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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΚΔΣ)
Στην 27η Ετήσια (Εκλογική) Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 14.12.2019,
εξελέγησαν τα πιο κάτω Μέλη του ΚΔΣ, τα οποία αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση,
συνεδρίασαν και καταρτίστηκαν σε σώμα, ως ακολούθως:

Ανδρέας Θεοδότου

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα

Νικόλας Κυριακίδης

Πρόεδρος

Α’ Αντιπρόεδρος

Β’ Αντιπρόεδρος

Το πιο πάνω Συμβούλιο έχει
διετή θητεία, η οποία λήγει
το Δεκέμβριο 2021, όπου και
θα διεξαχθούν εκλογές για
ανάδειξη νέου ΚΔΣ.
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Βαρνάβας Λάμπρου

Ανδρέας Κωνσταντινίδης

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Ταμίας

Έλενα Σοφοκλέους

Γιάννος Πουμπουρής

Μέλος

Μέλος
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Εκπρόσωποι των Επαρχιακών Συμβουλίων στο ΚΔΣ, οι οποίοι
εξελέγησαν από τις Επαρχιακές Γενικές Συνελεύσεις:

Λεόντιος Κούστρουππος

Ρογήρος Ίλλαμπας

Μέλος
Επαρχιακό Συμβούλιο
Λευκωσίας – Κερύνειας

Μέλος
Επαρχιακό Συμβούλιο
Λεμεσού

Ευάνθης Καζαντζής

Παναγιώτης Κυριάκου

Μέλος
Επαρχιακό Συμβούλιο
Λάρνακας - Αμμoχώστου

Μέλος
Επαρχιακό Συμβούλιο Πάφου
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητέ Πρόεδρε του ΕΤΕΚ,
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Είναι με πολύ μεγάλη χαρά που σας καλωσορίζω στην
28η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών Κύπρου, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία
του Συλλόγου μας πραγματοποιείται διαδικτυακά. Οι
συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και τα περιοριστικά
μέτρα που έχουν επιβληθεί δεν μας έδιναν τη δυνατότητα να
διεξαχθεί με φυσική παρουσία.
Το παρόν Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, ένα χρόνο μετά την εκλογή
του, έχει να επιδείξει ένα αξιοθαύμαστο έργο παρά τις
δύσκολες συνθήκες που βιώσαμε, τόσο στη χώρα μας, όσο
και σε ολόκληρο τον κόσμο με τα περιοριστικά μέτρα που
έχουν εφαρμοστεί ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτής ο Σύλλογος μας
συνέχισε να διοργανώνει εκδηλώσεις δια ζώσης όταν μας
επέτρεπαν τα περιοριστικά μέτρα που ήταν σε ισχύ και
άλλες πολλές διαδικτυακά, κάτι το οποίο έχει μπει πλέον για
τα καλά στην καθημερινότητα μας. Παράλληλα συνεχίσαμε
τις παρεμβάσεις μας προς διάφορους αρμόδιους φορείς,
ενώ έντονη ήταν και η παρουσία μας στα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας είτε με δελτία τύπου, είτε και με την παρουσία
μας σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Επίσης για
πρώτη φορά εγκαινιάσαμε τις επαφές με τα κοινοβουλευτικά
κόμματα της χώρας μας.
Με την κατάθεση του Απολογισμού για τις δραστηριότητες
που επιτελέστηκαν κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2019 –
Δεκεμβρίου 2020, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο τίθεται
ενώπιον σας για την αξιολόγηση αυτού του έργου, αλλά
και για να ακούσει τις δικές σας ιδέες και εισηγήσεις που
θα βοηθήσουν στην περαιτέρω αναβάθμιση του έργου
μας. Θεωρούμε ότι η τρέχουσα περίοδος ήταν ιδιαίτερα
παραγωγική, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώσαμε
όλοι μας, συνεχίζοντας την εξαιρετική δουλειά των
προηγούμενων συμβουλίων.
Η δραστηριοποίηση, τόσο του ΚΔΣ, όσο και των
Επαρχιακών Συμβουλίων, εκτίθεται αναλυτικά στο τεύχος
του Απολογισμού που σας στάλθηκε ηλεκτρονικά και
αναμένουμε τα σχόλια σας και τις δικές σας παρεμβάσεις.
Σας καλούμε επίσης όπως ενισχύσετε την προσπάθεια μας
με την ενεργότερη εμπλοκή σας στα καθημερινά δρώμενα
του Συλλόγου μας.
Κατά την τρέχουσα περίοδο, το ΚΔΣ ανέπτυξε αξιοσημείωτη
δράση, στοχεύοντας μεταξύ άλλων στην αναβάθμιση του
Συλλόγου μας, στην καθοδήγηση, στήριξη και επιμόρφωση
των Μελών μας και ιδιαίτερα των νέων Μηχανικών, στη
βελτίωση της νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν τον
επιστημονικό και επαγγελματικό μας κλάδο, καθώς και στην
πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την
Πολιτική Μηχανική και όχι μόνο.
Μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που βίωσαν όλοι οι
συμπατριώτες μας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πρώτων
περιοριστικών μέτρων της περιόδου Μαρτίου – Μαΐου, ο
Σύλλογος μας συνέχισε να παράγει έργο. Όλο το Κεντρικό

6

Διοικητικό Συμβούλιο, τα Επαρχιακά Συμβούλια, αλλά και
η Υπηρεσία του Συλλόγου, θεωρήσαμε ότι είχαμε χρέος
να είμαστε παρόντες στις ιστορικές αυτές στιγμές. Κατά
τη διάρκεια των περιοριστικών αυτών μέτρων για τον
περιορισμού της εξάπλωσης του ιού, ο ΣΠΟΛΜΗΚ συνέχισε
να παρεμβαίνει με πληθώρα επιστολών προς αρμόδια
Υπουργεία και άλλες υπηρεσίες, με δελτία τύπου αλλά και
παρεμβάσεις σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.
Παράλληλα διοργανώσαμε μεγάλο αριθμό δωρεάν
διαδικτυακών σεμιναρίων για επιμόρφωση, αλλά και
ενίσχυση της επικοινωνίας με τα μέλη μας. Τα εγκωμιαστικά
σχόλια που λάβαμε από μεγάλο αριθμό μελών μας, μας
έδωσαν δύναμη για να συνεχίσουμε να το κάνουμε.
Οι περισσότεροι από τους στόχους που έχουν θέσει τα
τελευταία Συμβούλια του ΣΠΟΛΜΗΚ έχουν υλοποιηθεί και
πολλοί άλλοι βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο και αναμένεται
να ολοκληρωθούν σύντομα. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται
η υλοποίηση της πάγιας θέσης μας για καθιέρωση του
Πιστοποιητικού Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων, αλλά και ο
συνδυασμός της Αντισεισμικής Ενίσχυσης των κτιρίων με
την ενεργειακή αναβάθμιση τους. Επιπρόσθετα έχει επιλυθεί
το θέμα με τις προσθήκες σε υφιστάμενες οικοδομές με την
επικαιροποίηση του προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 8
Μέρος 3.
Με την ίδρυση της εταιρείας «Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό
Κέντρο ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ» το 2018, που είναι ένα εγκεκριμένο
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ), συνεχίζουμε
να παρέχουμε στα μέλη μας, και όχι μόνο, εκπαιδευτικά
προγράμματα υψηλού επιπέδου με επιχορήγηση έως και
80% του τέλους συμμετοχής. Τη φετινή χρονιά διοργανώσαμε
συνολικά 4 εκπαιδευτικά προγράμματα επιχορηγημένα
από την ΑΝΑΔ. Συγκεκριμένα διοργανώσαμε 2 δια ζώσης,
τον Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1 – Πρόνοιες και εφαρμογή και
τη Διαχείριση Οικοδομικού Συμβολαίου (Ρόλοι – Ευθύνες
– Μελέτες & Νομικό Υπόβαθρο), αλλά και 2 διαδικτυακά,
την Αποτίμηση Υφιστάμενων Κτιρίων και τις Πρόσφατες
Εξελίξεις στο Σχεδιασμό Μεταλλικών Κατασκευών. Και στα 4
αυτά προγράμματα είχαν γεμίσει όλες οι διαθέσιμες θέσεις.
Όσον αφορά στα εκπαιδευτικά προγράμματα για το
συμβόλαιο FIDIC, αναμένεται να επαναληφθούν τη
νέα χρονιά, αν φυσικά μας το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Παράλληλα βρίσκεται στο τελικό στάδιο η μετάφραση στην
Ελληνική γλώσσα του συγκεκριμένου συμβολαίου, το οποίο
χρησιμοποιείται ήδη σε πολλά μεγάλα έργα του Δημόσιου
και του Ιδιωτικού τομέα.
Το θέμα της Ασφάλειας και Υγείας στα κατασκευαστικά έργα
βρίσκεται πάντοτε στις προτεραιότητες του Συλλόγου μας.
Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων η προσπάθεια
ενημέρωσης των Μελών μας, αλλά και ευαισθητοποίησης
των αρμοδίων είχε ενταθεί με συχνές παρεμβάσεις μας, αλλά
και με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη
αναφορά θα πρέπει να γίνει για την παρουσίαση του
Οδηγού Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19 όσον αφορά
στην Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια που διοργανώθηκε
διαδικτυακά από το Σύλλογο μας.
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Με την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού του
Συλλόγου μας, μετά από προσπάθειες πολλών χρόνων, έχει
πλέον οριστεί επιτροπή για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό
του Καταστατικού μας.

Τέλος, ο Σύλλογος συνεχίζει τη συνεργασία με τον οργανισμό
FIDIC, τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης Σεμιναρίων, όσο
και με την ακριβή τεχνική μετάφραση στα Ελληνικά των
συμβολαίων FIDIC.

Όσον αφορά στις διεθνείς εκπροσωπήσεις, θα πρέπει
να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην αξιοσημείωτη δουλειά
που γίνεται από τους εκπροσώπους του Συλλόγου μας.
Η παρουσία μας στους διάφορους αυτούς διεθνείς
οργανισμούς που συμμετέχουμε δεν είναι τυπική, αλλά
ουσιαστική, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τον κλάδο μας,
αλλά και τη χώρα μας γενικότερα.

Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή του Συλλόγου μας
σε θέματα πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με την
Πολιτική Άμυνα, το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΕΤΕΚ.
Μετά την ολοκλήρωση της καθόλα επιτυχημένης αποστολής
συναδέλφων – μελών του Συλλόγου μας στις σεισμόπληκτες
περιοχές της Αλβανίας, έχουν ενταθεί οι ενέργειες μας
προς αυτή την κατεύθυνση. Μεταξύ άλλων έχουν διεξαχθεί
αριθμός συναντήσεων για επικαιροποίηση του «Σχεδίου
Εγκέλαδος», αλλά και μια εξαιρετικά σημαντική εκδήλωση
με τη συμμετοχή του ΣΠΟΛΜΗΚ με τίτλο «Μετασεισμικός
Έλεγχος Κτηρίων στην Πράξη».

Μέσω της συμμετοχής μας στο ECCE και την εκλογή του
τέως Προέδρου του ΣΠΟΛΜΗΚ Πλάτωνα Στυλιανού στο
Διοικητικό Συμβούλιο του, έχει ετοιμαστεί από την ομάδα
εργασίας στην οποία έχει τεθεί ως επικεφαλής, σχετικό
έντυπο διατύπωσης θέσεως του ECCE για προώθηση της
σεισμικής αναβάθμισης των κτιρίων σε συνδυασμό με την
ενεργειακή τους αναβάθμιση. Στη συγκεκριμένη ομάδα
εργασίας, εκτός από τον τέως Πρόεδρο του Συλλόγου μας,
συμμετέχουν από τη χώρα μας ο Β’ Αντιπρόεδρος του
ΣΠΟΛΜΗΚ Νικόλας Κυριακίδης, αλλά και ο υποφαινόμενος.
Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει
μεγάλα ποσά ως επιχορηγήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση
των κτιρίων στην επικράτεια της, παραγνωρίζοντας
δυστυχώς ότι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό της έκτασης
της, βρίσκεται σε σεισμογενείς περιοχές. Σκοπός μας είναι
να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για προώθηση της
συγκεκριμένης θέσης, παράλληλα με την προσπάθεια μας
για προώθηση του πιστοποιητικού επιθεώρησης κτιρίων,
το οποίο θεωρούμε ότι είναι κριτικής σημασίας, ώστε να
αυξηθεί η δημόσια ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό που
στην προσπάθεια μας αυτή έχουμε σύμμαχο μας και το ΕΤΕΚ.
Μεγάλη τιμή αποτελεί για το Σύλλογο μας, αλλά και για τη
χώρα μας η εκλογή της Α’ Αντιπροέδρου μας Ευαγγελίτσας
Τσουλόφτα στο Διοικητικό Συμβούλιο του διεθνούς
Οργανισμού ISHCCO (International Safety and Health Construction Coordinators Association). Με τον τρόπο αυτό
επιβραβεύεται η πλούσια δράση που είχε αναπτύξει τα
τελευταία χρόνια στο σημαντικό αυτό οργανισμό.
Όσον αφορά στη FEANI (European Federation of National
Engineering Associations), ο Σύλλογος μας έχει και πάλι τη
τιμή να εκπροσωπείται σε Συμβούλιο της, αφού μέσω του
υποφαινόμενου συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπής
Εγγραφών της οργάνωσης. Κύριος σκοπός της Επιτροπής
αυτής είναι η εξέταση των αιτήσεων για απόκτηση του
επαγγελματικού τίτλου Eur. Ιng. (European Engineer) που
απονέμει η FEANI, αλλά και η συζήτηση διάφορων άλλων
θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση των Ευρωπαίων
Μηχανικών. Μέσω της δράσης του, ο υποφαινόμενος μαζί
και με τη βοήθεια της υπηρεσίας του ΕΤΕΚ έχουν καταφέρει
να εντάξουν ήδη 10 προγράμματα σπουδών των Κυπριακών
Πανεπιστημίων στον κατάλογο των προγραμμάτων σπουδών
που αναγνωρίζονται αυτόματα από τη FEANI για σκοπούς
απόκτησης του επαγγελματικού τίτλου Eur. Ing. Σημειώνεται
ότι ο συγκεκριμένος κατάλογος τυγχάνει αναγνώρισης και
από άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

