της θέσεως του ως πρόεδρος του ΕΤΕΚ)
Δημητρίου Γιώργος Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου
Παντελή Φλώρος Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου
σκούλουκος  Πάρις Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου
σφήκας  Ανδρέας Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου
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 ενδι-
αφερόντων αλλά και για την ανάδειξη των υποχρεώσεων όλων των Πολιτικών Μηχανικών και της κοινωνίας των 
Μηχανικών γενικότερα.

ECCE | European Council of Civil Engineers
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) ιδρύθηκε το 1985. Το Κυπριακό Συμβούλιο Πολιτικών 
Μηχανικών (CCCE), στο οποίο μέρη είναι ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) και ο Σύνδε-
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σμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
(ΣΠΜΑΚ), είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) από το 1997. Στο CCCE 
εκπροσωπούνται και Τ/Κ Πολιτικοί Μηχανικοί.

Μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχα-
νικών είναι 24 Ευρωπαϊκές χώρες. Άλλοι έξι φορείς 
από πέντε χώρες και ένα Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο εί-
ναι συνδεδεμένα μέλη. Το ECCE συνεδριάζει 2 φορές 
το χρόνο.

Το ECCE οργανώνει Διεθνή Συνέδρια επιστημονι-
κού περιεχομένου. Επίσης, έχει εκδώσει τα βιβλία 
“Civil Engineering Heritage in Europe” και «Foot-
bridges - Small is beautiful» με πλούσια συμμετοχή 
της Κύπρου. Τα βιβλία διατίθενται προς πώληση από 
το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών. Το πιο πρόσφατο 
βιβλίο είναι το «30 years of ECCE History» το οποίο 
θα διατεθεί στα μέλη του ΣΠΟΛΜΗΚ σε ηλεκτρονική 
μορφή. Το ECCE εκδίδει επίσης, σε τακτική βάση, 
ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο ο Σύλλογος συνει-
σφέρει ανελλιπώς και διατηρεί ιστοσελίδα στη διεύ-
θυνση http://www.ecceengineers.eu/.

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου συμμετέ-
χει ενεργά στις εργασίες του ECCE και συνεισφέρει 
ουσιαστικά στο σημαντικό έργο και στις δραστηριό-
τητες του Συμβουλίου όπως και στη διαμόρφωση πο-
λιτικής σε θέματα που απασχολούν τους Πολιτικούς 
Μηχανικούς και την κοινωνία γενικότερα. Η διαπί-
στωση αυτή έχει εκφραστεί συχνά από αρκετά μέλη 
και Προέδρους του ECCE.

Το 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μη-
χανικών υιοθέτησε την πολιτική της ετοιμασίας εγ-
γράφων διατύπωσης θέσεων. Στα πλαίσια αυτά και 
μετά από εισήγηση του Προέδρου του ECCE, ανατέ-
θηκε στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου η 
ετοιμασία εγγράφου διατύπωσης θέσεων για τη δι-
αχείριση του νερού. Ο Σύλλογος κατέθεσε την πρό-
ταση του, η οποία έχει εγκριθεί και έχει αποστείλει 

επιστολή-πρόσκληση προς οργανισμούς που ασχο-
λούνται με τη διαχείριση του νερού για να δηλώσουν 
άτομο επικοινωνίας και συμμετοχή στο έργο για την 
ετοιμασία του εγγράφου διατύπωσης θέσεων για τη 
διαχείριση του νερού. Η διαμόρφωση του εγγράφου 
βρίσκεται σε εξέλιξη και το πρώτο κείμενο έχει πα-
ρουσιαστεί στην τελευταία Γενική Συνέλευση, ECCE 
στην Αθήνα, στις 21 Οκτωβρίου 2016, από το συ-
νάδελφο Γιώργο Δημητρίου που είναι ο συντονιστής 
του έργου αυτού και ο Εθνικός αντιπρόσωπος της 
Κύπρου στο ECCE.

Η ανάθεση αυτή είναι πολύ σημαντική τόσο για το 
Σύλλογό μας όσο και για την Κύπρο αφού, αναγνω-
ρίζεται ότι η Κύπρος, με βάση τις εμπειρίες που έχει 
αποκτήσει στην αντιμετώπιση της ανομβρίας που μα-
στίζει τον τόπο μας, είναι σε θέση να δώσει θέσεις 
και τεχνογνωσία στη διαμόρφωση πολιτικής για τη 
διαχείριση του νερού.

Στη Γενική Συνέλευση ECCE τον Οκτωβρίο 2016 
παρουσιάστηκε επίσης έγγραφο που αφορούσε τη 
θέση του ECCE για το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης για 
πολιτικούς μηχανικούς. Το έγγραφο αυτό θα αποτε-
λέσει αντικείμενο συζήτησης στο Σύλλογο Πολιτικών 
Μηχανικών Κύπρου ο οποίος θα ενημερώσει σχετι-
κά τα μέλη του. Το θέμα σχετίζεται με την αμοιβαία 
αναγνώριση  των Πολιτικών Μηχανικών και άλλων 
επαγγελματιών όπως και με την ανάληψη εργασίας 
στις χώρες της Ευρώπης.

Γίνεται αντιληπτό ότι η συμμετοχή του Συλλόγου Πο-
λιτικών Μηχανικών Κύπρου, τόσο στις εργασίες του 
ECCE, όσο και σε άλλες παρόμοιες οργανώσεις 
προσδίδει στο Σύλλογο αξία αλλά, και τη δυνατότητα 
συνεργασίας και ανταλλαγής θέσεων και 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 κρίνεται επιβεβλημένη.
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FEANI | European Federation of National Engineering Associations
H FEANI είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, στον οποίο συμμετέχουν εθνικοί επαγγελματικοί φορείς που εκπρο-
σωπούν 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 εκπαί-
δευση και πείρα.  Ένας τίτλος, ο οποίος αναγνωρίζεται σε πολλές χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης.

Τον τελευταία 3 χρόνια έχει αναβαθμιστεί και επαναδραστηριοποιηθεί η Εθνική Επιτροπή της FEANI Κύπρου, αφού 
πλέον εκπροσωπείται σε αυτήν και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου - Ε.Τ.Ε.Κ. Στο Συμβούλιο της 
Εθνικής Επιτροπής FEANI Κύπρου, εκ μέρους του ΣΠΟΛΜΗΚ συμμετέχουν οι συνάδελφοι Ανδρέας Θεοδότου και 
Βαλεντίνος Νεοφύτου. 

