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4.

Χαιρετισμός Προέδρου
Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

στην υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου μας, καθώς και
στην πορεία εξέλιξης και αναβάθμισής του.
Ως ΚΔΣ είχαμε και έχουμε την υποχρέωση να επικεντρωθούμε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αλλά και των

Είναι με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση που σας καλω-

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Πολιτικοί Μηχανι-

σορίζω στην 25η Ετήσια και Εκλογική Γενική Συνέλευση

κοί. Ταυτόχρονα οφείλουμε να συνδράμουμε στη βελ-

του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

τίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών άσκησης

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα εορταστική μέρα για το Σύλλογό μας αφού συμπληρώνει 25 χρόνια έντονης παρουσίας
και προσφοράς προς τους συνάδελφους Πολιτικούς Μηχανικούς, τον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής αλλά και
την Κοινωνία γενικότερα. Περάσαμε πλέον από τα πρώτα
δύσκολα χρόνια, τα χρόνια της αμφισβήτησης, των μόλις

του επαγγέλματος της μηχανικής 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 δικαιώματα και τη δυνατότητα απασχόλησης στον
κλάδο μας.

70 μελών το 1992, στα χρόνια της καταξίωσης και καθιέ-

Με την κατάθεση του Απολογισμού για τις δραστηριό-

ρωσης του Συλλόγου ως ο μεγαλύτερος επαγγελματικός

τητες που επιτελέστηκαν κατά την περίοδο Δεκεμβρίου

Σύλλογος της Μηχανικής Επιστήμης με 2243 Μέλη. Επί-

2016 – Δεκεμβρίου 2017, το Κεντρικό Διοικητικό Συμ-

σης, είναι μεγάλη μας τιμή το γεγονός ότι σήμερα γίνεται

βούλιο (ΚΔΣ) τίθεται ενώπιον σας για την αξιολόγηση

και επίσημα η έναρξη του Πανευρωπαϊκού έτους Πολιτι-

αυτού του έργου, αλλά και για να ακούσει τις δικές σας

κής Μηχανικής 2018.

ιδέες και εισηγήσεις που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω

Οι συνάδελφοι αλλά και οι συμπολίτες μας να είναι σίγουροι ότι σε κάθε δράση και προσπάθεια μας, είχαμε
στόχο την πρόοδο του τόπου μας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Γι’
αυτό πιθανόν σε κάποιες αλλαγές που κάναμε ή που προσπαθήσαμε να κάνουμε να προκαλέσαμε αντιδράσεις.
Όμως δυστυχώς χωρίς δράση δεν παράγεται έργο, άρα
αφού θέλαμε να παράξουμε έργο δεν είχαμε επιλογή.
Θέλω επίσης να ευχηθώ όπως και τα επόμενα χρόνια που
θα ακολουθήσουν, να είναι το ίδιο παραγωγικά και δημιουργικά για το Σύλλογο ώστε να συνεισφέρει συνεχώς
στους συναδέλφους αλλά και στην ανάπτυξη του τόπου

αναβάθμιση του έργου μας. Θεωρούμε ότι η τρέχουσα
περίοδος ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, όμως πάντοτε
υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση, γι’ αυτό είμαστε πρόθυμοι να σας αφουγκραστούμε αλλά και δεχτούμε την
καλόπιστη κριτική σας. Επιδίωξή μας είναι να αναδείξουμε όλοι μαζί τυχόν αδυναμίες και να προχωρήσουμε στις
απαραίτητες βελτιώσεις, όπου αυτό είναι δυνατό.
Η δραστηριοποίηση, τόσο του ΚΔΣ, όσο και των Επαρχιακών Συμβουλίων, εκτίθεται αναλυτικά στο τεύχος του
Απολογισμού που σας δόθηκε και αναμένουμε τα σχόλια, τη δραστηριοποίησή σας και την ενεργότερη εμπλοκή σας στα καθημερινά δρώμενα του Συλλόγου μας.

μας, βοηθώντας στην εξάλειψη όλων των συνεπειών που

Κατά την τρέχουσα περίοδο 2016-2017, το ΚΔΣ ανέπτυ-

η οικονομική κρίση μας άφησε, αφού ακόμα και σήμερα

ξε πλούσια και αξιοσημείωτη δράση, στοχεύοντας με-

οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Πολιτικοί Μηχανικοί

ταξύ άλλων στην αναβάθμιση του Συλλόγου μας, στην

παραμένουν μεγάλες. Αισθάνομαι υπερήφανος που συνέ-

καθοδήγηση, στήριξη και επιμόρφωση των Μελών μας

βαλα, στο βαθμό που μπορούσα με τη πολύτιμη βοήθεια

και ιδιαίτερα των νέων Μηχανικών, στη βελτίωση της

όλου του ΚΔΣ, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ως Πρόεδρος

νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν τον επιστημονικό
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και επαγγελματικό μας κλάδο, καθώς και στην πληροφό-

όπου νιώθουμε ότι ο κλάδος μας θίγεται ή αδικείται.

ρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την Πολιτική
Μηχανική.
Στο σημείο αυτό θέλω να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους, τόσο των Επαρχιακών Συμβουλίων, όσο και του

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η κοινή προσπάθεια και η επιμονή στην κατάκτηση των στόχων μας, είναι η μόνη ενδεδειγμένη πορεία προς την επιτυχία.

Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και το προσω-

Ευχαριστώ όλους εσάς για την εδώ μαζική παρουσία σας

πικό του Συλλόγου, για τη συμβολή και προσφορά τους

σήμερα, τη στήριξή σας, αλλά και την εμπιστοσύνη με

στο έργο του Συλλόγου. Ο Σύλλογος έχει ανάγκη από μια

την οποία περιλάβατε το Σύλλογο τα 25 αυτά χρόνια.

συντονισμένη και αναβαθμισμένη εμπλοκή στα κοινωνικά

Από τη πλευρά μου σας διαβεβαιώνω ότι ο ΣΠΟΛΜΗΚ θα

και επιστημονικά δρώμενα και αυτό θα επιτευχθεί μόνο

είναι πάντα δίπλα στα μέλη του και την κοινωνία.

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.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες, επίσης, απευθύνουμε προς τον
Υπουργό Εσωτερικών που βρίσκεται σήμερα μαζί μας
εκ μέρους του εξοχότατου Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Νίκου Αναστασιάδη, για τους εορτασμούς των 25χρο-

Επιγραμματικά και μόνο (αφού θα αναφερθώ αναλυτικά

νων του συλλόγου μας και για να κηρύξει την έναρξη των

στον απολογισμό στη συνέχεια) να αναφέρω ότι στη χρο-

εργασιών της Γενικής μας Συνέλευσης.

νιά που μας πέρασε, ο Σύλλογος έχει μεταξύ άλλων οργανώσει με μεγάλη επιτυχία Εκπαιδευτικά Προγράμματα,
είτε μέσω της ΑνΑΔ είτε και ανεξάρτητα, Συνέδρια, Κοινωνικές και άλλες Εκδηλώσεις κοινωφελούς χαρακτήρα και
δωρεάν εκδηλώσεις για φοιτητές και άνεργους συναδέλφους. 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 με
παρεμβάσεις του γίνονται προσπάθειες να προωθηθούν
και ειδικά θέματα όπως το πιστοποιητικό επιθεώρησης

Επίσης, να καλωσορίσουμε τον εκλεκτό φίλο, συνάδελφο
και επόμενο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ΕCCE), κ. Άρη Χατζηδάκη, ο οποίος
είναι εδώ σήμερα για να κηρύξουμε το Ευρωπαϊκό Έτος
Πολιτικού Μηχανικού 2018, αλλά και για να μας μιλήσει
για την Πολιτική Μηχανική μέσω της ομιλίας του με τίτλο:
“Το επάγγελμα που μορφοποίησε το σύγχρονο κόσμο. Η
γέννηση της επιστήμης των κατασκευών, μικρή αναδρομή και επίκαιρες σκέψεις”.

κτηρίων το οποίο θα συμβάλει θετικά ώστε να αυξηθεί

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του Κεντρικού Δι-

η δημόσια ασφάλεια. Επίσης, προχωρά ως αποκλειστι-

οικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, καθώς και στο

κός αντιπρόσωπος με την ακριβή τεχνική μετάφραση στα

προσωπικό μας, για τη μεγάλη και ανιδιοτελή προσπά-

Ελληνικά των συμβολαίων FIDIC, τα οποία θα διατίθενται

θεια που κατέβαλαν όλοι ανεξαιρέτως για να προγραμ-

αποκλειστικά από το Σύλλογό μας σε Κύπρο και Ελλάδα.

ματίσουμε αλλά και να επιτελέσουμε το μεγάλο αυτό

Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε υποχρέωση
να διατηρήσουμε και να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας με το ΕΤΕΚ, αλλά και με τα αρμόδια Υπουργεία,
Φορείς, Δημαρχεία, και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του

έργο, το οποίο θα δείτε μέσα στον εκτενή απολογισμό
μας που σας έχει δοθεί, ενώ ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στην οικογένειά μου που με «ανέχτηκε » όλα αυτά
τα χρόνια.

κράτους για την αντιμετώπιση και ρύθμιση των θεμάτων

Τέλος, ευχαριστούμε και πάλι όλους εσάς που είστε σή-

που μας απασχολούν, αλλά και να παρέμβουμε δυναμικά

μερα μαζί μας.
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6.

Εισαγωγή

• Βελτίωση του επιπέδου της οικοδομικής βιομηχανίας
και καλυτέρευση της μελέτης και κατασκευής έργων Πολιτικής Μηχανικής,
• Βελτίωση της συνεργασίας όλων των ειδικοτήτων των

Αγαπητοί Φίλοι,

Πολιτικών Μηχανικών, στη βάση της αμοιβαιότητας και

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο μετά από μια πολύ πα-

του αλληλοσεβασμού,

ραγωγική χρονιά καταθέτει τον απολογισμό του έργου,

• Προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και ενδι-

το οποίο έχει επιτελεσθεί κατά την περίοδο Δεκεμβρίου

αφερόντων όλων των Πολιτικών Μηχανικών, σύμφωνα με

2016 - Δεκεμβρίου 2017, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται

τα διεθνή αποδεκτά δεδομένα, εξελίξεις και προοπτικές,

για έργο, όχι μόνο των μελών του Κεντρικού Διοικητικού

• Ενίσχυση της θέσης και αναβάθμιση του ρόλου των

Συμβουλίου και των Συμβουλίων των Επαρχιακών Τμημά-

Πολιτικών Μηχανικών, τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στο

των, αλλά και αρκετών άλλων συναδέλφων, που με το

Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

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

1.1 Στόχοι Διετίας Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου

στόχων και επιδιώξεων του Συλλόγου μας.

Οι γενικοί στόχοι που προαναφέρθηκαν, απορρέουν, είτε

1.0 Σκοποί και Στόχοι του Συλλόγου

άμεσα, είτε έμμεσα από το Καταστατικό και αποτέλεσαν τη
βάση για τις αποφάσεις, ενέργειες και προσπάθειές μας.

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το Ανώτατο Όργανο του

Για την περίοδο Δεκεμβρίου 2015 – Δεκεμβρίου 2017, το

Συλλόγου και προσφέρει τη δυνατότητα για κριτική και

Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, έθεσε βραχυπρόθεσμους

προβληματισμό, αναφορικά με τις δραστηριότητες του

κύριους στόχους για την επίτευξη των οποίων εργάστηκε

Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και την κατάθεση

με σκοπό τη μέγιστη δυνατή υλοποίησή τους. Οι στόχοι

απόψεων και εισηγήσεων, που βοηθούν στη βελτίωση

αυτοί ήταν:

των θέσεων και στην προώθηση των στόχων και επιδιώ-

• Έγκριση του Συλλόγου ως εκπαιδευτικού Κέντρου αλλά

ξεων του Συλλόγου.

και καθιέρωσή του ως τέτοιο,
• Να γίνουν ενέργειες ώστε ο Πολιτικός Μηχανικός να

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ),

μπορεί να προσφοροδοτά αλλά και να εκτελεί τα καθή-

με την ίδρυσή του, έθεσε ανάμεσα σε άλλα, ως βασικούς

κοντα του επικεφαλής της ομάδας των μελετητών σε

σκοπούς και στόχους και τα ακόλουθα:

έργα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου αλλά

• Προώθηση, προαγωγή και ανάπτυξη της επιστήμης της

και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και διεύ-

Πολιτικής Μηχανικής στην Κύπρο και ενίσχυση του ρόλου

ρυνση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων των Πολιτικών

του Πολιτικού Μηχανικού στην επιστημονική, πνευματι-

Μηχανικών σε όλα τα επίπεδα,

κή, πολιτιστική, καλλιτεχνική, οικονομική, αναπτυξιακή

• Διοργάνωση εκδηλώσεων για τα 25χρονα του Συλλόγου,

και επιμορφωτική εξέλιξη της Κύπρου,

• Προβολή και ανάδειξη του έργου του Συλλόγου και του

• Αναγνώριση, κατοχύρωση και προστασία του επιστημο-

Μηχανικού γενικότερα τόσο στα μέλη όσο και στο ευρύ

νικού και επαγγελματικού κλάδου των Πολιτικών Μηχα-

κοινό,

νικών, ως αυτοτελώς επιστημονικής και επαγγελματικής

• Προβολή του Συλλόγου στα Διεθνή Φόρουμ και καθιέ-

τάξης,

ρωσή του ως τον επαγγελματικό σύλλογο που εκπροσω-

• Υπεράσπιση, υποστήριξη και προστασία της τιμής και

πεί τους Πολιτικούς Μηχανικούς της Κύπρου,

αξιοπρέπειας του επαγγέλματος των Πολιτικών Μηχανι-

• Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των Μηχανικών και ειδικά

κών στην Κύπρο,

των νέων μηχανικών,
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• Επαναφορά του πίνακα αμοιβών με καθορισμένα ποσο-

• Παρακολούθηση Νομικών Θεμάτων

στά για τα έργα του Δημόσιου Τομέα,

• Θέματα Περιβάλλοντος/Υδατικού

• Μετάφραση των συμβολαίων του FIDIC στην Ελληνική

• Θέματα Στατικής/Ενεργειακής Αναβάθμισης και τακτι-

γλώσσα και καθιέρωση του Συλλόγου ως ο αρμόδιος φο-

κής επιθεώρησης Κτηρίων

ρέας για εκπροσώπηση του FIDIC στην ευρύτερη περιοχή
της μεσογείου,

Οι Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που ενεργοποιήθηκαν

• Στην πορεία προέκυψε και το θέμα του έτους 2018 ως

φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.

έτος Πολιτικού Μηχανικού και οι σχετικές ενέργειες για
το θέμα αυτό.

2.1 Συνεδρίες Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και
Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Οι πιο πάνω στόχοι συζητήθηκαν λεπτομερώς σε αρκετές

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε 11 τακτι-

συνεδρίες του ΚΔΣ, στις οποίες τέθηκαν οι κατευθυντή-

κές Συνεδρίες κατά τη περίοδο Δεκεμβρίου 2016 – Νο-

ριες γραμμές και δημιουργήθηκαν ειδικές επιτροπές για

εμβρίου 2017 και σε μία διευρυμένη συνεδρία.