Ένα άλλο σημαντικό επίτευγμα του Συλλόγου μας, αυτή
τη χρονιά, είναι η προβολή και η αναγνωρισιμότητα που
απολαμβάνει πλέον ο Σύλλογος. Η διαπίστωση που είχαμε
κάνει ήταν ότι παρόλη την τεράστια δουλειά που έκανε ο
ΣΠΟΛΜΗΚ τα τελευταία χρόνια, δεν υπήρχε η ανάλογη
προβολή των δραστηριοτήτων και άλλων παρεμβάσεων του
στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Μετά από συντονισμένες
προσπάθειες του παρόντος ΚΔΣ, έχουμε πλέον παρουσίες
σε τηλεοπτικές εκπομπές, παρεμβάσεις σε ραδιοφωνικές
εκπομπές, συνεντεύξεις του Προέδρου σε εφημερίδες
μεγάλης κυκλοφορίας, αλλά και δημοσίευση δεκάδων
ανακοινώσεων μας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
Τέλος, επιτρέψτε μου να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στις
φετινές εκλογές του ΕΤΕΚ. Με εξαίρεση το γεγονός ότι δεν
κατάφεραν να εκλεγούν και οι 3 υποψήφιοι του ΣΠΟΛΜΗΚ
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, αλλά μόνο οι 2 από
αυτούς, η όλη παρουσία του ΣΠΟΛΜΗΚ κρίνεται απόλυτα
πετυχημένη. Συγκεκριμένα έχουμε καταφέρει την πιο
ισχυρή παρουσία σε Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ με την
εκλογή του υποφαινόμενου ως Α΄ Αντιπροέδρου του ΕΤΕΚ,
του τέως Προέδρου μας Πλάτωνα Στυλιανού ως Γενικού
Γραμματέα του ΕΤΕΚ, αλλά και του Γενικού Γραμματέα μας
Βαρνάβα Λάμπρου ως Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής
του ΕΤΕΚ. Παράλληλα δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και
το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά δεν αμφισβητήθηκε ο
Σύλλογος μας, αφού και οι 7 εκπρόσωποι του κλάδου της
Πολιτικής Μηχανικής προέρχονται από το ΣΠΟΛΜΗΚ.
Όσον αφορά στην υποστήριξη μας για εκλογή του
συνάδελφου Αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Κωνσταντή στη
θέση του Προέδρου του ΕΤΕΚ, ήταν μια συνειδητή επιλογή
την οποία επέβαλλαν οι συνθήκες, αλλά και η πολύχρονη
και επιτυχημένη παρουσία του Κωνσταντίνου στα δρώμενα
του ΕΤΕΚ τα τελευταία χρόνια. Για τη συγκεκριμένη
απόφαση προηγήθηκε μια σειρά διαβουλεύσεων με νυν και
παλιά στελέχη του Συλλόγου μας, αλλά και με απλά Μέλη
μας και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών υποστήριξε την
ενέργεια αυτή. Μεταξύ άλλων καταφέραμε με την ενέργεια
αυτή να διαφυλάξουμε την καλή σχέση που έχουμε ξεκινήσει
να οικοδομούμε με τους άλλους κλάδους της Μηχανικής
Επιστήμης, αλλά και να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα
του κλάδου μας με την ισχυρή παρουσία μας στα θεσμικά
όργανα του ΕΤΕΚ, αφήνοντας και αυτή τη φορά πίσω τις
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οποιεσδήποτε προσωπικές φιλοδοξίες, κάτι το οποίο μας
μετέφεραν οι προηγούμενοι και έχουμε σκοπό και εμείς με τη
σειρά μας να το μεταφέρουμε στους επόμενους. Εύχομαι και
ελπίζω η αρμονική συνεργασία που έχουμε με τον Πρόεδρο,
αλλά και τα υπόλοιπα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής να
συνεχίσει μέχρι και τη λήξη της θητείας μας.
Στο σημείο αυτό οφείλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στον
τέως πλέον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ, συνάδελφο και φίλο
Στέλιο Αχνιώτη. Με την εκλογή των νέων αιρετών Μελών
του ΕΤΕΚ ολοκληρώθηκε η δική του πολύχρονη παρουσία
στο ΕΤΕΚ, το οποίο υπηρέτησε τα τελευταία χρόνια από
διάφορες θέσεις, η οποία επισφραγίστηκε με τις 3 θητείες
στην Προεδρία του Επιμελητηρίου. Μια παρουσία την οποία
κρίνουμε απόλυτα επιτυχημένη. Τον ευχαριστούμε για όσα
πρόσφερε στο Σύλλογο μας, στον κλάδο μας, αλλά και στην
Μηχανική Επιστήμη γενικότερα.
Όσον αφορά στο υπόλοιπο της δικής μας θητείας στο
Σύλλογο μας, εκτός από όλα όσα έχω αναφέρει πιο πάνω,
έχουμε ως στόχο να επιτύχουμε ακόμη 2 θέματα. Πρώτον,
να προσελκύσουμε και άλλους συναδέλφους, να γνωρίσουν,
να υπηρετήσουν αλλά και να αγαπήσουν το Σύλλογο
μας, πετυχαίνοντας με αυτό τον τρόπο να συνεχίσουν
το σημαντικό έργο που έχει πραγματοποιήσει το παρόν
Συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του έχει συνεχίσει το
πετυχημένο έργο των προηγούμενων Συμβουλίων. Δεύτερο,
να καταφέρουμε να οργανώσουμε ακόμη καλύτερα
την υπηρεσία του Συλλόγου μας με την πρόσληψη του
καινούργιου Διοικητικού Λειτουργού μας, την περαιτέρω
αξιοποίηση της Γραμματειακής Λειτουργού μας, η οποία έχει
αποδείξει ότι έχει δίψα για μάθηση, αλλά και με την ολοκλήρωση της καταγραφής των διαδικασιών του Συλλόγου μας.

Σύλλογο μας. Επίσης ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Ανδρέα
Κωνσταντινίδη, Διευθυντή του Κέντρου Επαγγελματικής
Κατάρτισης του ΣΠΟΛΜΗΚ, αλλά και τη νέα μας Γραμματειακό Λειτουργό Ελένη Ερωτοκρίτου για τη πολύ μεγάλη
προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι ανεξαιρέτως, ώστε να
προγραμματίσουμε και να επιτελέσουμε το σημαντικό έργο,
το οποίο θα δείτε μέσα στον απολογισμό μας που σας έχει
σταλεί ηλεκτρονικά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον
πρώην πλέον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ και πρώην Πρόεδρο του
Συλλόγου Στέλιο Αχνιώτη για την αγαστή συνεργασία που
είχαμε, καθώς επίσης και τον τέως Πρόεδρο του Συλλόγου
Πλάτωνα Στυλιανού για τη στενή μας συνεργασία.
Θερμές ευχαριστίες, επίσης σε όλα τα Μέλη του Συλλόγου που
βοήθησαν με το δικό τους τρόπο το έργο του Συλλόγου μας.

Ανδρέας Θεοδότου
Πρόεδρος
16 Δεκεμβρίου 2020

Θέλω να ευχηθώ όπως και τα επόμενα χρόνια που θα
ακολουθήσουν, να είναι το ίδιο και περισσότερο παραγωγικά
και δημιουργικά για το Σύλλογο, ώστε να συνεισφέρει
συνεχώς στους συναδέλφους, αλλά και στην ανάπτυξη
του τόπου μας. Αισθάνομαι περηφάνια που συνέβαλα, στο
βαθμό που μπορούσα με τη πολύτιμη βοήθεια του Κεντρικού
Διοικητικού Συμβουλίου, των Επαρχιακών Συμβουλίων και
της Υπηρεσίας, στην υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου
μας, καθώς και στην πορεία εξέλιξης και αναβάθμισής του.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς για την
εδώ παρουσία σας σήμερα, τη στήριξή σας, αλλά και την
εμπιστοσύνη σας προς το Σύλλογο μας. Από τη πλευρά μου
σας διαβεβαιώνω ότι ο ΣΠΟΛΜΗΚ θα συνεχίσει να είναι
δίπλα στα Μέλη του και την κοινωνία.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες, απευθύνω προς το νέο Πρόεδρο του
ΕΤΕΚ Κωνσταντίνο Κωνσταντή που βρίσκεται σήμερα μαζί
μας, για να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα Μέλη του Κεντρικού
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΟΛΜΗΚ, την Ευαγγελίτσα, το
Νικόλα, το Βαρνάβα, τον Ανδρέα, το Γιάννο, την Έλενα, το
Λεόντιο, το Ρογήρο, τον Ευάνθη και τον Παναγιώτη, καθώς
και στο προσωπικό του Συλλόγου μας, τις Διοικητικούς
Λειτουργούς μας, Άννα-Μαρία Πιπερίδου και Νάταλι
Λειβαδιώτου, οι οποίες πλέον έχουν αποχωρήσει από το
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αγαπητοί Φίλοι,
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από μια πολύ παραγωγική χρονιά
καταθέτει τον απολογισμό του έργου, το οποίο έχει επιτελεσθεί κατά την περίοδο
Δεκεμβρίου 2019 - Δεκεμβρίου 2020, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για έργο, όχι
μόνο των Μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και των Συμβουλίων των
Επαρχιακών Τμημάτων, αλλά και αρκετών άλλων συναδέλφων, που με το δικό
τους τρόπο συντελούν στον εμπλουτισμό και στην ενδυνάμωση του έργου και
στην πραγματοποίηση των στόχων και επιδιώξεων του Συλλόγου μας.
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1.0 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το Ανώτατο Όργανο του Συλλόγου και προσφέρει τη δυνατότητα
για κριτική και προβληματισμό, αναφορικά με τις δραστηριότητες του Κεντρικού Διοικητικού
Συμβουλίου και την κατάθεση απόψεων και εισηγήσεων, που βοηθούν στη βελτίωση των θέσεων
και στην προώθηση των στόχων και επιδιώξεων του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), με την ίδρυσή του, έθεσε ανάμεσα σε
άλλα, ως βασικούς σκοπούς και στόχους και τα ακόλουθα:
• Προώθηση, προαγωγή και ανάπτυξη της επιστήμης της Πολιτικής Μηχανικής
στην Κύπρο και ενίσχυση του ρόλου του Πολιτικού Μηχανικού στην επιστημονική,
πνευματική, πολιτιστική, καλλιτεχνική, οικονομική, αναπτυξιακή και επιμορφωτική
εξέλιξη της Κύπρου,
• Αναγνώριση, κατοχύρωση και προστασία του επιστημονικού και επαγγελματικού
κλάδου των Πολιτικών Μηχανικών, ως αυτοτελώς επιστημονικής και επαγγελματικής
τάξης,
• Υπεράσπιση, υποστήριξη και προστασία της τιμής και αξιοπρέπειας του
επαγγέλματος των Πολιτικών Μηχανικών στην Κύπρο,
• Βελτίωση του επιπέδου της οικοδομικής βιομηχανίας και καλυτέρευση της μελέτης
και κατασκευής έργων Πολιτικής Μηχανικής,
• Βελτίωση της συνεργασίας όλων των ειδικοτήτων των Πολιτικών Μηχανικών, στη
βάση της αμοιβαιότητας και του αλληλοσεβασμού,
• Προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και ενδιαφερόντων όλων των
Πολιτικών Μηχανικών, σύμφωνα με τα διεθνή αποδεκτά δεδομένα, εξελίξεις και
προοπτικές,
• Ενίσχυση της θέσης και αναβάθμιση του ρόλου των Πολιτικών Μηχανικών, τόσο
στον Ιδιωτικό, όσο και στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
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1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΤΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οι γενικοί στόχοι που προαναφέρθηκαν, απορρέουν, είτε άμεσα, είτε έμμεσα από το Καταστατικό
και αποτέλεσαν τη βάση για τις αποφάσεις, ενέργειες και προσπάθειές μας. Για την περίοδο
Δεκεμβρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2021, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, έθεσε βραχυπρόθεσμους
κύριους στόχους για την επίτευξη των οποίων εργάζεται με σκοπό τη μέγιστη δυνατή υλοποίησή
τους. Οι στόχοι αυτοί είναι:
1. Διασφάλιση των κεκτημένων δικαιωμάτων των Πολιτικών Μηχανικών και διεύρυνση
των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων τους σε όλα τα επίπεδα
2. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των Μηχανικών και ειδικά των νέων Μηχανικών
3. Συνέχιση λειτουργίας του ΣΠΟΛΜΗΚ ως Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο από
την ΑνΑΔ
4. Καθιέρωση του Πιστοποιητικού Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων
5. Απλοποίηση και τυποποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης οικοδομών
6. Προβολή ΣΠΟΛΜΗΚ στα Μέλη, στα ΜΜΕ και την κοινωνία γενικότερα
7. Προβολή του Συλλόγου στα Διεθνή Φόρουμ και καθιέρωσή του ως τον Επαγγελματικό
Σύλλογο που εκπροσωπεί τους Πολιτικούς Μηχανικούς της Κύπρου
8. Μετάφραση των συμβολαίων του FIDIC στην Ελληνική γλώσσα και καθιέρωση του
Συλλόγου ως τον αρμόδιο φορέα για εκπροσώπηση του FIDIC στην ευρύτερη περιοχή
της Μεσογείου, για διοργάνωση Σεμιναρίων FIDIC
9. Επαφές με Τουρκοκύπριους Μηχανικούς
10. Επαναφορά του Πίνακα Αμοιβών με καθορισμένα ποσοστά για τα έργα του
Δημόσιου Τομέα
11. Καθορισμός ελάχιστων αμοιβών, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο, για
παροχή υπηρεσιών Πολιτικών Μηχανικών.
Οι πιο πάνω στόχοι συζητήθηκαν λεπτομερώς σε αρκετές συνεδρίες του ΚΔΣ, στις
οποίες τέθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές και δημιουργήθηκαν ειδικές επιτροπές
για την επίτευξή τους.
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2.0 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
Ο Σύλλογος είναι οργανωμένος σε ένα Κεντρικό και τέσσερα Επαρχιακά Συμβούλια (ένα σε κάθε
Επαρχιακό Τμήμα), τα οποία εκπροσωπούνται, με βάση το Καταστατικό, με ένα εκπρόσωπό τους
ως πλήρες Μέλος στο ενδεκαμελές Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.
Για την υλοποίηση του πολύπλευρου έργου και αποστολής του Συλλόγου, καταρτίζονται Επιτροπές
και Ομάδες Εργασίας με στόχο την αποκέντρωση, αξιοποίηση και εμπλοκή περισσότερων
συναδέλφων και οπωσδήποτε την παραγωγή έργου, αλλά και την ανάδειξη νέων ενεργών
στελεχών του Συλλόγου.
Οι Επιτροπές που συστάθηκαν από το νέο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο είναι:
• Ασφάλειας και Υγείας στα Εργοτάξια & Ημερολογίου Εργοταξίου
• Προβολής ΣΠΟΛΜΗΚ στα Μέλη, ΜΜΕ & Κοινωνία
• Περιοδικού
• Ενημερωτικού Δελτίου
• Συμβολαίου Ανάθεσης Υπηρεσιών και Μητρώου Μελετητών
• Γεωτεχνικής Μηχανικής
• Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Οδοποιίας
• Επαφής με Τουρκοκύπριους Πολιτικούς Μηχανικούς
• Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης/Εκδηλώσεων
• FIDIC
• Παρακολούθησης Νομικών Θεμάτων
• Θεμάτων Περιβάλλοντος/Υδατικού
• Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων
• Προώθησης Πιστοποιητικού Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων
• Νέων Μηχανικών
Ad – Hoc Επιτροπές:
• Αρχείου Μελών
• Αντισεισμικής Μηχανικής
• Θεμάτων Προσωπικού
• Καταγραφής Διαδικασιών Γραφείου
[Οι Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που ενεργοποιήθηκαν φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ,ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.]
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2.1 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΔΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε 16 τακτικές Συνεδρίες κατά την περίοδο Δεκεμβρίου
2019 – Νοεμβρίου 2020, σε μία Διευρυμένη Συνεδρία του ΚΔΣ, καθώς και μία Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ, από την ίδρυσή του, βασίζεται στην εθελοντική εμπλοκή και συνεισφορά των Μελών του.
Ως ένα από τα μεγαλύτερα οργανωμένα επαγγελματικά σύνολα της Κύπρου, αυξάνει συνεχώς το
εύρος, τον όγκο και την ποιότητα των δραστηριοτήτων του.
Στον τομέα της οργάνωσης και ομαλής λειτουργίας του Γραφείου, βασίζεται στο προσωπικό του,
του οποίου η συνεισφορά είναι αξιοσημείωτη και το ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι’ αυτό.
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ εργοδοτούσε τις Διοικητικούς Λειτουργούς, κ. Άννα Μαρία Πιπερίδου (μέχρι 08
Οκτωβρίου 2020) και κ. Νάταλι Λειβαδιώτου (μέχρι 30 Ιουνίου 2020), ενώ από την 1 Οκτωβρίου
2020 εργοδοτείται στο Σύλλογο μας η Γραμματειακή Λειτουργός κ. Ελένη Ερωτοκρίτου. Από το
Φεβρουάριο του 2019, εργοδοτεί ως Διευθυντή του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του
Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Κέντρου ΣΠΟΛΜΗΚ, με συμβόλαιο δυο ετών, τον κ. Ανδρέα
Κωνσταντινίδη, Γενικό Ταμία του ΣΠΟΛΜΗΚ.

