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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ –
ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
7ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΠΟΛΜΗΚ)
ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΕΥΝΑΣ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΠΟΛΜΗΚ) ΜΕ
ΤΟΝ ΝΕΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑνΑΔ
3Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

•

•

INTERNATIONAL VISION ZERO IN
CONSTRUCTION, HEALTH & SAFETY
CONFERENCE 2020
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒOΥΛΙΟΥ ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –
EUROPEAN COUNCIL OF ENGINEERS
CHAMBERS (ECEC)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ
Επιτυχής Διοργάνωση
7ου Διεθνούς Συνεδρίου Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα
Ένα βήμα μπροστά στη δημιουργία κουλτούρας πρόληψης για να επιτευχθεί το
Όραμα «Μηδέν Ατυχήματα»
Mission Possible!
Με αθρόα συμμετοχή και μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6
Νοεμβρίου 2021 στο Hilton Nicosia, το 7ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας
στα Κατασκευαστικά Έργα με τίτλο «Evolution or Revolution? The future is now!
→Mission Possible!»
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
(ΣΠΟΛΜΗΚ), με συν-διοργανωτές το Τμήμα Κατασκευών του Διεθνούς
Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA-C) και το Γερμανικό Ινστιτούτο
Υποχρεωτικής Ασφάλισης και Πρόληψης Ατυχημάτων στον Κατασκευαστικό
Τομέα (BG BAU) και είχε τεθεί υπό την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Συνέδριο στήριξαν επίσης το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
(ΕΤΕΚ) και ο Διεθνής Οργανισμός Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας στις
Κατασκευές (ISHCCO).
Ένα Συνέδριο που έχει καταστεί θεσμός, αφού ο τομέας της Ασφάλειας και της
Υγείας στα κατασκευαστικά έργα βρίσκεται πάντοτε στις προτεραιότητες του
ΣΠΟΛΜΗΚ και που εντάσσεται στους στόχους του για επιμόρφωση και ενίσχυση
της επικοινωνίας με τα μέλη του και ιδιαίτερα τους νέους μηχανικούς. Παρόλες τις
πρωτόγνωρες και ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνει η κοινωνία μας λόγω της
πανδημίας και την αβεβαιότητα για το αύριο, ο στόχος να πραγματοποιηθεί το
Συνέδριο με φυσική παρουσία επιτεύχθηκε!
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου - εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - κήρυξε ο Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου Ανδρέας Ζαχαριάδης, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος
του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ο Πρόεδρος του (ISHCCO) Reinhard
Obermaier και ο Πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ Ανδρέας Θεοδότου.
Στο Συνέδριο όπου συμμετείχαν ενεργά διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες
και επιστήμονες, στα θέματα ασφάλειας και υγείας από την Κύπρο, την Ευρώπη,
την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, στόχευε στην ανάδειξη και παρουσίαση καινοτόμων
