Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2021

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

•
•

•

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

«Vision Zero: Evolution or Revolution? The future is now! → Mission Possible!»

Early bird Registration για ακόμα 10 μέρες!!
Επωφεληθείτε από τις ειδικές τιμές
(παράταση περιόδου μέχρι την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΦΟΝΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕ ΚΡΗΤΗ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΗΣ"
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

•

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΠΟΛΜΗΚ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

•

6η ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

•

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ TOY TRILOGY
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

•

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ FIDIC

•

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ FEANI

Ημερομηνίες:

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2021 (13:30-19:20)
& Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 (08:30-14:10)

Τοποθεσία:

Ξενοδοχείο Hilton Nicosia, Έγκωμη

Γλώσσες:

Ελληνική και Αγγλική με ταυτόχρονη μετάφραση

Εγγραφές:

Ηλεκτρονικά (https://www.cosh2021cy.com/registrations),
μέχρι 22 Οκτωβρίου 2021

Πρόγραμμα:

https://www.cosh2021cy.com/programme-announcment

Ιστοσελίδα
Συνεδρίου:

https://www.cosh2021cy.com/

Κόστος Συμμετοχής
Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ

Κατηγορία
Φοιτητές/Ασκούμενοι
Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ:
Τακτικά
Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ:
Ανεξάρτητοι:

•

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ISHCCO ΣΤΟ 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

•

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ WEBINAR ISHCCO ΜΕ
ΘΕΜΑ: "A PROPOSAL FOR IMPROVING
SAFETY IN CONSTRUCTION PROJECTS BY
STRENGTHENING COORDINATORS’
COMPETENCIES IN HEALTH AND SAFETY
ISSUES"

Early Bird Period

Κανονικές Τιμές

(μέχρι 10 Οκτωβρίου 2021)

(από 11- 22 Οκτωβρίου 2021)

€ 70

€ 90

€ 100

€ 130

€ 130

€ 160

Στη τιμή περιλαμβάνονται:
-

-

Διήμερο Συνέδριο με καταξιωμένους ομιλητές
Light Lunch και Coffee Breaks
Πρακτική Επίδειξη με Drones
Διήμερη Έκθεση από Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού εργασίας, παρέχουν εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες
που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία στον κατασκευαστικό τομέα
Δικαίωμα συμμετοχής σε Εργαστήριο της επιλογής σας
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Αναμνηστικά δώρα
Συμμετοχή σε κλήρωση δώρων
Υλικό του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή
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-

Δικαίωμα συμμετοχής σε Εργαστήριο της επιλογής σας
Πιστοποιητικό ΠαρακολούΤο Συνέδριο απευθύνεται σε:
θησης
Αναμνηστικά
Πολιτικούς
Μηχανικούςδώρα
Συμμετοχή σε κλήρωση δώΑρχιτέκτονες
ρων
Συντονιστές
σε θέματα Ασφάλειας
Συνεδρίου σε ηλεκαι ΥγείαςΥλικό
στις του
Κατασκευές
κτρονική
μορφή
Διευθυντές Έργων
-

-

Μηχανολόγους Μηχανικούς
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
Λειτουργούς Ασφάλειας και Υγείας
Σύμβουλους Πρόληψης που
εμπλέκονται στα στάδια σχεδιασμού
και εκτέλεσης έργων
Εργολάβους
Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να
μάθουν για θέματα ασφάλειας και
υγείας στα κατασκευαστικά έργα και
τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα
αυτά
Φοιτητές σε σχετικούς κλάδους
Ενδιαφερόμενους πολίτες

