Ιανουάριος 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

•

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΤΗΝ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ
«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»

•

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΤΗΝ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

•

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΠΟΛΜΗΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΡΗ ΣΕ
ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

•

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΣΠΟΛΜΗΚ, διοργανώνει το επιχορηγημένο από
την
ΑνΑΔ
Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα
«Αποτελεσματική Αλληλογραφία στα Συμβόλαια
Κατασκευαστικών
Έργων
Ιδιωτκού Τομέα», το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά με ημερομηνία έναρξης την Παρασκευή
19.02.2021 από τις 14:00 – 17:45.
Θα ακολουθήσουν ακόμη τρεις διαδικτυακές
συναντήσεις, συγκεκριμένα Παρασκευή 26.02, 05.03, 19.03 από τις 14:00 – 17:45.

•

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΠΟΛΜΗΚ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Εκπαιδευτής θα είναι ο κ. Αντρέας Σφήκας.

•

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΠΟΛΜΗΚ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
•

Αναφέρουν τις περιπτώσεις, συνθήκες, συμβάντα και γεγονότα για τα οποία πρέπει
να ετοιμάζονται επιστολές, ειδοποιήσεις, προειδοποιήσεις και αιτήματα

•

Γνωρίζουν ποιες πληροφορίες και στοιχεία πρέπει να παρατίθενται σε κάθε επιστολή/ ειδοποίηση/ προειδοποίηση/ αίτημα για να θεωρείται πλήρης, να εξυπηρετεί
το στόχο της και να ικανοποιούνται οι πρόνοιες των Συμβολαίων Μ.Ε.Δ.Σ.Κ. Ε1(Α),
Ε2(Α) και Ε3(Α)

•

Εξοικειωθούν με τις πρόνοιες των Συμβολαίων Μ.Ε.Δ.Σ.Κ. Ε1(Α), Ε2(Α) και Ε3(Α)
μέσα από την εκμάθηση των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων μερών σε ότι αφορά
τη συμβατική αλληλογραφία

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: https://bit.ly/3pHjr19
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»
O ΣΠΟΛΜΗΚ διοργανώνει το πιο πάνω Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο την Τετάρτη 17
Φεβρουαρίου 2021, από τις 17:30-19:00. Θα δοθούν 30 λεπτά στο τέλος για ερωτήσεις και
απαντήσεις.
Εκπαιδεύτρια θα είναι η κ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Το Σάββατο 09 Ιανουαρίου 2021, στάλθηκε
επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας
κ.Κωνσταντίνο Ιωάννου αναφορικά με τα μέτρα
περιορισμού της πανδημίας λόγω του covid-19,
τα οποία ανακοινώθηκαν στις 08 Ιανουαρίου
2021.
Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, στάλθηκε
Συλλυπητήρια επιστολή εκ μέρους του
ΣΠΟΛΜΗΚ προς την οικογένεια του εκλιπόντος
Μιχαλάκη Λεπτού.

Ο τομέας των κατασκευών είναι ένας τομέας με υψηλό δείκτη συχνότητας και σοβαρότητας των
εργατικών ατυχημάτων με ποσοστό 50% των θανατηφόρων ατυχημάτων που συμβαίνουν σε
όλους τους τομείς οικονομικής δρασ τηριότητας. Συνεπώς, η βελτίωση της ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, η οποία για να επιτευχθεί απαιτεί τη λήψη προληπτικής δράσης από όλους τους εμπλεκόμενους και ειδικά τους εμπλεκόμενους επιστήμονες μηχανικούς.
Σκοπός του σεμιναρίου, το οποίο απευθύνεται
στους μηχανικούς, είναι η παρουσίαση της
φιλοσοφίας και των βασικών προνοιών της νομοθεσίας. Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στις υποχρεώσεις και το ρόλο των μηχανικών. Θα γίνει
ειδική αναφορά στα απαιτούμενα μέσα πρόληψης (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας,
Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας & Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση), καθώς και στην διαχείριση
της πανδημίας Covid-19.
Για δήλωση συμμετοχής, πατήστε εδώ: https://bit.ly/3tlmAGn
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΠΟΛΜΗΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
ΤΟΥ ΚΟΥΡΡΗ ΣΕ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ/ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ»
Το ETEK ενημερώνει τα μέλη του ότι το Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης του
Υπουργείου Εσωτερικών έχει εκδώσει Εγχειρίδιο / Οδηγό με θέμα την «Αποκατάσταση
Κτηρίων της Περίκλειστης Πόλης Αμμοχώστου».
Για περισσότερες πληροφορίες:

https://bit.ly/3opFJD8

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ χαιρετίζει την επαναφορά της περιοχής περιμετρικά του φράγματος του Κούρρη
σε ζώνη προστασίας.
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση για την τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών στην περιοχή περιμετρικά του φράγματος του Κούρρη,
με την οποία γίνεται ανάκληση της προηγούμενης λανθασμένης απόφασης με την οποία είχε
μετατραπεί και αναβαθμιστεί σε οικιστική ζώνη.
Νοιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι, αφού με αυτό
τον τρόπο ευοδώθηκαν οι προσπάθειες που κάναμε τα τελευταία χρόνια ως Σύλλογος, με πολυάριθμες παρεμβάσεις μας, για ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης. Μεταξύ άλλων, ελλόχευε σοβαρός κίνδυνος, από ενδεχόμενη υλοποίηση των σχεδίων μεγάλης ανάπτυξης σε
μικρή απόσταση από το μεγαλύτερο Φράγμα της Κύπρου.
Μια τέτοια ανάπτυξη θα έθετε σε κίνδυνο τον μεγαλύτερο αποταμιευτήρα νερού της χώρας μας,
κάτι για το οποίο προειδοποιούσε και το αρμόδιο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο τόνιζε
ότι δεν ενδείκνυται να καθοριστεί ο περιβάλλοντας χώρος του φράγματος σε άλλη Ζώνη πέραν
από Ζώνη Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Η προστασία του μεγαλύτερου φράγματος το οποίο κατασκευάστηκε για να υπάρξει επάρκεια
νερού στη χώρα μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τους Πολιτικούς Μηχανικούς του τόπου μας. Με την επαναφορά της περιοχής περιμετρικά του φράγματος σε ζώνη προστασίας
του περιβάλλοντος προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και η δημόσια υγεία.
Τονίζουμε για ακόμη μια φορά τη σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης για τον καθορισμό
των πολεοδομικών ζωνών αφού, ο χαρακτηρισμός της πολεοδομικής ζώνης είναι θεμελιώδης
για την προστασία του περιβάλλοντος , των υποδομών και πάνω από όλα της ανθρώπινης
υγείας.
14.01.2021
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει στη δημιουργία ενιαίων αρχών αδειοδότησης
και ελέγχου της ανάπτυξης.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΕΚ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ»
Επιτροπή Μνημείων του ΕΤΕΚ διοργανώνει μια
σειρά από Εκπαιδευτικές Ημερίδες που έχουν
ως στόχο να εκπαιδεύσουν τους Μηχανικούς
που εμπλέκονται στον τομέα της αποκατάστασης μνημείων και παραδοσιακών κτισμάτων.
Την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2021, από
τις 15:00 – 19:15, θα πραγματοποιηθεί η 1η
διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Ιστορία Συντήρησης / Θεωρία Αποκατάστασης.»
Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση
συμμετοχής: https://bit.ly/38XRwUX

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου επιθυμεί να εκφράσει την έντονη ανησυχία του αναφορικά με τα όσα συζητιούνται τις τελευταίες ημέρες στην κοινοβουλευτική επιτροπή εσωτερικών αναφορικά με την μεταρρύθμιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης, ειδικά όσον αφορά την αρμοδιότητα που έχουν οι Δήμοι ως οικοδομικές αρχές.
ΤΟΥ ΚΟΥΡΡΗ ΣΕ Ζ
Η πάγια θέση του ΣΠΟΛΜΗΚ είναι η δημιουργία ενιαίων αρχών αδειοδότησης αλλά και ελέγχου της ανάπτυξης, εάν είναι δυνατό σε Επαρχιακό επίπεδο. Η σημερινή κατάσταση με την
ύπαρξη 36 οικοδομικών αρχών έχει αποτύχει. Οι υπερβολικά μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έκδοση αδειών οικοδομής, οι οποίες σε κάποιους Δήμους φτάνουν μέχρι και
τους 18 μήνες, οδηγούν πολλούς ιδιοκτήτες αλλά και επιχειρηματίες ανάπτυξης γης να ξεκινούν
την ανέγερση των οικοδομών τους, χωρίς προηγουμένως να εξασφαλίσουν την απαραίτητη
βάση του Νόμου Άδεια Οικοδομής με όλα τα συνεπακόλουθα.
Η δημιουργία οικοδομικών αρχών μεγάλης κλίμακας, μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα αυτά με
την περεταίρω αξιοποίηση της τεχνολογίας, αλλά και την απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας ούτως ώστε να μην είναι απαραίτητη η διαβούλευση με τόσο μεγάλο αριθμό υπηρεσιών του κράτους, ακόμη και για μικρής κλίμακας αναπτύξεις.
Η αλλαγή της διαδικασίας αδειοδότησης, αλλά και ελέγχου της ανάπτυξης είναι κρίσιμη για
την οικονομία του τόπου μας, καθώς επίσης και για την ποιότητα της ζωής των συμπολιτών
μας. Καλούμε την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα, αφήνοντας πίσω της, πολιτικές του παρελθόντος οι οποίες έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποτύχει.
18.01.2021