την επίτευξή τους.

2.0 Οργανωτική Δομή

Επίσης, τον Απρίλιο 2017 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της οποίας συζητή-

Ο Σύλλογος είναι οργανωμένος σε ένα Κεντρικό και τέσ-

θηκαν, το θέμα της εγγραφής του Συλλόγου στο ΦΠΑ και

σερα Επαρχιακά Συμβούλια (ένα σε κάθε Επαρχιακό Τμή-

οι Εκλογές ΕΤΕΚ.

μα), τα οποία εκπροσωπούνται, με βάση το Καταστατικό,
με ένα εκπρόσωπό τους ως πλήρες Μέλος στο ενδεκαμε-

Για το θέμα της εγγραφής στο ΦΠΑ, εξουσιοδοτήθηκε

λές Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.

από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τριμελής επιτροπή
αποτελούμενη από τους Γιώργο Δημητρίου, Δημήτρη Χρι-

Για την υλοποίηση του πολύπλευρου έργου και αποστο-

στοφίδη και Κυριάκο Τσιουπανή, να διερευνήσει περαιτέ-

λής του Συλλόγου, καταρτίζονται Επιτροπές και Ομάδες

ρω το θέμα και να παρουσιάσει εισήγηση στην 25η ΓΣ για

Εργασίας με στόχο την αποκέντρωση, αξιοποίηση και

συζήτηση ή και επικύρωση του θέματος.

εμπλοκή περισσότερων συναδέλφων και οπωσδήποτε
την παραγωγή έργου, αλλά και την ανάδειξη νέων ενερ-

2.2 Λειτουργία Γραφείου και στελέχωση Γραμματείας

γών στελεχών του Συλλόγου. Οι Επιτροπές που συστάθη-

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ, από την ίδρυσή του, βασίζεται στην εθελο-

καν από το νέο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

ντική εμπλοκή και συνεισφορά των Μελών του.

• Ασφάλειας και Υγείας στα Εργοτάξια & Ημερολογίου
Εργοταξίου

Ως ένα από τα μεγαλύτερα οργανωμένα σύνολα της Κύ-

• Ιστοσελίδας, Κοινωνικής Δικτύωσης και Προβολής

πρου, αυξάνει συνεχώς το εύρος, τον όγκο και την ποιό-

• Περιοδικού και Ενημερωτικού Δελτίου

τητα των δραστηριοτήτων του.

• Συμβολαίου Ανάθεσης Υπηρεσιών και Μητρώου Μελετητών
• Γεωτεχνικής Μηχανικής, Κυκλοφοριακών Θεμάτων και
Οδοποιίας

Στον τομέα της οργάνωσης του Γραφείου, βασίζεται στο
προσωπικό του, του οποίου η συνεισφορά είναι αξιοσημείωτη και το ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι’ αυτό.

• Επαφής με Τουρκοκύπριους Πολιτικούς Μηχανικούς
• Εκπαίδευσης και Διοργάνωσης Σεμιναρίων

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ, εργοδοτεί την Άννα Μαρία Πιπερίδου, στη

• FIDIC

θέση της Διοικητικού Λειτουργού και την Αναστασία-
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Νάταλι Λειβαδιώτου, στη θέση της Γραμματειακού Λει-

Διαγωνισμός για παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετη-

τουργού. Από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο εργοδοτεί

τών για την Αποκατάσταση του Τεμένους Κεπήρ στη Λε-

σε προσωρινή βάση τη Νάταλη Αριστείδου, η οποία αντι-

μεσό Αρ. Διαγωνισμού : Α / 20 / 2015 . (12.01.16)

καθιστούσε την Αναστασία-Νάταλι Λειβαδιώτου η οποία

Πιο κάτω επισυνάπτεται αυτούσια η επιστολή:

απουσίαζε με άδεια μητρότητας.
Ο Σύλλογος έχει έδρα του τη Λευκωσία και τα γραφεία
του βρίσκονται στη διεύθυνση:
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 64, BRIDGE HOUSE Block A,
Γραφείο 2, 1080 Λευκωσία
Τ.Θ. 23334, 1681 Λευκωσία
Τηλέφωνο:

22 67 28 66

Τηλεομοιότυπο: 22 67 46 50
Ηλ. διεύθυνση:

info@spolmik.org
admin@spolmik.org

Ιστοσελίδα:

3.0

www.spolmik.org

Υλοποίηση Στόχων ΣΠΟΛΜΗΚ – Εταιρική

Κοινωνική Ευθύνη – Βασικά Επιτεύγματα– Πλάνο
για τη νέα χρονιά
3.1 Υλοποίηση Στόχων ΣΠΟΛΜΗΚ
3.1.1 Ενέργειες ώστε ο Πολιτικός Μηχανικός να μπορεί
να προσφοροδοτά ως επικεφαλής της ομάδας των μελετητών σε κυβερνητικά έργα, καθώς επίσης και διεύρυνση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων των Πολιτικών
Μηχανικών
Ο Σύλλογος ενδιαφέρεται και ενεργεί για την προάσπιση
των δικαιωμάτων και ενδιαφερόντων των Πολιτικών Μηχανικών, σύμφωνα με τα αποδεκτά δεδομένα και πρακτικές ανά το παγκόσμιο.
Ο Σύλλογος, παρενέβη και απέστειλε σχετικές επιστολές
σε περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε προσπάθεια ή και
εξελίξεις που επηρέαζαν αρνητικά τα επαγγελματικά
δικαιώματα/ αρμοδιότητες των Πολιτικών Μηχανικών,
όπως πιο κάτω:
• Επιστολή προς Γενικό Ελεγκτή, Πρόεδρο ΕΤΕΚ και Διευθύντρια Δημοσίων Έργων με Θέμα:
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Αναφερόμαστε στο πιο πάνω έργο και σε συνέχεια της επιστολής μας με Αρ. Φακ. 20.2.1.10/15/001 ημερομηνίας 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 Μηχανικός, 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 Εργασίας. 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, καταστρατηγεί 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 σ υ ν δικαλιστική, οδηγεί σε αποκλεισμούς και επαγγελματικά στεγανά που σίγουρα δεν είναι υπέρ της ανταγωνιστικότητας, της
διακλαδικότητας, της αγαστής συνεργασίας και της συναδελφικής δεοντολογίας.
Ο Σύλλογος μας, ο οποίος εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία
των Πολιτικών Μηχανικών της Κύπρου, 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 διευθέτηση
συνάντησης το συντομότερο δυνατόν, ώστε να συζητήσουμε την
ουσία του προβλήματος.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευελπιστούμε στην άμεση
ανταπόκριση σας.

• Επιστολή προς Έπαρχο Λάρνακας με Θέμα:

νο σε ότι αφορά τα κοινωνικά δίκτυα και γίνεται συνεχής

Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη σχεδι-

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από αυτά

ασμού αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία των

όπως οι χορηγούμενες διαφημιστικές καμπάνιες κ.α.

οικιστικών ζωνών των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου
που βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής του ποτα-

Επιπρόσθετα έγιναν επαφές με τηλεοπτικά κανάλια και

μού Καλού Χωριού (Αρ. Διαγωνισμού: Ε.Δ.ΛΑΡ.06/2016)

εφημερίδες για παρέμβαση του Συλλόγου σε τηλεοπτι-

(10.02.16)

κές εκπομπές και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, για
ενημέρωση του κοινού για φλέγοντα θέματα όπως για

• Επιστολή προς Δήμαρχο Λάρνακας με Θέμα:

την Τακτική Επιθεώρηση Κτιρίων όπου στάλθηκαν ανα-

Προσφορά παροχής υπηρεσιών για την ετοιμασία μελέ-

κοινώσεις, δελτία τύπου και επιστολές.

της και την επίβλεψη αποκατάστασης /αναδόμησης οικοδομής (Διατηρητέα και Αρχαίο Μνημείο) στη Λάρνακα
- Αρ. Διαγωνισμού : 12 / 2016 (12.02.16)
• Επιστολή προς Διευθύντρια Δημοσίων Έργων με Θέμα:
Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας με τη
μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση (Α/9/2016)
(06.05.16)
Οι παραπάνω παρεμβάσεις του Συλλόγου συνέτειναν ώστε
να επιτευχθεί με απόλυτη επιτυχία ο στόχος που τέθηκε.
3.1.2 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 πολλές

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 Σύλλογο και τις δραστηριότητές του, τοποθετώντας τον στη συνείδηση του ευρύτερου
κοινού βελτιώνοντας έτσι την αναγνωσιμότητά του.
Σημειώνουμε ότι στις εκθέσεις η επισκεψιμότητα ήταν
αυξημένη με επισκέπτες να ρωτούν για το επάγγελμα
αλλά και για τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
3.1.3 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των Μηχανικών
Η συνεχής εκπαίδευση των Μηχανικών, αποτελεί σημαντικό στόχο για το Σύλλογο αφού με αυτό τον τρόπο εξα-

περιπτώσεις για επίκαιρα και διαχρονικά θέματα, έχει κά-

σφαλίζεται ότι οι Μηχανικοί παρακολουθούν τις εξελίξεις,

νει συναντήσεις με Υπουργούς, Διευθυντές Κυβερνητικών

ενημερώνονται και διευρύνουν τις τεχνικές τους γνώσεις

Τμημάτων, Δημάρχους, Επαγγελματικές Οργανώσεις και

προσφέροντας έτσι υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες.

άλλους φορείς και εξέδωσε ανακοινώσεις για φλέγοντα
επαγγελματικά και κοινωνικά θέματα που σκοπό είχαν τον

Επίσης, ο Σύλλογος παρέχει στα μέλη του υψηλού επιπέ-

προβληματισμό των Πολιτικών Μηχανικών και του κοινού

δου εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω του Εγκεκριμένου

γενικότερα, όπως για την ανάγκη έκδοσης πιστοποιητικού

Εκπαιδευτικού Κέντρου από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώ-

καταλληλόλητας κτιρίων και αρκετές άλλες.

πινου Δυναμικού, αλλά και διεθνή συνέδρια με πέραν
των 200 συμμετοχών, σεμινάρια FIDIC, διαλέξεις, εκπαι-

Γίνεται πλέον χρήση των Κοινωνικών Δικτύων, για ενη-

δευτικές επισκέψεις κ.α. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα

μέρωση των μελών και άλλων ενδιαφερόμενων για τις

του Συλλόγου, τόσο σε επίπεδο Κεντρικού Διοικητικού

εκδηλώσεις του Συλλόγου και άλλα σημαντικά θέματα,

Συμβουλίου, όσο και σε επίπεδο Επαρχιακών Συμβου-

αλλά και για γενικότερη προώθηση του Συλλόγου στο ευ-

λίων, παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 του

ρύτερο κοινό. Το προσωπικό μας είναι άρτια καταρτισμέ-

Απολογισμού.
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Θεωρούμε ότι τα σεμινάρια αυτά ήταν ποικίλης θεμα-

3.1.5 2018 Έτος Πολιτικής Μηχανικής

τολογίας και κάλυψαν μεγάλο εύρος των αναγκών των

To 2018 έχει ανακηρυχτεί, μετά από ενέργειες του

Μηχανικών για εκπαίδευση, ενώ το επίπεδο χαρακτηρί-

European Council of Civil Engineers, ως το Ευρωπαϊκό

στηκε άριστο στα σχετικά ερωτηματολόγια που συμπλη-

Έτος Πολιτικού Μηχανικού. Ως μέλη του ECCE μας έχει

ρώθηκαν από τους συμμετέχοντες.

δοθεί η τιμή να κηρυχτεί η έναρξη του Έτους Πολιτικού
Μηχανικού, στην 25 Γενική μας Συνέλευση. Επίσης, έχει

3.1.4 Μετάφραση των συμβολαίων του FIDIC

επιλεγεί ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πλάτωνας Στυλιανού

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου μετά από με-

ως μέλος της επιτροπής για τη διοργάνωση των εκδηλώ-

γάλη προσπάθεια και πολλές συνομιλίες με τον οργανι-

σεων για τους εορτασμούς του έτους Πολιτικού Μηχανι-

σμό FIDIC σε προσωπικό επίπεδο κατάφερε να αναλάβει

κού (ECCE Steering Committee).

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 και η διαδικασία μετάφρασης έχει ήδη τροχοδρομηθεί και έχουν ήδη γίνει οι πρώτες συναντήσεις της
ομάδας εργασίας.
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3.1.6 Προβολή του Συλλόγου στα Διεθνή Φόρουμ και καθιέρωσή του ως τον επαγγελματικό σύλλογο που εκπροσωπεί τους Πολιτικούς Μηχανικούς της Κύπρου
O Σύλλογος εκπροσωπείται σε όλους τους σημαντικούς
Διεθνής Οργανισμούς που σχετίζονται με την Πολιτική
Μηχανική (αναφέρονται πιο κάτω στο σημείο 6.0) και
έχει επιτύχει την προβολή και την καθιέρωσή του ως τον
επαγγελματικό σύλλογο που εκπροσωπεί επάξια τους
Πολιτικούς Μηχανικούς της Κύπρου.
3.1.7 Επαναφορά του πίνακα αμοιβών με καθορισμένα
ποσοστά για τα έργα του Δημόσιου Τομέα
Μετά από ενέργειες του ETEK αλλά και του Συλλόγου
μας, έχει γίνει επαναφορά του πίνακα αμοιβών για έργα
του Δημοσίου οι οποίες υπήρχαν μέχρι το 2006. Αυτή είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τους Π.Μ. Ενημερώθηκαν
σχετικά τα μέλη του Συλλόγου για το σημαντικό αυτό εργαλείο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και στα ιδιωτικά
έργα ώστε να βελτιωθεί και η ποιότητα των παραδοτέων
για κάθε έργο. Το έγγραφο καθορίζει επίσης, το χειρισμό
των πολύ χαμηλών αμοιβών και το τι γίνεται με τις πολύ
χαμηλές αμοιβές οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνουν γρα-

μας, παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε κατά πόσο έχουν
γίνει πρόνοιες ώστε άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) να μπορούν
να καλύψουν τα Σχέδια Υπηρεσίας που αφορούν τις θέσεις Πολιτικών Μηχανικών.
Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρίες, η Σύμβαση αρ. 159 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
(ΙLΟ) για την Επαγγελματική Αποκατάσταση και Απασχόληση
Αναπήρων Προσώπων, ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών
Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 1989, η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία,
οι περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμοι 2000-2007 και βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας «Νόμος της Ποσόστωσης», το 10% των
θέσεων που κάθε φορά θα πληρώνει ένα διορίζον όργανο θα
αναλογεί σε άτομα με αναπηρίες. Στην Κύπρο ο Νόμος αυτός
εφαρμόζεται όπου υπάρχουν 5 υπό πλήρωση θέσεις (κι όχι 10).
Στις περιπτώσεις που οι υπό πλήρωση θέσεις είναι λιγότερες
από 5, τότε θα μπορεί να λαμβάνεται υπόψη και να προστίθεται ο αριθμός των αντίστοιχων θέσεων που πληρώθηκαν κατά
το προηγούμενο έτος και για τις οποίες δεν εφαρμόστηκαν οι
διατάξεις του Νόμου.
Λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην χώρα μας ο
αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται για τις ανάγκες Πολιτικών Μηχανικών του Δημόσιου Τομέα είναι συνήθως μικρός
(κάτω των 5 θέσεων). Αυτό καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της
νομοθεσίας με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να αποκλείονται αυτόματα από την δυνατότητα διεκδίκησης οποιασδήποτε θέσης
στον Δημόσια Τομέα.
Θεωρούμε το γεγονός αυτό μεγάλη αδικία για τα εν λόγω άτομα για τα οποία τόσο το κράτος, τόσο η πολιτεία αλλά και τα
κοινωνικά σύνολα θα πρέπει να δείχνουν πραγματικό σεβασμό
και ευαισθησία.