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πρακτικών λύσεων για να επιτευχθεί το όραμα Vision Zero. Ενώ η κατασκευαστική
βιομηχανία αντιμετωπίζει μοναδικές προκλήσεις από την παγκόσμια πανδημία, η
εισαγωγή της ψηφιοποίησης είναι ένας σημαντικός σταθμός για την Ασφάλεια
και την Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα, 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.
Η πρώτη μέρα του Συνεδρίου περιλάμβανε ομιλίες/παρουσιάσεις με θέματα,
όπως «COVID-19 και Διδάγματα στην Γερμανική Κατασκευαστική Βιομηχανία»,
«Vision Zero – Εμπειρία», «Η εμπειρία των Συντελεστών του Έργου» και η
«Ενσωμάτωση της Ασφάλειας και Υγείας στη Μοντελοποίηση Κατασκευαστικών
Πληροφοριών (ΒΙΜ) και άλλα Πρακτικά Εργαλεία».
Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, με τις
ακόλουθες θεματικές ενότητες «Καινοτόμες Λύσεις» και «Ψηφιοποίηση στον
Κατασκευαστικό Τομέα» αλλά και με πρακτική επίδειξη από Μη Επανδρωμένο
Εναέριο Όχημα (UAV) και τις εφαρμογές του στο εργοτάξιο. Οι Σύνεδροι είχαν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στα 3 εργαστήρια «Ηγετική Δέσμευση,
χρησιμοποιώντας βασικούς δείκτες», «Πώς η πανδημία άλλαξε τον
κατασκευαστικό τομέα» και «Νέοι τρόποι στην ψηφιοποίηση», μέσα από τα οποία
συζητήθηκαν και ανταλλάχθηκαν απόψεις. Ακολούθησε η τελική συζήτηση στην
ολομέλεια των Συνέδρων. Παράλληλα με το Συνέδριο λειτούργησε έκθεση με
καινοτόμα προϊόντα και πρακτικές λύσεις από επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού εργασίας,
παρέχουν εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την Ασφάλεια και
Υγείας στον κατασκευαστικό τομέα.
Το Συνέδριο ήταν ενταγμένο στις δραστηριότητες της παγκόσμιας εκστρατείας
Vision Zero του Οργανισμού ISSA, η οποία υποστηρίζεται από πολλούς άλλους
Διεθνείς Οργανισμούς και στην οποία o Σύλλογος μας, το ΕΤΕΚ και το ΤΕΕ είναι
επίσημοι εταίροι. Επιπρόσθετα, η προσέγγιση της πρόληψης “Vision Zero”
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του νέου Ευρωπαϊκού
Στρατηγικού Πλαισίου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2021-2027.
11 Νοεμβρίου 2021
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Συνάντηση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ)
με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Αναβολή 29ης Εκλογικής Γενικής
Συνέλευσης για τις 29 Ιανουαρίου 2022
Εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΠΟΛΜΗΚ, θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε ότι η 29η Εκλογική Γενική
Συνέλευση του ΣΠΟΛΜΗΚ που ήταν
προγραμματισμένη για τις 29 Δεκεμβρίου
2021
αναβάλλεται
για
το
Σάββατο,
29 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 09:00π.μ. στο
Lemon Park, στη Λευκωσία.
Η απόφαση του ΚΔΣ λήφθηκε λαμβάνοντας
υπόψη τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού και έχοντας
πρώτιστο στόχο τη διεξαγωγή της Εκλογικής
Γενικής Συνέλευσης με φυσική παρουσία.
Ενημέρωση για Επαρχιακά Συμβούλια
Για τον ίδιο λόγο, ενημερώνεστε ότι οι
Εκλογικές Συνελεύσεις των Επαρχιακών
Συμβουλίων θα πραγματοποιηθούν με
φυσική παρουσία περί τα μέσα Ιανουαρίου
2022.
Περισσότερες
πληροφορίες
γνωστοποιηθούν έγκαιρα.