Ο Σύλλογος έχει έδρα του τη Λευκωσία και τα Γραφεία του βρίσκονται στη διεύθυνση:
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 64, BRIDGE HOUSE Block A, Γραφ. 2, 1080 Λευκωσία
Τ.Θ. 23334, 1681 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 67 28 66
Τηλεομοιότυπο: 22 67 46 50
Ηλ. διεύθυνση: info@spolmik.org
Ιστοσελίδα: www.spolmik.org
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3.0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΠΟΛΜΗΚ / ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ / ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ / ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
3.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΠΟΛΜΗΚ
Διασφάλιση των κεκτημένων δικαιωμάτων των Πολιτικών Μηχανικών και διεύρυνση των
δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων τους σε όλα τα επίπεδα.
Ο Σύλλογος ενδιαφέρεται και ενεργεί για την προάσπιση των δικαιωμάτων και ενδιαφερόντων
των Πολιτικών Μηχανικών, σύμφωνα με τα αποδεκτά δεδομένα και πρακτικές ανά το Παγκύπριο.
Επίσης, παρεμβαίνει και αποστέλλει σχετικές επιστολές όπου διαπιστώνει εξέλιξη, η οποία
επηρέαζε αρνητικά επαγγελματικά δικαιώματα/αρμοδιότητες των Πολιτικών Μηχανικών.
3.1.2 Προβολή του έργου του Συλλόγου και του Μηχανικού γενικότερα στα Μέλη του, αλλά
και το ευρύ κοινό - Βελτίωση Αναγνωσιμότητας
Το ΚΔΣ έχει παρέμβει σε πολλές περιπτώσεις για επίκαιρα και διαχρονικά φλέγοντα επαγγελματικά
και κοινωνικά θέματα μέσω Ανακοινώσεων, Δελτίων Τύπου και παρουσίας του σε τηλεοπτικές
εκπομπές, με σκοπό να κρούσουν το καμπανάκι του κινδύνου, να προβληματίσουν, αλλά και να
ενημερώσουν την κοινωνία και τους Πολιτικούς Μηχανικούς, όπως για το θέμα της επιτακτικής
ανάγκης καθιέρωσης του Πιστοποιητικού Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων, των εργατικών
ατυχημάτων, εκδηλώσεων του Συλλόγου και πολλών άλλων.
Επίσης, μέσω της αξιοποίησης των Κοινωνικών Δικτύων, ο Σύλλογος ενημερώνει τα Μέλη του και
άλλους ενδιαφερόμενους για τις εκδηλώσεις του και άλλα σημαντικά θέματα. Χρησιμοποιώντας
τα μέσα αυτά γίνεται προώθηση και παρουσίαση του Συλλόγου στο ευρύτερο κοινό. Το προσωπικό
μας είναι άρτια καταρτισμένο σε ότι αφορά στα κοινωνικά δίκτυα και γίνεται συνεχής αξιοποίηση
των δυνατοτήτων που παρέχονται από αυτά, όπως οι χορηγούμενες διαφημιστικές καμπάνιες κ.α.
Τέλος, ο Σύλλογος συμμετέχει σε επαγγελματικές εκθέσεις όπως η Έκθεση Constructions
και Ιδανική Κατοικία, αλλά και σε ημέρες καριέρας πανεπιστημίων και σχολείων, δίνοντας
τη δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο να γνωρίσει το Σύλλογο και τις δραστηριότητές του,
βελτιώνοντας έτσι την αναγνωσιμότητά του.
3.1.3 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των Μηχανικών και ειδικά των Νέων Μηχανικών
Η συνεχής εκπαίδευση των Μηχανικών, αποτελεί σημαντικότατο στόχο για το Σύλλογο μας,
αφού έτσι εξασφαλίζεται ότι οι Μηχανικοί ενημερώνονται και επικαιροποιούν τις γνώσεις τους
σύμφωνα με τις εξελίξεις, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες.
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Επίσης, ο Σύλλογος παρέχει στα Μέλη του υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα
μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού, αλλά και Διεθνή Συνέδρια, Σεμινάρια FIDIC, διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.ά.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου, τόσο σε επίπεδο Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου,
όσο και σε επίπεδο Επαρχιακών Συμβουλίων, παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
του Απολογισμού.
Τα προγράμματα αυτά ήταν ποικίλης θεματολογίας και κάλυψαν μεγάλο εύρος των αναγκών
των Μηχανικών για εκπαίδευση, ενώ, το επίπεδο χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετικό, στα σχετικά
ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους συμμετέχοντες.
Επίσης, με την ανανέωση για ακόμα 5 χρόνια της πιστοποίησης του Συλλόγου ως Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της ΑνΑΔ, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε επιχορηγημένα
εκπαιδευτικά προγράμματα, προσφέροντας στα Μέλη του Συλλόγου γνώση σε επίκαιρα θέματα
και σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος σε χαμηλό κόστος. Έχουν ήδη προγραμματιστεί τα ακόλουθα
εκπαιδευτικά προγράμματα Εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ, για το 1ο Εξάμηνο του 2021:
1. Αποτελεσματική Αλληλογραφία στα Συμβόλαια Κατασκευαστικών Έργων Ιδιωτικού Τομέα
2. Προσεισμικός και Μετασεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κτιρίων
3. Μέθοδοι Ανάθεσης και Διαχείρισης Κατασκευαστικών Συμβολαίων
4. Αποτίμηση Υφιστάμενης Κατάστασης και Αναβάθμιση Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία
3.1.4 Μετάφραση Συμβολαίων FIDIC
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, μετά από μεγάλη προσπάθεια και πολλές συνομιλίες
με τον οργανισμό FIDIC σε προσωπικό επίπεδο, κατάφερε να αναλάβει τη μετάφραση στα
Ελληνικά, αλλά και τη διάθεση των συμβολαίων εκ μέρους του FIDIC σε Κύπρο και Ελλάδα.
Για το σκοπό αυτό έχει οριστεί ειδική Επιτροπή για μετάφραση των συμβολαίων, η οποία φαίνεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και η διαδικασία μετάφρασης βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν ήδη γίνει
πολυάριθμες συναντήσεις της ομάδας εργασίας.
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3.1.5 Προβολή του Συλλόγου Διεθνώς και καθιέρωσή του ως τον Επαγγελματικό Σύλλογο
που εκπροσωπεί τους Πολιτικούς Μηχανικούς της Κύπρου
O Σύλλογος εκπροσωπείται σε όλους τους σημαντικούς Διεθνείς 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.
Σε συνέχεια της εκλογής του τέως Προέδρου ΣΠΟΛΜΗΚ Πλάτωνα Στυλιανού, στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) το Σεπτέμβριο του 2019,
είχαμε την εκλογή του Προέδρου, Ανδρέα Θεοδότου, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγγραφών
της FEANI μετά από στήριξη και του ΕΤΕΚ, καθώς και την επιλογή της Α’ Αντιπροέδρου του
Συλλόγου μας, Ευαγγελίτσας Τσουλόφτα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ISHCCO.
Τέτοια γεγονότα αποτελούν μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς.

3.2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η υιοθέτηση πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως
αποτελεί γεγονός, έτσι και ο Σύλλογος μας, στα δικά του πλαίσια εντάσσει κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις δραστηριότητές και στις επαφές του με άλλα εμπλεκόμενα μέρη.
Τέτοιες ενέργειες αποτελούν οι πιο κάτω:
• Δελτίο Τύπου αναφορικά με την ανησυχία του Συλλόγου για τις πλημμύρες μετά τις συνεχείς
βροχοπτώσεις, η διαχείριση των όμβριων υδάτων να τύχει ολιστικής αντιμετώπισης
• Ανακοίνωση ΣΠΟΛΜΗΚ για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί
• Συμμετοχή στο Σχέδιο «Εγκέλαδος» της Πολιτικής Άμυνας
• Διοργάνωση σεμιναρίων για τους Ευρωκώδικες, για ασφάλεια και υγεία στην εργασία,
για νομοθεσίες, για διαχείριση οικοδομικών συμβολαίων κ.ά.
• Συμμετοχή του Συλλόγου ως επίσημου εταίρου της Παγκόσμιας Εκστρατείας Vision Zero,
για την ανάγκη προτεραιότητας της Ασφάλειας και Υγείας στα εργοτάξια
• Προσφορά βραβείων στους Πρωτεύσαντες Τελειόφοιτους Φοιτητές Πολιτικής Μηχανικής
των Κυπριακών Πανεπιστημίων
• Ανακοίνωση ΣΠΟΛΜΗΚ για το φονικό σεισμό σε Σάμο και Σμύρνη
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3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ
Το Παρόν ΚΔΣ έχει υλοποιήσει πολύ σημαντικό μέρος των επιδιώξεων του. Πιο αναλυτικά οι
βασικές επιτεύξεις του Συλλόγου είναι:
(α) Καταστατικές Αλλαγές.
Στη 19η Διευρυμένη Συνεδρία του ΚΔΣ, στις 26 Ιουνίου 2019, στο Thalassa Restaurant & Conference, αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Τροποποίησης/Εκσυγχρονισμού Προνοιών του
Καταστατικού του ΣΠΟΛΜΗΚ.
Η εν λόγω Επιτροπή έχει σκοπό να επεξεργαστεί πρόνοιες του Kαταστατικού, με στόχο τον
εκσυγχρονισμό του και απαρτίζεται από τους ακόλουθους: Ανδρέα Θεοδότου, Γιάννο Πουμπουρή,
Γιώργο Δημητρίου, Στέλιο Αχνιώτη, Βαρνάβα Λάμπρου, Κώστα Αλλαγιώτη και Ρογήρο Ίλλαμπα.
Η Επιτροπή πραγματοποίησε ήδη αρκετές Συνεδρίες για το σκοπό αυτό.
Εντός του έτους 2021, η Επιτροπή θα δώσει τις εισηγήσεις της αναφορικά με τις προτεινόμενες
αλλαγές, οι οποίες στη συνέχεια θα τεθούν για έγκριση σε Καταστατική Γενική Συνέλευση.
(β) Διοργάνωση σημαντικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σεμιναρίων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)
(γ) Συμμετοχή εκπροσώπων του Συλλόγου μας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς του
εξωτερικού και συμμετοχή τους σε σημαντικές επιτροπές
(δ) Τροχοδρόμηση έκδοσης στα αγγλικά του εγγράφου «Συμφωνία Ανάθεσης Π.Μ»
(ε) Προώθηση ενεργειών για διαφύλαξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΠΜ
(στ) Μετάφραση των Συμβολαίων FIDIC στην Ελληνική γλώσσα.
(ζ) Προώθηση ενεργειών για τακτική επιθεώρηση κτιρίων και προστασία των πολιτών από
τις επικίνδυνες οικοδομές
(η) Ενεργή συμμετοχή στο Σχέδιο «Εγκέλαδος» της Πολιτικής Άμυνας
(θ) Παρουσία του Συλλόγου στα ΜΜΕ μέσα από Δελτία Τύπου, Συνεντεύξεις και παρεμβάσεις σε
τηλεοπτικές εκπομπές
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3.4 ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Ο Σύλλογος έχει ήδη προγραμματίσει κάποιες από τις δραστηριότητές του για τη νέα χρονιά.
Σε αυτές περιλαμβάνονται:
• Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ
• Ολοκλήρωση της μετάφρασης του FIDIC Yellow Book στην Ελληνική Γλώσσα
και διάθεσή του σε Κύπρο και Ελλάδα
• Κυκλοφορία του Συμβολαίου Ανάθεσης Εργασίας στην αγγλική γλώσσα
• Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα
• Περισσότερες παρεμβάσεις στα ΜΜΕ για θέματα που αφορούν τον κλάδο μας
• Εντατικοποίηση ενεργειών για υιοθέτηση του Πιστοποιητικού Τακτικής
Επιθεώρησης Κτιρίων
• Εντατικοποίηση των προσπαθειών ώστε να είναι αλληλένδετες η Ενεργειακή
και Αντισεισμική Αναβάθμιση των κτιρίων