Στόχοι Συνεδρίου:
-

Παρουσίαση διδαγμάτων από την πανδημία COVID-19 για τον
κατασκευαστικό τομέα
Ανάδειξη της σημασίας της εφαρμογής της στρατηγικής Vision Zero
και του ρόλου των συντελεστών των έργων μέσα από παραδείγματα
Παρουσίαση
νέων
εργαλείων
που
αναπτύχθηκαν
για
την
εφαρμογή της στρατηγικής Vision Zero και των Επτά Χρυσών Κανόνων
Ανάδειξη της σημασίας της εισαγωγής της ψηφιοποίησης στον
κατασκευαστικό τομέα
Παρουσίαση νέων τεχνολογιών, και έξυπνων λύσεων για το
μετασχηματισμό του κατασκευαστικού τομέα στη νέα ψηφιακή εποχή
Παρουσίαση παραδειγμάτων και εφαρμογών από το διεθνή χώρο
ενσωμάτωσης της Ασφάλειας και Υγείας στη Μοντελοποίηση
Κατασκευαστικών Πληροφοριών (ΒΙΜ)
Ανάδειξη της σημασίας της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό,
στην εκπαίδευση και στην επικοινωνία της πρόληψης
Διεθνής ανταλλαγή εμπειρίας, γνώσης και προβληματισμών
Ενεργός συμμετοχή των συνέδρων στα εργαστήρια του Συνεδρίου

Έκθεση:
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην
προμήθεια
εξειδικευμένου
εξοπλισμού
εργασίας,
παρέχουν
εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες που
σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία στον
κατασκευαστικό τομέα, θα εκθέσουν
καινοτόμα προϊόντα και πρακτικές λύσεις
και θα παρουσιάσουν τις υπηρεσίες τους
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ
για τον Φονικό Σεισμό σε Κρήτη
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Δ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΟΛΜΗΚ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΟΜΠΗ ALPHA ENHMEΡΩΣΗ
Την
Τετάρτη
29
Σεπτεμβρίου
2021,
με αφορμή το Δελτίο Τύπου για το φονικό
σεισμό στην Κρήτη, ο Προέδρος του
ΣΠΟΛΜΗΚ, κ. Ανδρέας Θεοδότου μίλησε
στην
εκπομπή
Alpha
Ενημέρωση,
αναφορικά με την νομοθετική ρύθμιση της
Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων και έκδοση
σχετικού Πιστοποιητικού Επιθεώρησης το
οποίο θα αποτελέσει το καλύτερο μέτρο
πρόληψης για αποφυγή καταστροφικών
συμβάντων.
Για
περισσότερες
https://bit.ly/2XXheps

πληροφορίες:

