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26% των Μελών του Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών Κύπρου είναι Γυναίκες
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Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ
Η σημερινή σεισμική δόνηση μας θυμίζει
τον υπαρκτό κίνδυνο απώλειας
ανθρώπινων ζωών
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Ημερίδα με θέμα
«Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά
Έργα - Υποχρεώσεις για την εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση
Εργοταξίων»
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Εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοτάξιο της
εταιρείας Cybarco, στο Πισσούρι
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Παρουσίαση με θέμα
«Ο κατασκευαστικός τομέας αλλάζει,
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SAVE THE DATE - Καλοκαιρινά Πάρτι
Επαρχιακών Συμβουλίων ΣΠΟΛΜΗΚ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ με θέμα
«Κέλυφος και Θερμογέφυρες Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής
Κατανάλωσης Ενέργειας»
Το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ διοργανώνει
το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ με θέμα

«Κέλυφος και Θερμογέφυρες Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής
Κατανάλωσης Ενέργειας»
Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022 | 09:00 – 17:30 | Ξενοδοχείο Cleopatra, Λευκωσία
__________
Εκπαιδευτής: Δρ. Πάρις Φωκαΐδης
Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3y4Pqh8
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Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ
Επιτακτική η ανάγκη διαφύλαξης της φυσικής κληρονομιάς μας
της Χερσονήσου του Ακάμα

16ο Συνέδριο Ανάπτυξης Γης, Σχεδιασμού
και Κατασκευής Κτιρίων
Η IMH διοργάνωσε την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022,
στο Ξενοδοχείο Hilton Nicosia το 16ο Συνέδριο Ανάπτυξης Γης, Σχεδιασμού και Κατασκευής Κτιρίων με τίτλο «Ανάπτυξη Γης: Προκλήσεις και
προσαρμογή στα νέα δεδομένα».
Το Συνέδριο & Έκθεση Ανάπτυξης Γης,
Σχεδιασμού και Κατασκευής Κτιρίων αποτέλεσε
την πιο ολοκληρωμένη ετήσια σύναξη των επιχειρηματιών
του
τομέα
των
ακινήτων.
Πρόκειται για ένα φόρουμ στο οποίο δόθηκε
στους
συμμετέχοντες
η
ευκαιρία
να
συζητήσουν,
να
αξιολογήσουν
και
να
αναλύσουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και
τάσεις της αγοράς. Το Συνέδριο φέτος ήταν
ακόμα πιο εμπλουτισμένο με περισσότερη
θεματολογία, αφού ενσωματώθηκαν και συζητήσεις γύρω από την κατασκευή, σχεδιασμό και
διακόσμηση
κτιρίων.
Για
πρώτη
φορά
φιλοξενήθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στον τομέα,
όπου ενώθηκε η ιδέα με την εκτέλεση των έργων
και δόθηκε η δυνατότητα για ανάλυση όλων των
καυτών θεμάτων του κλάδου.
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
ήταν υποστηρικτής του Συνεδρίου. Εκ μέρους του
ΣΠΟΛΜΗΚ παραβρέθηκε ο Α’ Αντιπρόεδρος του,
Μίλος Ίλιτς, η Β’ Αντιπρόεδρος του Μύρια Λοϊζίδη
Παπαναστασίου καθώς και η Διοικητική Λειτουργός του Συλλόγου Ερατώ Κουκότσικα.