18

28η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

4.0 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(α) Είσπραξη ετήσιων Συνδρομών
Εδώ και αρκετά χρόνια ο Σύλλογος αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή τις καταστάσεις οφειλών
στα Μέλη του, μέσω του Αρχείου Μελών. Οι τρόποι πληρωμής που παρέχονται στα Μέλη είναι:
• μέσω του διαδικτύου (JCC Smart και ιστοσελίδας ΣΠΟΛΜΗΚ)
• μέσω visa επιτόπου ή τηλεφωνικώς
• με τραπεζική κατάθεση ή μεταφορά
• με ταχυδρομική αποστολή επιταγής
• με μετρητά επιτόπου.
Το 2020 η ανταπόκριση από τους συναδέλφους στο θέμα της πληρωμής Συνδρομών κρίνεται
ικανοποιητική. Σημειώνεται πως η ετήσια Συνδρομή παραμένει στο πολύ μικρό ποσό των 25
ευρώ σε σχέση με τα οφέλη που αποκομίζει κάποιος από το Σύλλογο, τα οποία είναι πλούσια σε
ποσότητα και ποιότητα. Για το θέμα αυτό, θα θέλαμε τη βοήθεια όλων σας, ώστε να παρακινούνται
και άλλοι συνάδελφοι για έγκαιρη τακτοποίηση της Συνδρομής τους, αφού οι Συνδρομές είναι
βασικός αιμοδότης επιβίωσης του Συλλόγου μας.
(β) Έσοδα από πώληση Συμβολαίων Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ)
Η πώληση των Συμβολαίων Οικοδομικών Έργων της ΜΕΔΣΚ, παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με
τα προηγούμενα χρόνια. Τα έσοδα από την πώληση των Συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ αποτελούν
σημαντική ενίσχυση στα οικονομικά του Συλλόγου μας, καθώς και όλων των Συλλόγων που έχουν
σχέση με την Οικοδομική Βιομηχανία.
Η μετάφραση του Συμβολαίου Ε1 και Ε2 στα Αγγλικά, η έκδοση του Συμβολαίου για Μικρά Έργα
(E3), αλλά και η έκδοση Συμβολαίου για Τεχνικά Έργα (Ε4), έφεραν κάποια πρόσθετα έσοδα
στο Σύλλογο.
(γ) Εξασφάλιση χορηγιών για εκδηλώσεις, παροχή υπηρεσιών και διαφήμιση στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου
Επιδίωξη μας είναι τα έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων να καλύπτονται από χορηγίες. Ο Σύλλογος
επιδιώκει το κτίσιμο συνεργασιών και αμοιβαία επωφελών σχέσεων με εταιρίες που σχετίζονται
με τον κλάδο μας.
Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας υπάρχει ειδικός χώρος για τοποθέτηση
διαφημίσεων από εταιρίες, με την καταβολή μικρού αντίτιμου.
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(δ) Ημερολόγιο Εργοταξίου
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ, από το Νοέμβριο του 2004, υπέγραψε συμφωνία με το ΕΤΕΚ για την από κοινού
έκδοση Ημερολογίου Εργοταξίου. Το Ημερολόγιο διατίθεται προς πώληση, τόσο από τα Γραφεία
του ΕΤΕΚ, όσο και από τα Γραφεία του Συλλόγου στη Λευκωσία, στις ακόλουθες τιμές:
• € 10+ ΦΠΑ, απλή έκδοση
• € 15 +ΦΠΑ, έκδοση πολυτελείας
Η αρμόδια Επιτροπή του Συλλόγου μας, εξετάζει την πιθανότητα αναβάθμισης του Ημερολογίου
και ίσως την ανάπτυξη 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, ώστε να αυξηθεί η ένταξη και η ενεργός
συμμετοχή νέων Μελών.
Από το Νοέμβριο 2019 – Νοέμβριο 2020 διενεργήθηκαν:
32 Εγγραφές στο Μητρώο Τακτικών Μελών
2 Εγγραφές στο Μητρώο Ασκούμενων Μηχανικών
3 Εγγραφές στο Μητρώο Φοιτητών
Το σύνολο των Μελών μας σήμερα είναι 2494.
Η επαφή με νέα υποψήφια Μέλη Πολιτικούς Μηχανικούς και Φοιτητές στον κλάδο της
Πολιτικής Μηχανικής, επιτυγχάνεται μέσα από τις εκδηλώσεις, τις ημερίδες και τα σεμινάρια
που διοργανώνονται και μέσω των διασυνδέσεων και προσωπικών επαφών των Μελών των
Συμβουλίων και άλλων Μελών του Συλλόγου, τα οποία προτείνουν σε ΠΜ να γίνουν Μέλη,
αναφέροντας τους τα σχετικά οφέλη.
Οι ανάγκες του Συλλόγου συνεχώς αυξάνονται, αφού σκοπός είναι η συνεχής αναβάθμιση της
προσφοράς στα Μέλη και στην κοινωνία.
Επιδίωξη είναι η περαιτέρω αύξηση της εισπραξιμότητας των ετήσιων συνδρομών, η εγγραφή
περισσοτέρων Μελών, αλλά και η εύρεση νέων πόρων, για αυτό και οι όποιες εισηγήσεις από τα
Μέλη μας είναι ευπρόσδεκτες.
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Σύνολο τακτικών Μελών 1992-2020

Νέα Τακτικά Μέλη ανά έτος
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5.0 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ
(α) Περιοδικό
Το Περιοδικό αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την ενημέρωση των Μελών μας όσον αφορά σε
επιστημονικά θέματα, επίκαιρα θέματα, τις δραστηριότητες αλλά και την προβολή του Έργου
του Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, στο Περιοδικό δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα, σημαντικά
κατασκευαστικά έργα, ειδικά θέματα και ανακοινώσεις που ενδιαφέρουν τους Πολιτικούς
Μηχανικούς, θέματα γενικού ενδιαφέροντος, καθώς και οι δραστηριότητες του Συλλόγου. Το
Περιοδικό έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από Πολιτικούς Μηχανικούς, Φοιτητές Πολιτικής
Μηχανικής, Δημόσιους και Ημικρατικούς Οργανισμούς και Δημοτικές Αρχές και αποτελεί
σημαντική περιουσία του Συλλόγου μας, αλλά και μεγάλη προσφορά προς τους συναδέλφους.
Το 2020 ο Σύλλογος έκδωσε τα τεύχη 46 και 47, τα οποία απέστειλε ταχυδρομικώς στα Μέλη του
και άλλους παραλήπτες.
Όλα τα τεύχη της ηλεκτρονικής έκδοσης του Περιοδικού, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
Συλλόγου και είναι προσβάσιμα σε κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας.
Όσα Μέλη επιθυμούν, είναι ευπρόσδεκτα να προτείνουν άρθρα τους, μέσω email στη Συντονιστική
Επιτροπή, για πιθανή δημοσίευση σε επόμενη έκδοση.

[admin@spolmik.org]

(β) Ιστοσελίδα
Η Ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.spolmik.org και δίνει τη
δυνατότητα στα Μέλη, μεταξύ άλλων, να ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες
του Συλλόγου, να πραγματοποιούν αγορές βιβλίων, να πληρώνουν τα τέλη συμμετοχής τους
σε εκδηλώσεις και σεμινάρια, να τακτοποιούν τις συνδρομές τους και να έχουν πρόσβαση σε
επιστημονικό και ενημερωτικό υλικό.
Επίσης, όλα τα Μέλη του Συλλόγου, έχουν κωδικούς με τους οποίους έχουν πρόσβαση στο
κλειδωμένο μέρος της ιστοσελίδα μας, στο οποίο υπάρχει πρόσθετο επιστημονικό υλικό, μόνο
για τα Μέλη με τακτοποιημένες συνδρομές.
(γ) Ενημερωτικό Δελτίο
Η αποστολή Σύντομων Δελτίων, αλλά και Μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου, στοχεύει στην άμεση
και έγκαιρη πληροφόρηση των Μελών μας για τις δραστηριότητες των Συμβουλίων του Συλλόγου
και για άλλα επίκαιρα θέματα.
Το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο αποτελεί επίσης, ένα σημαντικό μέσο ενημέρωσης και
επικοινωνίας, αφού σε αυτό παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο όλα τα επίκαιρα και σημαντικά
θέματα. Κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2020, έχουν εκδοθεί 11 δελτία.
Τα Μέλη λαμβάνουν τα Ενημερωτικά Δελτία στην ηλ. διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο Σύλλογο.
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6.0 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Πάγια πολιτική του Συλλόγου είναι η συνεργασία με άλλες οργανώσεις / οργανισμούς, τόσο στην
Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.
Οι οργανώσεις/οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται ο Σύλλογός μας, αναφέρονται με
αλφαβητική σειρά:
CYS (Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης)
ETEK (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου)
ΟΣΕΟΚ (Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών
Κύπρου)

ΠΟΕΕΜ (Παγκύπρια Οργάνωση Ελευθέρων
Επαγγελματιών, Μελετητών, Αρχιτεκτόνων & Πολιτικών
Μηχανικών)
ETAM (Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής)

ΣΑΚ (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου)

ΣΠΜΕ (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος)

ΣΕΟΚ (Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου)

ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)

Εκπροσώπηση και συμμετοχή στις Διεθνείς Οργανώσεις με αλφαβητική σειρά:
EAEE (European Association for Earthquake Engineering)

FIDIC (International Federation of Consulting Engineers)

EAMC (Engineering Association of Mediterranean Countries)

IPMSC (International Property Measurement Standards
Coalition)

ECCE (European Council of Civil Engineers)
EUCEET (European Civil Engineering Education and Training)
FEANI (European Federation of National Engineering
Associations)
FIB (Fédération internationale du béton)

ISHCCO (International Safety and Health Construction
Coordinators Organization)
WCCE (World Council of Civil Engineers)
WFEO (World Federation of Engineering Organizations)

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ είναι επίσης ένα από τα 2 Μέλη (μαζί με τον ΣΑΚ) που αποτελούν το ΣΠΜΑΚ
(Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου)

6.1 ΕΤΕΚ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ)
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ, επιδιώκει την καλύτερη δυνατή συνεργασία με το ΕΤΕΚ και συμβάλλει στη
διαμόρφωση θέσεων και απόψεων μέσα από μία διαδικασία αμφίδρομης επικοινωνίας. Μέσα
από αυτή τη συνεργασία ο Σύλλογος συμβάλλει στην περαιτέρω εδραίωση και ενίσχυση του
ΕΤΕΚ για εφαρμογή της νομοθεσίας και προώθηση του κλάδου των Πολιτικών Μηχανικών και
των Μηχανικών γενικότερα. Τα Μέλη του ΣΠΟΛΜΗΚ στο Γενικό Συμβούλιο (Γ.Σ.), στη Διοικούσα
Επιτροπή (Δ.Ε.) και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) του ΕΤΕΚ, στηρίζουν και προάγουν το έργο
του ΕΤΕΚ, με απώτερο στόχο την προσφορά υπηρεσίας στους Μηχανικούς και την εξυπηρέτηση
του δημοσίου συμφέροντος.
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(α) Συμμετοχή Μελών μας στα θεσμικά όργανα του ΕΤΕΚ
Η συμμετοχή Μελών του ΣΠΟΛΜΗΚ στα θεσμικά όργανα του Επιμελητηρίου, είναι ευρεία και
πολύ ουσιαστική. Με βάση τις εκλογές του 2020, τις θέσεις της Πολιτικής Μηχανικής στο 30μελές
Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, κατέλαβαν τα ακόλουθα Μέλη του Συλλόγου:
Θεοδότου Ανδρέας			

Α’ Αντιπρόεδρος ΕΤΕΚ

Στυλιανού Πλάτωνας 			

Γενικός Γραμματέας ΕΤΕΚ

Λάμπρου Βαρνάβας			

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΕΤΕΚ

Λοϊζίδη Παπαναστασίου Μύρια

Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ		

Πουμπουρής Γιάννος			

Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ

Τσουλόφτα Ευαγγελίτσα		

Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ

Χριστοφή Δημήτρης

Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ		

		

Αντίστοιχα, όσον αφορά στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, σε αυτό συμμετέχουν τα ακόλουθα
Μέλη του Συλλόγου :
Βραχίμης Σάββας			

Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ

Παντελή Φλώρος

Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ

		

Σκούλουκος Πάρης		
Σφήκας Άντης

Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ
		

Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ

Με τη συμμετοχή αυτή, ο ΣΠΟΛΜΗΚ καθιερώνεται στη συνείδηση όλων των Μηχανικών και
εργάζεται για την προάσπιση και προβολή των δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων, αλλά και
για την ανάδειξη των υποχρεώσεων όλων των Πολιτικών Μηχανικών και ειδικά της κοινωνίας των
Μηχανικών γενικότερα.
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6.2

ECCE (EUROPEAN COUNCIL OF CIVIL ENGINEERS)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) ιδρύθηκε το 1985. Το Κυπριακό Συμβούλιο
Πολιτικών Μηχανικών (CCCE), στο οποίο μέρη είναι ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
(ΣΠΟΛΜΗΚ) και ο Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ), είναι
Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) από το 1997. Στο CCCE
εκπροσωπούνται και Τ/Κ Πολιτικοί Μηχανικοί.
Μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών είναι φορείς από 23 Ευρωπαϊκές χώρες.
Tο 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. Τα βιβλία αυτά διατίθενται προς πώληση από το Σύλλογο
Πολιτικών Μηχανικών. Επίσης, διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο «30 years of ECCE History». Τελευταία έκδοση είναι το βιβλίο «Νotes on the history of civil engineering».
Το ECCE εκδίδει επίσης σε τακτική βάση ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο ο Σύλλογος συνεισφέρει
ανελλιπώς και διατηρεί ιστοσελίδα στη διεύθυνση http://www.ecceengineers.eu/.
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του ECCE και
συνεισφέρει ουσιαστικά στο σημαντικό έργο και στις δραστηριότητες του, όπως και στη
διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα που απασχολούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς και την κοινωνία
γενικά. Η διαπίστωση αυτή έχει εκφραστεί πολλές φορές και συνεχίζει να εκφράζεται από αρκετά
Μέλη και Προέδρους του ECCE.
Σημαντικό επίτευγμα για το Σύλλογο αλλά και τη χώρα μας, είναι η εκλογή του τέως Προέδρου
ΣΠΟΛΜΗΚ, Πλάτωνα Στυλιανού στο Διοικητικό Συμβούλιο του ECCE, μετά από εκλογές που
διεξήχθησαν τον Οκτώβριο 2018 στην 68η Γενική Συνέλευση του ECCE, στο Λονδίνο.
Τη φετινή χρονιά η Γενική Συνέλευση του ECCE πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά διαδικτυακά
και ο Σύλλογος μας εκπροσωπήθηκε από τον Εθνικό Εκπρόσωπο της Κύπρου, Πρόεδρο του
Συλλόγου μας Ανδρέα Θεοδότου και από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ECCE, τέως
Πρόεδρο του ΣΠΟΛΜΗΚ Πλάτωνα Στυλιανού.
Έγγραφα διατύπωσης θέσεων
Από το 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών υιοθέτησε την πολιτική της
ετοιμασίας εγγράφων διατύπωσης θέσεων. Στα πλαίσια αυτά και μετά από συνεννόηση του
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου με τον τότε Πρόεδρο του ECCE, ανατέθηκε στο Κυπριακό
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Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών η ετοιμασία ενός από τα πρώτα έγγραφα διατύπωσης θέσεων,
με θέμα τη διαχείριση του νερού.
Επιπλέον, ο Σύλλογος κατέθεσε με επιτυχία πρόταση ετοιμασίας εγγράφου με θέμα «The need
for integrating Structural / Seismic Upgrade of Existing Buildings, with Energy Efficiency Improvements» και προχώρησε στην ετοιμασία του σχετικού εγγράφου από το συνάδελφο και
Μέλος του Executive Board του ECCE Πλάτωνα Στυλιανού. Η αρχική πρόταση συζητήθηκε στο
ECCE ExBo στην 67η Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη πρόταση υποβλήθηκε στο ECCE ExBo
κατά την 68η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018 στο Λονδίνο και
εγκρίθηκε ομόφωνα. Είχε συσταθεί τότε ομάδα εργασίας με συντονιστή τον τέως Πρόεδρο του
ΣΠΟΛΜΗΚ Πλάτωνα Στυλιανού και Μέλη από την Κύπρο τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας Ανδρέα
Θεοδότου και το Β΄ Αντιπρόεδρο Νικόλα Κυριακίδη. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει ολοκληρώσει
το σχετικό έγγραφο διατύπωσης θέσης, η τελική μορφή του οποίου είχε παρουσιαστεί στη φετινή
διαδικτυακή Γενική Συνέλευση του ECCE, και έχει αρχίσει ήδη η προώθηση του σε Ευρωπαϊκό
Επίπεδο. Το κύριο μήνυμα αυτού του εγγράφου είναι ότι η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του πρώιμου σχεδιασμού των έξυπνων κτιρίων και όχι μια δεύτερη σκέψη
που ακολουθεί.
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.ά. Το θέμα της κατάρτισης σχετίζεται με
την αμοιβαία αναγνώριση των Πολιτικών Μηχανικών και άλλων επαγγελματιών, όπως και με
την ανάληψη εργασίας στις χώρες της Ευρώπης. Το έγγραφο αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο
συζήτησης στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, ο οποίος θα ενημερώσει σχετικά τα Μέλη του.
Γίνεται αντιληπτό ότι η συμμετοχή του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, τόσο στις εργασίες
του ECCE, όσο και σε άλλες παρόμοιες οργανώσεις προσδίδει στο Σύλλογο αναγνώριση και αξία,
αλλά και τη δυνατότητα συνεργασίας και ανταλλαγής θέσεων και επιχειρημάτων, με στόχο την
προώθηση και καθιέρωση της εικόνας του Πολιτικού Μηχανικού στην κοινωνία. Λαμβάνοντας
υπόψη και την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο, η συμμετοχή μας κρίνεται επιτυχής
και επιβεβλημένη.
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6.3 FEANI (EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ENGINEERING ASSOCIATIONS)
H FEANI είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, στον οποίο συμμετέχουν εθνικοί επαγγελματικοί
φορείς που εκπροσωπούν τους κλάδους της μηχανικής στις Ευρωπαϊκές Χώρες. Ιδρύθηκε το
1951, έχει ως στόχο να προωθήσει την αναγνώριση, την κινητικότητα και τα συμφέροντα του
επαγγέλματος του μηχανικού στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα η FEANI απονέμει τον τίτλο του European Engineer «Eur.Ing.» σε μηχανικούς που έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και πείρα.
Ένας τίτλος, ο οποίος αναγνωρίζεται σε πολλές χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης.
Στην Εθνική Επιτροπή της FEANI Κύπρου, εκ μέρους του ΣΠΟΛΜΗΚ, συμμετέχουν οι συνάδελφοι
Ανδρέας Θεοδότου και Βαλεντίνος Νεοφύτου.
Στην 160η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εγγραφών της οργάνωσης FEANI που
πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2019 στη Ζυρίχη στην Ελβετία, εκλέγηκε ως Μέλος
της επιτροπής ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και Μέλος του Γενικού
Συμβουλίου του ΕΤΕΚ Ανδρέας Θεοδότου.
Κύριος σκοπός της επιτροπής εγγραφών της FEANI, η οποία συνεδριάζει συνήθως 3 φορές
το χρόνο σε διάφορες Ευρωπαϊκές πόλεις, είναι η εξέταση των αιτήσεων για απόκτηση του
επαγγελματικού τίτλου Eur. Ing. (European Engineer) που απονέμει η FEANI, αλλά και η συζήτηση
διάφορων άλλων θεμάτων που αφορούν την εκπαίδευση των Ευρωπαίων Μηχανικών.
Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά εκλέγεται Κύπριος Μηχανικός στη συγκεκριμένη θέση, κάτι το
οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού αυτό συμπίπτει και με την έναρξη της διαδικασίας ένταξης
των Κυπριακών Πανεπιστημίων που παρέχουν τίτλους Μηχανικής στο μητρώο των Πανεπιστημίων
που αναγνωρίζονται αυτόματα από τη FEANI για σκοπούς απόκτησης του επαγγελματικού τίτλου
Eur. Ing. Ένα μητρώο το οποίο τυγχάνει αναγνώρισης και από άλλους Διεθνείς οργανισμούς,
αφού η FEANI αποτελεί τον αρχαιότερο οργανισμό μηχανικών της Ευρώπης και κύριο εκπρόσωπο
της κοινότητας των μηχανικών στις οποιεσδήποτε διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
θέματα σχετικά με τη μηχανική επιστήμη. Μεγάλο επίτευγμα για τη χώρα μας αποτελεί η ένταξη
στο συγκεκριμένο μητρώο 10 κλάδων σπουδών από Κυπριακά Πανεπιστήμια.
Όσον αφορά στη φετινή Γενική Συνέλευση στην οποία εκλέγηκε νέος Πρόεδρος της FEANI
o Γερμανός συνάδελφος Ralph APPEL, η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του
ΣΠΟΛΜΗΚ Ανδρέα Θεοδότου. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά οι εκλογές έγιναν με ηλεκτρονική
ψηφοφορία μέσα στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης που είχε διεξαχθεί διαδικτυακά.
Η συνεχής παρουσία μας τα τελευταία χρόνια στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά και στις
συναντήσεις των Εθνικών Επιτροπών της FEANI, μας δίνει την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε και
να ανταλλάσσουμε απόψεις που αφορούν την κοινωνία των Μηχανικών της Ευρώπης.
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6.4 FIB (FÉDÉRATION ΙNTERNATIONALE DU ΒÉTON)
Μετά από εισήγηση του Αντιπρύτανη οικονομικού προγραμματισμού και ανάπτυξης του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – ΤΕΠΑΚ, Δρ Κρίστη Χρυσοστόμου, ο Σύλλογος Πολιτικών
Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) έχει αποδεχτεί να συμμετάσχει στο Διεθνή Οργανισμό FIB μαζί
με το ΤΕΠΑΚ, πληρώνοντας το 1/3 της ετήσιας συνδρομής. Στο Σύλλογο δίνονται όλα τα fib bulletins, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όλους τους Μηχανικούς, σε ηλεκτρονική μορφή, ένα χρόνο
μετά την έκδοσή τους τα οποία αναρτώνται στο κλειδωμένο μέρος της ιστοσελίδας του Συλλόγου,
για χρήση από τα Μέλη του Συλλόγου.
Φέτος, για πρώτη φορά παρακολούθησε τις εργασίες του Συνεδρίου ο Πρόεδρος του Συλλόγου
μας Ανδρέας Θεοδότου, αφού είχε την ευκαιρία να το κάνει λόγω του γεγονότος ότι αυτό διεξήχθη
διαδικτυακά.

6.5 FIDIC (FEDERATION INTERNATIONALE DES ΙNGÉNIEURS-CONSEILS)
Ο Σύλλογός μας έχει καταστεί πλήρες Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συμβούλων Μηχανικών
FIDIC (Federation Internationale des Ingénieurs-Conseils), ως ο μοναδικός εκπρόσωπος της Κύπρου.
Ο FIDIC (www.fidic.org) είναι ένας διεθνής οργανισμός προτύπων για τον κατασκευαστικό
κλάδο, πιο γνωστός για την οικογένεια των προτύπων συμβολαίων FIDIC. Ο οργανισμός που
ιδρύθηκε το 1915 και σήμερα αριθμεί παγκοσμίως πέραν των 100 μελών, έχει την έδρα στο
Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Γενεύη της Ελβετίας και στόχο έχει να προωθεί την αναβάθμιση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στην κατασκευαστική βιομηχανία σε παγκόσμια
κλίμακα, μέσω σύγχρονων τεχνικών και ενεργειών.
Μέσα από τη συμμετοχή του στο FIDIC, ο Σύλλογος μας επιδιώκει να διευρύνει τις υπηρεσίες
που προσφέρει στα Μέλη του, στον κατασκευαστικό κλάδο γενικότερα και ιδιαιτέρα σε ότι
αφορά θέματα εκπαίδευσης και διαχείρισης συμβολαίων. Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους
Κύπριους Μηχανικούς να παρακολουθούν υψηλού επιπέδου σεμινάρια για τα συμβόλαια FIDIC,
παρέχοντας τους τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις για τη διαχείριση έργων, τόσο
στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω, φιλοδοξούμε να καθιερώσουμε την Κύπρο ως
κέντρο οργάνωσης διεθνών σεμιναρίων FIDIC, με προσέλευση ενδιαφερομένων από την νότια
Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τις χώρες του Αραβικού Κόλπου.
Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, σε μια προσπάθεια διεύρυνσης των γνώσεων των κυπρίων
επαγγελματιών στον κατασκευαστικό κλάδο και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και με στόχο την
αύξηση των επιλογών εργοδότησης, ο ΣΠΟΛΜΗΚ έχει διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία τα
διήμερα σεμινάρια FIDIC Module 1 και FIDIC Module 1 Advanced, FIDIC Module 2, FIDIC Module 3
και FIDIC Module 4.
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Σημειώνεται ότι φέτος συμμετείχαμε για πρώτη φορά στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης
του FIDIC, οι οποίες διεξήχθησαν διαδικτυακά με εκπροσώπηση από το Γενικό Γραμματέα του
ΣΠΟΛΜΗΚ Βαρνάβα Λάμπρου.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Σύλλογος μας σε συνεργασία με τον οργανισμό
FIDIC, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της Εθνικής Λίστας “FIDIC Adjudicators” για τη
χώρα μας.
Η συνεργασία ΣΠΟΛΜΗΚ – FIDIC θα συνεχιστεί με την επανάληψη των σεμιναρίων αυτών, καθώς
και με άλλη συναφή θεματολογία με τα Συμβόλαια FIDIC.
Μετάφραση Συμβολαίων FIDIC στα Ελληνικά
Σημαντική θεωρείται η συμφωνία ΣΠΟΛΜΗΚ-FIDIC για τη μετάφραση των συμβολαίων FIDIC στην
ελληνική γλώσσα, τα οποία θα διατίθενται σε Κύπρο και Ελλάδα αποκλειστικά από το Σύλλογό
μας για το FIDIC. Ήδη έχει αρχίσει η μετάφραση της αναθεωρημένης έκδοσης του 2017, του
γνωστού ως “Yellow Book” Συμβολαίου «FIDIC, Conditions of Contact for Plant and Design-Build
for Electrical and Mechanical Plant and for Building and Engineering Works designed by the
Contractor”.
Την ευθύνη της μετάφρασης έχει αναλάβει Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από τους πιο κάτω:
(α) Πλάτωνα Στυλιανού, τέως Πρόεδρο ΣΠΟΛΜΗΚ και Συντονιστή Ομάδας Εργασίας
(β) Δρ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη, Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Πολιτικό Μηχανικό
και Οικονομολόγο
(γ) Βαρνάβα Λάμπρου, Γενικό Γραμματέα ΣΠΟΛΜΗΚ.
(δ) Γιώργο Ιωάννου, Δικηγόρο, Νομικό Σύμβουλο ΣΠΟΛΜΗΚ
(ε) Νίκο Ηλία, Δικηγόρο και Επιμετρητή Ποσοτήτων