Στην φετινή Γενική Συνέλευση της FEANI, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Στοκχόλμη, η χώρα μας εκπροσωπή-
θηκε από τους συναδέλφους Στέλιο Αχνιώτη, Πρόεδρο του ΕΤΕΚ και Ανδρέα Θεοδότου, Γενικό Γραμματέα του 
ΣΠΟΛΜΗΚ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ. 

Η συνεχής παρουσία μας τα τελευταία χρόνια στις Γενικές Συνελεύσεις αλλά και στις συναντήσεις των Εθνικών 
Επιτροπών της FEANI μας δίνει την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε και να ανταλλάσσουμε απόψεις που αφορούν 
την κοινωνία των Μηχανικών της Ευρώπης. 

Στη φετινή Γενική Συνέλευση εκτός από τον ετήσιο απολογισμό δράσης και τον ταμειακό απολογισμό συζητήθηκε 
πληθώρα θεμάτων που αφορούν τον κλάδο της Μηχανικής στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τρόποι 
για ενεργότερη συμμετοχή των Μηχανικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων της Ευρώπης, θέματα κινητικότητας, 
δηλαδή ελεύθερη άσκηση της μηχανικής στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την έκδοση «Ευρωπαϊκής 
Κάρτας Μηχανικής» αλλά και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έγινε παρουσίαση της πρότασης των 
μηχανικών της Ευρώπης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για «δημιουργία κοινού πλαισίου εκπαίδευσης». 

Επιπρόσθετα, μέσα από τις επαφές μας με εκπροσώπους διαφόρων χωρών, μας έγινε η τιμητική πρόταση για 
διοργάνωση στην Κύπρο  της επόμενης συνάντησης των χωρών της FEANI που ανήκουν στην νότια περιφέρεια. 
Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας της FEANI κ. Dirk Bochar αποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά την πρόταση μας να παρα-
στεί σε εκδήλωση που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην χώρα μας από την Εθνική Επιτροπή Κύπρου της FEANI 
με θεματολογία που αφορά το επάγγελμα του Μηχανικού στην Ευρώπη. 

FIB | Fédération ιnternationale du Βéton
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. Στο Σύλλογο δίνονται επίσης τα fib bulletins σε ηλε-
κτρονική μορφή, ένα χρόνο μετά την έκδοσή τους τα οποία θα διαιτίθενται στα οικονομικώς τακτοποιημένα Μέλη 
μας που έχουν πρόσβαση στο κλειδωμένο μέρος της ιστοσελίδας του Συλλόγου. 
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FIDIC | Federation Internationale des ιngé-
nieurs-Conseils
Ο Σύλλογός μας έχει καταστεί πλήρες Μέλος της Δι-
εθνούς Ομοσπονδίας Συμβούλων Μηχανικών FIDIC 
(Federation Internationale des Ingénieurs-Conseils), 
ως ο μοναδικός εκπρόσωπος της Κύπρου.

Ο FIDIC (www.fidic.org) είναι ένας διεθνής οργανι-
σμός προτύπων για τον κατασκευαστικό κλάδο, πιο 
γνωστός για την οικογένεια των προτύπων συμβολαί-
ων FIDIC. Ο οργανισμός που ιδρύθηκε το 1915 και 
σήμερα αριθμεί παγκοσμίως πέραν των 100 μελών, 
έχει την έδρα του στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη 
Γενεύη της Ελβετίας και στόχο έχει να προωθεί την 
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε-
σιών στην κατασκευαστική βιομηχανία σε παγκόσμια 
κλίμακα, μέσω σύγχρονων τεχνικών και ενεργειών.

Μέσα από τη συμμετοχή του στο FIDIC, ο Σύλλογος 
μας επιδιώκει να διευρύνει τις υπηρεσίες που προ-
σφέρει στα μέλη του και στον κατασκευαστικό κλάδο 
γενικότερα και ιδιαίτερα σε ότι αφορά θέματα εκπαί-
δευσης και διαχείρισης συμβολαίων. Στόχος είναι 
να δοθεί η ευκαιρία στους Κύπριους Μηχανικούς 
να παρακολουθούν υψηλού επιπέδου σεμινάρια για 
τα συμβόλαια FIDIC, παρέχοντας τους τη δυνατότητα 
να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις για τη διαχείριση 
έργων, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Πε-
ραιτέρω, φιλοδοξούμε να καθιερώσουμε την Κύπρο 
ως κέντρο οργάνωσης διεθνών σεμιναρίων FIDIC, με 
προσέλευση ενδιαφερομένων από την νότια Ευρώπη, 
τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τις χώρες του 
Αραβικού Κόλπου.

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, σε μια προσπάθεια 
διεύρυνσης των γνώσεων των κυπρίων επαγγελματι-
ών στον κατασκευαστικό κλάδο και ανάπτυξης νέων 
δεξιοτήτων και με στόχο την αύξηση των επιλογών 
εργοδότησης σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης, ο 

ΣΠΟΛΜΗΚ συνδιοργάνωσε διήμερο σεμινάριο υψη-
λού επιπέδου στις 23 και 24 Ιουνίου 2016 στο Εκπαι-
δευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ, με τίτλο “The Practical Use of 
the 1999 FIDIC Conditions of Contract (Construction/
Design-Build)”. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το 
Γερμανικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης «Nestor» (Nestor 
Bildungsinstitut GmbH), σε συνεργασία με το FIDIC 
και το Σύλλογό μας.

Το σεμινάριο, που παρακολούθησαν 35 άτομα, πα-
ρουσίασαν οι διαπιστευμένοι διεθνείς εκπαιδευτές 
και Σύμβουλοι Μηχανικοί Axel-V. Jaeger, τέως Πρό-
εδρος της Επιτροπής Συμβολαίων FIDIC και ο Robert 
Werth, Κριτής Διαφορών (Adjudicator).