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου ΣΠΟΛΜΗΚ θα ήθελε να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια προς την
οικογένεια του θύματος του φονικού σεισμού στην Κρήτη, ο οποίος έχασε τη ζωή
του ενώ εκτελούσε εργασίες συντήρησης. Ο φονικός σεισμός άφησε πίσω του
αρκετούς τραυματίες και μεγάλες υλικές καταστροφές, ενώ η μετασεισμική
δραστηριότητα εντείνει την ανησυχία των κατοίκων της περιοχής αλλά και των
διαφόρων αρμοδίων Υπηρεσιών της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ, με αφορμή τον ισχυρό σεισμό στην Κρήτη, οφείλει να επαναλάβει
την ανησυχία του όσον αφορά την στατική επάρκεια και ασφάλεια των παλιών
οικοδομών στη χώρα μας, στο ενδεχόμενο μιας παρόμοιας σεισμικής
δραστηριότητας. Η μεγάλη ηλικία τους, καθώς επίσης η μη επαρκής συντήρηση
τους, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι ένα μεγάλος αριθμός από αυτές έχει
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή του Κυπριακού Αντισεισμικού
Κανονισμού το 1994, αυξάνει σημαντικά την επικινδυνότητά τους στο ενδεχόμενο
σεισμικής δραστηριότητας, εν αντιθέσει με τις νέες οικοδομές οι οποίες σχεδιάζονται πλέον με τους Ευρωκώδικες οι οποίοι περιλαμβάνουν αυστηρές πρόνοιες
για την αντισεισμική προστασία τους.
Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι επιβάλλεται άμεσα η νομοθετική ρύθμιση της
Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων και έκδοσης σχετικού Πιστοποιητικού
Επιθεώρησης το οποίο θα αποτελέσει το καλύτερο μέτρο πρόληψης για αποφυγή καταστροφικών συμβάντων.
Επιπρόσθετα, καλούμε την πολιτεία να επιδοτήσει άμεσα τον έλεγχο και την
αντισεισμική αναβάθμιση και θωράκιση των οικοδομών σε συνδυασμό με την
ενεργειακή τους αναβάθμιση. Μετά την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
έχουν δοθεί τεράστια ποσά, από Ευρωπαϊκά κονδύλια για την ενεργειακή αναβάθμιση οικοδομών στη χώρα μας, χωρίς αυτή να συνοδεύεται και από την
αντίστοιχη αντισεισμική αναβάθμιση τους ή και έλεγχο της αντισεισμικής επάρκειας τους. Καλούμε την πολιτεία όπως διαθέσει ένα μέρος των κονδυλίων αυτών
μαζί και με άλλα εθνικά κονδύλια για να προωθήσει την αποτίμηση, τον έλεγχο
και την αντισεισμική αναβάθμιση των οικοδομών.
Τέλος, ο ΣΠΟΛΜΗΚ έχει ήδη επικοινωνήσει με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και έχει εκφράσει την ετοιμότητα του να συνδράμει σε ενδεχόμενη
μετάβαση Πολιτικών Μηχανικών στην περιοχή που έχει πληγεί από τους σεισμούς, αποστέλλοντας μέλη του για τη διενέργεια μετασεισμικών ελέγχων, μέσα
στα πλαίσια του σχεδίου «Εγκέλαδος» της Πολιτικής Άμυνας.

28 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
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ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΗΣ"
Ο Ρόλος και το έργο των Πολιτικών Μηχανικών στην
Αποκατάσταση Μνημείων

Συνάντηση ΕΤΕΚ με Γενικό Ελεγκτή για
την προμήθεια μελετητικών υπηρεσιών
συμβούλων Αρχιτεκτόνων και
Μηχανικών
Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΕΤΕΚ με
το Γενικό Ελεγκτή. Θέμα της συνάντησης
ήταν η βελτίωση της εγκυκλίου της ΑΑΔΣ 104
του 2017 σχετικά με την προμήθεια μελετητικών υπηρεσιών συμβούλων αρχιτεκτόνων
και μηχανικών με στόχο την προαγωγή της
ποιότητας των μελετητικών υπηρεσιών και
της χρήσης του κριτηρίου ανάθεσης της
βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, έτσι ώστε
να απομακρυνθούμε από την προσέγγιση
των μειοδοτικών διαγωνισμών και να τύχει
ικανοποιητικού χειρισμού το φαινόμενο των
πολύ
χαμηλών
προσφορών
που
υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες
στους διαγωνισμούς αρχιτέκτονες και
μηχανικούς.

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και o Σύλλογος Πολιτικών
Μηχανικών
Κύπρου
συνδιοργανώνουν
διημερίδα
με
θέμα:
Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ “ΕΠΕΜΒΑΤΗΣ” - Ο ρόλος και το έργο των Πολιτικών Μηχανικών
στην
Αποκατάσταση
Παραδοσιακών
Κτηρίων
και
Μνημείων,
την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021, στο Πανεπιστημίου Κύπρου.
Στόχος της Διημερίδας είναι η ολιστική προσέγγιση του ρόλου και έργου των
Πολιτικών Μηχανικών στην αποκατάσταση παραδοσιακών κτηρίων και
μνημείων: από το στάδιο επιλογής των υλικών επέμβασης έως την αποτίμηση
της επικινδυνότητας και αντισεισμικής συμπεριφοράς τους, με στόχο την
αποτελεσματική αποκατάσταση και προστασία τους. Έμφαση θα δοθεί στην
παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων που αναδεικνύουν τα τεχνικά
προβλήματα αλλά και τα διλήμματα που αντιμετωπίζει ο μηχανικός σε αυτή την
κατηγορία έργων. Η Διημερίδα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων και
παρεμβάσεων του ΕΤΕΚ και του ΣΠΟΛΜΗΚ για θέματα προστασίας και ανάδειξης
της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
https://bit.ly/3nSUwdc