6.6 IPMSC (INTERNATIONAL PROPERTY MEASUREMENT STANDARDS
COALITION)
Από τον Αύγουστο του 2014, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου είναι εταίρος στο Διεθνή
Συνασπισμό Προτύπων Μετρήσεων Ακινήτων (IPMSC - International Property Measurement
Standards Coalition).
Το IPMSC ιδρύθηκε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα, στην
Ουάσινγκτον το 2013, από μια ομάδα 36 επαγγελματικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών από
όλο τον κόσμο.
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Για πρώτη φορά, επαγγελματικοί φορείς και ιδρύματα έχουν έλθει μαζί για να αναπτύξουν και
να εφαρμόσουν ένα νέο, διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη μέτρηση ακινήτων. Με αυτό
τον τρόπο, οι επαγγελματίες ακινήτων περιουσιών, καθώς και οι αγορές ακινήτων σε όλο τον
κόσμο, θα ωφεληθούν από μεγαλύτερη διαφάνεια και συνέπεια στον τρόπο μετρήσεως που
χρησιμοποιείται από όλους όσους εμπλέκονται με ακίνητη ιδιοκτησία, αλλά και έχουν άμεσο
ενδιαφέρον στην Οικοδομική Βιομηχανία.
Επί του παρόντος, ο τρόπος μέτρησης ακινήτων - δηλαδή, η περιοχή που περιλαμβάνεται σε μια
μέτρηση χώρου, όχι οι μονάδες μέτρησης - διαφέρει δραματικά μεταξύ και εντός των διεθνών
αγορών. Ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, εμβαδόν δαπέδου ιδιοκτησίας μπορεί να
αποκλίνει κατά 24%, σύμφωνα με έρευνα της JLL. Τα νέα πρότυπα IPMS θα αντιμετωπίσουν
τις τρέχουσες ασυνέπειες και θα φέρουν τις πρακτικές μέτρησης ακινήτων στην ολοένα και πιο
παγκοσμιοποιημένη εποχή του 21ου αιώνα.
Τα νέα πρόστυπα IPMS θα ωφελήσουν όλους τους χρήστες ακινήτων, είτε ιδιοκτήτες, εργολήπτες,
διαχειριστές είτε επενδυτές. Θα επιτρέψει τη συγκριτική αξιολόγηση σε διεθνή χαρτοφυλάκια
ακινήτων και θα ενισχύσει τα στοιχεία που τροφοδοτούν την εκτίμηση και την ετοιμασία
χρηματοοικονομικών εκθέσεων.
Όλες οι οργανώσεις του Συνασπισμού έχουν δεσμευτεί για την υιοθέτηση των προτύπων IPMS,
ενώ πολλές εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και κυβερνήσεις, εκφράζουν τώρα την πρόθεσή τους
να πράξουν το ίδιο.

6.7 ISHCCO (INTERNATIONAL SAFETY AND HEALTH CONSTRUCTION
COORDINATORS ORGANIZATION)
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ εκπροσωπεί την Κύπρο στο Διεθνή Οργανισμό Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας
Κατασκευών «International Safety and Health Construction Co-ordinators Organization» (ISHCCO), από το 2013.
Ο Διεθνής Οργανισμός ISHCCO είναι ο Οργανισμός των Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας
Κατασκευαστικών Έργων στην Ευρώπη, ο οποίος αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό
οργανώσεων από Κράτη Mέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων τα Mέλη δραστηριοποιούνται
στο συντονισμό κατασκευαστικών έργων στην Ευρώπη.
Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των κινδύνων σε σχέση με την εργασία, ρυθμίζονται σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο από την Οδηγία Πλαίσιο για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και τις Ειδικές
Θυγατρικές Οδηγίες αυτής. Η πρόληψη και ο συντονισμός των μέτρων ασφάλειας και υγείας στα
κατασκευαστικά έργα, ρυθμίζονται από την ειδική Οδηγία 92/57ΕΟΚ για τα εργοτάξια, στην οποία
καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα καθήκοντα και ο ρόλος των Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας.
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Με την Οδηγία αυτή έχει εναρμονιστεί η Κυπριακή Νομοθεσία από το 2002 και οι εναρμονιστικοί
Κανονισμοί του 2002 έχουν αντικατασταθεί από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2015.
Σκοπός του ISHCCO είναι η διάχυση της τεχνογνωσίας και εφαρμογή στον Ευρωπαϊκό χώρο
πρότυπου για τα προσόντα των Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας. Αυτό θα διευκολύνει τις
διασυνοριακές δραστηριότητες και τις διαβουλεύσεις μεταξύ των ευρωπαίων συντονιστών και θα
δημιουργήσει την απαραίτητη νομική προστασία στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση
και την αποδόμηση των κτιρίων και άλλων κατασκευών.
Στόχος του ISHCCO είναι η προστασία της ασφάλειας και της υγείας στα εργοτάξια. Παράλληλα
το ISHCCO προσφέρει, μέσω των Εθνικών Οργανώσεων – Mελών του, ευκαιρίες επαγγελματικής
ανέλιξης, μεγαλύτερη πρακτική εμπειρία, καθώς και προώθηση επιστημονικών δυνατοτήτων και
ειδικά την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας των συντονιστών ασφάλειας και υγείας στην
Ευρώπη και πέρα από αυτήν.
Η Α’ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα διορίστηκε Mέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου (ΔΣ) του ISHCCO από το Δεκέμβριο του 2019 για 3ετή θητεία. Επίσης είναι Mέλος
και συμμετέχει στις εργασίες της Επιτροπής για τα Πρότυπα Επαγγελματικά Προσόντα.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ISHCCO 2020, η οποία είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί τον
περασμένο Μάρτιο 2020, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της πανδημίας του Covid-19, αλλά ο
ISHCCO συνεχίζει να παραμένει ενεργός με την ενεργή συμμετοχή και του Συλλόγου μας.
Από το Μάρτιο 2020, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 8 διαδικτυακές συναντήσεις του ΔΣ.
Επίσης το ΔΣ του ISHCCO έκδωσε αρχές του Απρίλη 2020, έγγραφο με συστάσεις για την
εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας στα εργοτάξια. Το έγγραφο αυτό μεταφράστηκε
και στην Ελληνική γλώσσα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ISHCCO. Πραγματοποιήθηκαν
επίσης δύο διαδικτυακές συναντήσεις της Επιτροπής για τα Πρότυπα Επαγγελματικά Προσόντα.
Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν η προώθηση της εφαρμογής του Πρότυπου για τα
Προσόντα των Συντονιστών που ετοίμασε ο ISHCCO. Σε όλες τις συναντήσεις αυτές συμμετείχε
η Α’ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας.
Για σκοπούς επικοινωνίας, αλλά και ενημέρωσης των Μελών του Οργανισμού ISHCCO,
πραγματοποιήθηκαν 2 Διαδικτυακά Σεμινάρια στις 20.6.2020 και 21.11.2020. Στο πρώτο
σεμινάριο συζητήθηκαν οι εξελίξεις με την πανδημία του κορωνοϊού και η κατάσταση που
επικρατούσε σε κάθε χώρα, Μέλος του ISHCCO. Η συνάδελφος Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα
παρουσίασε την κατάσταση που επικρατούσε στην Κύπρο, καθώς και τις δραστηριότητες του
Συλλόγου μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στο δεύτερο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι
Καθοδηγητικοί Δείκτες Πρόληψης της παγκόσμιας εκστρατείας Vision Zero για τη μέτρηση και
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τη διαχείριση της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας στην εργασία από τον Πρόεδρο του
ISSA-C, η εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας (EU OSHA) «lighten the load» από εκπρόσωπο του Οργανισμού EUOSHA, καθώς και καινοτόμοι εξοπλισμοί και
εργαλεία εκπαίδευσης από τις εταιρείες DIMOS και DOKA, χορηγούς του ISHCCO. Στα Σεμινάρια
αυτά συμμετείχαν εκ μέρους της Κύπρου και του Συλλόγου μας η Α’ Αντιπρόεδρος και Μέλη της
Επιτροπής Ασφάλειας του ΣΠΟΛΜΗΚ. Σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
του ISHCCO – International Safety and Health Construction Coordinators Organization – International Safety and Health Construction Coordinators Organization.
Η συμμετοχή του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στο ISHCCO, πέρα από την ευκαιρία
ενημέρωσης, αλλά και ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και εξελίξεων και προώθησης των θέσεων
του Συλλόγου σε θέματα συντονισμού των θεμάτων ασφάλειας και υγείας, που αφορούν τους
Πολιτικούς Μηχανικούς, προβάλλει τους Κύπριους Πολιτικούς Μηχανικούς, το Σύλλογο μας και
την Κύπρο γενικότερα.

6.8 WCCE (WORLD COUNCIL OF CIVIL ENGINEERS)
O ΣΠΟΛΜΗΚ, εκπροσωπεί την Κύπρο στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών «World
Council of Civil Engineers» (WCCE).
Το WCCE αποτελεί το διεθνή οργανισμό των Πολιτικών Μηχανικών, που αντιπροσωπεύουν ένα
σημαντικό ποσοστό - περίπου 50% - όλων των οργανώσεων μηχανικής σε όλο τον κόσμο, σε
εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Ο σκοπός του Πολιτικού Μηχανικού είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης για όλη την
ανθρωπότητα, και αυτό μπορεί πιο εύκολα να επιτευχθεί, εάν Πολιτικοί Μηχανικοί σε όλον
τον κόσμο μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία τους από την εφαρμογή της τεχνολογικής
προόδου στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο σε όλο τον κόσμο.
Αποστολή του WCCE είναι να διευκολύνει μια παγκόσμια πλατφόρμα, όπου όλα τα Μέλη είναι
ίσα, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, με σκοπό την ανταλλαγή επαγγελματικών δεξιοτήτων,
γνώσης, τεχνολογίας και πληροφοριών σε όλο τον κόσμο, για την αντιμετώπιση των αναγκών
και των ανησυχιών.
Η συμμετοχή του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στο WCCE, πέρα από την ευκαιρία
ενημέρωσης, αλλά και ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και εξελίξεων σε θέματα που αφορούν
τους Πολιτικούς Μηχανικούς, προβάλλει τους Κύπριους Πολιτικούς Μηχανικούς και την Κύπρο
γενικότερα στην παγκόσμια κοινωνία των Μηχανικών.
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7.0 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
7.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Ο Σύλλογος έχει αναπτύξει πολύπλευρη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kύπρου και ιδιαίτερα
με το Τμήμα Πολιτικής Μηχανικής και Μηχανικής Περιβάλλοντος, όσον αφορά στη διοργάνωση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βραβεύσεων φοιτητών, υποστήριξη σε ερευνητικά προγράμματα
και σε άλλους τομείς.
Στις 29 Ιουλίου 2020, ο Σύλλογος συμμετείχε στην τελετή βράβευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου
όπου παρέδωσε χρηματικό βραβείο στον πρωτεύσαντα τεταρτοετή φοιτητή Πολιτικής Μηχανικής
και Μηχανικής Περιβάλλοντος, Νικόλαο Νικολάου.

7.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΕΠΑΚ)
Το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος σε διάφορες επαφές με το ΤΕΠΑΚ, διαπιστώθηκε από κοινού
ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνεργασίας. Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, ο Σύλλογος
συμμετείχε σε διοργάνωση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία διεξήχθηκε στο
Κτίριο Τάσσος Παπαδόπολος, με θέμα «A Visionary path to a regenerative future. Living building challenge 4.0 from possible to scalable». Καλεσμένοι στην εκδήλωση και ομιλητές ήταν οι
Carlo Battisti (President, Living Future), Martin Brown (Sustainability Provocateur, Fairsnape) και
Οδυσσέα Κοντοβούρκη (Επ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου).
Το Living Building Challenge (LBC) είναι το πιο αυστηρό πρότυπο για πράσινα κτίρια παγκοσμίως.
Τα Living Buildings σπρώχνουν το σχεδιασμό και τη βιομηχανία προς net-zero ή net-positive
energy κτίρια, χωρίς τοξικούς ρύπους και χαμηλότερα ενεργειακά αποτυπώματα από τα τυπικά
εμπορικά κτίρια.

7.3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK
Ο Σύλλογος έχει αναπτύξει εκτενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο FREDERICΚ και ιδιαίτερα με το
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, τόσο σε επίπεδο συνδιοργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων,
όσο και υποστηρικτής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου.
Στις 08 Ιουλίου 2020, ο Σύλλογος ανακοίνωσε την παραχώρηση από το εν λόγω Πανεπιστήμιο
υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick
(Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών), Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
Το Πανεπιστήμιο Frederick, αποφάσισε να παραχωρήσει υποτροφίες ύψους 25% στα Μέλη του
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc στη
Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων, τα οποία θα εγγραφούν
στο πιο πάνω πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Επιπρόσθετα προκήρυξε
δύο υποτροφίες ύψους 50%, τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το
πιο πάνω πρόγραμμα σπουδών.
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Ο Σύλλογος παραδίδει κάθε χρόνο χρηματικό βραβείο στον πρωτεύσαντα τεταρτοετή φοιτητή
Πολιτικής Μηχανικής.