Η συνεργασία ΣΠΟΛΜΗΚ-FIDIC θα συνεχιστεί με τη 
διοργάνωση σεμιναρίων για την ετοιμασία και αξιολό-
γηση απαιτήσεων, για εκπαίδευση Κριτών Διαφορών 
(Adjudicators), καθώς και με άλλη συναφή θεματο-
λογία με τα Συμβόλαια FIDIC.

Σημαντική θεωρείται η συμφωνία ΣΠΟΛΜΗΚ-FIDIC 
για τη μετάφραση των συμβολαίων FIDIC στη ελληνική 
γλώσσα. Ήδη έχει αρχίσει η μετάφραση του γνωστού 
ως “Yellow Book” Συμβολαίου «FIDIC, Conditions of 
Contact for Plant and Design-Build for Electrical and 
Mechanical Plant, and for Building and Engineering 
Works designed by the Contractor, first edition 
1999”. Την ευθύνη της μετάφρασης έχει αναλάβει 
Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τους πιο κάτω:
Πλάτωνας Στυλιανού | Πρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ & Συ-
ντονιστής Ομάδας Εργασίας
όδυσσέας Μιχαηλίδης | Γενικός Ελεγκτής της Δη-
μοκρατίας, Πολιτικός Μηχανικός και Οικονομολόγος
νίκος Ηλία | Δικηγόρος και Επιμετρητής Ποσοτήτων
Γιώργος Ιωάννου | Δικηγόρος και Νομικός Σύμβου-
λος ΣΠΟΛΜΗΚ
Βαρνάβας Λάμπρου | τέως Γενικός Γραμματέας 
ΣΠΟΛΜΗΚ
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Στα πλαίσια της εργασίας, μέλη της Ομάδας θα παραστούν στο Διεθνές Συνέδριο Χρηστών Συμβολαίων FIDIC που 
διοργανώνεται στο Λονδίνο από τις 5 μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2016. Στο συνέδριο, μεταξύ άλλων πολύ σημαντικών, 
θα γίνει και η παρουσίαση του προσχεδίου του αναθεωρημένου Συμβολαίου “Yellow Book”, έκδοσης 2017.

IPMSC | 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 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 τη μέτρηση ακινήτων. Με αυτό τον τρόπο, οι επαγγελματίες στον 
κλάδο των ακίνητων περιουσιών, καθώς και οι αγορές ακινήτων σε όλο τον κόσμο, θα ωφεληθούν από μεγαλύτε-
ρη 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 φέρουν τις πρακτικές μέτρησης ακινήτων 
στην ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη εποχή του 21ου αιώνα.

Τα νέα πρόστυπα IPMS θα ωφελήσουν όλους τους χρήστες ακινήτων, είτε ιδιοκτήτες, εργολήπτες, διαχειριστές ή 
επενδυτές. Θα επιτρέψει τη συγκριτική αξιολόγηση σε διεθνή χαρτοφυλάκια ακινήτων και θα ενισχύσει τα στοιχεία 
που τροφοδοτούν την εκτίμηση και την ετοιμασία χρηματοοικονομικών εκθέσεων.

Όλες οι οργανώσεις του Συνασπισμού έχουν δεσμευτεί για την υιοθέτηση των προστύπων IPMSC, ενώ πολλές 
εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και κυβερνήσεις, εκφράζουν τώρα την πρόθεσή τους να πράξουν το ίδιο.

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 το 2013. 

Ο Διεθνής Οργανισμός ISHCCO αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό οργανώσεων από Κράτη Μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, των οποίων τα μέλη δραστηριοποιούνται στο συντονισμό κατασκευαστικών έργων στην Ευρώπη. 
Η πρόληψη και ο συντονισμός των μέτρων ασφάλειας και υγείας, ρυθμίζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από την 
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Οδηγία Πλαίσιο για θέματα ασφάλειας και υγείας και 
τις Ειδικές Θυγατρικές Οδηγίες αυτής. Η πρόληψη 
και ο συντονισμός των μέτρων ασφάλειας και υγείας 
στα κατασκευαστικά έργα, ρυθμίζονται από την ειδική 
Οδηγία 92/57ΕΟΚ για τα εργοτάξια, στην οποία καθο-
ρίζονται, μεταξύ άλλων, τα καθήκοντα και ο ρόλος των 
Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας. Με την Οδηγία 
αυτή έχει εναρμονιστεί η Κυπριακή Νομοθεσία από το 
2002 με τους περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμούς του 2002.

Σκοπός του ISHCCO είναι η διάχυση της τεχνογνωσίας 
και εφαρμογή εναρμονισμένου πρότυπου εκπαίδευ-
σης των Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας. Αυτό θα 
διευκολύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητες και τις 
διαβουλεύσεις μεταξύ των ευρωπαίων συντονιστών 
και θα δημιουργήσει την απαραίτητη νομική προστα-
σία στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και 
την αποδόμηση των κτιρίων και άλλων κατασκευών.

Στόχος του ISHCCO είναι η προστασία της ασφάλειας 
και της υγείας στα εργοτάξια. Παράλληλα το ISHCCO 
προσφέρει, μέσω των Εθνικών Οργανώσεων - μελών 
του, ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, μεγαλύτερη 
πρακτική εμπειρία, καθώς και προώθηση επιστημονι-
κών δυνατοτήτων και ειδικά την ενίσχυση της επαγ-
γελματικής ταυτότητας των συντονιστών ασφάλειας 
και υγείας στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Συντο-
νιστών Ασφάλειας και Υγείας Κατασκευαστικών Έργων 
(ISHCCO) πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Ιουνίου 
2016, στο Παρίσι όπου εκπροσώπησε τη Κύπρο, η Α΄ 
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύ-
πρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα. 

Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνέλευσης έγινε πα-
ρουσίαση από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την αξιολόγηση των Οδηγιών για τα θέματα ασφά-
λειας και υγείας στην εργασία, από εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Εργασίας της Γαλλίας για τις πρόνοιες της 
Γαλλικής νομοθεσίας σε σχέση με τους συντονιστές 
των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστι-
κά έργα και από εκπρόσωπο της εταιρείας DIMOS - by 
Roofers for Roofers, χορηγού του ISHCCO, καινοτόμου 
συστήματος και εξοπλισμού για την ασφαλή εκτέλεση 
εργασιών σε στέγες. Επίσης, οι εργασίες της Συνέλευ-
σης περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, συζήτηση για την 
τροποποίηση του Καταστατικού του ISHCCO σε σχέση 
με τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, παρου-
σίαση της πρότασης της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας 
Πιστοποίησης για το επαγγελματικό πρότυπο που θα 
καθορίζει τα προσόντα των Συντονιστών, παρουσίαση 
των εκθέσεων δραστηριοτήτων των κρατών μελών του 
ISHCCO και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου 
(Δ.Σ.) για την περίοδο 2016 έως 2019. 