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) εκφράζει την έντονη
ανησυχία του αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις για το Αναθεωρημένο Τοπικό
Σχέδιο Ανάπτυξης του Ακάμα, αφού σύμφωνα και με την Γνωμάτευση του
Τμήματος Περιβάλλοντος για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, αναμένεται να υπάρξουν σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και
μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην ακεραιότητα και συνοχή των περιοχών του
Δικτύου Natura 2000, της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης και της Ζώνης Ειδικής
Προστασίας της Χερσονήσου του Ακάμα.
Η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να γίνει με όρους που να
αναδεικνύουν και να προστατεύουν έναν από τους σημαντικότερους πράσινους
πνεύμονες της Κύπρου, του οποίου δεν έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του μέχρι
σήμερα. Ειδικότερα, θα πρέπει να τεθούν προϋποθέσεις και να ληφθούν μέτρα
για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη όλων των ιστορικών, πολιτιστικών και ειδικών
χαρακτηριστικών της περιοχής του Ακάμα, παράλληλα με την αναβάθμιση και
ενίσχυση των κοινοτήτων τόσο εντός αυτών όσο και περιμετρικά, είναι αναγκαία.
Η σημερινή ανάγκη ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, δεν θα πρέπει να είναι καταστροφική του μοναδικού
Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα. Έχουν δικαίωμα, και είναι στο χέρι μας, οι
επόμενες γενιές να γνωρίσουν την μοναδική φυσική ομορφιά της Χερσόνησου
του Ακάμα και να απολαύσουν τα οικολογικά, τοπιολογικά, πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία που φιλοξενεί.
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί την Πολιτεία και τις αρμόδιες Αρχές όπως λάβουν υπόψη όλα
τα πιο πάνω και προβούν στις αναγκαίες βελτιώσεις του Σχεδίου για να επιτευχθεί
η ελάχιστη δυνατή παρέμβαση με αειφόρο τρόπο, ώστε να διαφυλαχτεί η φυσική
κληρονομιά της Χερσονήσου του Ακάμα με ταυτόχρονη κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
01/07/2022
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Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ
Συμμετοχή Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στην Ημερίδα με θέμα
‘’Best practices in the European Aggregates Industries ‘’

23 Ιουνίου 2022 – «Διεθνής Ημέρα Γυναικών στη Μηχανική»
26% των Μελών του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
είναι Γυναίκες

Την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου εκπροσωπήθηκε από
τον Β’ Αντιπρόεδρο του Επαρχιακού Συμβουλίου
Λάρνακας – Αμμοχώστου του ΣΠΟΛΜΗΚ,
Λευτέρη Πέκα στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Radisson Blu στην Λάρνακα
από τον Σύνδεσμο Σκυροποιών Κύπρου και τον
Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Αδρανών Υλικών με θέμα
«Καλές Πρακτικές στις Ευρωπαϊκές βιομηχανίες
αδρανών υλικών».
Τα θέματα που συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν στην ημερίδα ήταν:
•
•
•
•
•
•

βιοποικιλότητα στα λατομεία και προστασία
του περιβάλλοντος,
κυκλική οικονομία στις μονάδες λατομείων,
ανακύκλωση αποβλήτων - παράνομη
απόρριψη υλικών,
εγκαταστάσεις ασφαλτικών και βέλτιστες
πρακτικές στην Ευρώπη,
ποιότητα αέρα σε λατομεία και γειτονικές
κοινότητες, και
ασφάλεια και υγεία σε λατομικές μονάδες.

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) τιμά την 23η Ιουνίου,
ημέρα που έχει καθιερωθεί ως η Διεθνής Ημέρα Γυναικών στη Μηχανική
(International Women in Engineering Day) και καλεί τα Μέλη του, όλους τους
επαγγελματίες και οργανωμένους φορείς της Επιστήμης της Μηχανικής όπως
αναδεικνύουν το ρόλο και δίνουν ίσες ευκαιρίες στις Γυναίκες Μηχανικούς,
οι οποίες έχουν αποδείξει διαχρονικά τη σημαντική προσφορά τους στη
Μηχανική και γενικά στην Επιστήμη.
Ιστορικά, η μέρα αυτή καθιερώθηκε από το 2017 στο Ηνωμένο Βασίλειο ως εθνική
εκστρατεία μετά από πρωτοβουλία του Οργανισμού Women’s Engineering
Society (WES) στα πλαίσια του εορτασμού των 95 χρόνων του. Στη συνέχεια, το
2016, η Διεθνής Ημέρα Γυναικών στη Μηχανική τέθηκε υπό την αιγίδα της
UNESCO και από το 2017 έχει καθιερωθεί ως παγκόσμιος εορτασμός των
Γυναικών στη Μηχανική.
Σήμερα γιορτάζουμε το εκπληκτικό έργο των Γυναικών Μηχανικών σε όλο τον
κόσμο, παράλληλα με το ρόλο της μητέρας και τους άλλους ρόλους που
καλούνται να εκπληρώσουν. Ιδιαίτερα, τιμούμε τις Γυναίκες στη Μηχανική,
οι οποίες τόλμησαν να είναι μέρος των επιτευγμάτων της επιστήμης και
συνέβαλαν στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Ανάμεσα στις Γυναίκες
με εξαιρετικά επιτεύγματα στη Μηχανική ανά το Παγκόσμιο είναι η Emily Warren
Roebling, η Stephanie Kwolek, η Marie Curie, η Αda Lovelace, η Hedy Lamarr,
η Margaret Hamilton.
Η αναγνώριση της θέσης και του ρόλου της Γυναίκας στην Μηχανική και
ειδικότερα στον Κατασκευαστικό Τομέα και τα εργοτάξια περιλαμβάνεται στους
στόχους και τις προτεραιότητες του ΣΠΟΛΜΗΚ. Παράλληλα, ο Σύλλογος μας
στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και δημιουργία κουλτούρας ισότητας των
φύλων στον εργασιακό χώρο και ειδικότερα στα Εργοτάξια.
Στα πλαίσια των δράσεων του ΣΠΟΛΜΗΚ για την επίτευξη των στόχων του,
καθώς και στο πλαίσιο εορτασμού των 30 χρόνων από την ημέρα ίδρυσής του,
θα διοργανωθεί ειδική Ημερίδα για τις Γυναίκες Μηχανικούς, η οποία θα
ανακοινωθεί στη συνέχεια.
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Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ
Δηλώσεις
της
Προέδρου
του
ΣΠΟΛΜΗΚ,
Ευαγγελίτσας Τσουλόφτας, με αφορμή το
Δελτίο Τύπου του Συλλόγου για τον σεισμό, στην Εκπομπή
του
Ant1
"Μέρα
Μεσημέρι"
και
τον
Νικήτα
Κυριάκου,
την
Τετάρτη
15
Ιουνίου
2022.:
https://www.ant1live.com/.../mera.../epeisodio15-06-2022
(1:51:00)