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΠΟΛΜΗΚ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Η Α΄ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα συμμετείχε σε διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τα προσόντα των Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας κατά τη
Μελέτη και Εκτέλεση Κατασκευαστικών Έργων, του Διεθνή Οργανισμού ISHCCO, την Πέμπτη
28 Ιανουαρίου 2021.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε και έτυχε επεξεργασίας η ετοιμασία καθοδηγητικού εγγράφου
για την εκπαίδευση των Συντονιστών Α&Υ Μελέτης και Εκτέλεσης.
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ είναι μέλος του ISHCCO και η Α΄ Αντιπρόεδρος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ISHCCO.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΠΟΛΜΗΚ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Το Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών Κύπρου, παρέχει πληροφορίες γενικής
φύσεως και ενδιαφέροντος και σε καμιά περίπτωση
δεν αποσκοπείται η αντικατάσταση επαγγελματικής
συμβουλής σε συγκεκριμένα και/ή εξειδικευμένα
θέματα.
Η επιλογή και δημοσίευση των άρθρων που
αποστέλλονται, εναπόκειται στην κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής του Ενημερωτικού Δελτίου.

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
εκφράζει την έντονη δυσφορία του για την
παράνομη κατεδάφιση διατηρητέων οικοδομών
στην παλιά Λευκωσία, πλησίον του υπό
κατασκευή Νέου Καθεδρικού Ναού. Η αγανάκτηση των Πολιτικών Μηχανικών είναι μεγάλη
αφού η πολιτιστική μας κληρονομιά ενώ θα
πρέπει να διαφυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού,
πλήττεται μέσα από αυθαίρετες και παράνομες
ενέργειες.
Δυστυχώς, γινόμαστε μάρτυρες ενός πολύ σοβαρού περιστατικού αφού, από πληροφορίες
που υπάρχουν, η αποκατάσταση των εν λόγω διατηρητέων οικοδομών περιλαμβανόταν στους
όρους της Άδειας Οικοδομής που εκδόθηκε για την ανέγερση του Καθεδρικού Ναού και για τη
σύνθετη ανάπτυξη στο οικοδομικό τετράγωνο του συγκροτήματος της Αρχιεπισκοπής.
Είναι καθήκον μας ως πολίτες μιας ημικατεχόμενης πατρίδας να απαιτήσουμε σεβασμό προς
την πολιτιστική κληρονομιά μας προκειμένου να εκπαιδευτούν οι νέες γενιές για να κατανοήσουν και να σεβαστούν τις αξίες της, αλλιώς δεν θα υπάρξει συνέχεια. Όπως προστατεύεται η
άυλη πολιτιστική κληρονομιά και περνά από γενιές σε γενιές ως σημαντικός παράγοντας για
διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, έτσι θα πρέπει να προστατεύεται και η υλική πολιτιστική κληρονομιά.

Επιτροπή
Ενημερωτικού Δελτίου
Ανδρέας Κωνσταντινίδης

Ως Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών καλούμε τις αρμόδιες Υπηρεσίες να προβούν άμεσα στις
κατάλληλες ενέργειες για να σταματήσει η καταστροφή και να ξεκινήσουν οι ενέργειες για αποκατάστασή των κατεδαφισθέντων. Τέλος, επειδή ο Νόμος είναι ίσος με όλους, καλούμε την
Πολιτεία να δείξει την απαιτούμενη ευαισθησία και τόλμη και να τον εφαρμόσει εναντίον όσων
παρανόμησαν.
01.02.2021

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα
Πανίκος Φλουρής
Σύνταξη – Επιμέλεια:
Ελένη Ερωτοκρίτου
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