3.1.8 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η προσφορά τους είναι σημαντική και πρέπει να ανοιχτεί δρόμος για όλους τους συμπολίτες μας με αναπηρίες, ανάγκες και
ειδικές ικανότητες για την πραγματική ένταξη τους στην κοινωνία και το επαγγελματικό πλαίσιο και όχι να τίθενται στο κοινωνικό περιθώριο.

Η υιοθέτηση πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας.

πτώς και αναλυτικά γιατί είναι τόσο χαμηλές.

από πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως αποτελεί γεγονός,
έτσι και ο Σύλλογος μας στα δικά του πλαίσια εντάσσει
κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις δρα-

Με εκτίμηση,
Πλάτωνας Στυλιανού - Πρόεδρος
Aνδρέας Θεοδότου - Γενικός Γραμματέας

στηριότητές και στις επαφές του με άλλα εμπλεκόμενα
μέρη. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν οι πιο κάτω:
• Αποστολή επιστολής στον Διευθυντή της ΕΔΥ με θέμα:
«Πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες στο Δημόσιο Τομέα»,
όπως φαίνεται πιο κάτω:

• Υιοθέτηση πάρκου Πολιτικού Μηχανικού το οποίο θα
κατασκευαστεί με ανακυκλώσιμα υλικά
• Συμμετοχή στη δενδροφύτευση των καμένων εκτάσεων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Σολέα
• Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος για προσεισμικό και μετασεισμικό έλεγχο υφιστάμενων κτηρίων,

Θέμα: Πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες στον Δημόσιο Τομέα
Μέσα στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής του Συλλόγου μας αλλά
και στην προσπάθεια διασφάλισης των δικαιωμάτων μελών

έχοντας υπόψη ότι πολλά κτήρια χρειάζονται αντισεισμική αναβάθμιση και προστασία
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• Συμμετοχή στο σχέδιο «Εγκέλαδος» της Πολιτικής Άμυνας

Υφιστάμενων Κτηρίων, Συνέδριο και Σεμινάρια Α&Υ, Σει-

• Υποστήριξη χρήσης μόνο υψηλής ποιότητας υλικών

ρά Σεμιναρίων για τα Οικοδομικά Συμβόλαια κ.α)

όπως χάλυβα Β5000C στις κατασκευές, για προστασία

(γ) Συμμετοχή εκπροσώπων του Συλλόγου μας σε διε-

του κοινού.

θνείς Οργανισμούς του εξωτερικού

• Διοργάνωση σεμιναρίων για σπίτια μηδενικής κατανά-

(δ) Συνεχής συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο για πα-

λωσης, για ασφάλεια και υγεία στην εργασία, Ευρωκώ-

ροχή συμβουλών για τα φλέγοντα θέματα που αφορούν

δικα κ.α.

το Σύλλογο, όπως η αναθεώρηση του καταστατικού και

3.4 Βασικές Επιτεύξεις

άλλα επαγγελματικά θέματα

Το Παρών ΚΔΣ έχει υλοποιήσει μεγάλο μέρος των επιδι-

(ε) Διάθεση προς πώληση του εγγράφου «Συμφωνία Ανάθε-

ώξεων του. Πιο αναλυτικά οι βασικές επιτεύξεις του Συλ-

σης Π.Μ και τροχοδρόμηση της έκδοσής του στα αγγλικά»

λόγου που έχουν επιτευχθεί είναι:

(στ) Προώθηση ενεργειών για διαφύλαξη των επαγγελ-

(α) Πιστοποίηση Συλλόγου από τη ΑνΑΔ ως Κέντρο Επαγ-

ματικών δικαιωμάτων των ΠΜ

γελματικής Κατάρτισης

(ζ) Δημιουργία επιτροπής για μετάφραση των συμβολαί-

(β) Διοργάνωση σημαντικών Εκπαιδευτικών Προγραμ-

ων FIDIC στα Ελληνικά

μάτων, Συνεδρίων και Σεμιναρίων (FIDIC, Μεταλλικών

(η) Προώθηση ενεργειών για τακτική επιθεώρηση κτηρίων

Κατασκευών, Προσεισμικού και Μετασεισμικού Ελέγχου

και προστασία των πολιτών από τις επικίνδυνες οικοδομές
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(θ) Τελετή έναρξης του Έτους Πολιτικού Μηχανικού στη

τητα έχουμε κρατήσει την ετήσια συνδρομή στο ελάχιστο

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας και συμμετοχή του

ποσό. Για το θέμα αυτό θα θέλαμε τη βοήθεια όλων σας

Προέδρου Πλάτωνα Στυλιανού στην επιτροπή διοργάνω-

ώστε να παρακινούνται και άλλοι συνάδελφοι για έγκαι-

σης των εκδηλώσεων του ECCE για το 2018 - Έτος Πολι-

ρη τακτοποίηση της συνδρομής τους, αφού οι συνδρομές

τικού Μηχανικού.

είναι ο βασικός αιμοδότης επιβίωσης του Συλλόγου μας.

(ι) Προώθηση μέτρων και ενέργειες για ανάκαμψη της
Οικοδομικής βιομηχανίας.

Επίσης, μετά από την απόφαση του παρόντος Συμβουλίου στην 11η Συνεδρία του, συνεχίζεται η παροχή διευκο-

3.5 Πλάνο για τη νέα Χρονιά

λύνσεων πληρωμής σε μέλη που οφείλουν μεγάλα ποσά.

Ο Σύλλογος έχει ήδη προγραμματίσει κάποιες από τις

Ο διακανονισμός που συμφωνήθηκε από το ΚΔΣ είναι η

δραστηριότητές του για τη νέα χρονιά.

πληρωμή: Μέχρι πέντε δόσεις με 25 ευρώ το ελάχιστο. Τα

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

μέλη που θα μπουν στο διακανονισμό αυτό, θα συνεχίσουν

• Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα εγκεκριμένα από την

να λαμβάνουν το περιοδικό, θα λαμβάνουν την έκπτωση

ΑνΑΔ,
• Το τέταρτο μέρος των σεμιναρίων FIDIC,

στα σεμινάρια, δε θα έχουν όμως δικαίωμα εκλέγειν και
εκλέγεσθαι. Το τέλος εγγραφής παραμένει στα 10 ευρώ.

• Μετάφραση της ιστοσελίδα του Συλλόγου στην αγγλική
γλώσσα,
• Μετάφραση του Συμβολαίου ανάθεσης εργασίας στην
αγγλική γλώσσα,

(β) Έσοδα από πώληση Συμβολαίων Μικτής Επιτροπής
Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ)
Η πώληση των Συμβολαίων Οικοδομικών Έργων της

• Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα,

ΜΕΔΣΚ παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τα προηγούμε-

• Επικαιροποίηση του αρχείου μελών.

να χρόνια και αυτό είναι ένα σημάδι ότι σιγά σιγά η οικο-

4.0 Ενίσχυση Οικονομικών

δομική βιομηχανία έχει αρχίσει να ανακάμπτει. Τα έσοδα
από την πώληση των Συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ αποτελούν

(α) Είσπραξη ετήσιων συνδρομών

σημαντική ενίσχυση στα οικονομικά του Συλλόγου μας,

Εδώ και λίγο καιρό ο Σύλλογος αποστέλλει σε ηλεκτρονι-

καθώς και όλων των Συλλόγων που έχουν σχέση με την

κή μορφή τις καταστάσεις οφειλών στα μέλη του, μέσω

Οικοδομική Βιομηχανία.

του νέου αρχείου μελών. Οι τρόποι πληρωμής που παρέχονται στα μέλη είναι:

Η μετάφραση του Συμβολαίου Ε1 και Ε2 στα Αγγλικά, η

• μέσω του διαδικτύου (JCC Smart)

έκδοση του Συμβολαίου για Μικρά Έργα (E3) και η πρό-

• μέσω visa (επιτόπου ή τηλεφωνικώς)

σφατη έκδοση Συμβολαίου για Τεχνικά Έργα (Ε4), αναμέ-

• με τραπεζική κατάθεση

νεται να φέρουν κάποια πρόσθετα έσοδα στο Σύλλογο.

• ταχυδρομική αποστολή επιταγής.
(γ) Εξασφάλιση χορηγιών για εκδηλώσεις, παροχή υπηΤο 2017, αν και αναμενόταν μεγαλύτερη ανταπόκριση

ρεσιών και διαφήμιση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου

από τους συναδέλφους στο θέμα της πληρωμής συνδρο-

Επιδίωξη μας είναι τα έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων

μών, δυστυχώς δεν ήταν αυτή που αναμέναμε, παρόλο

να καλύπτονται από χορηγίες. Ο Σύλλογος συνεργάζεται

που έχουμε κρατήσει την ετήσια συνδρομή στο μικρό συ-

με τους χορηγούς, κτίζοντας έτσι αμοιβαία επωφελείς

γκριτικά ποσό των 25 ευρώ, δηλαδή περί τα 2 ευρώ το

σχέσεις. Μια μεγάλη επιτυχία ήταν σίγουρα ο μαζικός

μήνα. Παρόλο που τα οφέλη που αποκομίζει κάποιος από

αριθμός χορηγιών για τις εκδηλώσεις για τα 25χρονα του

το Σύλλογο είναι σαφώς πλούσια σε ποσότητα και ποιό-

Συλλόγου μας.
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Επίσης, με την πιστοποίηση που έχει λάβει ο Σύλλογος

Η επαφή με νέα υποψήφια μέλη Πολιτικούς Μηχανικούς

από την ΑνΑΔ, ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

και φοιτητές στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής, επι-

(ΚΕΚ), συνεχίζει να προσφέρει επιχορηγημένα εκπαιδευ-

τυγχάνεται μέσα από τις εκδηλώσεις, τις ημερίδες και τα

τικά προγράμματα, προσφέροντας στα μέλη του Συλλό-

σεμινάρια που διοργανώνονται και μέσω των διασυνδέ-

γου γνώση σε επίκαιρα θέματα και σε θέματα ειδικού

σεων και προσωπικών επαφών των μελών των Συμβουλί-

ενδιαφέροντος σε χαμηλό κόστος. Έχουν ήδη προγραμ-

ων και άλλων μελών του Συλλόγου, οι οποίοι προτείνουν

ματιστεί εκπαιδευτικά προγράμματα που θα πραγματο-

σε ΠΜ να γίνουν μέλη, αναφέροντας τους τα σχετικά

ποιηθούν εντός του 2018.

οφέλη.

Επιπρόσθετα, στη νέα ιστοσελίδα του Συλλόγου μας

Οι ανάγκες του Συλλόγου μεγαλώνουν συνεχώς αφού

υπάρχει ειδικός χώρος για τοποθέτηση διαφημίσεων από

σκοπός είναι η συνεχής αναβάθμιση της προσφοράς στα

εταιρίες, με την καταβολή μικρού κόστους.

μέλη και στην κοινωνία και για το λόγο αυτό θα πρέπει να
εξευρεθούν τρόποι ενίσχυσης των εσόδων.

(δ) Ημερολόγιο Εργοταξίου
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ, από το Νοέμβριο του 2004, υπέγραψε συμ-

Επιδίωξη είναι η περαιτέρω αύξηση της εισπραξιμότη-

φωνία με το ΕΤΕΚ για την από κοινού έκδοση Ημερολογί-

τας των ετήσιων συνδρομών, η εγγραφή περισσοτέρων

ου Εργοταξίου. Το Ημερολόγιο διατίθεται προς πώληση,

μελών, αλλά και η εύρεση νέων πόρων, γι’ αυτό και οι

τόσο από τα Γραφεία του ΕΤΕΚ, όσο και από τα Γραφεία

όποιες ιδέες από τα μέλη μας είναι ευπρόσδεκτες. Εξα-

του Συλλόγου στη Λευκωσία στις ακόλουθες τιμές:

κολουθούν βέβαια να υπάρχουν δυσκολίες, αλλά με τη

• ϐ 10+ ΦΠΑ, απλή έκδοση

βοήθεια όλων εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε ανταποκρι-

• ϐ15 +ΦΠΑ, έκδοση πολυτελείας

θούμε με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις και να υπερκαλύψουμε τις απαιτήσεις των μελών μας κάνοντάς τους

Επίσης, η αρμόδια Επιτροπή του Συλλόγου μας, εξετάζει

περήφανους που είναι μέλη μας.

την πιθανότητα αναβάθμισης του Ημερολογίου και ίσως
την αναπτυξη ηλεκτρονικού Ημερολογίου.
(ε) Προσέλκυση και Εγγραφή 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 όσον αφορά
στην ένταξη και στην ενεργό συμμετοχή σε οργανωμένα
σύνολα.
Από το Νοέμβριο 2016 – Νοέμβριο 2017 διενεργήθηκαν:
41 Εγγραφές στο Μητρώο Τακτικών Μελών

5.0 Επικοινωνία – Επαφή με τα Μέλη
(α) Περιοδικό
Το Περιοδικό αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την ενη-

11 Εγγραφές στο Μητρώο Ασκούμενων Μηχανικών

μέρωση των μελών μας σε επιστημονικά θέματα της επι-

30 Εγγραφές στο Μητρώο Φοιτητών

καιρότητας, για τις δραστηριότητες του Συλλόγου αλλά

Ενώ το σύνολο των Μελών μας σήμερα είναι 2243.

και την προβολή του Έργου του Συλλόγου. Μεταξύ άλ-
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λων, στο Περιοδικό δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα,

(γ) Ενημερωτικό Δελτίο

σημαντικά έργα, ειδικά θέματα και ανακοινώσεις που

Η αποστολή σύντομων Ενη-

ενδιαφέρουν τους Πολιτικούς Μηχανικούς, θέματα γε-

μερωτικών Δελτίων αλλά

νικού ενδιαφέροντος καθώς και οι δραστηριότητες του

και

Συλλόγου. Το Περιοδικό έχει προσελκύσει έντονο ενδια-

τικού

φέρον από Πολιτικούς Μηχανικούς, Φοιτητές Πολιτικής

στην άμεση και έγκαιρη

Μηχανικής, Δημόσιους και Ημικρατικούς Οργανισμούς

πληροφόρηση των μελών

και Δημοτικές Αρχές και αποτελεί σημαντική περιουσία

μας για τις δραστηριότη-

του Συλλόγου μας, αλλά και μεγάλη προσφορά προς τους

τες των Συμβουλίων του

συναδέλφους. Ενώ πρόσφατα με ειδική συμφωνία που

Συλλόγου και για άλλα

έχουμε κάνει με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελ-

επίκαιρα θέματα.