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι
εισηγήσεις του ΕΤΕΚ για βελτίωση της
εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου ΑΑΔΣ
104 του 2017.
Για
περισσότερες
https://bit.ly/2VSKnRU

πληροφορίες:
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Διευκρινιστικές Απαντήσεις
σε Ερωτήματα Συμμετεχόντων
Ερώτηση 1: Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι:
«Οι φωτογραφίες θα πρέπει να μην έχουν τύχει
αλλοιώσεων με λογισμικά προγράμματα (π.χ.
Photoshop ή άλλα συναφή)». Τι ακριβώς εννοούμε με τη ‘μη αλλοίωση’;
Απάντηση 1: Οι αλλοιώσεις που δεν
επιτρέπονται είναι η αφαίρεση ή η πρόσθεση
αντικειμένων στη φωτογραφία συμπεριλαμβανομένου αντικατάστασης ουρανού. Γενικά δεν
επιτρέπεται η αλλοίωση της πραγματικότητας.
Οι διορθώσεις που μπορούν να γίνουν είναι
στο brightness, contrast και στο white balance.

Ερώτηση 2: Σχετικά με τον διαγωνισμό
φωτογραφίας με τίτλο «Έργα θαλάσσιας και
παράκτιας μηχανικής της Κύπρου», υπάρχει η
δυνατότητα
υποβολής
φωτογραφιών
ηλεκτρονικά, π.χ. με email? Σε περίπτωση που
κάποιος
θέλει
να
συμμετάσχει
αλλά
βρίσκεται εκτός Κύπρου πως μπορεί να
συμμετάσχει?
Απάντηση 2: Είναι δυνατό να συμμετέχετε από
το εξωτερικό, νοουμένου ότι θα μας προωθήσετε όλα τα έντυπα που απαιτούνται στο
info@spolmik.org σε ένα zip file, αναγράφοντας
έξω από το αρχείο τον εξαψήφιο αριθμό
συμμετέχοντα (δικής σας επιλογής). Μοναδική
προϋπόθεση είναι ότι οι φωτογραφίες που θα
σταλούν, να έχουν ληφθεί από την παράκτια
περιοχή της Κύπρου. Ενημερωτικά, οι
φακέλοι θα ετοιμαστούν από το προσωπικό
του Συλλόγου και θα τηρηθούν οι διαδικασίες
για διαφάνεια.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Έργα Θαλάσσιας και Παράκτιας Μηχανικής της Κύπρου »

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ)
και συγκεκριμένα το Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσίας- Κερύνειας, προκηρύσσει
Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα:

«Έργα Θαλάσσιας και Παράκτιας Μηχανικής της Κύπρου»
Οι ακτές μας είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος και ένα αυτόνομο δυναμικό
περιβάλλον που πρέπει να προστατεύεται με σεβασμό από τον άνθρωπο.
Η παράκτια ζώνη της Κύπρου εμφανίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα διάβρωσης τα τελευταία χρόνια. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ολοκληρωμένη
διαχείριση και η προσφορά των Μηχανικών που ασχολούνται με τον κλάδο της
Θαλάσσιας και Παράκτιας Μηχανικής για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Σημαντικά έργα που έγιναν στην θαλάσσια και παράκτια περιοχή της Κύπρου
συνέβαλαν στην αποκατάστασή των προβλημάτων αυτών, με κύριο γνώμονα
ότι μέρος αυτού του πολύπλοκου παράκτιου συστήματος, είναι τόσο το
περιβάλλον, αλλά και ο άνθρωπος.
Μέσα από το Διαγωνισμό αυτό γίνεται προσπάθεια προβολής των έργων που
βρίσκονται στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο της Κύπρου, αλλά και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία των ακτών.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Επιστημονικού Τεχνικού
Επιμελητήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων
Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) και της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (ΦΕΚ).
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλα τα πρόσωπα (ερασιτέχνες και
επαγγελματίες φωτογράφους, μαθητές, φοιτητές, κ.λ.π.).
Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων:
Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2021 (12 το μεσημέρι)
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://bit.ly/39fBvZS

