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7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ - Ο ΣΠΟΛΜΗΚ
ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

•

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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•

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑKΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

•

48ο ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ ΣΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

« VISION ZERO: EVOLUTION OR REVOLUTION?
THE FUTURE IS NOW! → MISSION POSSIBLE»
Ξενοδοχείο Hilton Nicosia, Έγκωμη

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου διοργανώνει το Έβδομο Διεθνές Συνέδριο και
Έκθεση Εξοπλισμού και Υπηρεσιών για την Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά έργα με
θέμα: «Vision Zero: Evolution or Revolution? The future is now! → Mission Possible!» στις 5
και 6 Νοεμβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο Hilton Nicosia, στην Έγκωμη, ως συνέχεια του
Συνεδρίου με θέμα «Vision Zero» του 2019.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με συν-διοργανωτές το Τμήμα Κατασκευών του Διεθνή Οργανισμού
Κοινωνικής Ασφάλισης (International Social Security Association-Construction Sector) (ISSAC) και το Γερμανικό Ινστιτούτο Υποχρεωτικής Ασφάλισης και Πρόληψης Ατυχημάτων στον
Κατασκευαστικό Τομέα «Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft» (BG BAU). Το Συνέδριο
στηρίζεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το Επιστημονικό και Τεχνικό
Επιμελητήριο Κύπρου. Επίσης, εντάσσεται στις δραστηριότητες της παγκόσμιας εκστρατείας
Vision Zero του Οργανισμού ISSA, η οποία υποστηρίζεται από πολλούς άλλους διεθνείς
Οργανισμούς και στην οποία o Σύλλογος μας είναι επίσημος εταίρος.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση καινοτόμων πρακτικών λύσεων για να επιτευχθεί
το όραμα «Μηδέν Εργατικά Ατυχήματα και Ασθένειες», με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση
νέων τεχνολογιών, πρακτικών και εργαλείων για τον μετασχηματισμό του κατασκευαστικού
τομέα στην νέα ψηφιακή εποχή. Ενώ η κατασκευαστική βιομηχανία αντιμετωπίζει μοναδικές
προκλήσεις από την παγκόσμια πανδημία, η εισαγωγή της ψηφιοποίησης σε αυτήν είναι ένας
σημαντικός σταθμός για την ασφάλεια και την υγεία, αφού θα προσφέρει εκσυγχρονισμό και
πιο έξυπνες λύσεις για ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας, εξοικονόμηση πόρων, καλύτερη
ποιότητα και λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, με απώτερο σκοπό τα μηδενικά
ατυχήματα.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ BRAU5
Το Σάββατο 24 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής και Αστικής
Αποκατάστασης Brau5. Συνδιοργανωτής στην
εκδήλωση αυτή ήταν και ο Σύλλογος Πολιτικών
Μηχανικών Κύπρου.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
FREDERICK
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
MSc STRUCTURAL ENGINEERING
Το Πανεπιστήμιο του Frederick, ανακοινώνει
την παροχή υποτροφιών για το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα MSc Structural Engineering (Μάστερ Δομοστατικής Μηχανικής), το οποίο προσφέρεται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Frederick.
Μέλη του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, μπορούν να επωφεληθούν της υποτροφίας αυτής ύψους 25%, κατά την εγγραφή τους
στο πιο πάνω πρόγραμμα σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://bit.ly/3auE7E9

Στόχος μας είναι όπως τοΣυνέδριπραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία συνέδρων και
ομιλητών, αλλά και μέσω διαδικτύου. Σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μέχρι τον Ιούνιο
του 2021, ανάλογα και με τις εξελίξεις σε ότι αφορά την Πανδημία Covid-19. Στο Συνέδριο θα
συμμετάσχουν διακεκριμένοι καθηγητές και άλλοι επιστήμονες, καθώς και διακεκριμένοι
επαγγελματίες στα θέματα ασφάλειας και υγείας από διάφορες χώρες της Ευρώπης και των
Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων, ο CEO του Γερμανικού Ινστιτούτου BG BAU, o
Πρόεδρος του Οργανισμού ISSA-C και άλλοι αξιωματούχοι του Οργανισμού αυτού. Σχετική
ενημέρωση και προβολή του Συνεδρίου θα γίνεται, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του
Συνεδρίου (www.cosh2021cy.com), η οποία θα λειτουργήσει εντός των προσεχών ημερών,
στην οποία θα προσφέρεται, μεταξύ άλλων, ευκαιρία διαφήμισης για τους εκθέτες και τους
μεγάλους χορηγούς του Συνεδρίου μας.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, η Διοικητική Λειτουργός του Συλλόγου μας
κα Ερατώ Κουκότσικα, είναι στη διάθεσή σας, στον αριθμό τηλεφώνου 22672866 και/ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση admin@spolmik.org .
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ –
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
(ΣΠΟΛΜΗΚ) υιοθετεί τις θέσεις του Επιστημονικού
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου σε σχέση με την
προτεινόμενη ανέγερση Καθεδρικού Ναού εντός του
Δημόσιου Κήπου της Πάφου. Οι θέσεις που
αναφέρονται στην έκθεση του ΕΤΕΚ, τεκμηριώνουν
ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αντιτίθεται
στις αρχές της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και
σεβασμού στην ιστορία, τον πολιτισμό και την
ταυτότητα της πόλης της Πάφου.
Οι σημαντικότερες επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου συνοψίζονται πιο κάτω:
•
•
•

