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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

•

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΥΠΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ECCE) – Ο ΣΠΟΛΜΗΚ
ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

•

7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

•

CYPRUS CONSTRUCTION AWARDS

•

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΗΣ –
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

•

6η ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

•

ATLAS PANTOU – ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΣΠΟΛΜΗΚ

•

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

•

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΜΜΓ) ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ

•

BUILDING ENGINEERING FORUM (BEF)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κύπριος Πολιτικός Μηχανικός στην Ηγεσία του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) –
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ συγχαίρει τον Πλάτωνα Στυλιανού
Εξαιρετική τιμή αποτελεί για τον Πλάτωνα Στυλιανού, για τον
Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, τον οποίο
ο Πλάτωνας υπηρετεί για 20 και πλέον χρόνια
διατελώντας και Πρόεδρός του, για τους Κύπριους
Πολιτικούς Μηχανικούς και για την Κύπρο μας, για την
εκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου (2021 -2024) και στη
θέση του Επόμενου Προέδρου (2024-2027)του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE - European
Council of Civil Engineers).
Η εκλογή του Πλάτωνα Στυλιανού έγινε στο πλαίσιο της 73ης Γενικής Συνέλευσης
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE), που πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Οκτωβρίου 2021 διαδικτυακά. Η εκλογή του κ. Στυλιανού αποτελεί
ιδιαίτερη τιμή για τον ΣΠΟΛΜΗΚ, ενώ αποτελεί σημαντικό σταθμό για την ιστορία
της Πολιτικής Μηχανικής στην Κύπρο, αλλά και στον Ευρωπαϊκό χώρο, αφού για
πρώτη φορά στην ιστορία μας εκλέγεται Κύπριος Πολιτικός Μηχανικός σε θέση
τέτοιου κύρους σε Ευρωπαϊκό Σώμα Μηχανικών.
Με την άνευ ανθυποψηφίου εκλογή του, αναγνωρίζεται η πολυδιάστατη
προσφορά του κ. Στυλιανού στα δρώμενα του ECCE τα τελευταία χρόνια, αφού
μεταξύ άλλων είναι επικεφαλής της ομάδας εργασίας για το Στρατηγικό Πλάνο
του ECCE 2021-2030, του Position Paper του ECCE για την Αποτίμηση και
Αντισεισμική ενίσχυση των Υφιστάμενων Κτηρίων σε συνδυασμό με την
Ενεργειακή τους Αναβάθμιση, αλλά και του 3S Approach (Safe, Sound and
Sustainable), το οποίο έγινε αποδεκτό σαν το Moto του ECCE για το έτος 2020.
Ο κ. Στυλιανού με την πολύχρονη εμπειρία του ως Πολιτικός Μηχανικός πρεσβεύει
με τον καλύτερο τρόπο τις αξίες και τα ιδανικά του κλάδου που υπηρετεί, και
μεταλαμπαδεύει γνώσεις στους νέους Μηχανικούς μέσα από διαλέξεις και
σεμινάρια.
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στέκεται δίπλα στον συνάδελφο
Πλάτωνα και θέτει τους πόρους του στη διάθεσή του για σκοπούς προαγωγής
της πολιτικής μηχανικής στην Ευρώπη και στην Κύπρο μας.
26 Οκτωβρίου 2021
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7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

κκΔ

Το 7ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά έργα, με θέμα
«Vision Zero: Evolution or Revolution? The future is now! - Mission Possible!»,
θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021, στο Ξενοδοχείο
Hilton Nicosia, στην Έγκωμη, Κύπρος.
Σας ενημερώνουμε ότι οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί και σας ευχαριστούμε
ιδιαίτερα για το ενδιαφέρον και τη στήριξη σας. Θα ακολουθήσουν
διευκρινιστικές πληροφορίες προς όλους τους συμμετέχοντες.
Για το Αναλυτικό Πρόγραμμα στην Ελληνική και Αγγλική
https://www.cosh2021cy.com/programme-announcment

Γλώσσα:

CYPRUS CONSTRUCTION AWARDS
Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, στο Lemon Park, πραγματοποιήθηκαν τα
Cyprus Construction Awards. Η εκδήλωση διεξήχθη υπό την αιγίδα του
ΣΠΟΛΜΗΚ. Μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Πρόεδρος
του Επαρχιακού Συμβουλίου Λευκωσίας – Κερύνειας ΣΠΟΛΜΗΚ, παρέστησαν
στην εκδήλωση αυτή.
Ο Πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ Ανδρέας Θεοδότου, ως μέλος της Κριτικής
Επιτροπής των Cyprus Construction Awards, έδωσε ένα σύντομο χαιρετισμό
επισημαίνοντας τη σημαντικότητα καθιέρωσης τέτοιων θεσμών στον
κατασκευαστικό κλάδο, καθώς προάγουν την ευγενή άμιλλα και συνάμα
επιβραβεύουν τις προσπάθειες που ξεχώρισαν μέσω του διαγωνισμού.
Επίσης, απένειμε το βραβείο σε δύο νικητές του διαγωνισμού, συγκεκριμένα στην
εταιρεία Psomas Studio of Architecture PS, για το έργο Antasia Beach Club και
στην εταιρεία Pafilia Property Developers Ltd για το έργο Minthis – A Holistic
Leisure and Residential Destination Resort.
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ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ "ΕΠΕΜΒΑΤΗΣ"
Ο Ρόλος και το έργο των Πολιτικών Μηχανικών στην
Αποκατάσταση Μνημείων
Την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η
Διημερίδα με θεμα "Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ “ΕΠΕΜΒΑΤΗΣ” - Ο ρόλος και το έργο των
Πολιτικών Μηχανικών στην Αποκατάσταση Παραδοσιακών Κτηρίων και
Μνημείων που συνδιοργανώθηκε απο τον ΣΠΟΛΜΗΚ και το ΕΤΕΚ,
στο Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-

Senior Project Manager, Cybarco

-

Health, Safety & Environment (HSE)
Officer, EY People Advisory Services

-

Θέση εργασίας για Νέο Πολιτικό
Μηχανικό σε Μελετητικό Γραφείο

-

Engineer of Contract (3) για τα έργα
της Τεχνικής Επιτροπής για την
Πολιτιστική Κληρονομιά, United Nations
Development Programme (UNDP)

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

Στόχος της Διημερίδας ήταν 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 δόθηκε στην
παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων που αναδεικνύουν τα τεχνικά
προβλήματα αλλά και τα διλήμματα που αντιμετωπίζει ο μηχανικός σε αυτή την
κατηγορία έργων. Η Διημερίδα ήταν μέρος στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων και
παρεμβάσεων του ΕΤΕΚ και του ΣΠΟΛΜΗΚ για θέματα προστασίας και ανάδειξης
της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στο πλαίσιο της διημερίδας, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Οκτωβρίου,
τεχνική επίσκεψη/περιήγηση στην παλιά πόλη της Αμμοχώστου όπου οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να λάβουν χρήσιμη
πληροφόρηση για μνημεία από την κα. Άννα Μαραγκού, Αρχαιολόγο και
Ιστορικό Τέχνης. Μεταξύ άλλων έγινε περιήγηση στον πύργου του Οθέλλου, στο
οχυρωματικό έργο Ραβέλιν (προμαχώνα Ravellino), στον προμαχώνα
Μαρτινέγκο - μέρος των τειχών της παλιάς πόλης της Αμμοχώστου, καθώς και
σε αριθμό εκκλησιών εντός της παλιάς πόλης, περιλαμβανομένου της εκκλησίας
του Αγίου Νικολάου, της εκκλησίας της Αγίας Άννας, και της εκκλησίας των
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
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6 η ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση στον κλάδο της οικοδομικής βιομηχανίας,
εξοπλισμού και διακόσμησης ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, διεξήχθη και φέτος από
την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, μέχρι και την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021, στο
χώρο της Κρατικής Έκθεσης, στο Περίπτερο 6.
Στην έκθεση συμμετείχαν βιομηχανίες και επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες
παρουσίασαν 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 τελέσθηκε υπό την αιγίδα και στήριξη του Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών Κύπρου. Επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να μας γνωρίσουν από κοντά
στο περίπτερο μας στον εκθεσιακό χώρο και να υποβάλουν απορίες σχετικά με
την ανέγερση νέας κατοικίας.