Η
Πρόεδρος
του
ΣΠΟΛΜΗΚ,
Ευαγγελίτσα
Τσουλόφτα μίλησε την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022, στο
ΡΙΚ1
και
στον
Ντίνο
Φοινικαρίδη,
με αφορμή το Δελτίο Τύπου του Συλλόγου
για
τον
σεισμό:
http://cybc.com.cy/livetv/%cf%81%ce%b9%ce%b
a1/

____
Ενημερωτική Συνεδρία
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας International Labour Organization (ILO)
με θέμα: «Ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον
εργασί-ας είναι πλέον θεμελιώδης αρχή και δικαίωμα στην εργασία.»

Η σημερινή σεισμική δόνηση μας θυμίζει ξανά τον υπαρκτό κίνδυνο
απώλειας ανθρώπινων ζωών

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), με αφορμή τον σεισμό
που έγινε αισθητός στο νησί μας τις πρωινές ώρες, σήμερα 10 Ιουνίου 2022,
οφείλει να επαναλάβει την ανησυχία του όσον αφορά τη στατική επάρκεια και
ασφάλεια των παλιών οικοδομών στη χώρα μας, στο ενδεχόμενο μιας παρόμοιας ή/και αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας. Η σημερινή σεισμική δόνηση,
μετά την πρόσφατη σεισμική δόνηση της 26ης Απριλίου, μας υπενθυμίζει τον
υπαρκτό κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών αλλά και απώλειας της πολιτιστικής κληρονομιάς μας.
Η μεγάλη ηλικία πολλών οικοδομών στη χώρα μας, η απουσία κουλτούρας
συντήρησής τους, αλλά και 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. Με δεδομένο ότι η Κύπρος πλήττεται συχνά από
σεισμούς, καταστροφικούς και μη, οι Πολιτικοί Μηχανικοί κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου και επαναλαμβάνουν την άμεση ανάγκη της νομοθετικής ρύθμισης
της Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων και της έκδοσης σχετικού Πιστοποιητικού,
ως μέτρο πρόληψης για αποφυγή καταστροφικών συμβάντων.
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει στην ετοιμασία σχεδίων
επιχορήγησης για τον έλεγχο στατικής επάρκειας και για την αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών οικοδομών, δίδοντας προτεραιότητα στις οικοδομές
δημόσιας χρήσης.
10 Ιουνίου 2022

Tη Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022 από τις 15:30 – 17:00,
θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom
Ενημερωτική συνεδρία της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας - International Labour Organization (ILO)
με θέμα: Ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον
εργασίας είναι πλέον θεμελιώδης αρχή και δικαίωμα στην εργασία. Η παρουσίαση θα γίνει στα
Αγγλικά.
Για δήλωση συμμετοχής, συμπληρώστε την
ακόλουθη φόρμα πριν την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022:
https://bit.ly/3aaRkF8
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Ο ΣΠΟΛΜΗΚ αποχαιρετά την Ζέτα Αιμιλιανίδου