Ερώτηση 3: Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, θα
ήθελα να ρωτήσω εάν η συμμετοχή μπορεί να
γίνει για ομάδα μαθητών, παρά ατομικά.
Απάντηση 3: Δίνεται η δυνατότητα ομαδικής
συμμετοχής, νοουμένου ότι θα υπάρχει ένας
επικεφαλής της ομάδας. Ξεκαθαρίζεται ότι σε
περίπτωση βράβευσης, τα άτομα που ήταν μέρος της ομάδας θα μοιραστούν το βραβείο μεταξύ τους.
Ερώτηση 4: Υπάρχει δυνατότητα για συμμετοχή
στο διαγωνισμό με φωτογραφία που έχει ληφθεί από drone;
Απάντηση 4: Ναι, μπορεί κάποιος αν επιθυμεί
να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με
φωτογραφία που έχει ληφθεί από drone.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΠΟΛΜΗΚ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Φακ. 20.2.1.10/21/258
20 Σεπτεμβρίου 2021

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
o
o
o

Quantity Surveyor, Prime Property
Group
Project Manager, Prime Property Group
Senior Construction Manager,
Prime Property Group

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.spolmik.org/vacancies/

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, στάλθηκε
συλλυπητήρια επιστολή προς το ΤΕΠΑΚ
για
την
απώλεια
του
Συνάδελφου,
Γιάννη Οικονομίδη.

49ο ΤΕΥΧΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ
Στον πιο κάτω σύνδεσμο, θα βρείτε σε
ηλεκτρονική
μορφή
το 49ο τεύχος
του
Περιοδικού
του
Συλλόγου
Πολιτικών
Μηχανικών Κύπρου: https://bit.ly/3s4pT4s