θα

σας

Την Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας
του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) με τον Υφυπουργό
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκο Κόκκινο. Επικεφαλής της
αντιπροσωπείας του ΣΠΟΛΜΗΚ ήταν ο Πρόεδρος Ανδρέας Θεοδότου, ενώ
συμμετείχε η Α’ Αντιπρόεδρος Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, ο Β’ Αντιπρόεδρος
Νικόλας Κυριακίδης και η Διοικητική Λειτουργός Ερατώ Κουκότσικα.
Από πλευράς του Υφυπουργείου παρέστησαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής
Στέλιος Χειμώνας και οι Λειτουργοί Κυριακή Πάντζιαρου, Σταύρος Τσιακκούρης
και Χρίστος Ασπρής.
Στη συνάντηση, ο κ. Κόκκινος ανέπτυξε το όραμα του Υφυπουργείου του για να
καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία με βασικούς
πυρήνες ώθησης την έρευνα, την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την
τεχνολογική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα και να αποτελέσει περιφερειακό
κέντρο στους βασικούς αυτούς τομείς. Παράλληλα, τόνισε ότι κύριο μέλημα του
Υφυπουργείου αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ενδυνάμωση
της θέσης και της φωνής της Κύπρου σε καίρια ζητήματα στα κέντρα λήψης
αποφάσεων στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ ενημερώθηκε για τις δράσεις του Υφυπουργείου σε ότι αφορά,
μεταξύ άλλων, στη διαχείριση της πανδημίας, στην ηλεκτρονική επιβεβαίωση
εγγραφής μαθητών, στα έργα αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης σε καίριες
κρατικές υπηρεσίες, όπως το Υπουργείο Εργασίας, το Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και το Τμήμα Φορολογίας.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για το έργο «Ιππόδαμος», το νέο ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, για τη
λειτουργία του οποίου αξιοποιούνται τεχνολογίες Γεωγραφικών Συστημάτων
(GIS), ενώ προνοείται και η πλήρης διασύνδεσή του με το DLS Portal του
Κτηματολογίου. Με στόχο, τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό του μηχανισμού
που αφορά στη ρύθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης της
Κύπρου, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει και σχετικές ανάγκες για
όλες τις Πολεοδομικές και Οικοδομικές Αρχές του τόπου.
Η συνάντηση έγινε σε ένα ιδιαίτερα καλό και εποικοδομητικό κλίμα, όπου κοινή
συνισταμένη ήταν ότι με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και φιλικού
προς τον πολίτη Κράτους και μίας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας, ο πολίτης
και οι επιχειρήσεις θα προοδεύουν και ευημερούν. Ο ΣΠΟΛΜΗΚ αποδέχτηκε
εισήγηση για να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος για ενημέρωση των Μελών
του/εν δυνάμει διεκδικητών για προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας,
για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για την ακαδημαϊκή έρευνα και την
ανταγωνιστικότητα στην οικονομία, για τα έξυπνα κτήρια, για τα νέα υλικά για τις
καινοτόμες ιδέες.
10 Νοεμβρίου 2021
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Συνάντηση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ)
με τον Νέο Διευθυντή ΑνΑΔ
Την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπρoσωπείας
του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου - ΣΠΟΛΜΗΚ με το νέο Γενικό
Διευθυντή ΑνΑΔ κ. Γιάννη Μουρουζίδη. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του
Συλλόγου μας ήταν ο Πρόεδρος του Ανδρέας Θεοδότου, ενώ συμμετείχαν και τα
Μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννος Πουμπουρής και Ρογήρος
Ίλλαμπας, καθώς επίσης και η Διοικητική Λειτουργός Ερατώ Κουκότσικα.
Από πλευράς της ΑνΑΔ παρέστησαν επίσης η κ. Εύη Τοφίδου, Ανώτερη
Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού.
Αρχικά έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου για τη δράση του
ΣΠΟΛΜΗΚ αλλά και του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Κέντρου ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ.
Στην συνέχεια, ο κ. Μουρουζίδης ανέφερε ότι η ΑνΑΔ αντιμετωπίζει τα Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης σαν συνεργάτες και βοηθούς, ενώ ο στόχος είναι
κοινός. Παράλληλα, τόνισε ότι κύριο μέλημα της ΑνΑΔ αποτελεί η εκπαίδευση του
κόσμου, του προσωπικού και η στήριξη των επιχειρήσεων τόσο για πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με φυσική παρουσία όσο και
εξ-αποστάσεως.
Η συνάντηση έγινε σε ένα ιδιαίτερα καλό και εποικοδομητικό κλίμα. Κοινή
συνισταμένη ήταν ότι με τη σύγχρονη, λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη
διαδικτυακή πύλης ΕΡΜΗΣ, και με τα νέα Σχέδια και Έργα που θα ανακοινώσει η
ΑνΑΔ, ο κάθε πολίτης και οι επιχειρήσεις θα προοδεύουν στα θέματα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Συζητήθηκαν θέματα όπως η επιχορήγηση των
αυτοεργοδοτουμένων στα Προγράμματα της ΑνΑΔ, τα χρονοδιαγράμματα και
οι δυνατότητες της πύλης ΕΡΜΗΣ αλλά και οι ευκαιρίες ανέλιξης του Εκπαιδευτικού
και Ερευνητικού Κέντρου ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ με απώτερο σκοπό την
πραγματοποίηση περισσότερων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προς την
κοινωνία των Μηχανικών.
2 Δεκεμβρίου 2021
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ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-

Το Γραφείο Ι&Α Φιλίππου Αρχιτέκτονες
Μηχανικοί Ε.Π.Ε., δέχεται αιτήσεις από
νέους αποφοίτους του Κλάδου Πολιτικής
Μηχανικής, για Πρακτική Άσκηση με
ένταξη στο σχετικό σχέδιο του ΕΤΕΚ.