Ζώνες Γεωλογικής Επισκόπησης –
Λίμνη Παραλιμνίου
Συμμετοχή ΣΠΟΛΜΗΚ στη Συνάντηση
Την Πέμπτη 09 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε
στο
γραφείο
του
Υπουργού
Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή, συνάντηση με θέμα τις Ζώνες
Γεωλογικής Επισκόπησης και συγκεκριμένα την
Λίμνη Παραλιμνίου στην Επαρχία Αμμοχώστου.
Ο
Σύλλογος
Πολιτικών
Μηχανικών
Κύπρου, εκπροσωπήθηκε από την Διοικητικό Λειτουργό του, Ερατώ Κουκότσικα.

______

Εκπροσώπηση ΣΠΟΛΜΗΚ
στη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών
Ο Α’ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας Μίλος Ιλιτς
συμμετείχε στη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών για συζήτηση για το Νομοσχέδιο για το μειωμένο ΦΠΑ στην κύρια κατοικία, η οποία διεξήχθη τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022.

______
Στον
ακόλουθο
σύνδεσμο
θα
βρείτε
Ανακοίνωση
του
Τμήματος
Επιθεώρησς
Εργασίας αναφορικά με την Εκστρατεία
Επιθεωρήσεων για τη Θερμική Καταπόνηση σε
Υποστατικά
και
Εργοτάξια
(Ιούλιος
και
Αύγουστος 2022): https://bit.ly/3yeISNh

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) εκφράζει τη βαθύτατη
θλίψη του για την απώλεια της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Ζέτας Αιμιλιανίδου, μιας γυναίκας που πρόσφερε στον άνθρωπο,
στην κοινωνία και στην Κύπρο, μέσα από κάθε αξίωμα που καλέστηκε να
υπηρετήσει. Ένας άνθρωπος με αξίες, ακεραιότητα χαρακτήρα και ανθρώπινη
ευαισθησία, αφήνει πίσω της μεγάλη παρακαταθήκη αλλά και ένα τεράστιο κενό.
Η Ζέτα Αιμιλιανίδου στήριζε και ενθάρρυνε όλες τις δράσεις που αφορούσαν τα
θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που ήταν προτεραιότητα της. Για
τους Πολιτικούς Μηχανικούς και τον κατασκευαστικό τομέα ήταν ιδιαίτερα σημαντική η στήριξη της στα Διεθνή Συνέδρια Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα που διοργάνωνε ο Σύλλογος μας, τα οποία έθετε πάντοτε υπό την
Αιγίδα της.
Στον τελευταίο χαιρετισμό της, στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας, μεταξύ άλλων, ανέφερε:
«Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θέτει
και θα συνεχίσει να θέτει ψηλά στις προτεραιότητές του τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Είμαι βέβαιη ότι ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο τη διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων και το Υπουργείο μου θα συνεχίσει να είναι υποστηρικτής τέτοιων διοργανώσεων.».
Η Πρόεδρος και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΟΛΜΗΚ απευθύνουν
στους οικείους της τα θερμά συλλυπητήρια τους.
Αιωνία η μνήμη της.
Οι φωτογραφίες είναι από το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα
Κατασκευαστικά Έργα, το Μάϊο του 2017, το οποίο τίμησε με την παρουσία της.

07/06/2022

______
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε Εγκύκλιο της
Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου
Λτδ (ΜΕΔΣΚ ΛΤΔ): https://bit.ly/3bg3xZ
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Βραβεύσεις Πρωτευσάντων Τελειόφοιτων Φοιτητών
Πολιτικής Μηχανικής

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Θέση Εργασίας για Πολιτικό Μηχανικό
Εργοταξίου Οικοδομών στην εταιρεία
Dea Co Developments LTD

•

Θέση εργασίας για Πολιτικό Μηχανικό
στην εταιρεία ANJ TEXNODOMI LTD,
στη Πάφο

•

Θέση Εργασίας για Μηχανικό Έργου, Πολιτικό Μηχανικό / Τοπογράφο Μηχανικό
στην εταιρεία Νικολαΐδης & Συνεργάτες,
Λευκωσία