7.4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ
Ο Σύλλογος έχει αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και
γίνονται ενέργειες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας αυτής.
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8.0 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τα θέματα που αφορούν και επηρεάζουν άμεσα την άσκηση του επαγγέλματος μας είναι,
κυρίως, οι νομοθετικές πρόνοιες, ρυθμίσεις και θέματα αμοιβών. Φλέγον θέμα παραμένει το
Πιστοποιητικό Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων (ΠΤΕΚ).
Η θέση του Συλλόγου είναι ότι επιβάλλεται η νομοθετική ρύθμιση της τακτικής επιθεώρησης των
κτιρίων και έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού επιθεώρησης. Αυτό θα αποτελέσει το καλύτερο
προληπτικό μέτρο αποφυγής καταστροφικών συμβάντων, τα οποία μπορούν να προκληθούν από
σεισμούς και άλλες καταστροφές, των οποίων οι συνέπειες, πέραν από τις οικονομικές ζημιές,
δυστυχώς περιλαμβάνουν και την απώλεια ανθρωπίνων ζωών.
Ο Σύλλογος, σε συνέχεια των δελτίων τύπου στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τις σχετικές
επιστολές σε όλους τους αρμόδιους φορείς του κράτους, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,
προχώρησε σε διάφορες συναντήσεις στο παρελθόν με την Πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών
της Βουλής, κ. Ελένη Μαύρου, αλλά και το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, κ. Σωκράτη
Ζαπίτη. Το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε και στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τα
κοινοβουλευτικά κόμματα.
Επιπρόσθετα με το πιο πάνω, στάλθηκαν επιστολές για σχετικά με το Σύλλογο θέματα, όπως
φαίνονται στο Παράρτημα V.
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9.0 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
9.1 Συναντήσεις με το Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου
Γίνονται τακτικές συναντήσεις με το Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου για συζήτηση των
διαφόρων τρεχόντων θεμάτων, όπως οι τροποποιήσεις στο Καταστατικό του Συλλόγου, η νέα
νομική οντότητα «Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ», η συνδιοργάνωση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η μετάφραση των Συμβολαίων FIDIC και άλλα επαγγελματικά
θέματα.
9.2 Συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου με Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου
Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου με τον Πρόεδρο του Κινήματος, κ. Μαρίνο Σιζόπουλο και το Γενικό
Διευθυντή κ. Μορφάκη Σολωμονίδη.
Κατά τη συνάντηση έγινε αναφορά στα θέματα που προωθούνται από το Σύλλογο, όπως το
Πιστοποιητικό Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων, η Αντισεισμική Ενίσχυση Κτιρίων, η δημιουργία
Μητρώου Μελετητών και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Συμφωνήθηκε επίσης να συνεχιστεί η αλληλοενημέρωση και να ακολουθήσει συνάντηση με το
Βουλευτή της ΕΔΕΚ, κ. Κωστή Ευσταθίου, για περαιτέρω συζήτηση των θεμάτων.
9.3 Συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου με το Κίνημα Αλληλεγγύη
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020, συνάντηση αντιπροσωπείας του
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Κινήματος Αλληλεγγύη, κ. Πόλυ Παλλήκαρο και τον Αντιπρόεδρο, κ. Κωστάκη Χριστοφόρου.
Κατά τη συνάντηση έγινε αναφορά στα θέματα που προωθούνται από το Σύλλογο, ανάμεσα στα
οποία είναι κατά προτεραιότητα το Πιστοποιητικό Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων, η Αντισεισμική
Ενίσχυση Κτιρίων, η δημιουργία Μητρώου Μελετητών και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Το Κίνημα Αλληλεγγύη όπως δηλώθηκε από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του, διαχρονικά στηρίζει
το έργο του Συλλόγου και για αυτό εκφράστηκε και η ετοιμότητα του Κινήματος να προσφέρει
κάθε βοήθεια και υποστήριξη στα πλαίσια της προώθησης των θεμάτων τα οποία απασχολούν
το Σύλλογο.
Συμφωνήθηκε επίσης, να συνεχιστεί η αλληλοενημέρωση, ώστε το Κίνημα να μπορεί με πρακτικούς
όρους να συμβάλλει στη προώθηση των θεμάτων που απασχολούν την ευρύτερη κοινωνία.
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9.4 Ανοικτή συζήτηση / εργαστήρι ΕΤΕΚ: « Πολεοδομία, χωροταξία και αειφόρος χωρική
ανάπτυξη στην Κύπρο »
Το ΕΤΕΚ, σε συνεργασία με το ΣΥΠΟΚ, διοργάνωσε την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020, την πιο
πάνω Ανοικτή Συζήτηση / Εργαστήρι, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ, στη Λευκωσία.
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, μετά από πρόσκληση του ΕΤΕΚ, συμμετείχε στη
συζήτηση με σύντομη τοποθέτηση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ανδρέα Θεοδότου.
9.5 Συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου με το ΑΚΕΛ
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020, συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου με το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, κ. Άνδρο Κυπριανού και
τον Επικεφαλής Κέντρου Ανάπτυξης του ΑΚΕΛ, κ. Λάμπρο Λάμπρου.
Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, έγινε αναφορά στα ζητήματα που προωθούνται από το Σύλλογο, όπως το Πιστοποιητικό Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων,
η Αντισεισμική Ενίσχυση των Κτιρίων σε σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση τους, η προώθηση
της σχετικής νομοθεσίας για το Μητρώο Μελετητών και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
9.6 Παρουσίαση του νέου πλαίσιο αδειοδότησης από τον Υπουργό Εσωτερικών κο.Νίκου Νουρή
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσίαση από
τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Νουρή του νέου πλαισίου αδειοδότησης. Στην παρουσίαση
προσκλήθηκε και παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ανδρέας Θεοδότου.
9.7 Προγραμματισμός για το 7ο Διεθνές Συνέδριο: Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά
‘Εργα 2021
Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 2η διαδικτυακή συνάντηση της
Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας του Συλλόγου, με θέμα τον προγραμματισμό και οργάνωση
του επόμενου 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα. Στη
συνάντηση αυτή συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Τομέα Κατασκευών του Διεθνούς Οργανισμού
Κοινωνικής Ασφάλισης ISSA-C, Prof. Karl-Heinz Noetel, όπου αποφασίστηκε ότι το Συνέδριο
θα πραγματοποιηθεί το 2ο εξάμηνο του 2021 (5 και 6 Νοεμβρίου 2021), με τη στήριξη των
οργανισμών ISSA-C και BG-BAU.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΠΟΛΜΗΚ
Σκοπός του καταρτισμού των Επιτροπών, είναι η υποβοήθηση του Έργου του Συλλόγου μέσα από
τις διάφορες εισηγήσεις που κατατίθενται ανάλογα με τη θεματική ενότητα της κάθε Επιτροπής.
Κατά τη φετινή χρονιά, παρά τα περιοριστικά μέτρα, είχε διεξαχθεί μεγάλος αριθμός Διαδικτυακών
Συνεδριών και παράλληλα έχει γίνει προγραμματισμός για διεξαγωγή διάφορων Εκδηλώσεων
μέσα στο 2021.
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
•

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα

•

Ανδρέας Κωνσταντινίδης

•

Παντελής-Χρίστος Παντελή

•

Φλώρος Παντελή

•

Έφη Καλλή

•

Πέτρος Κκολάς

•

Νικόλας Ευθυμίου

•

Κώστας Μαραγκός

•

Γιώργος Δημητρίου

•

Κωνσταντίνα Ισαάκ

•

Δημήτρης Πατσαλοσαββής

•

Λευτέρης Πέκας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
•

Ανδρέας Κωνσταντινίδης

•

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα

•

Πανίκος Φλουρής

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
•

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα

•

Ανδρέας Κωνσταντινίδης

•

Λεόντιος Κούστρουππος

•

Πανίκος Φλουρής

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
•

Βαρνάβας Λάμπρου

•

Παναγιώτης Ανδρέου

•

Άντης Σφήκας
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ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
•

Έλενα Σοφοκλέους

•

Γιάννης Περικλέους

•

Χριστάκης Αβρααμίδης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ
•

Έλενα Σοφοκλέους

•

Ανδρέας Κωνσταντινίδης

•

Πέτρος Κκολάς

ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΜ
•

Ανδρέας Κωνσταντινίδης

•

Ευθύμιος Αναστάση

•

Πέτρος Κκολάς

•

Δημήτρης Πατσαλοσαββής

•

Μιχάλης Χατζηχαμπή

•

Πέτρος Χρίστου

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
•

Ανδρέας Θεοδότου

•

Παναγιώτης Ανδρέου

•

Στυλιανός Γιατρός

•

Έφη Καλλή

•

Δημήτρης Πατσαλοσαββής

•

Λευτέρης Πέκας

•

Παναγιώτα Σοφοκλέους

•

Άντης Σφήκας

•

Πέτρος Χρίστου

FIDIC
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•

Πλάτωνας Στυλιανού

•

Βαρνάβας Λάμπρου

•

Γιώργος Ζ. Γεωργίου

•

Οδυσσέας Μιχαηλίδης

•

Νίκος Ηλία
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
•

Ανδρέας Θεοδότου

•

Γιώργος Δημητρίου

•

Φλώρος Παντελή

•

Πάρις Σκούλουκος

•

Άντης Σφήκας

•

Ανδρέας Τσέλεπος

ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ ΥΔΑΤΙΚΟΥ
•

Γιώργος Δημητρίου

•

Πέτρος Κκολάς

•

Λευτέρης Πέκας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
•

Γιάννος Πουμπουρής

•

Milos Ilic

•

Χριστάκης Αβρααμίδης

•

Κωνσταντίνα Ισαάκ

•

Κυριάκος Πατσαλοσαββής

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
•

Νικόλας Κυριακίδης

•

Χριστάκης Αβρααμίδης

•

Μιχαήλ Αλλαγιώτης

•

Ευθύμιος Αναστάση

•

Παναγιώτης Ανδρέου

•

Δημήτρης Πατσαλοσαββής

•

Κυριάκος Πατσαλοσαββής

•

Λευτέρης Πέκας

•

Πάρις Σκούλουκος

•

Χριστάκης Τυρίμου

•

Δέσποινα Χατζημάρκου

ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
•

Λεόντιος Κούστρουππος

•

Μιχαήλ Αλλαγιώτης

•

Παναγιώτης Ανδρέου
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•

Κωνσταντίνα Ισαάκ

•

Πέτρος Κκολάς

•

Δημήτρης Πατσαλοσαββής

•

Παναγιώτα Σοφοκλέους

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
•

Ρογήρος Ίλλαμπας

•

Χριστάκης Αβρααμίδης

•

Ευθύμιος Αναστάση

•

Παναγιώτης Ανδρέου

•

Στυλιανός Γιατρός

•

Γιώργος Δημητρίου

•

Κωνσταντίνα Ισαάκ

•

Πέτρος Κκολάς

•

Δημήτρης Πατσαλοσαββής

•

Λευτέρης Πέκας

•

Αντωνία Σοφοκλέους - Λεμονάρη

AD-HOC ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΛΩΝ
•

Ανδρέας Θεοδότου

•

Νικόλας Κυριακίδης

•

Βαρνάβας Λάμπρου

•

Ρογήρος Ίλλαμπας

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
•

Ανδρέας Θεοδότου

•

Νικόλας Κυριακίδης

•

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα

•

Ανδρέας Κωνσταντινίδης

•

Γιάννος Πουμπουρής

•

Ρογήρος Ίλλαμπας

ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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•

Βαρνάβας Λάμπρου

•

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα
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•

Ανδρέας Κωνσταντινίδης

•

Γιάννος Πουμπουρής

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
•

Βαρνάβας Λάμπρου

•

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα

•

Νικόλας Κυριακίδης

•

Ανδρέας Κωνσταντινίδης

•

Άννα Μαρία Πιπερίδου (μέχρι 08 Οκτωβρίου 2020)

•

Νάταλι Λειβαδιώτου (μέχρι 30 Ιουνίου 2020)

•

Ελένη Ερωτοκρίτου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
Επιτροπή ΜΕΔΣΚ (2019 – 2021)
Aνδρέας Θεοδότου		

ΣΠΟΛΜΗΚ		

Κώστας Αλλαγιώτης			

ΣΠΟΛΜΗΚ		

Βαρνάβας Λάμπρου			

ΣΠΜΑΚ		

Εκπροσώπηση στο ΣΠΜΑΚ (2019 – 2021) (εκάστοτε Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και Α’
Αντιπρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ)
Ανδρέας Θεοδότου
Βαρνάβας Λάμπρου
Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα
Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 02 για τα Αμμοχάλικα – Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
Μαρία Παπά – Παναγιωτίδου
Εθνική Επιτροπή TE 04 – Στοιχεία Τοιχοποϊίας από Άργιλο – Κυπριακός Οργανισμός
Τυποποίησης
Πάρις Σκούλουκος
Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 05 για το Φυσικό Λίθο - Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
Χρίστος Σιαθάς
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Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 06 για το Σκυρόδεμα – Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
Μιχάλης Πίττας
Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 15 για τους Χάλυβες, Οπλισμένου Σκυροδέματος – Κυπριακός
Οργανισμός Τυποποίησης
Σάββας Παναγιώτου
Εθνική Επιτροπή CYS/TE 14 – Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα
Γιάννης Περικλέους
Εθνική Επιτροπή CYS/TE 17 – Ασφαλτικό Σκυρόδεμα
Γιάννης Περικλέους
Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 24 για τα Τούβλα – Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
Πάρις Σκούλουκος
Εθνική Επιτροπή TE 18 – Ευρωκώδικες – Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
Ανδρέας Θεοδότου
ΑΡ.