Το νέο Δ.Σ. αποτελούν οι:
Πρόεδρος: Richard Habgood | Μεγάλη Βρετανία
Αντιπρόεδρος: Erwn Bruch | Λουξεμβούργο
Ταμίας: Petr Svitak | Τσεχοσλοβακία
Μέλη: Reinhard Obermaier | Γερμανία
Ivan Pekar | Σλοβακία.  

Η συμμετοχή του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 
Κύπρου στο ISHCCO, πέρα από την ευκαιρία ενημέ-
ρωσης αλλά και ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και 
εξελίξεων και προώθησης των θέσεων του Συλλόγου 
σε θέματα συντονισμού των θεμάτων ασφάλειας και 
υγείας που αφορούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς, 
προβάλλει τους Κύπριους Πολιτικούς Μηχανικούς, το 
Σύλλογο μας και τη Κύπρο γενικότερα. Οι παρουσι-
άσεις που έγιναν στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευ-
σης του ISHCCO είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του 
Συλλόγου μας για τα μέλη μας με τακτοποιημένες τις 
οφειλές τους.
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WCCE | World Council of Civil Engineers
O ΣΠΟΛΜΗΚ, εκπροσωπεί την Κύπρο στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών «World Council of Civil 
Engineers» (WCCE). 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, περιφε-
ρειακό 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.

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 την Κύπρο γενικότερα στην παγκόσμια κοινωνία των Μηχανικών.

WFEO | World Federation of Engineering Organizations
Το  World Federation of Engineering Organizations είναι ένας διεθνής, μη κυβερνητικός οργανισμός που εκπρο-
σωπεί το επάγγελμα του μηχανικού παγκοσμίως.

Ιδρύθηκε το 1968 στο Παρίσι, από μια περιφερειακή ομάδα οργανισμών Μηχανικής επιστήμης, με την υποστήρι-
ξη της UNESCO. Η ομοσπονδία φέρνει κοντά Εθνικούς Οργανισμούς Μηχανικής, από πέραν των 90 χωρών και 
εκπροσωπεί γύρω στα 20 εκατομμύρια Μηχανικούς παγκοσμίως.
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Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ο Σύλλογος έχει αναπτύξει πολύπλευρη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kύ-
πρου και ιδιαίτερα με το Τμήμα Πολιτικής Μηχανικής και Μηχανικής Περι-
βάλλοντος, όπου συνεργάζονται όσον αφορά στη διοργάνωση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, παροχή βραβείων σε φοιτητές, υποστήριξη σε ερευνητικά 
προγράμματα και σε άλλους τομείς.

τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (τΕΠΑΚ)
Η Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, βράβευσε για πέμπτη συνεχή χρονιά, τους Πρωτεύσαντες Προπτυχια-
κούς Φοιτητές και Φοιτήτριες των τριών Τμημάτων της.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πλάτωνας Στυλιανού και ο Πρόεδρος του ΕΣ Λε-
μεσού του ΣΠΟΛΜΗΚ Βαλεντίνος Νεοφύτου, συμμετείχαν στην Τελετή Βρά-
βευσης των Πρωτευσάντων Φοιτητών Πολιτικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ, όπου 
απένειμαν βραβεία εκ μέρους του Συλλόγου. Η τελετή έλαβε χώρα τη Παρα-
σκευή 17.06.2016, στη Λεμεσό. Παράλληλα συνεχίζεται και η συνεργασία 
μας στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων εκδηλώσεων.

Πανεπιστήμιο FREDERICΚ
Ο Σύλλογος έχει αναπτύξει πολύπλευρη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
FREDERICΚ και ιδιαίτερα με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Πρόσφατα, στις 21-23.09.2016, διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα με θέμα:Προσεισμικός και Μετασεισμικός έλεγχος υφι-
στάμενων κτηρίων, με εισηγητή τον καθηγητή του Πανεπιστημίου FREDERICΚ, 
Δρ. Μίλτων Δημοσθένους.

συνΕρΓΑσιΑ ΜΕ ΑνωτΑτΕσ σΧόλΕσ
7.0
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8.0

8.1

8.2

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:

Αμοιβές Μηχανικών για παρεχόμενες υπηρεσίες
Ο Σύλλογος, παρέμβηκε  και απέστειλε σχετικές επιστολές σε περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε ότι οι αμοιβές
δεν ανταποκρίνονταν στις ζητούμενες παρεχόμενες υπηρεσίες , όπως πιο κάτω:
• Επιστολή (19.02.16) προς Διευθύντρια Τμήματος Δημοσίων Έργων με θέμα: 
 Παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη προστασίας από την κυματική υπερπήδηση του  υφιστάμενου προσήνεμου  
 κυματοθραύστη και βελτιωτικών έργων εντός του Αλιευτικού Καταφυγίου Ορμήδειας (PS/D/357)
• Επιστολή (25.02.16) προς Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου ζυγίου με θέμα: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων  
 Μελετητών για το Σχεδιασμό και την Επίβλεψη κατασκευής μουσείου θάλασσας και αλιείας στην περιοχή του  
 Κοινοτικού Συμβουλίου ζυγίου.

Επίσης, μια πολύ θετική εξέλιξη έγινε όσον αφορά την προμήθεια μελετητικών υπηρεσιών από το Δημόσιο, αφού 
είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις για υιοθέτηση των πινάκων αμοιβής ως ποσοστά επί της αξίας 
του δημόσιου έργου. Τα ποσοστά στους πίνακες αμοιβής κρίνονται αρκετά ικανοποιητικά αφού είναι αυτά που 
πάντα διεκδικούσαμε ως Σύλλογος και στο χέρι μας είναι να διατηρήσουμε τον πήχη ψηλά. 