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, στα πλαίσια της κοινωνικής
προσφοράς του, προσέφερε χρηματικά βραβεία ύψους 200 ευρώ το καθένα,
Τιμητικά Διπλώματα και ένα αντίτυπο του βιβλίου με τίτλο ‘Civil Engineering
Heritage in Europe 18th – 21st Century’, που εκδόθηκε από το European Council
of Civil Engineers (ECCE), στους Πρωτεύσαντες Τελειόφοιτους Φοιτητές του
Προπτυχιακού Προγράμματος Πολιτικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ, του
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Frederick, σε ειδικές τελετές που
πραγματοποιήθηκαν στα Πανεπιστήμια ως εξής:
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
(ΤΕΠΑΚ):
Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 - Βράβευση Πρωτεύσαντα
Απόφοιτου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Γεωπληροφορικής, για την ακαδημαϊκή
χρονιά
2021-2022
(Γεωργία
Πριάρη).
Απονομή βραβείου από την Ταμία του Επαρχιακού
Συμβουλίου
Λεμεσού
του
Συλλόγου
μας
Χριστιάνα Φιλίππου.

https://www.spolmik.org/vacancies/

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τρίτη 21 Ιουνίου
2022 – Βράβευση Πρωτεύσαντα Απόφοιτου
Τμήματος
Πολιτικών
Μηχανικών
και
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου για την ακαδημαϊκή χρονιά
2021-2022
(Ερμιόνη
Σοφοκλέους).
Απονομή βραβείου από τον Γενικό Ταμία
του Συλλόγου μας Βαρνάβα Λάμπρου.
Πανεπιστήμιο Frederick:
Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 - Βράβευση
Πρωτεύσαντα Απόφοιτου του Πτυχιακού
Προγράμματος ΒSc in Civil Engineering της
Ακαδημαϊκής
Χρονιάς
2021-2022
(Δημήτρης
Ηρακλέους).
Απονομή
βραβείου από τον Α’ Αντιπρόεδρο του
Συλλόγου μας Μίλος Ίλιτς.
Ημερίδα με θέμα
«Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Υποχρεώσεις για την εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίων»
Το Επαρχιακό Συμβούλιο Πάφου του Συλλόγου μας, σε συνεργασία με το
Σύνδεσμο Εργοληπτών Οικοδομικών Εργασιών Πάφου (Σ.Ε.Ο.Ε.Π.) και τη στήριξη
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), συνδιοργάνωσαν Ημερίδα με θέμα
«Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα - Υποχρεώσεις για την εκ των
Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίων», η οποία διεξήχθη το Σάββατο 18 Ιουνίου
2022, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Συνδέσμου Εργοληπτών, στην Πάφο.
Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του κοινού εντύπου της εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) και του Συμβουλίου Εγγραφής και
Ελέγχου Εργοληπτών (ΣΕΕΕ). Η ενημέρωση αυτή ήταν αναγκαία λόγω του ότι είχε
παρατηρηθεί ότι επικρατεί σχετική άγνοια στη διαδικασία συμπλήρωσης και
ορθής υποβολής του εν λόγω εντύπου, το οποίο αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση
για
την
έναρξη
εργασιών
εργοταξίου.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τις σημειώσεις από την ημερίδα:
https://bit.ly/3nCfqf2
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Εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοτάξιο της εταιρείας Cybarco,
στο Πισσούρι
Το Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας – Κερύνειας του Συλλόγου μας, διοργάνωσε
το Σάββατο 04 Ιουνίου 2022 μια πολύ ενδιαφέρουσα Εκπαιδευτική επίσκεψη στο
εργοτάξιο της εταιρείας Cybarco Contracting Ltd, στο Πισσούρι. Το έργο αφορά
την επίλυση του προβλήματος των καθιζήσεων, υποχωρήσεων και διαταράξεων
του εδάφους στην Περιοχή Λίμνες στη Κοινότητα Πισσουρίου Επαρχίας Λεμεσού.
Οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική επίσκεψη, είχαν την ευκαιρία να δουν επί
τόπου τις εδαφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή Πισσουρίου και πως
αυτές αντιμετωπίζονται με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του
εδάφους καθώς και της ασφάλειας των κατοίκων και περαστικών από την
περιοχή.