Μηνιαίου

Ενημερω-

Δελτίου

στοχεύει

λάδας, το περιοδικό μας αποστέλλεται και στα μέλη του
ΣΠΜΕ σε ηλεκτρονική μορφή.

Το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο αποτελεί επίσης, ένα
σημαντικό μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας, αφού σε

Το 2017 ο Σύλλογος έκδωσε τα τεύχη 40 και 41 τα οποία

αυτό παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο όλα τα επίκαι-

απέστειλε ταχυδρομικός στα μέλη του και άλλους παρα-

ρα και σημαντικά θέματα. Κατά την περίοδο Δεκεμβρίου

λήπτες.

2016 – Νοεμβρίου 2017, έχουν εκδοθεί 11 δελτία.
Τα μέλη λαμβάνουν τα Ενημερωτικά Δελτία στην ηλε-

Όλα τα τεύχη της ηλεκτρονικής έκδοσης του Περιοδικού

κτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο Σύλλογο.

είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και προσβάσιμα σε κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας.

6.0 Διεθνείς Σχέσεις και Συνεργασία με άλλες
Oργανώσεις / Oργανισμούς

Όσα μέλη επιθυμούν, είναι ευπρόσδεκτα να προτείνουν

Πάγια πολιτική του Συλλόγου είναι η συνεργασία με άλ-

άρθρα τους στην Συντονιστική Επιτροπή για πιθανή δημο-

λες οργανώσεις / οργανισμούς, τόσο στην Κύπρο, όσο

σίευση σε επόμενη έκδοση.

και στο εξωτερικό.

(β) Ιστοσελίδα

Οι οργανώσεις/οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζε-

Η νέα αναβαθμισμένη Ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, η

ται ο Σύλλογός μας, αναφέρονται με αλφαβητική σειρά:

οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.spolmik.org
δίνει τη δυνατότητα στα μέλη, μεταξύ άλλων, να ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του
Συλλόγου, 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.

CYS (Κυπριακό Οργανισμό Προτύπων)
ETEK (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου)
ΟΣΕΟΚ (Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών
Κύπρου)
ΣΑΚ (Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου)
ΣΕΟΚ (Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου)

Επίσης, στάλθηκαν από πέρσι στα μέλη του Συλλόγου, με

ΣΠΜΑΚ (Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων)

τακτοποιημένες οφειλές, κωδικοί με τους οποίους έχουν

ΠΟΕΕΜ (Παγκύπρια Οργάνωση Ελευθέρων Επαγγελματι-

πρόσβαση σε κλειδωμένο μέρος της ιστοσελίδα μας στο

ών, Μελετητών, Αρχιτεκτόνων & Πολιτικών Μηχανικών)

οποίο υπάρχει πρόσθετο επιστημονικό υλικό, μόνο για τα

ΣΠΜΕ (Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος)

Μέλη με τακτοποιημένες συνδρομές.

ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)
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Εκπροσώπηση και συμμετοχή στις Διεθνείς Οργανώσεις

(α) Συμμετοχή Μελών μας στα θεσμικά όργανα του ΕΤΕΚ

(με αλφαβητική σειρά):

Η συμμετοχή Μελών του ΣΠΟΛΜΗΚ, στα θεσμικά όργανα

ECCE (European Council of Civil Engineers)

του Επιμελητηρίου είναι ευρεία και πολύ ουσιαστική. Με

EUCEET (European Civil Engineering Education and

βάση τις εκλογές του 2017, τις θέσεις της Πολιτικής Μη-

Training)

χανικής στο τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ,

FEANI (European Federation of National Engineering

κατέλαβαν τα ακόλουθα Μέλη του Συλλόγου (με αλφα-

Associations)

βητική σειρά):

FIB (Fédération internationale du béton)

Αχνιώτης Στέλιος

Πρόεδρος ΕΤΕΚ

FIDIC (International Federation of Consulting Engineers)

Θεοδότου Ανδρέας

Μέλος Γενικού Συμβουλίου

IPMSC (International property measurement standards

Λάμπρου Βαρνάβας

Μέλος Γενικού Συμβουλίου

coalition)

Λοϊζίδη Μύρια

Μέλος Γενικού Συμβουλίου

ISHCCO (International Safety and Health Construction

Παπανικολάου Κλεόπας Μέλος Γενικού Συμβουλίου

Coordinators Organization)

Στυλιανού Πλάτωνας

WCCE (World Council of Civil Engineers)

Τσουλόφτα Ευαγγελίτσα Μέλος Γενικού Συμβουλίου

Μέλος Γενικού Συμβουλίου

WFEO (World Federation of Engineering Organizations)
Αντίστοιχα, όσον αφορά το δεκαμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, εξελέγησαν σε αυτό τα ακόλουθα Μέλη
του Συλλόγου (με αλφαβητική σειρά):
Αχνιώτης Στέλιος

Πρόεδρος

(Συμμετέχει λόγω της θεσης του ως Πρόεδρος του ΕΤΕΚ)

Σκούλουκος Πάρις

Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου

Σφήκας Άντης

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
6.1 ΕΤΕΚ (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου)

προάσπιση και προβολή των δραστηριοτήτων και ενδια-

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ, επιδιώκει την καλύτερη δυνατή συνεργα-

φερόντων αλλά και για την ανάδειξη των υποχρεώσεων

σία με το ΕΤΕΚ και συμβάλλει στη διαμόρφωση θέσεων

όλων των Πολιτικών Μηχανικών και ειδικά της κοινωνίας

και απόψεων μέσα από μία διαδικασία αμφίδρομης επι-

των Μηχανικών γενικότερα.

κοινωνίας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία ο Σύλλογος
συμβάλλει στην περαιτέρω εδραίωση και ενίσχυση του

6.2 ECCE (European Council of Civil Engineers)

ΕΤΕΚ για εφαρμογή της νομοθεσίας και προώθηση του

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE)

κλάδου των Πολιτικών Μηχανικών και των Μηχανικών γε-

ιδρύθηκε το 1985. Το Κυπριακό Συμβούλιο Πολιτικών

νικότερα. Τα Μέλη του ΣΠΟΛΜΗΚ στο Γενικό Συμβούλιο

Μηχανικών (CCCE), στο οποίο μέλη είναι ο Σύλλογος Πο-

(Γ.Σ.), στη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) και στο Πειθαρχικό

λιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) και ο Σύνδεσμος

Συμβούλιο (Π.Σ.) του ΕΤΕΚ, στηρίζουν και προάγουν το

Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ),

έργο του ΕΤΕΚ, με απώτερο στόχο την προσφορά υπηρε-

είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μη-

σίας στους Μηχανικούς και την εξυπηρέτηση του δημο-

χανικών (ECCE) από το 1997. Στο CCCE εκπροσωπούνται

σίου συμφέροντος.

και Τ/Κ Πολιτικοί Μηχανικοί.
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Μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών
είναι φορείς από 22 Ευρωπαϊκές χώρες. Άλλοι πέντε φορείς από πέντε χώρες και ένας Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος
για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των Πολιτικών Μηχανικών είναι συνδεδεμένα μέλη. Το ECCE συνεδριάζει 2
φορές το χρόνο.
Το ECCE οργανώνει Διεθνή Συνέδρια επιστημονικού περιεχομένου. Επίσης, μεταξύ άλλων έχει εκδώσει τα βιβλία
“Civil Engineering Heritage in Europe” και «Footbridges
- Small is beautiful» με πλούσια συμμετοχή της Κύπρου.

και προχώρησε στην ετοιμασία του σχετικού εγγράφου.

Τα βιβλία διατίθενται προς πώληση από το Σύλλογο Πο-

Το τελικό κείμενο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε στην

λιτικών Μηχανικών. Το πιο πρόσφατο βιβλίο είναι το «30

66η Γενική Συνέλευση του ECCE που πραγματοποιήθηκε

years of ECCE History» το οποίο μπορεί να διατεθεί στα

τον Οκτώβριο του 2017 στη Βιέννη από το συνάδελφο

μέλη του ΣΠΟΛΜΗΚ σε ηλεκτρονική μορφή. Το ECCE εκ-

Γιώργο Δημητρίου που ήταν ο συντονιστής της ετοιμασί-

δίδει σε τακτική βάση ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο ο

ας του εγγράφου αυτού και ο Εθνικός αντιπρόσωπος της

Σύλλογος συνεισφέρει ανελλιπώς και διατηρεί ιστοσελί-

Κύπρου.

δα στη διεύθυνση http://www.ecceengineers.eu/.
Το έγγραφο παρουσιάζει πτυχές και θέσεις για τη διαΟ Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου συμμετέχει

χείριση του νερού όπως διακυβέρνηση, νερό και αποχέ-

ενεργά στις εργασίες του ECCE και συνεισφέρει ουσια-

τευση, το νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα και το νερό ως

στικά στο σημαντικό έργο και στις δραστηριότητες του

υπηρεσία, λήψη αποφάσεων στη διαχείριση των υδάτων,

όπως και στη διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα που απα-

αειφόρος διαχείριση, νερό και ζήτηση, πολιτική τιμολό-

σχολούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς και την κοινωνία

γησης, προστασία των υδάτινων σωμάτων, κλιματική αλ-

γενικά. Η διαπίστωση αυτή έχει εκφραστεί πολλές φορές

λαγή, λειψυδρία και ξηρασία, πλημμύρες, εναλλακτικές

και συνεχίζει να εκφράζεται από αρκετά μέλη και Προέ-

πηγές κ.α.

δρους του ECCE.
Τόσο η ανάθεση όσο και η ετοιμασία του εγγράφου κυΈγγραφα διατύπωσης θέσεων

ρίως από Κύπριους συναδέλφους είναι πολύ σημαντική

Διαχείριση νερού

τόσο για το Σύλλογό μας όσο και για την Κύπρο αφού,

Από το 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχα-

αναγνωρίζεται ότι η Κύπρος, με βάση τις εμπειρίες που

νικών υιοθέτησε την πολιτική της ετοιμασίας εγγράφων

έχει αποκτήσει στην αντιμετώπιση κατάστασης ξηρασί-

διατύπωσης θέσεων. Στα πλαίσια αυτά και μετά από συ-

ας, κλιματολογικών αλλαγών και γενικά προβλημάτων

νεννόηση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

υποδομής και διαχείρισης νερού, είναι σε θέση να προ-

με τον τότε Πρόεδρο του ECCE, ανατέθηκε στο Κυπριακό

σφέρει τεχνογνωσία και να καταγράψει θέσεις για δια-

Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών η ετοιμασία ενός από τα

μόρφωση πολιτικής σε σχέση με την αποτελεσματική

πρώτα έγγραφα διατύπωσης θέσεων με θέμα τη διαχείρι-

διαχείριση του νερού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

ση του νερού. Ο Σύλλογος κατέθεσε με επιτυχία πρόταση
ετοιμασίας εγγράφου για την υποδομή και τη διαχείριση

Ο Σύλλογος ευχαριστεί το συντονιστή Γιώργο Δημητρίου

του νερού “The infrastructure and management of water”

και την επιστημονική επιτροπή, που εργάστηκαν με ζήλο
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για να ολοκληρωθεί το έγγραφο. Είναι ιδιαίτερη τιμή για
την Κύπρο επειδή το έγγραφο είναι το πρώτο που κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το ECCE. Άλλα έγγραφα που το
ECCE διαμορφώνει αφορούν στην ετοιμασία κοινού πλαισίου κατάρτισης για πολιτικούς μηχανικούς (Appropriate
regulation for the practice of Civil Engineering in Europe),
θέματα αντιμετώπισης σεισμών, πολιτισμού, κ.α.. Το
θέμα της κατάρτισης σχετίζεται με την αμοιβαία αναγνώριση των Πολιτικών Μηχανικών και άλλων επαγγελματιών όπως και με την ανάληψη εργασίας στις χώρες της

σθετα η FEANI απονέμει τον τίτλο του European Engineer

Ευρώπης. Το έγγραφο αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο

«Eur.Ing.» σε μηχανικούς που έχουν την απαιτούμενη

συζήτησης στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου ο

εκπαίδευση και πείρα. Ένας τίτλος, ο οποίος αναγνωρί-

οποίος θα ενημερώσει σχετικά τα μέλη του.

ζεται σε πολλές χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης.

Η ενεργός συμμετοχή του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανι-

Στην Εθνική Επιτροπή της FEANI Κύπρου, εκ μέρους του

κών Κύπρου στις σημαντικές δραστηριότητες του ECCE

ΣΠΟΛΜΗΚ συμμετέχουν οι συνάδελφοι Ανδρέας Θεοδό-

εκφράζεται και με την πρόσκληση που απηύθυναν προς

του και Βαλεντίνος Νεοφύτου.

το Σύλλογο μας να εκπροσωπηθεί με τον Πρόεδρο του
στην προετοιμασία των εκδηλώσεων για εορτασμό του

Φέτος πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά συνάντηση

Έτους Πολιτικού Μηχανικού που ορίστηκε για το 2018 με

των χωρών του νότου της FEANI. Στην συγκεκριμένη συ-

εναρκτήρια εκδήλωση τη Γενική μας Συνέλευση.

νάντηση η οποία διεξήχθη στην Μαδρίτη στις 25 Μαΐου
2017, είχαν παραστεί εκπρόσωποι των Εθνικών Επιτρο-

Γίνεται αντιληπτό ότι η συμμετοχή του Συλλόγου Πολιτι-

πών της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Ελ-

κών Μηχανικών Κύπρου, τόσο στις εργασίες του ECCE,

λάδας και της Κύπρου. Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από

όσο και σε άλλες παρόμοιες οργανώσεις προσδίδει στο

τον Γενικό Γραμματέα του ΣΠΟΛΜΗΚ Ανδρέα Θεοδότου.

Σύλλογο αναγνώριση και αξία αλλά και τη δυνατότητα

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η παρουσία του εκπροσώ-

συνεργασίας και ανταλλαγής θέσεων και επιχειρημάτων,

που της Ελλάδας, συνάδελφου Άρη Χατζηδάκη, ο οποί-

με στόχο την προώθηση και καθιέρωση της εικόνας του

ος είναι ο εκλεγμένος Πρόεδρος του ECCE (European

Πολιτικού Μηχανικού στην κοινωνία. Λαμβάνοντας υπό-

Council of Civil Engineers), καθώς επίσης και του Προέ-

ψη και την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη Κύπρο,

δρου της FEANI Δρ. Jose Vieira. Η συζήτηση που διεξήχθη

η συμμετοχή μας κρίνεται επιτυχής και επιβεβλημένη.