Βεβαίωση Επαγγελματικής ιδιότητας του Μελετητή και ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου του για 
σκοπούς υποβολής Πολεοδομικών Αιτήσεων 
Ο Σύλλογος με επιστολή του προς την Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 28.05.2016 
ζητούσε διευκρινήσεις αναφορικά με την επιστολή της προς το ΕΤΕΚ στις 16.09.2014. Στις 25.01.2016 στάλθηκε 
μέσω του δικηγόρου μας υπενθύμιση στην ίδια καθώς επίσης και στον Υπ. Εσωτερικών (17.11.2015, 21.12.2015) 
όπου ζητούσαμε και συνάντηση για συζήτηση του θέματος.

Στις 09.02.2016 η κ. Αριστοτέλους απέστειλε προς το Σύλλογο απαντητική επιστολή στην οποία καλούσε το Σύλλογο 
πρώτα σε συνάντηση με το ΕΤΕΚ και επίλυση του θέματος μέσα στους κόλπους του ΕΤΕΚ.
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συνΑντήσΕισ - ΕΚΠρόσωΠήσΕισ σΕ ΕΚΔή-
λωσΕισ ΑΠό τόν ΠρόΕΔρό τόυ συλλόΓόυ

συναντήσεις με το νομικό σύμβουλο του συλ-
λόγου
Έγιναν αρκετές συναντήσεις με το Νομικό Σύμβου-
λο του Συλλόγου και συγκεκριμένα στις 07.01.16, 
23.01.16, 25.02.16, 13.04.16, 03.06.16 και 
02.10.16 για συζήτηση διαφόρων θεμάτων, όπως την 
προκήρυξη για αποκατάσταση του Τεμένους ΚΕΠΗΡ 
την «Εγκύκλιο ΕΤΕΚ 02/2015», την τροποποίηση 
του καταστατικού του Συλλόγου, τη συνδιοργάνωση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την μετάφραση των 
Συμβολαίων FIDIC, θέματα ECCE και άλλα σοβαρά 
επαγγελματικά θέματα. 

συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του υπουρ-
γείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 
Αλέκο Μιχαηλίδη (01.02.16)
Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της προκήρυξης 
από τα Δημόσια Έργα για αποκατάσταση του Τεμένους 
ΚΕΠΗΡ και του αποκλεισμού των Πολιτικών Μηχανικών 
από Υπεύθυνους της ομάδας Μελετητών. Ο κ. Μιχαη-
λίδης διαβεβαίωσε το Σύλλογο ότι σε επόμενες προκη-
ρύξεις θα περιλαμβάνεται και ο Πολιτικός Μηχανικός 
για τη θέση του υπεύθυνου της ομάδας μελετητών.

συνάντηση με εκπροσώπους της ΠόΕΕΜ 
(08.03.16)
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Συλ-
λόγου με εκπροσώπους της ΠΟΕΕΜ για συζήτηση 
θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

συνάντηση με τον Πρόεδρο του τμήματος Πο-
λιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Κύπρου 
Δρ. ιωάννη ιωάννου (04.04.16)

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέμα-
τα κοινού ενδιαφέροντος και πιθανοί τρόποι συνερ-
γασίας.

συνάντηση με Δήμαρχο Πάφου για Παρου-
σίαση του Προγράμματος «Πάφος 2017» 
(12.04.16)

συμμετοχή στις Γενικές συνελεύσεις του 
σΠΜΑΚ και της όσΕόΚ (10.05.16 και 
11.05.16)
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου συμμετείχε και απεύθυ-
νε χαιρετισμό στις πιο πάνω Γενικές Συνελεύσεις

συνάντηση στο Δήμο λευκωσίας (26.05.16 
και 07.09.16)
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας είχαν συ-
νάντηση με την Εκτελεστική Μηχανικό των Τεχνι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκωσίας κ. Ειρήνη 
Αντωνίου όπου συζητήθηκε το θέμα της παραχώ-
ρησης κτηρίων του Δήμου για πρακτική άσκηση 
στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προσεισμικός και 
Μετασεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων κτηρίων.

τελετή Βράβευσης των Πρωτευσάντων 
Φοιτητών/τριών της σχολής Μηχανικής 
του τΕΠΑΚ (17.06.16)
Ο πρόεδρος παρέδωσε στον πρωτεύσαντα φοιτητή 
βραβείο εκ μέρους του Συλλόγου.

συμμετοχή στην εσπερίδα με θέμα: Ανα-
στήλωση και συντήρηση Θρησκευτικών 
Μνημείων και τόπων λατρείας (31.08.16)
Την εσπερίδα συνδιοργάνωσε το ΕΤΕΚ και το ΤΕΕ.

9.0

9.1
9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.2

9.3

9.4



2924η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

συνάντηση με καθηγητή FREDERICK Δρ. Μίλτων Δημοσθένους ( 07.09.16)
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν το επερχόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Προσεισμικός και 
Μετασεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων κτηρίων καθώς επίσης και η επίσκεψη στην έκθεση σκυροδέματος στη 
Θεσσαλονίκη.

συνάντηση με σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (20.10.16)
Επί ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του ECCE στην Αθήνα, ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Γενικός 
Ταμίας του Συλλόγου είχαν συνάντηση με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, τρόποι 
σύσφιξης σχέσεων, θέματα μελέτης και διαχείρισης έργων κλπ.

συνάντηση με συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης Αμμοχώστου (25.10.16)
Στη συνάντηση με τον κ. Νίκο Μεσαρίτη συμμετείχαν εκτός από τον Πρόεδρο, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου 
κ. Ανδρέας Θεοδότου και ο συνάδελφος κ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης υπεύθυνος του Σχεδίου Εγκέλαδος εκ μέρους του 
ΣΠΟΛΜΗΚ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα όπως η μέχρι σήμερα πορεία και Εργασίες της εν λόγω Επιτροπής κ.α. 

συνάντηση με εμπειρογνώμονες του Αυστριακού οργανισμού για την Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση 
και όικονομική ανάπτυξη (03.11.16)
Αντιπροσωπεία του Συλλόγου αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, τον τέως Γενικό Γραμματέα και 
τη Γραμματιακή Λειτουργό του Συλλόγου, παρουσίασε τις θέσεις του Συλλόγου για το συγκεκριμένο θέμα, και στη 
συνέχεια απέστειλε γραπτό υπόμνημα.