Έντιμο
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων
κ. Γιάννη Καρούσο
Λευκωσία
Αγαπητέ κ. Υπουργέ
Θέμα: Αναθέσεις Μελετών και Έργων Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
- Προκήρυξη του κτιρίου των κεντρικών γραφείων του Τμήματος Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας στην Αγλαντζιά με την μέθοδο της Μελέτης-Κατασκευής
(Design & Build)
Ως Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου θα θέλαμε να επαναλάβουμε την
πάγια θέση μας ότι τα έργα του Δημοσίου θα πρέπει να μελετιούνται και να κατασκευάζονται με ιδιαίτερη ευαισθησία, προσοχή και στη βάση σύγχρονων και
διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων που να διασφαλίζουν την ποιότητα και την
οικονομία. Τα δημόσια έργα μεγάλης σημασίας για το αστικό περιβάλλον και την
κοινωνία γενικότερα, κτίζονται μια φορά και παραμένουν έργα παρακαταθήκης
στις επόμενες γενιές και αποτελούν κληρονομιά του τόπου μας. Η Διοίκηση θα
πρέπει να προχωρά με προκηρύξεις διαγωνισμών για δημόσια έργα που να προάγουν τη διαφάνεια και τη συμμετοχικότητα, ενώ να προσφέρουν την ευκαιρία
στους νέους επιστήμονες και μηχανικούς της Κύπρου να συμμετέχουν στη διαδικασία υλοποίησης των έργων αυτών, μέσω του υγιούς ανταγωνισμού και των
ίσων ευκαιριών.
Η πρόοδος του τόπου αυτού και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας υλοποίησης των κατασκευαστικών έργων στηρίζεται σε μια κοινωνία που θέλει να χαρακτηρίζεται σωστή και να υπηρετεί διαδικασίες με διαφάνεια και συγχρόνως ποιότητα στο δομημένο περιβάλλον και οικονομική ευχέρεια. Αυτή η κοινωνία, θα
πρέπει να αφουγκραστεί τις ανησυχίες των ακαδημαϊκών, των μηχανικών και τα
παραδείγματα των προηγούμενων διαγωνισμών για να μπορέσει να υιοθετήσει
μια σύγχρονη ποιοτική αρχιτεκτονική με όλες τις ανέσεις που προδιαγράφονται
και να έχει τα σωστά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.
Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να καταλήξουμε στο ότι η επιλογή της κατάλληλης για
την κάθε περίπτωση, μεθόδου υλοποίησης αναπτυξιακών έργων καθορίζει σε
μεγάλο βαθμό την ποιότητα του σχεδιασμού και της κατασκευής, ενώ η οικονομική διάσταση της μεθόδου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το δημόσιο συμφέρον.
Το κάθε έργο πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και να γίνεται συγκεκριμένη
μελέτη που να περιλαμβάνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των προτεινόμενων μέθοδών υλοποίησης και χρηματοδότησης και ακολούθως να παρθεί
απόφαση, για να διευκολύνει το κράτος να προβεί σε έγκαιρο και σωστό προγραμματισμό.
Με βάση τα πιο πάνω, σημειώνουμε τη διαφωνία μας με την πρόσφατη
προκήρυξη του κτιρίου των κεντρικών γραφείων του Τμήματος Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας στην Αγλαντζιά με την μέθοδο της Μελέτης-Κατασκευής
(Design & Build).
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Ως εκ τούτου, για το συγκεκριμένο έργο στηρίζουμε το περιεχόμενο του Δελτίου
Τύπου των Ακαδημαϊκών, ΕΤΕΚ και ΣΑΚ ημερομηνίας 06/09/2021 με τίτλο «Ειδικοί
καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να ακυρώσει διαγωνισμούς δημοσίων
κτιρίων» (https://bit.ly/3CxFIEU), αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε για εύκολη αναφορά σας.
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Θεοδότου
Πρόεδρος

Βαρνάβας Λάμπρου
Γενικός Γραμματέας

Κοινοποίηση:
•

Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αντώνη Κουτσούλλη

•

Πρόεδρο ΕΤΕΚ, κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντή

•

Πρόεδρο ΣΑΚ, κ. Χρίστο Χριστοδούλου

6 η ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
22 – 24 Οκτωβρίου 2021, στην Κρατική Έκθεση

Η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση στον κλάδο της οικοδομικής βιομηχανίας,
εξοπλισμού και διακόσμησης ‘ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ’, θα διεξαχθεί και
φέτος από την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου μέχρι και την Κυριακή, 24 Οκτωβρίου
2021, στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης.
Στην έκθεση συμμετέχουν βιομηχανίες και επιχειρήσεις του κλάδου,
παρουσιάζοντας καινοτόμες και νέες τεχνολογίες που αφορούν την κατοικία,
προσφέροντας επιλογές και λύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες σε δομικά υλικά,
έπιπλα, διακόσμηση, κλιματισμό, εξοικονόμηση ενέργειας, ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό και αγορά καινούργιας κατοικίας.
Η έκθεση τελείται υπό την αιγίδα και
στήριξη
του
Συλλόγου
Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

Ελάτε να γνωριστούμε από
κοντά στο περίπτερο μας
στον εκθεσιακό χώρο!
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ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ TRILOGY
Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2021, ώρα 8:30π.μ.