ATLAS PANTOU – ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΠΟΛΜΗΚ
Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, έγινε δωρεά από την εταιρεία Atlas Pantou προς
το Σύλλογο μας, το βιβλίο με τίτλο «Iστορία της οικοδομικής τέχνης στην Κύπρο
:Aπό την προϊστορία έως τον 21ο αιώνα / The history of Building Construction in
Cyprus: From Prehistory times to the 21st Century».
Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία Atlas Pantou για τη γενναιόδωρη αυτή
προσφορά, που θα συμπεριληφθεί στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας!
Μερικές πληροφορίες για το βιβλίο: Μια εκλεκτή ομάδα επιστημόνων-ερευνητών,
με βάση τη σύγχρονη έρευνα γύρω από την ιστορία, την αρχαιολογία και την
αρχιτεκτονική της Κύπρου, καταγράφει για πρώτη φορά σε ένα βιβλίο, τις πρώτες
ύλες, τις τεχνικές και τις οικοδομικές μορφές, στη διαχρονική πορεία τους μέσα
από τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές στο νησί.
Με πλούσια εικονογράφηση και επεξηγηματικό γλωσσάριο όρων, η έκδοση
φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βασικό εγχειρίδιο το οποίο θα αξιοποιηθεί από
όλους, ειδικούς και μη, την προηγούμενη αλλά και σύγχρονη γενιά.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
σχετικά
https://www.atlaspantou.com/our-values-cultures
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Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσουμε τους μεγάλους νικητές του
φωτογραφικού διαγωνισμού !
1ο Βραβείο
Όνομα φωτογραφίας: Πρόβολος
Δημιουργός: Γιώργος Πανταζής
Βραβείο αξίας: €250

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΕΡΓΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ »
Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, διεξήχθη η συνεδρία της Κριτικής Επιτροπής του
Φωτογραφικού Διαγωνισμού με θέμα «Έργα Θαλάσσιας και Παράκτιας
Μηχανικής της Κύπρου», που διοργανώθηκε από το Επαρχιακό Συμβούλιο
Λευκωσίας – Κερύνειας του ΣΠΟΛΜΗΚ, με υποστηρικτές το ΕΤΕΚ, την Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.
και τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου.
Πιο κάτω θα βρείτε τις 9 φωτογραφίες που επιλέχθηκαν για να δοθούν έπαινοι:

2ο Βραβείο
Όνομα φωτογραφίας: Under the pier
Δημιουργός: Κυριάκος Κασκίρης
Βραβείο αξίας: €150

Σας ενημερώνουμε ότι οι φωτογραφίες που έχουν επιλεχθεί πιο πάνω για
βράβευση και έπαινο, θα κοσμήσουν το ημερολόγιο για το 2022, το οποίο θα
εκδώσει το Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας – Κερύνειας του ΣΠΟΛΜΗΚ.

3ο Βραβείο
Όνομα φωτογραφίας: T for Transformation
Δημιουργός: Αλέξανδρος Κόκκινος
Βραβείο αξίας: €100

Επίσης, όλες οι φωτογραφίες θα εκτεθούν σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει
παράλληλα με τις βραβεύσεις.
Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για τον χρόνο που αφιέρωσαν για να
λάβουν μέρος στο διαγωνισμό!
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΜΜΓ) ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ
Στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος “Novel integrated approach for
seismic and energy upgrading of existing buildings” (INTEGRATED/0916/0004),
που συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης υπό το σχέδιο “RESTART 20162020”, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του
ΤΕΠΑΚ, πραγματοποίησε
την
Παρασκευή
22
Οκτωβρίου
2021,
''Εργαστηριακή δοκιμή ανακυκλιζόμενης οριζόντιας φόρτισης σε τοίχους
πλήρους κλίμακας από λιθοδομή. Οι υπό εξέταση τοιχοποιίες είχαν τύχει
συνδυασμένης θερμικής και σεισμικής αναβάθμισης με την εφαρμογή θερμομόνωσης από εξηλασμένη πολυστερίνη και συστήματος Ινοπλέγματος Ανόργανης
Μήτρας (Textile Reinforced Mortar) με βάση συμβατό ασβεστοκονίαμα.''

BUILDING ENGINEERING FORUM (BEF)
Την Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, διοργανώθηκε το Διεθνές Συνέδριο
με θέμα την Αντισεισμική Μηχανική (Building Engineering Forum International
Conference on Earthquake Engineering), από την «Union of Civil Engineers» της
Βουλγαρίας και το «Chamber of Engineers in the Investment design» της Σόφιας.
Το European Council of Civil Engineers (ECCE) και το European Council of
Engineers Chambers (ECEC), ήταν συνδιοργανωτές του Συνεδρίου.
Πάνω από 500 συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα δωρεάν διαδικτυακής
παρακολούθησης του Συνεδρίου, οι περισσότεροι εκ των οποίων εξέφρασαν την
ικανοποίηση τους με τη ποιότητα και χρησιμότητα των διαλέξεων.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο τέως Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ.Πλάτωνας
Στυλιανού, έδωσε μια ενδιαφέρουσα παρουσιάση με θέμα: “The need for
Assessment and Seismic Strengthening of Existing Buildings in parallel with Energy
Efficiency Improvements - A case study from Cyprus.”, την οποία μπορείτε να
βρείτε
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://www.spolmik.org/pdf/?ids=NjMwMQ==
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