-

Θέση εργασίας για Πολιτικό Μηχανικό ή
Αρχιτέκτονα, Universal Golf Enterprises
PLC

Την Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το 3ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό
και την Κατασκευή Κτιρίων από την IMH στο Hilton Nicosia, με τη στήριξη του
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.
Ο Πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ, Ανδρέας Θεοδότου συμμετείχε στη συζήτηση
Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα τις προκλήσεις του σύγχρονου εργολάβου, όπου
οι εξελίξεις στη βιομηχανία με τις τεχνολογικές καινοτομίες που προβάλλονται
δίνουν την ευχέρεια στους εργολάβους να βελτιστοποιήσουν τις μεθόδους τους
και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.spolmik.org/vacancies/
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INTERNATIONAL VISION ZERO IN CONSTRUCTION
HEALTH & SAFETY CONFERENCE 2020
23 rd – 25 th November, 2020 Lagos, Nigeria

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Τη
Δευτέρα,
15
Νοεμβρίου
2021,
στάλθηκε
Συγχαρητήρια
επιστολή
Νέο
Γενικό
Διευθυντή
ΑνΑΔ,
κ. Γιάννη Μουρουζίδη

Τη
Δευτέρα,
15
Νοεμβρίου
2021,
στάλθηκε Συγχαρητήρια επιστολή προς τη
Διευθύντρια
Τμήματος
Αναπτύξεως
Υδάτων, κ. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου

From Safety And Health Problems To Practical Solutions In Construction
And Related Industries
Η Α΄ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα συμμετείχε,
ως ομιλήτρια εξ’ αποστάσεως, στο Διεθνές Συνέδριο Vision Zero στις
Κατασκευές, Υγεία και Ασφάλεια, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25
Νοεμβρίου 2021, στο Λάγος της Νιγηρίας από τους Οργανισμούς OSHAfrica,
O.H.S.M, DGUV και TWPS με τη στήριξη του Οργανισμού ISSA-C. Η κα Τσουλόφτα
παρουσίασε το θέμα «Developments in the Construction Industry of Cyprus».
Το Συνέδριο αυτό αρχικά είχε προγραμματιστεί για το 2020 και πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά λόγω της πανδημίας και επαναλήφθηκε το 2021 με φυσική
παρουσία.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://ivzconference.com/new2/conference/

ISHCCO Webinar με θέμα:
«Successful OSH coordination
in the construction industry»
Το
Σάββατο
13
Νοεμβρίου
2021,
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το webinar
του ISHCCO με θέμα: «Successful OSH
coordination in the construction industry».
Στο
webinar,
παρουσιάστηκαν
τα
αποτελέσματα έρευνας που έγινε στη Δανία.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο, θα βρείτε την
περίληψη της έρευνας και την παρουσίαση
του Webinar: https://bit.ly/3oBOmN3

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ–
EUROPEAN COUNCIL OF ENGINEERS CHAMBERS (ECEC)
Tην Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η
Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων των
Μηχανικών (European Council of Engineering Chambers - ECEC).
Την Κύπρο εκπροσώπησαν ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ και Πρόεδρος του
Συλλόγου μας, Ανδρέας Θεοδότου και ο Διευθυντής του ΕΤΕΚ, Χριστόδουλος
Χατζηοδυσσέως. Στη Συνέλευση μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν οι οικονομικές
καταστάσεις και ορίστηκε ο προϋπολογισμός για την επόμενη χρονιά. Επίσης,
διεξάχθηκαν διαδικτυακά και οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Οργανισμού όπου Πρόεδρος επανεξελέγη ο Αυστριακός Klaus Thürriedl.
Σημειώνεται επίσης ότι ο κ. Ανδρέας Θεοδότου εξελέγη Μέλος της Εξελεγκτικής
Eπιτροπής.
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