συμμετοχή στο 17ο συνέδριο σκυροδέματος στη Θεσσαλονίκη (10 - 12.11.16)
Αντιπροσωπεία του ΣΠΟΛΜΗΚ είχε παραστεί στο 17ο Συνέδριο Σκυροδέματος στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια 
του οποίου ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας συμμετείχαν στα προεδρεία των συνεδριάσεων.

συνάντηση ομάδας Κοινής Δράσης Επαγγελματικών Επιστημονικών και συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων του κατασκευαστικού τομέα
Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 3 κσι 21 Νοεμβρίου 2016 συζητήθηκαν θέματα και τρόποι ανά-
καμψης της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

συμμετοχή στο Διεθνές συνέδριο Χρηστών συμβολαίων FIDIC στο λονδίνο (5 - 8.12.16)
Στο συνέδρειο συμμετείχε αντιπροσωπεία του Συλλόγου αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον τέως Γενικό Γραμ-
ματέα και τον Νομικό σύμβουλο του Συλλόγου.
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συνεχής συνεργασία με νομικό σύμβουλο
Συνεχίζεται η συνεργασία του Συλλόγου με το Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες, όπου 
ο Νομικός τους Σύμβουλος Γιώργος Ιωάννου παρέχει στο Σύλλογο, νομικές συμβουλές για διάφορα επαγγελ-
ματικά θέματα που προκύπτουν, προωθεί την πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου στον 
Έφορο Σωματείων, συμμετέχει στην ομάδα για μετάφραση των Συμβολαίων FIDIC στα Ελληνικά και συμμετέχει 
στη συνεχή εκπαίδευση των μελών μας ως εισηγητής στη σειρά σεμιναρίων για οικοδομικά συμβόλαια.

ΓΕνιΚΑ ΘΕΜΑτΑ
10

10.1
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Προσπάθεια τροποποίησης/Εκσυγχρονισμού του Καταστατικού
Μέσα από τις μεγάλες εξελίξεις της εποχής μας, προέκυψε η ανάγκη για εκσυγχρονισμό/τροποποίηση του κατα-
στατικού μας, το οποίο συντάχθηκε το 1992. Έκτοτε έγιναν αρκετές προσπάθειες για τροποποίηση του καταστατι-
κού, δυστυχώς χωρίς κάποιο αποτέλεσμα.

Στην 21η Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος του Συλλόγου παρουσίασε την εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 
22.00 του Καταστατικού. Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αποφασίστηκε ομόφωνα όπως το 
Άρθρο 22.00 του Καταστατικού διαγραφτεί και αντικατασταθεί από το ακόλουθο: 
       
Άρθρο 22.00 Τροποποιήσεις Καταστατικού: 

22.01 Τροποποιήσεις του Καταστατικού μπορούν να γίνουν από: 
α) Ετήσια ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία παρευρίσκονται 100 τουλάχιστο μέλη του Συλλόγου και με   
 πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων, ή 
β) ψηφοφορία δια αλληλογραφίας στην οποία θα ψηφίσουν 100 τουλάχιστον μέλη και με πλειοψηφία δύο τρίτων  
 των ψηφισάντων. 

22.02 Οι τροποποιήσεις θα συνιστούν απόφαση Ετήσιας ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και θα έχουν εφαρμογή 
μετά την έγκριση και εγγραφή τους από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τον Νόμο. 

Το Μάρτιο του 2014, ζητήθηκε από το Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, να υποβά-
λει 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 οποιεσ-
δήποτε τροποποιήσεις του καταστατικού του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση, στην οποία παρευρίσκονται λιγότερα 
από τα μισά μέλη του Συλλόγου.

 Στις 21.12.2015 ο νομικός μας σύμβουλος απέστειλε επιστολή στον Έφορο Σωματείων, (δηλ. Διευθυντή Υπουρ-
γείου Εσωτερικών), όπου του ζητούσε συνάντηση για οριστική επίλυση του θέματος. Στις 25.01.2016 απέστειλε 
εκ νέου επιστολή στην οποία λάβαμε την πιο κάτω απάντηση η οποία επεξηγεί τα προβλήματα και τη σχετική διαδι-
κασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

10.2
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Θεωρούμε ότι το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί σε μια διευρυμένη συνεδρία για να ληφθούν αποφάσεις για τις 
περαιτέρω ενέργειες μας.

Ειδικό σχέδιο Εγκέλαδος Πολιτικής Άμυνας
Ο Σύλλογος βρίσκεται σε επαφή με Λειτουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών και της Πολιτικής Άμυνας για το υπό 
συζήτηση Σχέδιο και πιέζει στο βαθμό που μπορεί για την άμεση ετοιμασία του Σχεδίου αυτού.

Το τελικό/αναθεωρημένο Σχέδιο ετοιμάζεται 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. 

Ο Σύλλογος μετά από παρότρυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, δημιούργησε διμελείς ομάδες, οι οποίες θα 
συμμετέχουν, με βάση σχετικές παραμέτρους του Σχεδίου, για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκαλούνται 
από ένα καταστρεπτικό σεισμό ή άλλη καταστροφή.

10.3
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Παράρτημα 1: Επιτροπές σΠόλΜήΚ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑξΙΑ & ΗΜΕΡΟΛ. ΕΡΓΟΤΑξΙΟΥ
Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα (συντονίστρια), Γιάννος Πουμπουρής, 
Έφη Καλλή, Δημήτρης Χριστοφίδης, Παντελής-Χρίστος Παντελή, 
Φλώρος Παντελή, Χαράλαμπος Κάγκας

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Δημήτρης Χριστοφίδης (συντονιστής), Αντώνης Γιαπάνης, 
Βαλεντίνος Νεοφύτου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα (συντονίστρια), Ανδρέας Κωνσταντι-
νίδης, Μίλος Ίλιτς, Πανίκος Φλουρής

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
Ανδρέας Θεοδότου (συντονιστής), Αντώνης Γιαπάνης, Βαλεντί-
νος Νεοφύτου, Γιάννος Πουμπουρής, Κυριάκος Τσουπανής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Βαλεντίνος Φακοντής (συντονιστής), Γιάννης 
Περικλέους, Έλενα Σοφοκλέους, Ελευθέριος  
Ελευθερίου, Ευανθία Φράγκου, σάββας
Βραχίμης, τηλέμαχος Κκολός 

ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΜ
Γιώργος Δημητρίου (συντονιστής), Αντώνης 
Τουμαζής, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Πανίκκος 
Φλουρής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Ανδρέας Θεοδότου (συντονιστής), Δημήτρης 
Χριστοφίδης,  Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα 

FIDIC
Πλάτωνας Στυλιανού (συντονιστής), Βαρνάβας 
Λάμπρου, Γιώργος Ιωάννου, νίκος Ηλία, 
 όδυσσέας Μιχαηλίδης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Πλάτωνας Στυλιανού (συντονιστής), Άντης
Σφήκας, Άντρος Τσέλεπος, Γιώργος Δημητρίου,
Πάρις Σκούλουκος, Φλώρος Παντελή
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ΘΕΜΑτΑ ΠΕριΒΑλλόντόσ/ υΔΑτιΚόυ
Δημήτρης Χριστοφή (συντονιστής), Γιάννης Αρμεύτης,
Χαράλαμπος Καρτακούλης, Χαράλαμπος Κάγκας

ΘΕΜΑτΑ στΑτιΚήσ Ή/ΚΑι ΕνΕρΓΕιΑΚήσ ΑνΑΒΑΘΜισήσ Κτιριων
Κλεόπας Παπανικολάου (συντονιστής), Βαλεντίνος Φακοντής,
Βαρνάβας Βαρνάβα, Γιάννος Πουμπουρής, Γιώργος Ηλία,
Δημήτρης Χριστοφή, Μίλος Ίλιτς, Πάρις Σκούλουκος

Παράρτημα 2:
Εκπροσωπήσεις σε διάφορες Επιτροπές Κύπρου

Επιτροπές ΜΕΔσΚ και ΜΕτΕ (2015 - 2017)
νίκος Νεοκλέους ΣΠΟΛΜΗΚ ΜΕΔΣΚ (Πρόεδρος)
Κώστας Αλλαγιώτης ΣΠΟΛΜΗΚ ΜΕΔΣΚ 
Aνδρέας Θεοδότου  ΣΠΟΛΜΗΚ ΜΕΤΕ 
Χαράλαμπος Καρτακούλλης ΣΠΟΛΜΗΚ ΜΕΤΕ 

Πλάτωνας Στυλιανού ΣΠΜΑΚ ΜΕΔΣΚ
Πάρις Σκούλουκος ΣΠΜΑΚ ΜΕΤΕ

Εκπροσώπηση στον σΠΜΑΚ (2015 - 2017) 
(εκάστοτε Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και Α’ Αντιπρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ)
Πλάτωνας Στυλιανού
Ανδρέας Θεοδότου
Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα

τεχνική Επιτροπή τΕ 02 για τα Αμμοχάλικα
Κυπριακός όργανισμός τυποποίησης
Μαρία Παπά - Παναγιωτίδου

Εθνική Επιτροπή TE 04 - στοιχεία τοιχοποιίας από Άργιλο
Κυπριακός όργανισμός τυποποίησης
Πάρις Σκούλουκος

τεχνική Επιτροπή τΕ 05 για το Φυσικό λίθο
Κυπριακός όργανισμός τυποποίησης
Χρίστος Σιαθάς
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τεχνική Επιτροπή τΕ 06 για το σκυρόδεμα
Κυπριακός όργανισμός τυποποίησης
Μιχάλης Πίττας

τεχνική Επιτροπή τΕ 15
για τους Χάλυβες όπλισμού σκυροδέματος
Κυπριακός όργανισμός τυποποίησης
σάββας Παναγιώτου

Εθνική Επιτροπή CYS/TE 14
Προκατασκευασμένα υλικά από σκυρόδεμα 
Γιάννης Περικλέους 

Εθνική Επιτροπή CYS/TE 17
Ασφαλτικό σκυρόδεμα 
Γιάννης Περικλέους 

τεχνική Επιτροπή τΕ 24 για τα τούβλα
Κυπριακός όργανισμός τυποποίησης
Πάρις Σκούλουκος

Εθνική Επιτροπή TE 18 - Ευρωκώδικες
Κυπριακός όργανισμός τυποποίησης
Ανδρέας Θεοδότου 

Αρ. υΠόΕΠιτρόΠή όνόΜΑ
0 & 1 Βάση Σχεδιασμού & Δράσεις Χρυσόστομος Ιταλός, Αντώνης Τουμαζής
2 Κατασκευές από Σκυρόδεμα Έφη Καλλή, νίκος Καλαθάς
3 Χαλύβδινες Κατασκευές Ανδρέας Θεοδότου, νίκος Καλαθάς
4 Σύμμεικτες Κατασκευές Πλάτωνας Στυλιανού, Ανδρέας Θεοδότου
5 ξύλινες Κατασκευές Μιχάλης Ευαγγέλου, Μιχάλης Πίττας
6 Κατ. Φέρουσας Τοιχοποιίας Μιχάλης Ευαγγέλου, Alberto Farinola
7 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός Έλενα Σοφοκλέους, σάββας Βραχίμης
8 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Πλάτωνας Στυλιανού, Πάρις Σκούλουκος 
9 Κατασκευές από Αλουμίνιο Χρίστος Ευσταθιάδης
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συμβουλευτική Επιτροπή για την Εφαρμογή των περί ρύθμισης της Ενεργειακής     
Απόδοσης των Κτηρίων νόμων
Μίλος Ίλιτς

Επιτροπή Ειδικότητας Πολιτικής Μηχανικής στο ΕτΕΚ 2014 - 2017
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου - Μέλος
Βαλεντίνος Νεοφύτου - Μέλος

Ειδικό σχέδιο Εγκέλαδος για την Αντιμετώπιση Καταστρεπτικού σεισμού
Ανδρέας Κωνσταντινίδης Γενικός Συντονιστής
Χαράλαμπος Καρτακούλλης Επαρχία Λευκωσίας
Γιάννης Περικλέους Επαρχία Λεμεσού
Βασίλης Βασιλείου Επαρχία Λάρνακας
Χρυσόστομος Ιταλός Επαρχία Πάφου
Ξενάκης Χατζηρακλέους Επαρχία Αμμοχώστου