στην συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, αφού
συζητήθηκαν αρκετά σημαντικά θέματα, ενώ παράλλη-

6.3 FEANI (European Federation of National Engineering

λα φάνηκαν τα πολλά κοινά ζητήματα που απασχολούν

Associations)

τις συγκεκριμένες χώρες. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν η

H FEANI είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός , στον οποίο

ρύθμιση του Επαγγέλματος του Μηχανικού στις διάφορες

συμμετέχουν εθνικοί επαγγελματικοί φορείς που εκπρο-

χώρες της Ευρώπης, ο τρόπος αναγνώρισης του Επαγγέλ-

σωπούν τους κλάδους της μηχανικής στις Ευρωπαϊκές

ματος, ούτως ώστε να είναι εφικτή η μετακίνηση μεταξύ

Χώρες. Ιδρύθηκε το 1951 και έχει ως στόχο να προωθή-

των χωρών της Ευρώπης αλλά και η ανάγκη εντονότερης

σει την αναγνώριση, την κινητικότητα και τα συμφέροντα

συμμετοχής στα κέντρα λήψεως αποφάσεων της Ευρω-

του επαγγέλματος του μηχανικού στην Ευρώπη. Επιπρό-

παϊκής Ένωσης. Συζητήθηκαν επίσης διάφορα άλλα θέ-
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ματα όπως η ανάγκη εφαρμογής κοινών προγραμμάτων

οποία αναρτώνται στο κλειδωμένο μέρος της ιστοσελίδας

σπουδών στους κλάδους της Μηχανικής των Ευρωπαϊκών

του Συλλόγου, για χρήση από τα Μέλη του Συλλόγου.

Πανεπιστημίων αλλά και τρόποι προώθησης της Δια Βίου
Μάθησης. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών αποφασίστηκε η

6.5 FIDIC (Federation Internationale des Ιngénieurs-

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών του Νότου

Conseils)

αφού φάνηκε ξεκάθαρα η συναντίληψη σε αρκετούς το-

Ο Σύλλογός μας έχει καταστεί πλήρες Μέλος της Διεθνούς

μείς, για το λόγο αυτό προτάθηκε και η δημιουργία ξεχω-

Ομοσπονδίας Συμβούλων Μηχανικών FIDIC (Federation

ριστής γραμματείας για τις χώρες του Νότου.

Internationale des Ingénieurs-Conseils), ως ο μοναδικός
εκπρόσωπος της Κύπρου.

Επιπρόσθετα στις 31 Αυγούστου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο συνάντηση των εθνικών επιτροπών

Ο FIDIC (www.fidic.org) είναι ένας διεθνής οργανισμός

της FEANI. Στη συγκεκριμένη συνάντηση είχαν παραστεί

προτύπων για τον κατασκευαστικό κλάδο, πιο γνωστός

εκπρόσωποι 22 Εθνικών Επιτροπών, κάτι το οποίο γίνεται

για την οικογένεια των προτύπων συμβολαίων FIDIC. Ο

για πρώτη φορά, ενώ έκανε την εμφάνιση της μετά από

οργανισμός που ιδρύθηκε το 1915 και σήμερα αριθμεί

αρκετό καιρό και η Εθνική Επιτροπή της Ιταλίας. Η χώρα

παγκοσμίως πέραν των 100 μελών, έχει την έδρα στο

μας εκπροσωπήθηκε και πάλι από τον συνάδελφο Ανδρέα

Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Γενεύη, της Ελβετίας

Θεοδότου. Στο πρώτο μέρος της συνάντησης δόθηκε χρό-

και στόχο έχει να προωθεί την αναβάθμιση της ποιότη-

νος σε όλες τις Εθνικές Επιτροπές για να παρουσιάσουν το

τας των παρεχόμενων υπηρεσιών στην κατασκευαστική

έργο τους το τελευταίο εξάμηνο, αλλά και να κάνουν ανα-

βιομηχανία σε παγκόσμια κλίμακα, μέσω σύγχρονων τε-

φορά σε διάφορα θέματα που απασχολούν την κοινωνία

χνικών και ενεργειών.

των Μηχανικών στη χώρα τους. Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης έγινε αναλυτική παρουσίαση του στρατηγικού

Μέσα από τη συμμετοχή του στο FIDIC, ο Σύλλογος μας

πλάνου της Οργάνωσης για τα επόμενα χρόνια.

επιδιώκει να διευρύνει τις υπηρεσίες που προσφέρει
στα μέλη του, στον κατασκευαστικό κλάδο γενικότερα

Η συνεχής παρουσία μας τα τελευταία χρόνια στις Γενικές

και ιδιαίτερα σε ότι αφορά θέματα εκπαίδευσης και δι-

Συνελεύσεις αλλά και στις συναντήσεις των Εθνικών Επι-

αχείρισης συμβολαίων. Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία

τροπών της FEANI μας δίνει την ευκαιρία να ενημερωνό-

στους Κύπριους Μηχανικούς να παρακολουθούν υψηλού

μαστε και να ανταλλάσσουμε απόψεις που αφορούν την

επιπέδου σεμινάρια για τα συμβόλαια FIDIC, παρέχοντας

κοινωνία των Μηχανικών της Ευρώπης.

τους τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις για
τη διαχείριση έργων, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξω-

6.4 FIB (Fédération Ιnternationale du Βéton)

τερικό. Περαιτέρω, φιλοδοξούμε να καθιερώσουμε την

Μετά από εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προ-

Κύπρο ως κέντρο οργάνωσης διεθνών σεμιναρίων FIDIC,

γραμματισμού και Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανε-

με προσέλευση ενδιαφερομένων από την νότια Ευρώπη,

πιστημίου Κύπρου – ΤΕΠΑΚ, Δρ Κρίστη Χρυσοστόμου, ο

τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τις χώρες του

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) έχει

Αραβικού Κόλπου.

αποδεχτεί να συμμετάσχει στο Διεθνή Οργανισμό FIB
μαζί με το ΤΕΠΑΚ πληρώνοντας το 1/3 της ετήσιας συν-

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, σε μια προσπάθεια δι-

δρομής. Στο Σύλλογο δίνονται όλα τα fib bulletins, ένα

εύρυνσης των γνώσεων των κυπρίων επαγγελματιών

πολύ χρήσιμο εργαλείο για όλους τους Μηχανικούς, σε

στον κατασκευαστικό κλάδο και ανάπτυξης νέων δεξιο-

ηλεκτρονική μορφή, ένα χρόνο μετά την έκδοσή τους τα

τήτων και με στόχο την αύξηση των επιλογών εργοδότη-
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σης, ο ΣΠΟΛΜΗΚ και ο FIDIC συνδιοργάνωσαν διήμερο

6.6 IPMSC (International Property Measurement Stand-

Διεθνές σεμινάριο υψηλού επιπέδου την 1η και 2 Φε-

ards Coalition)

βρουαρίου 2017, με θέμα “Management of Claims and

Από τον Αύγουστο του 2014, ο Σύλλογος Πολιτικών Μη-

Disputes resolution under the FIDIC 1999 Conditions of

χανικών Κύπρου είναι εταίρος στο Διεθνή Συνασπισμό

Contract”,(Μοdule 2), στο Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ.

Προτύπων Μετρήσεων Ακινήτων (IPMSC - International
Property Measurement Standards Coalition).

Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν από το Γερμανικό Ινστιτούτο
Εκπαίδευσης «Nestor» (Nestor Bildungsinstitut GmbH), σε

Το IPMSC ιδρύθηκε σε συνάντηση που πραγματοποιήθη-

συνεργασία με το FIDIC και το Σύλλογό μας. Τα παρουσί-

κε στην Παγκόσμια Τράπεζα, στην Ουάσιγκτον το 2013,

ασαν οι διαπιστευμένοι διεθνείς εκπαιδευτές, Dr. Götz-

από μια ομάδα 36 επαγγελματικών μη κερδοσκοπικών

Sebastian Hök, Lawyer, Experienced Arbitrator και ο

οργανισμών από όλο τον κόσμο.

Robert Werth, Κριτής Διαφορών (Adjudicator).
Για πρώτη φορά, επαγγελματικοί φορείς και ιδρύματα
Σημαντική θεωρείται η συμφωνία ΣΠΟΛΜΗΚ-FIDIC για τη

έχουν έρθει μαζί για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν

μετάφραση των συμβολαίων FIDIC στην ελληνική γλώσ-

ένα νέο, διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη μέτρη-

σα. Ήδη έχει αρχίσει η μετάφραση της αναθεωρημένης

ση ακινήτων. Με αυτό τον τρόπο, οι επαγγελματίες ακι-

έκδοσης του 2017, του γνωστού ως “Yellow Book” Συμβο-

νήτων περιουσιών, καθώς και οι αγορές ακινήτων σε όλο

λαίου «FIDIC, Conditions of Contact for Plant and Design-

τον κόσμο, θα ωφεληθούν από μεγαλύτερη διαφάνεια

Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building

και συνέπεια στον τρόπο μετρήσεως που χρησιμοποιεί-

and Engineering Works designed by the Contractor”.

ται από όλους όσους εμπλέκονται με ακίνητη ιδιοκτησία,
αλλά και έχουν άμεσο ενδιαφέρον στην Οικοδομική Βι-

Την ευθύνη της μετάφρασης έχει αναλάβει Ομάδα Εργα-

ομηχανία.

σίας αποτελούμενη από τους πιο κάτω:
(α) Πλάτωνας Στυλιανού,

Επί του παρόντος, ο τρόπος μέτρησης ακινήτων - δηλαδή,

Πρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ και Συντονιστής Ομάδας Εργασίας

η περιοχή που περιλαμβάνεται σε μια μέτρηση χώρου,

(β) Δρ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης - Γενικός Ελεγκτής

όχι οι μονάδες μέτρησης - διαφέρει δραματικά μεταξύ

της Δημοκρατίας, Πολιτικός Μηχανικός και Οικονομολόγος

και εντός των διεθνών αγορών. Ανάλογα με τη μέθοδο

(γ) Νίκος Ηλία,

που χρησιμοποιείται, εμβαδόν δαπέδου ιδιοκτησίας μπο-

Δικηγόρος και Επιμετρητής Ποσοτήτων

ρεί να αποκλίνει κατά 24%, σύμφωνα με έρευνα της JLL.

(δ) Γιώργος Ιωάννου,

Τα νέα πρότυπα IPMS θα αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες

Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΟΛΜΗΚ

ασυνέπειες και θα φέρουν τις πρακτικές μέτρησης ακινή-

(ε) Βαρνάβας Λάμπρου,

των στην ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη εποχή του

τέως Γενικός Γραμματέας ΣΠΟΛΜΗΚ

21ου αιώνα.

Στα πλαίσια της εργασίας, μέλη της Ομάδας θα παραστούν

Τα νέα πρότυπα IPMS θα ωφελήσουν όλους τους χρήστες

στο Διεθνές Συνέδριο Χρηστών Συμβολαίων FIDIC που δι-

ακινήτων, είτε ιδιοκτήτες, εργολήπτες, διαχειριστές ή

οργανώνεται στο Λονδίνο από τις 4 μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου

επενδυτές. Θα επιστρέψει τη συγκριτική αξιολόγηση σε

2017. Στο συνέδριο, μεταξύ άλλων πολύ σημαντικών νέων

διεθνή χαρτοφυλάκια ακινήτων και θα ενισχύσει τα στοι-

παρουσιάσεων, θα γίνει και η παρουσίαση του αναθεωρη-

χεία που τροφοδοτούν την εκτίμηση και την ετοιμασία

μένου Συμβολαίου “Yellow Book”, έκδοσης 2017.

χρηματοοικονομικών εκθέσεων.
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Όλες οι οργανώσεις του Συνασπισμού έχουν δεσμευ-

αντικατασταθεί από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην

τεί για την υιοθέτηση των προτύπων IPMS, ενώ πολλές

Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κι-

εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και κυβερνήσεις, εκφρά-

νητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2015.

ζουν τώρα την πρόθεσή τους να πράξουν το ίδιο.
Σκοπός του ISHCCO είναι η διάχυση της τεχνογνωσίας και
6.7 ISHCCO (International Safety and Health Construction

εφαρμογή εναρμονισμένου πρότυπου εκπαίδευσης των

Coordinators Organization)

Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας. Αυτό θα διευκολύνει

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ εκπροσωπεί την Κύπρο στο Διεθνή Οργα-

τις διασυνοριακές δραστηριότητες και τις διαβουλεύσεις

νισμό Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας Κατασκευ-

μεταξύ των ευρωπαίων συντονιστών και θα δημιουργή-

ών «International Safety and Health Construction Co-

σει την απαραίτητη νομική προστασία στο σχεδιασμό,

ordinators Organization» (ISHCCO) από το 2013.

την κατασκευή, τη συντήρηση και την αποδόμηση των
κτιρίων και άλλων κατασκευών.

Ο Διεθνής Οργανισμός ISHCCO είναι ο Οργανισμός των
Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας Κατασκευαστικών

Στόχος του ISHCCO είναι η προστασία της ασφάλειας και

Έργων στην Ευρώπη ο οποίος αντιπροσωπεύει ένα σημα-

της υγείας στα εργοτάξια. Παράλληλα το ISHCCO προ-

ντικό ποσοστό οργανώσεων από Κράτη μέλη της Ευρω-

σφέρει, μέσω των Εθνικών Οργανώσεων – μελών του,

παϊκής Ένωσης, των οποίων τα μέλη δραστηριοποιούνται

ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, μεγαλύτερη πρα-

στο συντονισμό κατασκευαστικών έργων στην Ευρώπη.

κτική εμπειρία, καθώς και προώθηση επιστημονικών δυνατοτήτων και ειδικά την ενίσχυση της επαγγελματικής

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των κινδύνων σε σχέση

ταυτότητας των συντονιστών ασφάλειας και υγείας στην

με την εργασία, ρυθμίζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από

Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

την Οδηγία Πλαίσιο για τα θέματα ασφάλειας και υγείας
στην εργασία και τις Ειδικές Θυγατρικές Οδηγίες αυτής.

Η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Συντονι-

Η πρόληψη και ο συντονισμός των μέτρων ασφάλειας και

στών Ασφάλειας και Υγείας Κατασκευαστικών Έργων

υγείας στα κατασκευαστικά έργα, ρυθμίζονται από την

(ISHCCO) πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου και 1η

ειδική Οδηγία 92/57ΕΟΚ για τα εργοτάξια, στην οποία

Απριλίου 2017, στην Κοπεγχάγη όπου εκπροσώπησε τη

καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα καθήκοντα και ο ρόλος

Κύπρο, η Α΄ Αντιπρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ, Ευαγγελίτσα

των Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας. Με την Οδηγία

Τσουλόφτα.

αυτή έχει εναρμονιστεί η Κυπριακή Νομοθεσία από το
2002 και οι εναρμονιστικοί Κανονισμοί του 2002 έχουν

Οι εργασίες της Συνέλευσης περιελάμβαναν, μεταξύ
άλλων, συζήτηση για το προτεινόμενο έγγραφο της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας Πιστοποίησης για το καθορισμό ελαχίστων απαιτούμενων προσόντων για τους Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας από το ISHCCO καθώς
και για τις προτεινόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τροποποίηση των οδηγιών για τα θέματα ασφάλειας και
υγείας στην εργασία. Επίσης, έγιναν παρουσιάσεις από
την εκπρόσωπο της Δανίας για δράσεις που προωθούνται
από τη Δανία σε σχέση με τους Συντονιστές Ασφάλειας
και Υγείας καθώς και από τους χορηγούς του ISHCCO, τις

25 Γενική Συνέλευση Συλλόγου Πολιτικών Mηχανικών Κύπρου Συλλόγου

.21

22.

εταιρείες DOKA και HILTI σχετικά με τις ενέργειες τους

Αποστολή του WCCE είναι να διευκολύνει μια παγκόσμια

για σκοπούς προώθησης της ασφάλειας και υγείας μέσω

πλατφόρμα, όπου όλα τα μέλη είναι ίσα, ανεξάρτητα από

των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν.