•
ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥΣ
ΘΕΡΜΟΣΥΦΩΝΕΣ
Το Υπουργείο Ενέργειας/Εμπορίου και Βιομηχανίας προκηρύσσει νέα σχέδια για θερμομόνωση, φωτοβολταϊκά και ηλιακούς θερμοσύφωνες.
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://bit.ly/3uX40nX

•
•
•

Καταστροφή ενός τοπίου, φορέα ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής σημασίας,
όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο.
Καταστρατήγηση ουσιωδών προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, που αφορούν
τη χρήση, την κλίμακα, τον τύπο και την ένταση της προτεινόμενης ανάπτυξης.
Ουσιώδης υποβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος του κέντρου της πόλης, με
ένα κτήριο που αντιστρατεύεται την κλίμακα της Περιοχής Ειδικού Χαρακτήρα,
ανταγωνιζόμενο γειτονικά ιστορικά κτήρια ιδιαίτερης πολιτισμικής αξίας.
Αποξένωση ενός ιστορικού χώρου πολιτισμού και πρασίνου από την πολεοδομική
πραγματικότητα του κέντρου της Πάφου.
Επιδείνωση των προβλημάτων κινητικότητας στο κέντρο της πόλης.
Αρνητική συμβολή στην υλοποίηση των πολιτικών και στην επίτευξη των στόχων της
Κύπρου, σε σχέση με την κινητικότητα και την κλιματική αλλαγή.
Παραγνώριση ή/και αντίθεση στους στόχους του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας της πόλης.

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών, το Δήμο Πάφου και τη Μητρόπολη Πάφου να
συνεργαστούν για εξεύρεση λύσης, η οποία θα διασφαλίζει τη διατήρηση του χώρου ως αστικού δημόσιου κήπου και θα επιτρέπει στο Δήμο Πάφου να προχωρήσει στην ανάπλαση του
σύμφωνα με τους αρχικούς σχεδιασμούς που είχαν γίνει τη δεκαετία του 2000.
21 Απριλίου 2021
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ –
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2021
2021 ΕΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Το ΕΤΕΚ, το οποίο κήρυξε το 2021 ως έτος Δια
Βίου Μάθησης, ενημερώνει ενδιαφερόμενους όπως επαγγελματικές Οργανώσεις και Ακαδημαϊκά
Ιδρύματα, ότι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο για να εντάξουν εκδηλώσεις τους στο
πρόγραμμα των δράσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://bit.ly/3nl2E3C

ΕΤΟΧΗ ΣΠΟΛΜΗΚ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙ
ΣΜΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ Ε.Τ.Α.Υ.Κ. – ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ
Στη διάθεση των μελών του ΕΤΕΚ το Έντυπο
Ε.Τ.Α.Υ.Κ. για την ετοιμασία Έκθεσης Αποτίμησης Φέροντος Οργανισμού Κτηρίων στο πλαίσιο
της απαίτησης της περί Ρύθμισης της Ενεργειακής
Απόδοσης των Κτηρίων Νομοθεσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://bit.ly/3v8jwNM