Τo Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας – Κερύνειας του ΣΠΟΛΜΗΚ, διοργανώνει

Trilogy, ένα ξεχωριστό έργο –
Τρεις πύργοι στην καρδιά της Λεμεσού

Δωρεάν Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Εργοτάξιο του Trilogy
Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021, ώρα 8:30π.μ.
(Διεύθυνση Trilogy: 341, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου, 3106 Λεμεσός)

Ένα ξεχωριστό έργο, το οποίο βρίσκεται στο
παραλιακό
μέτωπο
της
Λεμεσού.
Αναμφίβολα, το «Trilogy Limassol Seafront»
διακρίνεται για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του
και αποτελεί μια απαράμιλλη εμπειρία σε ένα
πανέμορφο παραλιακό – αλλά αστικό
σκηνικό.
Με πρωτοπόρες και καινοτόμους μεθόδους
κατασκευής που εφαρμόζονται από την
εργοληπτική εταιρεία Cybarco Contracting
Ltd, ως μέρος της Κοινοπραξίας CybarcoCebarco JV, ήδη οι δύο μπροστά πύργοι
(δυτικός & ανατολικός) έχουν φτάσει στο τελικό τους ύψος. Αναμένεται μέχρι το τέλος
του 2021 να αρχίσουν και οι κατασκευαστικές εργασίες για τον τρίτο (βόρειο) πύργο.
Το Trilogy Limassol Seafront αποτελεί πλέον
την πετυχημένη συνέχεια των μεγάλων
αναπτύξεων
της
εταιρείας
Cybarco
Development στη Λεμεσό, όπως τη
«Μαρίνα Λεμεσού» και το «The Oval».
Το Trilogy Limassol Seafront αποτελεί μια
επένδυση
350
εκατομμυρίων
ευρώ.
Στόχος ήταν να σχεδιαστεί κάτι ελκυστικό και
κομψό, που θα ανταποκρινόταν σε όλες τις
απαιτήσεις της καθημερινότητας, με διάφορες υποδομές σε ένα και μοναδικό προορισμό. Τρεις παραλιακοί πύργοι στην καρδιά
της πόλης, με πολυτελή διαμερίσματα και
γραφεία, με μια δημόσια πλατεία 7,000 περίπου τετραγωνικών μέτρων με εστιατόρια,
καφετέριες, bars και καταστήματα, καθώς
και επιπρόσθετες ιδιωτικές εγκαταστάσεις
για τους ενοίκους. Επίσης, ο κάθε πύργος
θα έχει spa και γυμναστήριο αποκλειστικής
χρήσης από τους ιδιοκτήτες, με απέραντη
θέα τη θάλασσα από ψηλά απ’ όπου κι αν
βρίσκονται!

Διευκρινιστικές πληροφορίες:

▪
▪
▪

Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα βασικά μέσα
ατομικής προστασίας όπως παπούτσια ασφαλείας S3, κράνος
και γιλέκο.
Πριν την επίσκεψη, θα προηγηθεί ενημέρωση για τους κανόνες
Ασφάλειας και Υγείας του εργοταξίου.
Η μετάβαση στο χώρο θα γίνει με ιδιοτικά οχήματα

Για δηλώσεις συμμετοχής:

▪
▪
▪
▪
▪

Ηλεκτρονικά: https://forms.office.com/r/gtMC41yrah
Μέχρι τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 30 άτομα
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Για περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3kSQPSA
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ FIDIC
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του
Οργανισμού FIDIC μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Εκπρόσωπος της Κύπρου
ήταν ο κ. Πλάτωνας Στυλιανού, πρώην πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ.
Μεταξύ άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και τα ακόλουθα:
•
•
•

Έγκριση Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του 2020
Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων του 2020
Έγκριση προϋπολογισμού για το 2021-2022 και εισφορές των Μελών