την καταγωγή τους, με σκοπό την ανταλλαγή επαγγελματικών δεξιοτήτων, γνώσης, τεχνολογίας και πληροφορι-

Μετά από σχετική εισήγηση και παρουσίαση για τη Κύ-

ών σε όλο τον κόσμο, για την αντιμετώπιση των αναγκών

προ, έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΠΟΛΜΗΚ να φιλοξε-

και των ανησυχιών.

νήσει τη Γενική Συνέλευση του 2018 στη Κύπρο, η οποία
θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μαρτίου 2018.

Η συμμετοχή του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
στο WCCE πέρα από την ευκαιρία ενημέρωσης αλλά και

Οι παρουσιάσεις από τις Γενικές Συνελεύσεις 2016 και 2017

ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και εξελίξεων σε θέμα-

είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΣΠΟΛΜΗΚ για τα μέλη

τα που αφορούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς, προβάλλει

με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

τους Κύπριους Πολιτικούς Μηχανικούς και την Κύπρο γενικότερα στην παγκόσμια κοινωνία των Μηχανικών.

Η συμμετοχή του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στο ISHCCO, πέρα από την ευκαιρία ενημέρωσης

7.0 Συνεργασία με Ανώτατες Σχολές

αλλά και ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και εξελίξεων

7.1 Πανεπιστήμιο Κύπρου

και προώθησης των θέσεων του Συλλόγου σε θέματα

Ο Σύλλογος έχει αναπτύξει πο-

συντονισμού των θεμάτων ασφάλειας και υγείας, που

λύπλευρη συνεργασία με το

αφορούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς, προβάλλει τους

Πανεπιστήμιο Kύπρου και ιδι-

Κύπριους Πολιτικούς Μηχανικούς, το Σύλλογο μας και τη

αίτερα με το Τμήμα Πολιτικής

Κύπρο γενικότερα.

Μηχανικής και Μηχανικής Περιβάλλοντος, όσον αφορά στη

6.8 WCCE (World Council of Civil Engineers)

διοργάνωση

O ΣΠΟΛΜΗΚ, εκπροσωπεί την Κύπρο στο Παγκόσμιο

προγραμμάτων,

Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών «World Council of Civil

ων φοιτητών, υποστήριξη σε

Engineers» (WCCE).

ερευνητικά προγράμματα και

εκπαιδευτικών
βραβεύσε-

σε άλλους τομείς.
Το WCCE αποτελεί το διεθνή οργανισμό των Πολιτικών
Μηχανικών, που αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσο-

Στις 21.10.17 συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο

στό - περίπου 50% - όλων των οργανώσεων μηχανικής

Κύπρου και το Σύλλογο σεμινάριο με θέμα «Ωμόπλινθοι

σε όλο τον κόσμο, σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές

και Ομοπλινθοδομές», το οποίο πραγματοποιήθηκε με

επίπεδο.

μεγάλη επιτυχία στο χώρο του πανεπιστημίου. Προγραμματίζονται για τη νέα χρονιά και αρκετές νέες εκδηλώ-

Ο σκοπός του Πολιτικού Μηχανικού είναι να βελτιωθούν

σεις σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο.

οι συνθήκες διαβίωσης για όλη την ανθρωπότητα, και
αυτό μπορεί πιο εύκολα να επιτευχθεί, εάν Πολιτικοί Μη-

7.2 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

χανικοί σε όλον τον κόσμο μοιράζονται τις γνώσεις και

Η Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού

την εμπειρία τους από την εφαρμογή της τεχνολογικής

Πανεπιστημίου Κύπρου, βράβευσε για έκτη συνεχή χρο-

προόδου στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο σε όλο

νιά, τους Πρωτεύσαντες Προπτυχιακούς Φοιτητές και

τον κόσμο.

Φοιτήτριες των τριών Τμημάτων της.
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Ο Β’ Αντιπρόεδρος του ΚΔΣ Δημήτρης Χριστοφίδης και ο
Πρόεδρος του ΕΣ Λεμεσού του ΣΠΟΛΜΗΚ Βαλεντίνος Νεοφύτου, συμμετείχαν στην Τελετή Βράβευσης των Πρωτευσάντων Φοιτητών Πολιτικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ,
όπου απένειμαν βραβεία εκ μέρους του Συλλόγου. Η τελετή έλαβε χώρα τη Δευτέρα 19.06.2017, στη Λεμεσό.

8.1 Πιστοποιητικό Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων (ΠΤΕΚ)
7.3 Πανεπιστήμιο FREDERICK

Ο Σύλλογος, απέστειλε δελτία τύπου στα μέσα μαζικής

Ο Σύλλογος έχει αναπτύξει πολύπλευρη συνεργασία με

επικοινωνίας και σχετικές επιστολές σε όλους τους αρ-

το Πανεπιστήμιο FREDERICΚ και ιδιαίτερα με το Τμήμα

μόδιους φορείς του κράτους (01.08.17), αναφορικά με

Πολιτικών Μηχανικών.

το πιο πάνω θέμα όπου ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι είναι
επιτακτική ανάγκη η υιοθέτηση του ΠΤΕΚ.

Στις 08-09.09.2017, διοργανώθηκε στη Λεμεσό, με με-

Η θέση του Συλλόγου είναι ότι επιβάλλεται η νομοθετική

γάλη επιτυχία εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: Προ-

ρύθμιση της τακτικής επιθεώρησης των κτιρίων και έκ-

σεισμικός και Μετασεισμικός έλεγχος υφιστάμενων

δοσης σχετικού πιστοποιητικού επιθεώρησης το οποίο

κτηρίων, με εισηγητή τον καθηγητή του Πανεπιστημίου

αποτελεί το καλύτερο προληπτικό μέτρο αποφυγής κα-

FREDERICΚ, Δρ. Μίλτων Δημοσθένους.

ταστροφικών συμβάντων, τα οποία μπορούν να προκληθούν από σεισμούς και άλλες καταστροφές, των οποίων

7.4 Πανεπιστήμιο Νεάπολις

οι συνέπειες πέραν από τις οικονομικές ζημιές δυστυχώς

Ο Σύλλογος έχει αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με το

περιλαμβάνουν και την απώλεια ανθρωπίνων ζωών.

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και συζητούνται τρόποι
περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας αυτής. Στις 8 Δε-

Ο Πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ κλήθηκε για τηλεφωνική πα-

κεμβρίου θα συνδιοργανωθεί το «The INNOSEIS Research

ρέμβαση του στις 20.08.2017 στο κεντρικό δελτίο ειδή-

Project», μια συνεργασία 11 γνωστών ευρωπαϊκών πανε-

σεων του Capital όπου και ανέλυσε την κρισιμότητα του

πιστημίων για την ανάπτυξη νέων πρωτοπόρων μεθόδων

θέματος.

σεισμικής μόνωσης.

8.0 Επαγγελματικά Θέματα

Στη συνέχεια ετοιμάστηκαν και αποστάλθηκαν στις
4.09.2017 επιστολές σε κρατικούς αξιωματούχους βου-

Τα θέματα που αφορούν και επηρεάζουν άμεσα την

λευτές και υπουργούς οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με το

άσκηση του επαγγέλματος μας είναι, κυρίως, οι νομοθε-

θέμα, από τους οποίους ζητήθηκε συνάντηση για περαι-

τικές πρόνοιες, ρυθμίσεις και θέματα αμοιβών. Στη συνέ-

τέρω συζήτησή του θέματος. Οι επιστολές παραθέτονται

χεια αναφέρονται τα κυριότερα από αυτά:

αυτούσιες πιο κάτω:
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24.
Θέμα: Πιστοποιητικό τακτικής επιθεώρησης κτιρίων
Επιθυμούμε να αναφερθούμε στο πιο πάνω θέμα με αφορμή
τον πρόσφατο σεισμό στην Κω (20/07/17) όπου κτίρια κατέρρευσαν και ο απολογισμός περιλαμβάνει 2 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, την ολοκληρωτική καταστροφή 24όροφου κτιρίου από πυρκαγιά με δεκάδες νεκρούς, στο Λονδίνο
(14/06/17), την πρόσφατη κατάρρευση τριώροφης οικοδομής στην Ιταλία (07/07/17), τις πρόσφατες καταστροφές στη
Λέσβο (ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ με καταρρεύσεις σπιτιών,
17/06/17), την κατάρρευση 13όροφου κτιρίου στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου (01/06/17), καθώς και την κατάρρευση 7όροφου κτιρίου στο Ναϊρόμπι Κένυας (13/06/17) και να εισηγηθούμε την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τακτική επιθεώρηση
κτιρίων, από Πολιτικούς Μηχανικούς.
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) επισημαίνει για άλλη μια φορά ότι επιβάλλεται η νομοθετική ρύθμιση της τακτικής επιθεώρηση των κτιρίων και έκδοσης σχετικού
πιστοποιητικού επιθεώρησης το οποίο αποτελεί το καλύτερο
προληπτικό μέτρο αποφυγής παρόμοιων καταστροφικών συμβάντων, των οποίων οι συνέπειες περιλαμβάνουν πέρα από τις
οικονομικές ζημιές και την απώλεια ανθρωπίνων ζωών.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή θα πρέπει να προωθηθούν από την πολιτεία, το συντομότερο δυνατόν, οι κατάλληλες προληπτικές ενέργειες και όχι να
αναγκαστούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά ετεροχρονισμένα, αφού συμβούν τα καταστροφικά συμβάντα με όλες
τις ανεπιθύμητες καταστροφικές συνέπειες. Η έντονη σεισμική
δραστηριότητα της Ανατολικής Μεσογείου και η κακή ποιότητα μεγάλου μέρους των υφισταμένων κτιρίων στην Κύπρο, δεν
επιτρέπουν άλλη κωλυσιεργία, χρονοτριβή και δικαιολογίες.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους αλλά και το Κοινοβούλιο
οφείλουν να προωθήσουν την απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση και άλλες τυχόν ενέργειες που θα εξασφαλίσουν στους κατοίκους της Κύπρου προσωπική ασφάλεια και σιγουριά για τις
περιουσίες τους και ταυτόχρονα θα προστατεύσουν το Κράτος
από αχρείαστες δαπάνες αποκατάστασης των καταστροφικών
συνεπειών από ένα ανεπιθύμητο συμβάν σεισμού ή άλλο καταστροφικό συμβάν.
Θεωρούμε ότι μέχρι σήμερα, οι ενέργειες της Πολιτείας αναφορικά με τις επικίνδυνες οικοδομές, είναι πολύ αργοπορημένες
και «πυροσβεστικές», δηλαδή μετά που καθίσταται μία οικοδομή επικίνδυνη, ή ακόμα, μετά από κάποιο ατύχημα, λαμβάνονται κάποια ελάχιστα μέτρα τα οποία είναι απλά κάποια πρόχειρα μέτρα επίλυσης ή διαχείρισης μόνο του συγκεκριμένου
προβλήματος.
Η θέση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) είναι ότι, σαν πολιτεία και σαν κοινωνία, πρέπει να δράσουμε προληπτικά. Αυτό επιτυγχάνεται ΜΟΝΟ με την υιοθέτηση σοβαρών μέτρων που θα βοηθήσουν στην ολιστική επίλυση
του προβλήματος. Ένα από αυτά είναι η πιστοποίηση των οικοδομών μέσω της «τακτικής επιθεώρησης» των οικοδομών.
Το μέτρο αυτό θα βοηθήσει την εξάλειψη της κύριας γενεσιουργού αιτίας, της ύπαρξης επικίνδυνων οικοδομών, που είναι
η έλλειψη συντήρησης. Άλλες αιτίες ύπαρξης πολλών επικίνδυνων οικοδομών είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος
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του κτιριακού αποθέματος στην Κύπρο κατασκευάστηκε την
περίοδο μετά την τουρκική εισβολή (1974), όπου η πίεση για
στέγαση των προσφύγων, αλλά και οι νέες ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα, οδήγησαν στη μαζική κατασκευή οικοδομών
με χρήση ακατάλληλων αδρανών υλικών (λόγω απώλειας των
λατομείων Πενταδακτύλου). Επιπρόσθετα οι οικοδομές αυτές
μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν πριν την εφαρμογή του
πρώτου αντισεισμικού κανονισμού (1994) αλλά και της εισαγωγής του θεσμού της υποχρεωτικής επίβλεψης από Αρχιτέκτονα
και Πολιτικό Μηχανικό (1999).
Οι πιο πάνω επιβαρυντικοί παράγοντες, σε συνδυασμό με την
απουσία αποτελεσματικών νομικών μηχανισμών που να επιβάλλουν στους ιδιοκτήτες την συστηματική συντήρηση των κτιρίων τους, έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα χιλιάδες
επικίνδυνες οικοδομές οι οποίες χρήζουν άμεσης συντήρησης
ή δομικής επισκευής ή/και δομικής ενίσχυσης ή /και στατικής
και αντισεισμικής αναβάθμισης.
Η συγκεκριμένη νομοθέτηση θα αφορά προδιαγεγραμμένη
διαδικασία που θα έχει σαν κατάληξη την έκδοση του «Πιστοποιητικού Επιθεώρησης» ενός κτιρίου. Σκοπός της έκδοσης του «Πιστοποιητικού Επιθεώρησης» είναι να εντοπιστούν
και να καταγραφούν πιθανές στατικές, αντισεισμικές ή άλλες
ανεπάρκειες των κτηρίων και να ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης (το
δημόσιο (κράτος, δήμοι, ημικρατικοί οργανισμοί κλπ) ή ο ιδιώτης), οι οποίοι, με τη σειρά τους, θα πρέπει να υλοποιήσουν τις
παρατηρήσεις/εισηγήσεις των μελετητών. Το πιστοποιητικό θα
πρέπει να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα
με το είδος και τη χρήση του κτιρίου, με ευθύνη του ιδιοκτήτη
και θα πρέπει να απαιτείται από την πολιτεία για τη μεταβίβαση
ή ενοικίαση των οικοδομών. Επίσης, θα πρέπει να απαιτείται η
έκδοσή του ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι «πιστοποιητικού
τελικής έγκρισης».
Η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού επιθεώρησης, ενδεικτικά, μπορεί να περιλαμβάνει:
Σε πρώτο στάδιο (πρωτοβάθμιος έλεγχος) οπτικούς και διερευνητικούς ελέγχους αναφορικά με τη στατική και αντισεισμική
επάρκεια του κτιρίου, τη σταθερότητα των μη φερόντων στοιχείων του, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του, της
πυρασφάλειας και των μέτρων ασφάλειας και υγείας. Αν το κτίριο κριθεί ικανοποιητικό, μετά και τις παρατηρήσεις / εισηγήσεις των μελετητών, εκδίδεται το πιστοποιητικό επιθεώρησης.
Αν, από στατικής / αντισεισμικής άποψης, κριθεί ότι το κτίριο
δεν είναι ικανοποιητικό, τότε διενεργούνται ο δευτεροβάθμιος
και, αν απαιτείται, ο τριτοβάθμιος έλεγχος, όπου απαιτούνται
περισσότεροι σε βάθος έλεγχοι, έρευνες, ή και σχεδιασμοί ενίσχυσης, ή και αναβάθμισης του κτιρίου, εάν κριθεί ότι χρειάζεται από τον Μηχανικό ή αν το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης.
Πέραν των πιο πάνω, με την υιοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης, θα επιτευχθεί η αύξηση της διάρκειας ζωής των κτιρίων,
θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ασφαλή ενεργειακή
αναβάθμιση των οικοδομών και συνεπώς μείωση του ενεργειακού κόστους, θα αναβαθμίσει τις πόλεις μας αισθητικά και θα
τονώσει τον κατασκευαστικό τομέα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περεταίρω διευκρίνιση.