Επιτροπή ΕτΕΚ - Πρότυπη Μέθοδος Επιμέτρησης
Μιλένα Καπίρη

Παράρτημα 3:
Εκπροσωπήσεις σε Ευρωπαϊκούς ή και Διεθνείς όργανισμούς

ECCE Πλάτωνας Στυλιανού, Γιώργος Δημητρίου
EUCΕET Βαρνάβας Λάμπρου
FEANI Ανδρέας Θεοδότου, Βαλεντίνος Νεοφύτου
FIB Πλάτωνας Στυλιανού
FIDIC Βαρνάβας Λάμπρου, Πλάτωνας Στυλιανού
ISHCCO Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα
WCCE Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα
IPMSC Βαρνάβας Λάμπρου
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Παράρτημα 4:
Εκδηλώσεις | Δραστηριότητες 

Κεντρικό Διοικητικό συμβούλιο
Εκδηλώσεις ΚΔΣ
1. FIDIC Course on: «The Practical Use of the 1999 FIDIC Conditions of Contract” (23&24.06.16)
2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προσεισμικός και Μετασεισμικός Έλεγχος
 Υφιστάμενων Κτηρίων (21-23.09.16)
3. Σειρά Σεμιναρίων με θέμα «Διαχείριση Οικοδομικού Συμβολαίου» (04.10.16-07.02.17)
4. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα CYS EN 206

Εκδηλώσεις - Με υποστήριξη ΣΠΟΛΜΗΚ
1. Παρουσίαση “Καινοτομική χρήση όλων των προϊόντων ανακυκλωμένων από ελαστικά
 οχημάτων σε σκυρόδεμα” (26.01.16)
2. Συμμετοχή στις «Ημέρες Σταδιοδρομίας 2016», του Πανεπιστημίου Κύπρου (12.04.16)
3. Two-day Introductory Course in Construction Adjudication (19 &20.05.16)
4. Τα Κρίσιμα Σημεία Των Ευρωκωδικων & 3DR.STRAD - 3DR.STEEL (EC 1, EC 3, EC 8
 & EC 8-3) 28&29.09.16
5. Έκθεση Constructions (30.09-02.10.16)
6. Cobiax engineering workshop (16&17.11.16)

Επαρχιακό τμήμα λευκωσίας - Κερύνειας
1. Πάρτι υποδοχής Νέου Χρόνου (20.01.15 )
2. Παρουσίαση επαγγέλματος ΠΜ σε σχολείο στη Νήσου (01.02.16)
3. Σεμινάριο «Παθητικά Κτίρια και Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης
 Ενέργειας» (25.02.16)
4. Παρουσίαση Επαγγέλματος ΠΜ στο GCE SCHOOL’s career fair (16.03.16)
5. Διάλεξη με θέμα «Εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πλημμύρες στην Κύπρο -
 Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Επαρχίας Λευκωσίας» (25.05.16)
6. Προβολή Ντοκιμαντέρ «Ρίο - Αντίρριο» (08.06.16)
7. Αιμοδοσία (14.06.16)
8. Καλοκαιρινό Πάρτυ (28.06.16)
9. Φωτογραφικός Διαγωνισμός με θέμα «Πόρτες Παράθυρα» 
10. Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου (15.10.16)
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Επαρχιακό τμήμα λεμεσού
1. Πάρτι υποδοχής Νέου Χρόνου (28.01.16)
2. Επίσκεψη στο Έργο «The One» (05.03.16)
3. Επίσκεψη στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού (19.03.16)
4. Σεμινάριο «Παθητικά Κτίρια και Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας» (06.06.16)
5. Σεμινάριο Αντισεισμικές Διατάξεις Μεταλλικών Κατασκευών (05.11.16)

Επαρχιακό τμήμα λάρνακας-Αμμοχώστου
1. Πάρτι υποδοχής Νέου Χρόνου (20.01.15 )
2. Διάλεξη με θέμα «Εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πλημμύρες στην Κύπρο -
 Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Επαρχίας Λευκωσίας» (08.04.16)
3. Διάλεξη με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα - Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
 και Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας» (16.06.16)
4. Σεμινάριο «Παθητικά Κτίρια και Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας» (02.11.16)

Επαρχιακό τμήμα Πάφου
1. Πάρτι υποδοχής Νέου Χρόνου (15.01.15 )
2. Διάλεξη με θέμα «Έργα προστασίας και βελτίωσης της παραλίας και έργα προστασίας
 από πλημμύρες» (14.05.16)
3. Διάλεξη με θέμα «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και τα σύγχρονα συστήματα
 Θερμομόνωσης, CLIMAPLUS και YTONG» (25.05.16) 
4. Διάλεξη με θέμα «Ευρωκώδικας 8 - Μέρος 1: Πρόνοιες και εφαρμογή» (11.06.16)
5. Διάλεξη με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά έργα -
 οι βασικές πρόνοιες των κανονισμών Κ.Δ.Π410/2015» (17.09.16)
6. Παγκύπριος Χορός (26.11.16)
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ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

νέες εγγραφές τακτικών Μελών ανά έτος (1992-2016)

συνολικός αριθμός τακτικών Μελών ανά έτος (1992-2016)
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Σχεδιασμός και Επιμέλεια
ZOUNIPART

Εκτύπωση
Τυπογραφείο KAILAS Printers & Lithographers LTD

Η Ετήσια Έκθεση και άλλες πληροφορίες για το ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του συλλόγου www.spolmik.org
Επίσης μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο +357 22 672 866 για περισσότερες πληροφορίες.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ:

European Federation of 
National Engineering 
Associations

International Safety
and Health Construction
Coordinators Organization

International Federation
for Structural Concrete

International Federation
of Consulting Engineers

European Civil Engineer
Education and Training 

ΧΟΡΗΓΟΙ:





συλλόΓόσ ΠόλιτιΚων ΜήΧΑνιΚων ΚυΠρόυ
ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 64, BRIDGE HOUSE BLOCK A 
ΓΡ.2 | 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τ.Θ. 23334 | 1681 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τ: +357 22 672 866
F: +357 22 674 650
E: info@spolmik.org
www.spolmik.org