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ			

ΟΝΟΜΑ

1

Βάση Σχεδιασμού & Δράσεις		

Βαλεντίνος Νεοφύτου, Αντώνης Τουμαζής

2

Κατασκευές από Σκυρόδεμα		

Έφη Καλλή, Νίκος Καλαθάς

3

Χαλύβδινες Κατασκευές		

Ανδρέας Θεοδότου, Νίκος Καλαθάς

4

Σύμμεικτες Κατασκευές 		

Πλάτωνας Στυλιανού, Ανδρέας Θεοδότου

5

Ξύλινες Κατασκευές			

Μιχάλης Ευαγγέλου, Μιχάλης Πίττας

6

Κατ. Φέρουσας Τοιχοποιίας		

Μιχάλης Ευαγγέλου, Alberto Farinola

7

Γεωτεχνικός Σχεδιασμός		

Έλενα Σοφοκλέους, Σάββας Βραχίμης

8

Αντισεισμικός Σχεδιασμός		

Πλάτωνας Στυλιανού, Πάρις Σκούλουκος

9

Κατασκευές από Αλουμίνιο		

Ανδρέας Θεοδότου, Χρίστος Ευσταθιάδης

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής
Απόδοσης των Κτηρίων Νόμων
Milos Ilic
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Επιτροπή Ειδικότητας Πολιτικής Μηχανικής στο ΕΤΕΚ 2017-2020
Γιάννος Πουμπουρής - Μέλος
Βαλεντίνος Νεοφύτου - Μέλος
Ειδικό Σχέδιο Εγκέλαδος για την Αντιμετώπιση Καταστρεπτικού Σεισμού
Ανδρέας Κωνσταντινίδης 		

Γενικός Συντονιστής

Χαράλαμπος Καρτακούλλης		

Επαρχία Λευκωσίας

Γιάννης Περικλέους			

Επαρχία Λεμεσού

Βασίλης Βασιλείου			

Επαρχία Λάρνακας

Ξενάκης Χατζηρακλέους		

Επαρχία Αμμοχώστου

Επιτροπή ΕΤΕΚ – Πρότυπη Μέθοδος Επιμέτρησης
Μιλένα Καπίρη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ Ή ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ECCE - Ανδρέας Θεοδότου, Πλάτωνας Στυλιανού
FEANI - Ανδρέας Θεοδότου, Βαλεντίνος Νεοφύτου
FIDIC - Βαρνάβας Λάμπρου, Πλάτωνας Στυλιανού
ISHCCO - Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, Παντελής – Χρίστος Παντελή
EUCΕET - Γιάννος Πουμπουρής
FIB - Ανδρέας Θεοδότου
WCCE - Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, Κυριάκος Τσιουπανής
EAMC - Γιάννος Πουμπουρής, Πανίκος Φλουρής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο
Εκδηλώσεις ΚΔΣ
1. 27η Γενική (Εκλογική) Συνέλευση του ΣΠΟΛΜΗΚ (14 Δεκεμβρίου 2019)
2. Διευρυμένη Συνεδρία ΚΔΣ ΣΠΟΛΜΗΚ (12 Φεβρουαρίου 2020)
3. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1 – Πρόνοιες και εφαρμογή –
ΑνΑΔ (13-14 Φεβρουαρίου 2020)
4. Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο – Εισαγωγή και Βασικές Πρόνοιες του Περί
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου για το Μηχανικό (27 Απριλίου 2020)
5. Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο, Επανάληψη - Εισαγωγή και Βασικές Πρόνοιες
του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου για το Μηχανικό (28 Απριλίου 2020)
6. Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο - Παρουσίαση του Οδηγού Διαχείρισης της
Πανδημίας COVID-19, όσον αφορά στην Α&Υ στα Εργοτάξια (09 Μαϊου 2020)
7. Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο - Εισαγωγή στα Συμβόλαια Οικοδομικών και
Τεχνικών Έργων (20 Μαϊου 2020)
8. Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο - Bασικές Γνώσεις και Υποχρεώσεις Μελετητών &
Επιβλεπόντων, Δεοντολογία (28 Μαϊου 2020)
9. Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο, Β’ Μέρος – Bασικές Γνώσεις και Υποχρεώσεις
Μελετητών & Επιβλεπόντων, Δεοντολογία (23 Ιουνίου 2020)
10. Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Αποτίμηση Υφιστάμενων Κτιρίων –
ΑνΑΔ (9-10 Ιουλίου 2020)
11. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Διαχείρηση Οικοδομικού Συμβολαίου (Ρόλοι –
Ευθύνες – Μελέτες & Νομικό Υπόβαθρο) – ΑνΑΔ (10-11 Σεπτεμβρίου 2020)
12. Έκτακτη Γενική Συνέλευση για Επικύρωση Υποψηφίων ΣΠΟΛΜΗΚ για τις
Εκλογές ΕΤΕΚ (18 Σεπτεμβρίου 2020)
13. Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Πρόσφατες Εξελίξεις στο Σχεδιασμό
Μεταλλικών κατασκευών – ΑνΑΔ (5&7 και 12&14 Οκτωβρίου 2020)
14. Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο – Εισαγωγή στο Linkedin (07 Νοεμβρίου 2020)
15. 28η Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση ΣΠΟΛΜΗΚ (16 Δεκεμβρίου 2020)
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Εκδηλώσεις – Με υποστήριξη ΣΠΟΛΜΗΚ
1. Τηλεδιάσκεψη με Πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων
(ΟΕΒ) για την Επανεκκίνηση της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (16 Απριλίου 2020)
2. Διδικτυακό Σεμινάριο της Πολιτικής Άμυνας – Μετασεισμικός Έλεγχος Κτιρίων
στην Πράξη (22 Οκτωβρίου 2020)
Συμμετοχή σε αποστολές
Αποστολή 6 Πολιτικών Μηχανικών από Κύπρο στις σεισμόπληκτες περιοχές της
Αλβανίας για επιτόπου αυτοψίες. Στη συγκεκριμένη αποστολή συμμετείχαν οι
συνάδελφοι Daisy Back, Βασίλης Βασιλείου, Ειρήνη Γιαννακού, Αντώνης Γιαπάνης,
Λούκας Πέτρου και Γιάννος Πουμπουρής.
Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσίας-Κερύνειας
1. Ημέρα Καριέρας Λυκείου Κύκκου Α’ (16 Ιανουαρίου 2020)
2. Πάρτι υποδοχής του νέου έτους (17 Ιαννουαρίου 2020)
3. Συμμετοχή στο Μαραθώνιο Λευκωσίας (18 Φεβρουαρίου 2020)
4. Εκδήλωση Παρουσίασης Υποψηφίων ΣΠΟΛΜΗΚ για τις εκλογές ΕΤΕΚ
(09 Οκτωβρίου 2020)
5. Επαρχιακή Συνέλευση Λευκωσίας - Κερύνειας (10 Δεκεμβρίου 2020)
Επαρχιακό Τμήμα Λεμεσού
1. Πάρτι υποδοχής του νέου έτους (22 Ιανουαρίου 2020)
2. Επαρχιακή Συνέλευση Λεμεσού (09 Δεκεμβρίου 2020)
Επαρχιακό Τμήμα Λάρνακας - Αμμοχώστου
1. Πάρτι υποδοχής του νέου έτους (24 Ιανουαρίου 2020)
2. Επαρχιακή Συνέλευση Λάρνακας- Αμμοχώστου (08 Δεκεμβρίου 2020)
Επαρχιακό Τμήμα Πάφου
1. Πάρτι υποδοχής του νέου έτους (31 Ιανουαρίου 2020)
2. Αιμοδοσία εις μνήμη συνάδελφου Χρυσόστομου Ιταλού (08 Μαρτίου 2020)
3. Καλοκαιρινό Πάρτι (31 Ιουλίου 2020)
4. Επαρχιακή Συνέλευση Πάφου (07 Δεκεμβρίου 2020)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Α/Α

48

Θέμα

Παραλήπτης

Ημερομηνία

1

Ενεργειακή αναβάθμιση Κεντρικών και Επαρχιακών
Γραφείων του ΤΔΕ

Διευθυντής κ. Σωκράτης Ζαπίτης 27 Ιαννουαρίου 2020
Τμήμα Δημοσίων Έργων

2

Αναθεώρηση Συμβολαίων ΜΕΔΣΚ

κ. Άντης Χριστοφορίδης
Επιμετρητής Ποσοτήτων

03 Φεβρουαρίου 2020

3

Επίσκεψη Μελών του ΚΔΣ στο Εργοστάσιο Muskita

Κυρίους Muskita Aluminium
Industries Limited

11 Φεβρουαρίου 2020

4

Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των εργοταξίων
με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου
κορωνοϊού (COVID-19)

κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου
Υπουργός Υγείας

19 Μαρτίου 2020

5

Συγχαρητήρια επιστολή για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κ. Κώστας Γιαννάκης
ΣΕΜΗΕΚ
Πρόεδρος ΣΕΜΗΕΚ

19 Μαρτίου 2020

6

Διευθέτηση συνάντησης για συζήτηση θεμάτων κοινού
ενδιαφέροντος

κ. Νίκος Νικολαΐδης
Δήμαρχος Λεμεσού

25 Μαΐου 2020

7

Ευχαριστήρια επιστολή για Ενημερωτικό Υλικό
Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Δρ. Μαρίνα Νεοφύτου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κύπρου

17 Ιουνίου 2020

8

Letter of Support
Cyprus Univerity of Technology

Dr. Athos Agapiou
Eratosthenes Centre of Excellence

30 Ιουλίου 2020

9

Επιστολή για την έκρηξη στο Λίβανο

Πρέσβης Λιβάνου στην Κύπρο

06 Αυγούστου 2020

10

Κατάλογος Εθελοντών Πολιτικών Μηχανικών για
Διενέργεια Μετασεισμικών Ελέγχων

κ. Νικόλας Πάρης
Ανώτερος Λειτουργός
Πολιτικής Άμυνας

10 Αυγούστου 2020

11

Συγχαρητήρια επιστολή για εκλογή στη θέση του
Προέδρου

κ. Χρίστος Π. Ανδρέου
Πρόεδρος ΠΟΕΕΜ

09 Οκτωβρίου 2020

12

Συγχαρητήρια επιστολή για εκλογή στη θέση του
Προέδρου

κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντής
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

04 Νοεμβρίου 2020
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Α/Α

Περιγραφή

Ημερομηνία

1

O Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) απέστειλε Δελτίο Τύπου, μέσω του
οποίου εξέφραζε δημόσια την έντονη ανησυχία του για τα ελλιπή μέτρα ασφάλειας και
υγείας στα εργοτάξια και άλλους χώρους εργασίας.

19 Δεκεμβρίου 2019

2

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, Ανδρέας Θεοδότου στην εκπομπή
“Μεσημέρι και Κάτι” με τη Μαρίνα Χατζηκώστα στο SIGMA συζητά για τις πλημμύρες

10 Ιανουαρίου 2020

3

Δελτίο Τύπου αναφορικά με την ανησυχία του Συλλόγου για τις πλημμύρες μετά από
13 Ιανουαρίου 2020
συνεχείς βροχοπτώσεις - η διαχείριση των όμβριων υδάτων να τύχει ολιστικής αντιμετώπισης

4

Δελτίο Τύπου: «Επιτακτική η Ανάγκη Θεσμοθέτησης του Πιστοποιητικού Τακτικής
Επιθεώρησης Κτιρίων»

14 Ιανουαρίου 2020

5

Δελτίο Τύπου: «Συλλογική προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του covid -19»

16 Μαρτίου 2020

6

Τηλεφωνική παρέμβαση Ανδρέα Θεοδότου, στην εκπομπή “Μεσημέρι και Κάτι” της Μαρίνας
Χατζηκώστα (ΣΙΓΜΑ), με θέμα το Αίτημα προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των
εργοταξίων, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού

19 Μαρτίου 2020

7

Δελτίο Τύπου μετά από Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, με αίτημα για αναστολή
λειτουργίας των εργοταξίων, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού

31 Μαρτίου 2020

8

Δελτίο Τύπου μετά από Επιστολή του ΣΠΟΛΜΗΚ προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα
“Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για Έκδοση Πολεοδομικών Αδειών και Αδειών Οικοδομής”.

06 Απριλίου 2020

9

Άρθρο του Προέδρου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου - ΣΠΟΛΜΗΚ Ανδρέα
Θεοδότου στην Καθημερινή της Κυριακής με θέμα «Η επόμενη μέρα μετά την άρση των
περιοριστικών μέτρων»

12 Απριλίου 2020

10

Παρέμβαση του Προέδρου του ΣΠΟΛΜΗΚ στην εκπομπή “Μεσημέρι και Κάτι” στο SIGMA
με τη Μαρίνα Χατζηκώστα, αναφορικά με την τήρηση των μέτρων προφύλαξης από τον
κορωνοϊό μετά το άνοιγμα των Εργοταξίων.

06 Μαΐου 2020

11

Ανακοίνωση για παραχώρηση υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick

08 Ιουλίου 2020

12

Ανακοίνωση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

13 Ιουλίου 2020

13

Ανακοίνωση του Συλλόγου ως επίσημου εταίρου της Παγκόσμιας Εκστρατείας Vision Zero,
για την ανάγκη προτεραιότητας της Ασφάλειας και Υγείας στα εργοτάξια

24 Ιουλίου 2020

14

27 Ιουλίου 2020
Παρέμβαση του Προέδρου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στη ραδιοφωνική
εκπομπή «Η Επικαιρότητα Αλλιώς», του Ραδιοφωνικού Σταθμού ASTRA, με θέμα τα εργατικά
ατυχήματα.

15

Ανακοίνωση του Συλλόγου με θέμα τη διεξαγωγή των εκλογών ΕΤΕΚ

25 Σεπτεμβρίου 2020

16

Ανακοίνωση του Συλλόγου για το φονικό σεισμό σε Σάμο και Σμύρνη

02 Νοεμβρίου 2020
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49

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

50
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