Στις 10 και 13 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε, επίσης διαδικτυακά, το
«Global Infrastructure Conference» με θέμα «Investing in future infrastructure governance and leadership in a post-pandemic world». Σκοπός του ήταν η παρουσίαση της παγκόσμιας ανάγκης για υψηλή ποιότητα και βιώσιμες
υποδομές στο πλαίσιο ενός κόσμου που θα βγει από την κρίση που προκάλεσε
η πανδημία του Covid. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζει ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας στην ανάπτυξη επιτυχημένων
έργων και τη διατήρηση των υποδομών υψηλής απόδοσης σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο ψηφιοποίησης, ενεργειακής μετάβασης, κλιματικής αλλαγής και αυξανόμενων κοινωνικών αναγκών. Παρουσιάστηκαν, επίσης, βέλτιστες πρακτικές
στη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την επιτυχή παράδοση μεγάλων έργων και
την αναζωογόνηση περιουσιακών στοιχείων για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε και τις 2 ημέρες του
Συνεδρίου από τον κ. Πλάτωνα Στυλιανού.
Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του
Συνεδρίου: https://bit.ly/3ifxedN

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ FΕΑΝΙ
Τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εγγραφής Μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Εθνικών Ενώσεων Μηχανικών (FEANI-European Federation of National
Engineering Associations), η οποία και αυτή τη φορά διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη.
Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον Εθνικό Εκπρόσωπο της Κύπρου (μέλος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγγραφής μελών της FEANI), Πρόεδρο του ΣΠΟΛΜΗΚ
και Α΄ Αντιπρόεδρο του ΕΤΕΚ, κ. Ανδρέα Θεοδότου.
Κύριος σκοπός της Επιτροπής Εγγραφών της FEANI, η οποία συνεδριάζει τρεις
φορές τον χρόνο, είναι η εξέταση των αιτήσεων για απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου Eur. Ing. (European Engineer) που απονέμει η FEANI, αλλά και η συζήτηση διαφόρων άλλων θεμάτων που αφορούν την εκπαίδευση των Ευρωπαίων
Μηχανικών.
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.
Ως εκ τούτου, η συμμετοχή του κ. Ανδρέα Θεοδότου, στην συγκεκριμένη επιτροπή
είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού τα Κυπριακά Πανεπιστήμια παρέχουν τίτλους Μηχανικής και εμπίπτουν 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.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ISHCCO
ΣΤΟ 7 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Η Α’ Αντιπρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ κ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα συμμετείχε σε
διαδικτυακή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού ISHCCO που
πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021.
Στη συνεδρία, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του ISHCCO ενημέρωσε ότι θα συμμετάσχει στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά
Εργα που διοργανώνει ο Σύλλογος μας με συνδιοργανωτές τους Οργανισμούς
ISSA-C και BG BAU, υπό την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2021.
Η Γενική Συνέλευση του ISHCCO 2021 θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Απριλίου
2022 στη Λεμεσό. Η Συνέλευση θα περιλαμβάνει ενημερωτικό μέρος, το οποίο θα
είναι ανοιχτό σε περιορισμένο αριθμό μελών του ΣΠΟΛΜΗΚ και θα τηρηθεί
προτεραιότητα στα μέλη που είναι ενεργά στα Συμβούλια και τις Επιτροπές του
ΣΠΟΛΜΗΚ. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ WEBINAR ISHCCO
"A proposal for improving safety in construction projects by strengthening
coordinators’ competencies in health and safety issues."

Ο οργανισμός ISHCCO, ανακοινώνει τη διοργάνωση του πιο κάτω Webinar:
"A proposal for improving safety in construction projects by strengthening
coordinators’
competencies
in
health
and
safety
issues.",
το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2021 από τις
10:00 – 12:00 CET, μέσω της πλατφόρμας του zoom.
Για πρόσβαση στο σχετικό άρθρο: https://bit.ly/3zVFXIb
Περισσότερες πληροφορίες, θα σας γνωστοποιηθούν εντός των επόμενων
ημερών.
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