Προβλέψτε, Προετοιμαστείτε και Αντιμετωπίστε τις Κρίσεις – Επενδύστε σε
Ανθεκτικά Συστήματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας
Με αφορμή την 28η Απριλίου, η οποία έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας
(Δ.Ο.Ε.) ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία», ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) καλεί τα μέλη του, αλλά και όλους τους άλλους επαγγελματίες και οργανωμένους φορείς του κατασκευαστικού τομέα να επενδύσουν στην ασφάλεια και υγεία, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων και απρόβλεπτων γεγονότων και κρίσεων.
Η πανδημία COVID-19 οδήγησε τις κυβερνήσεις, τους εργοδότες, τους εργαζομένους και τον
γενικό πληθυσμό να αντιμετωπίσουν πρωτοφανείς προκλήσεις σε σχέση με τον ιό και τις πολλές επιπτώσεις που είχε στον κόσμο της εργασίας. Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία θα επικεντρωθεί σε στρατηγικές για την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας, προκειμένου
να αντιμετωπίσει κρίσεις τώρα και στο μέλλον, αντλώντας από διδάγματα και εμπειρίες από
τον κόσμο της εργασίας.
Από τότε που εμφανίστηκε ως παγκόσμια κρίση στις αρχές του 2020, η πανδημία COVID-19
είχε βαθιές επιπτώσεις παντού. Η πανδημία έχει αγγίξει σχεδόν κάθε πτυχή του κόσμου της
εργασίας, από τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού στους χώρους εργασίας, στους κινδύνους Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ) που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα των μέτρων
για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Οι μετατοπίσεις σε νέες μορφές εργασιακών ρυθμίσεων, όπως η εκτεταμένη εξάρτηση από την τηλεργασία, έχουν, για παράδειγμα, παρουσιάσει πολλές ευκαιρίες για τους εργαζόμενους, αλλά επίσης ενέχουν δυνητικούς κινδύνους ΕΑΥ,
συμπεριλαμβανομένων ψυχοκοινωνικών κινδύνων και ειδικότερα της βίας.
Στόχος της Δ.Ο.Ε. είναι να ευαισθητοποιήσει τους εμπλεκόμενους και να ενθαρρύνει το διάλογο σχετικά με τη σημασία της δημιουργίας και της επένδυσης σε ανθεκτικά συστήματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ), τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επιχείρησης, τα οποία θα προσφέρουν τη βάση για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων
και κρίσεων.
Η Αφίσα και άλλες πληροφορίες της Δ.Ο.Ε. για το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία 2021 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ): https://bit.ly/3vdJJKG
28 Απριλίου 2021
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ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑKΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
Την Παρασκευή 09 Απριλίου 2021,
πραγματοποιήθηκε το 2ο κατά σειρά
Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο, με μεγάλη
επιτυχία και συμμετοχή, με εκπαιδευτή τον
κ. Βαρνάβα Λάμπρου, Γενικό Γραμματέα του
Συλλόγου.
Στους συμμετέχοντες έχουν αποσταλεί
ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Παρακολούθησης.
Σημειώνεται ότι οι σημειώσεις για το Σεμινάριο είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Συλλόγου https://bit.ly/2QhNnUL (με επιλογή να τις κατεβάσετε) και στο https://bit.ly/3g4PpCH
(με επιλογή να τις δείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας).

48ο ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Στον πιο κάτω σύνδεσμο, θα βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή
το 48ο τεύχος του Περιοδικού του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών
Κύπρου: https://bit.ly/3gyDLAb

Περιεχόμενα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χαιρετισµός Προέδρου ΣΠΟΛΜΗΚ
Αποτίµηση δοµικής κατάστασης υφιστάμενης µεταλλικής ανωδοµής
«Γαλλικής Σκάλας Μεταλλείων Λαυρίου»
Ανάλυση µεταλλικών δικτυωµάτων τύπου tensegrity υπό συνδυασμένη δράση
σεισμικών φορτίων και φορτίων βαρύτητας
Γνωριμία με τα Εργαστήρια Δομικών Υλικών και Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου
Σπάνιες Γαίες οι Βιταμίνες της Βιοµηχανίας
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεµεσού - Αμαθούντας σε κομβικό σηµείο στην ιστορίατου
Earthquake Risk Assessment for Cyprus
A’ Βραβείο Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού - Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα στο Δήµο Λάρνακας
Συνέντευξη Προέδρου του ΕΤΕΚ
Διάβρωση των ακτών, κλιµατική αλλαγή και ανθρώπινη ασυδοσία
Η Πιστοποίηση των Επαγγελματικών Προσόντων των εργαζομένων στα Τεχνικά και
Οικοδομικά Έργα
Ανακοινώσεις
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