8.2 Τροποποίηση του «Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου»

Επίσης, συναντήσεις έγιναν για θέματα όπως η τροποποί-

και του «Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου».

ηση του καταστατικού του Συλλόγου, η συνδιοργάνωση

Στις (04.09.17) στάλθηκε επιστολή προς την Πρόεδρο

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η μετάφραση των Συμβο-

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών με θέμα: Τρο-

λαίων FIDIC και άλλα επαγγελματικά θέματα.

ποποίηση του «Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου» και
του «Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου».

9.2 Συνάντηση του Προέδρου με τον κ. Νίκο Μεσαρίτη
Πρόεδρο του ΣΑΕ (13.01.17)

Στην επιστολή μας ζητούσαμε να μας καλούν στις συνε-

Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της ανοικοδόμησης

δρίες της επιτροπής για να εκφράζουμε τις θέσεις μας.

της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, η μέχρι σήμε-

«Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου έχει εκφρά-

ρα πορεία, οι Εργασίες της εν λόγω Επιτροπής κ.α.

σει κατά καιρούς θέσεις και απόψεις για το θέμα και δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς

9.3 Συνάντηση Προέδρου με ΟΣΕΟΚ (25.01.17 & 20.09.17)

για την διαμόρφωση των προνοιών των συγκεκριμένων

Έγινε συνάντηση της ομάδας κοινής δράσης επαγγελμα-

νομοθεσιών. Επίσης, ζητήθηκε σε μελλοντικές συνεδρί-

τικών, επιστημονικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων

ες της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής να κληθεί
και εκπρόσωπος του Συλλόγου μας».
Τροποποίηση του «Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου» και
του «Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου».

για ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέματα και στόχοι:
1. Εκτέλεση εργασιών επέκτασης ή ανακαίνισης ξενοδοχειακών μονάδων ή άλλων εγκαταστάσεων, από μη αδειούχα πρόσωπα. – Υπάρχει ανάγκη υποβολής αιτήσεων
για εξασφάλιση σχετικής άδειας για τα έργα ανακαίνισης

Αξιότιμη κυρία,
Έχουμε πληροφορηθεί από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου - ΕΤΕΚ για την πρόθεση σας για τροποποίηση του
«Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου» και του «Περί Πολεοδομίας
και Χωροταξίας Νόμου».

και τήρησης Μητρώου Μελετητών και εκτέλεσης από εγ-

Επειδή για σειρά θεμάτων που περιλαμβάνονται στους συγκεκριμένους νόμους, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
έχει εκφράσει κατά καιρούς θέσεις και απόψεις και επειδή θεωρούμε ότι αποτελούν υψίστης σημασίας θέματα για την κοινωνία δηλώνουμε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας για την
διαμόρφωση των προνοιών των συγκεκριμένων νομοθεσιών.

θηκε η αταξία που παρατηρείται τόσο ως προς τη διαδι-

γεγραμμένους, αδειούχους εργολήπτες.
2. Σχετικά με τις Ενεργειακές Αναβαθμίσεις, επισημάνκασία υποβολής αίτησης και χρηματοδότησης κατά τη
διάρκεια που βρίσκονται σε ισχύ τα σχετικά σχέδια, όσο
και ως προς τις Εταιρείες που εκτελούν τις εργασίες.

Παράλληλα θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα, αν σε μελλοντικές συνεδρίες της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής κληθεί και
εκπρόσωπος του Συλλόγου μας.

3. Αναφορικά με το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, κοινή ήταν η

9.0 Συναντήσεις – Εκπροσωπήσεις σε Εκδηλώσεις

τους τομείς, σε σχέση με την Οικοδομική Βιομηχανία.

εκτίμηση ότι χρειάζεται βελτιώσεις – να επεκταθεί σε όλους

9.1 Συναντήσεις με το Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου
Έγιναν πολλές συναντήσεις με το Νομικό Σύμβουλο του

4. Υφυπουργείο Ανάπτυξης – να ερευνηθεί πώς προχωρά

Συλλόγου για συζήτηση των διαφόρων θεμάτων, όπως

και κάτω από ποια φιλοσοφία.

την εγγραφή του Συλλόγου στο ΦΠΑ, στις οποίες συμμετείχαν και ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ειδικός σε θέματα εγ-

5. Να προστεθούν επιπλέον παράμετροι στα Συμβόλαια

γραφής εταιριών, η λογίστρια του Συλλόγου και τα Μέλη

της ΜΕΔΣΚ ως ασφαλιστικές δικλείδες, προς βελτίωση

της ad hoc επιτροπής ΦΠΑ.

των συνθηκών της Οικοδομικής Βιομηχανίας.
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6. Να παταχθεί η παράνομη – αδήλωτη εργασία – φτηνό

16. Επιπλέον προβλήματα του τομέα που θα πρέπει να

εργατικό δυναμικό. Έγινε αναφορά στο προσχέδιο Νο-

συμπεριληφθούν – Έγκαιρη πληρωμή Συντελεστών Οικο-

μοσχεδίου που συζητείται ανάμεσα στην Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και

δομής (Μελετητές – Εργολάβοι) – Άμεση αντιμετώπιση

τις Συντεχνίες Οικοδόμων Π.Ε.Ο., Σ.Ε.Κ. και Δ.Ε.Ο.Κ..

των διαφορών – Δημιουργία Τεχνικών Δικαστηρίων –
Γρήγορη έκδοση Αδειών Οικοδομής.

7. Να γίνει προσπάθεια μείωσης της ανεργίας και να δοθεί
προτεραιότητα στην εργοδότηση κυπρίων εργαζομένων.

9.4 Συμμετοχή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής (21.02.17)

8. Να υπάρξει περισσότερος συντονισμός από μέρους των

Στη συνάντηση παρευρέθηκε το Μέλος του ΚΔΣ Μίλος

εργοληπτικών εταιρειών, για καταπολέμηση των χαμηλών

Ίλιτς.

τιμών και ανάληψη των έργων από υπεργολάβους.
9. Θέση συνδικαλιστικής πλευράς για δημιουργία Μητρώου Υπεργολάβων – Διαφωνία Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. με την προχειρότητα την οποία επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί στο
παρελθόν.
10. Όλοι μαζί να συμβάλουν, ώστε να τηρούνται τα βασικά ζητήματα για τους εργαζόμενους, όπως Μέτρα και
Κανονισμοί Ασφάλειας και Υγείας και Πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης.
11. Αναφορά στη σημαντικότητα της Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων – Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από
την ΑνΑΔ.
12. Να επεκταθούν ακόμη περισσότερο τα Φορολογικά
Κίνητρα.
13. Τέθηκε όχι μόνο για προβληματισμό αλλά και σαν
πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να εξεταστεί, η εξευτελιστική μείωση των μισθών κυρίως του επιστημονικού
προσωπικού, αλλά και του εργατικού δυναμικού.

9.5 Συνάντηση Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
με το Δήμαρχο Λευκωσίας (24.04.17)
Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, αποτελούμενη από τον Πρόεδρό του, Πλάτωνα
Στυλιανού και αξιωματούχους του Κεντρικού Διοικητικού
Συμβουλίου, είχε συνάντηση με το Δήμαρχο Λευκωσίας
κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη και εκπροσώπους των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017, στο Δημαρχείο Λευκωσίας,
σε ιδιαίτερα καλό κλίμα και ήταν πολύ εποικοδομητική. Οι
εκπρόσωποι του Συλλόγου ζήτησαν να ενημερωθούν για
τα διάφορα έργα του Δήμου Λευκωσίας που βρίσκονται σε
εξέλιξη ή/και προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στο σύντομο μέλλον. Ιδιαίτερα, συζητήθηκε η πορεία του έργου
της Πλατείας Ελευθερίας καθώς και το θέμα της διέλευσης ή όχι οχημάτων από την γέφυρα της Πλατείας.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου εξέφρασαν την αντίθεση
τους στην απόφαση για την διέλευση οχημάτων από τηγέφυρα της Πλατείας. Επίσης, συζητήθηκαν τα προβλήματα ολοκλήρωσης της ανέγερσης του νέου κτιρίου στέγασης του Δήμου. Επιπρόσθετα, έγινε ενημέρωση για τα

14. Σημασία της αναβάθμισης των υποδομών (ηλεκτρι-

προγραμματιζόμενα έργα του Δήμου όπως η ανάπλαση

κού, υδροδότησης, αντιπλημμυρικά έργα κ.α.), για την

του χώρου του παλιού ΓΣΠ καθώς και τα διάφορα κυκλο-

πορεία της ανάπτυξης. Θα πρέπει να διορθωθεί η μέχρι

φοριακά έργα.

στιγμής αταξία που υπάρχει.
Τέλος, συζητήθηκε το θέμα της βελτίωσης των συμβολαί15. Έλεγχος στατικής επάρκειας του κτιρίου πριν τις

ων και των διαδικασιών υλοποίησης και παρακολούθησης

ενεργειακές αναβαθμίσεις.

έργων του δημοσίου, το θέμα της τακτικής επιθεώρησης
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δημόσιων κτιρίων και αποτελεσματικής διαχείρισης των

στοφίδη συναντήθηκε με το Σύνδεσμο Εργολάβων Οικο-

επικίνδυνων οικοδομών, της περιόδου εγγύησης των έρ-

δομών Λεμεσού στα γραφεία του Συνδέσμου στη Λεμε-

γων μετά την ολοκλήρωση τους αλλά και τρόποι ενίσχυ-

σό. Συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέματα:

σης της συνεργασίας του Συλλόγου με το Δήμο.

1. Αξιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών εργολάβων
2. Παράνομες ανακαινίσεις κτιρίων χωρίς την εμπλοκή

9.6 Συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών (04.04.17)
Αντιπροσωπεία του Συλλόγου αποτελούμενη από τον
Πλάτωνα Στυλιανού, Ανδρέα Θεοδότου και Γιώργο Δημητρίου συναντήθηκαν με τον Χριστόφορο Χατζηττοφή στο
Υπ. Εξωτερικών για συζήτηση του θέματος της 65ης ΓΣ

μηχανικών και εργολάβων
3. Καθυστερήσεις στην έκδοση πιστοποιητικών πληρωμών και οδηγιών πρόσθετων εργασιών
4. Καταχρηστικές επεμβάσεις στους όρους των συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ.

του ECCE στην Τουρκία καθώς και για γενική καθοδήγηση
στο θέμα των διεθνών εκπροσωπήσεων.

Συμφωνήθηκε όπως οργανωθούν συναντήσεις κοινής
αντιπροσωπίας των εργολάβων, μηχανικών και αρχιτε-

9.7 Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις του Παγκύπρι-

κτόνων με όλες τις τοπικές αρχές για συζήτηση των προ-

ου Συνδέσμου Επιχειρηματιών ανάπτυξης γης (23.05.17)

βλημάτων του κατασκευαστικού κλάδου.

και ΣΠΜΑΚ (13.10.17)
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου συμμετείχε και απεύθυνε χαι-

9.11 Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών

ρετισμό στις συγκεκριμένες Γενικές Συνελεύσεις.

Μηχανικών Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Ιωάννη Ιωάννου
(27.09.17)

9.8 Τελετή Βράβευσης των Πρωτευσάντων Φοιτητών/

Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Ανδρέ-

τριών της Σχολής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ (19.06.17) και

ας Θεοδότου και συζητήθηκε η συνδιοργάνωση σεμιναρί-

του Πανεπιστημίου Νεάπολις (29.09.17)

ου που πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2017. Παρόν

Ο β’ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτρης Χριστοφί-

ήταν και ο Δρ. Χαρμπής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

δης παρευρέθηκε και παρέδωσε βραβεία.
9.12 Συμμετοχή στο 5ο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας (9 & 10.05.17)
Ο Σύλλογος εκπροσωπήθηκε σε Προεδρείο του Συνεδρίου από τον Γενικό Γραμματέα Ανδρέα Θεοδότου.

10 Γενικά Θέματα
9.9 Συνάντηση Προέδρου με Συμβούλιο Αποκατάστασης

10.1 Συνεχής Συνεργασία με Νομικό Σύμβουλο

και Επανεγκατάστασης Αμμοχώστου (ΣΑΕ) (03.05.17)

Συνεχίζεται η άριστη συνεργασία του Συλλόγου με το
Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες.

9.10 Συνάντηση με το Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών

Εκ μέρους του Δικηγορικού γραφείου ο Νομικός Σύμ-

Λεμεσού (12.09.17)

βουλος κ. Γιώργος Ιωάννου παρέχει στο Σύλλογο, νομι-

Αντιπροσωπεία του ΣΠΟΛΜΗΚ αποτελούμενη από τους

κές συμβουλές για διάφορα επαγγελματικά θέματα που

Βαλεντίνο Νεοφύτου, Αντώνη Γιαπάνη και Δημήτρη Χρι-

προκύπτουν, προωθά την πρόταση για τροποποίηση του
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Καταστατικού του Συλλόγου στον Έφορο Σωματείων,

που ανταλλάχθηκαν με το Γραφείο του Έφορου Σωμα-

συμμετέχει στην ομάδα για μετάφραση των Συμβολαί-

τείων, Γενικό Εισαγγελέα και το Δικηγορικό Γραφείο, δυ-

ων FIDIC στα Ελληνικά και συμμετείχε το 2016 και 2017

στυχώς η τροποποίηση δεν έγινε αποδεκτή και ο Γενικός

στη συνεχή εκπαίδευση των μελών μας ως εισηγητής στη

Εισαγγελέας υπέδειξε πως δεν είναι επιτρεπτό να γίνουν

σειρά σεμιναρίων που έγινε με θέμα τα οικοδομικά συμ-

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του καταστατικού του Συλ-

βόλαια.

λόγου σε Γενική Συνέλευση, στην οποία παρευρίσκονται
λιγότερα από τα μισά μέλη του Συλλόγου.

10.2 Προσπάθεια Τροποποίησης / Εκσυγχρονισμού του
Καταστατικού

Στις 21.12.2015 ο νομικός μας σύμβουλος απέστειλε

Μέσα από τις μεγάλες εξελίξεις της εποχής μας, προέ-

επιστολή στον Έφορο Σωματείων, (Γενικό. Διευθυντή

κυψε η ανάγκη για εκσυγχρονισμό/τροποποίηση του κα-

Υπουργείου Εσωτερικών), όπου του ζητούσε συνάντηση

ταστατικού μας, το οποίο συντάχθηκε το 1992. Έκτοτε

για οριστική επίλυση του θέματος. Στις 25.01.2016 απέ-

έγιναν αρκετές προσπάθειες για τροποποίηση του κατα-

στειλε εκ νέου επιστολή στην οποία λάβαμε απάντηση η

στατικού, χωρίς δυστυχώς κάποιο αποτέλεσμα.

οποία επεξηγεί τα προβλήματα και τη σχετική διαδικα-

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:

σία που πρέπει να ακολουθηθεί. Ο Δρ. Αντώνης Αντωνίου
εκπρόσωπος του Γενικού Διευθυντή του Υπ. Εσωτερικών
αναφέρει μεταξύ άλλων ότι βάση του ισχύοντος νόμου
δεν υπάρχει νόμιμη δυνατότητα αντιμετώπισης του ζητήματος. Επίσης αναφέρει ότι μπορεί να γίνει αίτηση στο
δικαστήριο ώστε να δοθεί δυνατότητα στο ΣΠΟΛΜΗΚ να
προωθήσει τη διαδικασία Τροποποίησης του καταστατικού παρουσίας του 1/5 των μελών του.

22.01 Τροποποιήσεις του Καταστατικού μπορούν να γίνουν από: α) Ετήσια ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ενημερωθήκαμε από το νομικό

οποία παρευρίσκονται 100 τουλάχιστο μέλη του Συλ-

μας Σύμβουλο ότι ψηφίστηκε Τροποποίηση στον Περί Σω-

λόγου και με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων, ή

ματείων Νόμο. Ελπίζουμε ότι η τροποποίηση αυτή θα δώ-

β) Ψηφοφορία δια αλληλογραφίας στην οποία θα ψηφί-

σει τις απαιτούμενες λύσεις όσον αφορά κάποια σημεία

σουν 100 τουλάχιστον μέλη και με πλειοψηφία δύο τρί-

στο καταστατικό μας, τα οποία εδώ και χρόνια επιθυμού-

των των ψηφισάντων.

με να τροποποιήσουμε. H νέα νομοθεσία προβλέπει τις
υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα των σωματείων,

22.02 Οι τροποποιήσεις θα συνιστούν απόφαση Ετήσιας

των μελών τους και του Διοικητικού τους Συμβουλίου.

ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και θα έχουν εφαρμογή

Πλέον καθίσταται υποχρεωτική η τήρησης μητρώου με-

μετά την έγκριση και εγγραφή τους από τις αρμόδιες αρ-

λών η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται στο έφορο σω-

χές, σύμφωνα με τον Νόμο.

ματείων. Επίσης, η τήρηση λογιστικών βιβλίων τα οποία
περιέχουν με ακρίβεια και λεπτομέρεια όλες τις πράξεις

Το Μάρτιο του 2014, ζητήθηκε από το Δικηγορικό Γρα-

των δοσοληψιών των σωματείων καθίσταται υποχρεωτι-

φείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, να υποβά-

κή και θα πρέπει τα μέλη της διοίκησης με τη λήξη του οι-

λει στο γραφείο του Έφορου Σωματείων την τροποποί-

κονομικού έτους να διαβιβάζουν στον έφορο σωματείων

ηση του άρθρου 22:00. Μετά από διάφορες επιστολές

τους εν λόγω λογαριασμούς.
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Ενόψει της νέας νομοθεσίας θα πρέπει όλα τα σωματεία

Υπουργείου Εσωτερικών και της Πολιτικής Άμυνας για το

και ιδρύματα συμπεριλαμβανομένου του Συλλόγου μας

υπό αναφορά Σχέδιο και πιέζει στο βαθμό που μπορεί για

να τροποποιήσουν το καταστατικό τους ούτως ώστε να

την άμεση ετοιμασία του τελικού σχεδίου.

συνάδει με τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας. Γι’ αυτό το

Το τελικό/αναθεωρημένο Σχέδιο ετοιμάζεται από το

λόγω ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τον νομικό του

Υπουργείο Εσωτερικών και αναμένουμε ότι στη συνέχεια

Σύμβουλο εργάζεται πάνω στο θέμα αυτό με σκοπό την

θα αποσταλεί, εκτός των άλλων εμπλεκόμενων μερών

αναπροσαρμογή των προνοιών του καταστατικού μας και

και στο Σύλλογο, για να εκφράσει τις δικές τους απόψεις/

τη συμμόρφωση μας με τις διατάξεις της νέας νομοθεσί-

θέσεις επί του όλου θέματος.

ας. Αναμένουμε με το νέο χρόνο να έχουμε νέα εισήγηση
από τους Δικηγόρους μας για το θέμα αυτό και η οποία

Ο Σύλλογος μετά από σχετική πρόταση του Υπουργείου

θα πρέπει να συζητηθεί εκτενώς σε μια έκτακτη Γενική

Εσωτερικών, δημιούργησε διμελείς ομάδες, οι οποίες θα

Συνέλευση του Συλλόγου μας.

συμμετέχουν κάτω από τη Διεύθυνση του Γενικού Συντονιστή, με βάση τις σχετικές παραμέτρους του Σχεδίου,

10.3 Ειδικό Σχέδιο Εγκέλαδος Πολιτικής Άμυνας

για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκαλούνται

Ο Σύλλογος βρίσκεται σε επαφή με Λειτουργούς του

από ένα καταστρεπτικό σεισμό ή άλλη καταστροφή.

Παραρτηματα
Παράρτημα 1: Επιτροπές ΣΠΟΛΜΗΚ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Δημήτρης Χριστοφίδης (Συντονιστής), Αντώνης Γιαπάνης,

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Βαλεντίνος Νεοφύτου

Ανδρέας Θεοδότου (Συντονιστής), Αντώνης Γιαπάνης,

Η επιτροπή έχει προβεί σε σειρά εισηγήσεων οι οποίες έχουν μπει
σε σειρά προτεραιότητας και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους.

Βαλεντίνος Νεοφύτου, Γιάννος Πουμπουρής, Κυριάκος Τσουπανής

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ &

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ & ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΗΜΕΡΟΛOΓΙΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Βαλεντίνος Φακοντής (Συντονιστής), Γιάννης Περικλέους,

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα (Συντονίστρια), Γιάννος Πουμπουρής,

Έλενα Σοφοκλέους, Ελευθέριος Ελευθερίου,

Έφη Καλλή, Δημήτρης Χριστοφίδης, Παντελής - Χρίστος

Ευανθία Φράγκου, Σάββας Βραχίμης, Τηλέμαχος Κκολός

Παντελή, Φλώρος Παντελή, Χαράλαμπος Κάγκας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα (Συντονίστρια),
Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Μίλος Ίλιτς, Πανίκος Φλουρής

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

Ανδρέας Θεοδότου (Συντονιστής), Δημήτρης Χριστοφίδης,

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα

Κλεόπας Παπανικολάου (Συντονιστής), Βαλεντίνος Φακοντής,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

FIDIC
Πλάτωνας Στυλιανού (Συντονιστής), Βαρνάβας Λάμπρου,
Γιώργος Ζ. Γεωργίου, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, Νίκος Ηλία

Βαρνάβας Βαρνάβα, Γιάννος Πουμπουρής, Γιώργος Ηλία,
Δημήτρης Χριστοφή, Μίλος Ίλιτς, Πάρις Σκούλουκος

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΥΔΑΤΙΚΟΥ

Πλάτωνας Στυλιανού (Συντονιστής), Άντης Σφήκας,

Δημήτρης Χριστοφή (Συντονιστής), Γιάννης Αρμεύτης,

Άντρος Τσέλεπος, Γιώργος Δημητρίου, Πάρις Σκούλουκος,

Χαράλαμπος Καρτακούλης, Χαράλαμπος Κάγκας

Φλώρος Παντελή
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Παράρτημα 2: Εκπροσωπήσεις σε διάφορες Επιτροπές Κύπρου
EΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΔΣΚ και ΜΕΤΕ (2015 – 2017)
Νίκος Νεοκλέους

ΣΠΟΛΜΗΚ

ΜΕΔΣΚ

Κυριάκος Τσιουπανής

ΣΠΟΛΜΗΚ

ΜΕΤΕ

Κώστας Αλλαγιώτης

ΣΠΟΛΜΗΚ

ΜΕΔΣΚ

Πλάτωνας Στυλιανού

ΣΠΜΑΚ

ΜΕΔΣΚ

Aνδρέας Θεοδότου

ΣΠΟΛΜΗΚ

ΜΕΤΕ

Πάρις Σκούλουκος

ΣΠΜΑΚ

ΜΕΤΕ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΠΜΑΚ (2015 – 2017)
(εκάστοτε Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και Α’ Αντιπρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ)

Πλάτωνας Στυλιανού, Ανδρέας Θεοδότου

Εθνική Επιτροπή CYS/TE 17 – Ασφαλτικό Σκυρόδεμα
Γιάννης Περικλέους

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα

Εθνική Επιτροπή TE 18 – Ευρωκώδικες –
Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 02 για τα Αμμοχάλικα –
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
Ανδρέας Θεοδότου

Μαρία Παπά – Παναγιωτίδου

Εθνική Επιτροπή TE 04 – Στοιχεία Τοιχοποιίας από
Άργιλο – Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 24 για τα Τούβλα – Κυπριακός
Οργανισμός Τυποποίησης
Πάρις Σκούλουκος

Πάρις Σκούλουκος

Επιτροπή Ειδικότητας Πολιτικής Μηχανικής στο ΕΤΕΚ
Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 05 για το Φυσικό Λίθο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
Χρίστος Σιαθάς

Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 06 για το Σκυρόδεμα –
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
Μιχάλης Πίττας

2014-2017
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου - Μέλος
Βαλεντίνος Νεοφύτου - Μέλος

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Εφαρμογή
των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης
των Κτηρίων Νόμων
Μίλος Ίλιτς

Επιτροπή ΕΤΕΚ – Πρότυπη Μέθοδος Επιμέτρησης
Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 15 για τους Χάλυβες Οπλισμού
Σκυροδέματος – Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Μιλένα Καπίρη

Σάββας Παναγιώτου

Ειδικό Σχέδιο Εγκέλαδος
για την Αντιμετώπιση Καταστρεπτικού Σεισμού

Εθνική Επιτροπή CYS/TE 14 – Προκατασκευασμένα

Ανδρέας Κωνσταντινίδης - Γενικός Συντονιστής
Χαράλαμπος Καρτακούλλης - Επαρχία Λευκωσίας
Γιάννης Περικλέους - Επαρχία Λεμεσού
Βασίλης Βασιλείου - Επαρχία Λάρνακας
Ξενάκης Χατζηρακλέους - Επαρχία Αμμοχώστου

Υλικά από Σκυρόδεμα
Γιάννης Περικλέους
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ΑΡ.

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΝΟΜΑ

ΑΡ.

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΝΟΜΑ

1

Βάση Σχεδιασμού &
Δράσεις

Βαλεντίνος Νεοφύτου,
Αντώνης Τουμαζής

5

Ξύλινες Κατασκευές

Μιχάλης Ευαγγέλου,
Μιχάλης Πήττας

2

Κατασκευές από
Σκυρόδεμα

Έφη Καλλή,
Νίκος Καλαθάς

6

Κατ. Φέρουσας
Τοιχοποιίας

Μιχάλης Ευαγγέλου,
Alberto Farinola

3

Χαλύβδινες Κατασκευές

Ανδρέας Θεοδότου,
Νίκος Καλαθάς

7

Γεωτεχνικός Σχεδιασμός

Έλενα Σοφοκλέους,
Σάββας Βραχίμης

4

Σύμμεικτες Κατασκευές

Πλάτωνας Στυλιανού,
Ανδρέας Θεοδότου

8

Αντισεισμικός Σχεδιασμός

Πλάτωνας Στυλιανού,
Πάρις Σκούλουκος

9

Κατασκευές από
Αλουμίνιο

Χρίστος Ευσταθιάδης

Παράρτημα 3: Εκπροσωπήσεις σε Ευρωπαϊκούς ή
και Διεθνείς Οργανισμούς
Εκπροσωπήσεις σε Ευρωπαϊκούς / Διεθνείς Οργανισμούς
ECCE - Γιώργος Δημητρίου, Πλάτωνας Στυλιανού
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

Παράρτημα 4: Εκδηλώσεις / Δραστηριότητες
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο - Εκδηλώσεις ΚΔΣ
1. FIDIC Module 2: «Management of Claims and Disputes
resolution under the FIDIC 1999 FIDIC Conditions of
Contract” (01&02.02.17)
2. Σειρά Σεμιναρίων με θέμα «Διαχείριση Οικοδομικού
Συμβολαίου» (04.10.16-21.02.17)
3. Σεμινάριο με θέμα «Επερχόμενες αλλαγές στον Ευρωκώδικα 8» (28.04.17)
4. Διεθνές Συνέδριο Α&Υ (26&27.05.17)
5. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προσεισμικός και Μετασεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κτηρίων (08&09.06.17)
6. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Eυρωκώδικας 8 Μέρος 1
Πρόνοιες και Εφαρμογή (28&29.09.2017)
7. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Σύγχρονες Τάσεις
στις Μεταλλικές Κατασκευές: Μόρφωση, Σχεδιασμός,
Αποτίμηση και Αναβάθμιση» (23&24.06.17)
8. Διαγωνισμός Λογοτύπου για το Εκπαιδευτικό Κέντρο
ΣΠΟΛΜΗΚ (03-04.17)
9. Εκπαιδευτική Ημερίδα Ωμόπλινθοι και Ωμοπλινθοδομές (21.10.17)
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.31

32.

Εκδηλώσεις – Με υποστήριξη ΣΠΟΛΜΗΚ

Επαρχιακό Τμήμα Λεμεσού

1. Two-day Introductory Course in Construction Adjudica-

1. Πάρτι υποδοχής Νέου Χρόνου (01.02.17)

tion (17 &18.05.17)
2. Ψηλά Κτήρια, Α&Υ στα Στάδια Μελέτης και Εκτέλεσης
(14.01.17)
3. Έκθεση Constructions (12.05-14.05.17)

2. Πάρτι για παρουσίαση των υποψηφίων για τις εκλογές
ΕΤΕΚ (08.06.17)
3. Επίσκεψη στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο
(11.11.17)

4. Έκθεση Ιδανική Κατοικία (29.09-01.10.2017)

Επαρχιακό Τμήμα Λάρνακας-Αμμοχώστου

5. The INNOSEIS Research Project (08.12.2017)

1. Πάρτι υποδοχής Νέου Χρόνου (18.01.17)

Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσίας-Κερύνειας

2. Πάρτι για παρουσίαση των υποψηφίων για τις εκλογές

1. Αναδάσωση περιοχής Σολέας (08.01.17)
2. Καρναβαλίστικο Πάρτι (24.02.17)
3. Πάρτι για παρουσίαση των υποψηφίων για τις εκλογές
ΕΤΕΚ (07.06.17)
4. Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «Αρχαίες Κατασκευές της Κύπρου»
5. Παγκύπριος Χορός (03.11.17)
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ΕΤΕΚ (09.06.17)
3. Καλοκαιρινό Πάρτι συνδιοργάνωση με το Σύνδεσμο
Εργολάβων
4. Επίσκεψη στη Μαρίνα Αγίας Νάπας (14.10.17)
Επαρχιακό Τμήμα Πάφου
1. Πάρτι για παρουσίαση των υποψηφίων για τις εκλογές
ΕΤΕΚ (02.06.17)