Παρουσίαση με θέμα
«Ο Κατασκευαστικός Τομέας αλλάζει, εσύ;»
Το Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας – Κερύνειας του Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), διοργάνωσε παρουσίαση με θέμα
«Ο Κατασκευαστικός Τομέας αλλάζει, εσύ;», την Πέμπτη 02 Ιουνίου 2022,
στο Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ. Ομιλητής της Παρουσίασης ήταν
ο Άγγελος Νικολάου, CEO της εταιρείας SEKTOR.
Σκοπός της παρουσίασης ήταν η προβολή βασικών προκλήσεων που
αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός τομέας και πως αυτές μπορούν να
ξεπεραστούν με τη χρήση διάφορων τεχνολογιών. Επιπρόσθετα, μέσα από την
παρουσίαση τριών περιπτωσιακών μελετών, έγινε αναφορά σε τρόπους
διευκόλυνσης της καθημερινότητας του κάθε Μηχανικού, μέσα από τη χρήση
καινοτόμων τεχνολογιών. Ακολούθησε συζήτηση για το μέλλον και τις
προοπτικές του κατασκευαστικού τομέα μέσα από τη χρήση της μοντελοποίησης
κατασκευαστικών πληροφοριών (BIM) και σχετικών τεχνολογιών.

Θερμές ευχαριστίες στην εταιρεία SEKTOR, χορηγό της εκδήλωσης.
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31ο Διεθνές Συμπόσιο του Τμήματος Κατασκευών του Διεθνή Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης (International Social Security
Association-Construction Section) ISSA-C

SAVE THE DATE
Καλοκαιρινά Πάρτι Επαρχιακών Συμβουλίων ΣΠΟΛΜΗΚ

«Πώς να επιτευχθεί το όραμα Μηδέν
Ατυχήματα ‘Vision Zero’ στον Κατασκευαστικό
Τομέα» Βερολίνο, 8-10 Ιουνίου 2022
________
Το 31ο Διεθνές Συμπόσιο του Κατασκευαστικού
Τομέα, διοργανώθηκε μεταξύ 8-10 Ιουνίου 2022,
στο Βερολίνο και από το Διεθνές Τμήμα του Οργανισμού ISSA για την πρόληψη στην Οικοδομική
Βιομηχανία. Τον Σύλλογό μας εκπροσώπησε στο
συνέδριο η Πρόεδρος, Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα.
Ο Οργανισμός ISSA-C συνδιοργάνωσε μαζί με το
Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου το
7ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στον
Κατασκευαστικό Τομέα και ήταν υποστηρικτής
των Διεθνών Συνεδρίων Ασφάλειας και Υγείας
που διοργάνωσε ο Σύλλογος μας με θέμα το
Vision Zero.
Στόχος του Συμποσίου ήταν ο καθορισμός
βέλτιστων
πρακτικών
στον
τομέα
της
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας σε
εργοτάξια καθώς και η συζήτηση και διάδοση διεθνών εμπειριών, νέων προσεγγίσεων και
καινοτομιών, ιδίως στον ψηφιακό τομέα, για τη
μείωση του αριθμού ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών στον κατασκευαστικό τομέα σε
παγκόσμιο επίπεδο και επίτευξη του οράματος,
Vision Zero - Μηδέν Ατυχήματα.

Για δήλωση συμμετοχής

_____________

Καλοκαιρινό Πάρτι ΕΣ Λευκωσίας – Κερύνειας:
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου,
ως ο εκπρόσωπος του FIDIC στην Κύπρο, σας
ενημερώνει
για
το
νέο
πρόγραμμα

https://forms.office.com/r/62DH1Ss8Fb

Καλοκαιρινό Πάρτι ΕΣ Λάρνακας – Αμμοχώστου:

"FIDIC Certified Consulting Engineer (FCCE)".

https://forms.office.com/r/BAcpbTBWfC

Για το ενημερωτικό έντυπο, περισσότερες
πληροφορίες και χρονοδιάγραμμα αιτήσεων και
εξετάσεων: https://bit.ly/3mCnmwg

https://forms.office.com/r/FkVrqVbKPa

Καλοκαιρινό Πάρτι ΕΣ Λεμεσού:

Καλοκαιρινό Πάρτι ΕΣ Πάφου:
https://forms.office.com/r/NGVRyimAFJ
(Είσοδος δωρεάν για Μέλη με τακτοποιημένες συνδρομές)
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Διάλεξη με θέμα: «Βιώσιμη Κινητικότητα –
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα»
To Παράρτημα του Ινστιτούτου των Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Ηνωμένου
Βασιλείου στη Κύπρο (The Cyprus Group of Civil and
Mechanical Professional Engineers – Joint Group)
διοργανώνει διάλεξη με θέμα: «Βιώσιμη Κινητικότητα
– Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα», την Τετάρτη 6 Ιουλίου,
η ώρα 18:30, στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία.
Ομιλητής:
Αντώνης
Σιμώνης, Μηχανολόγος
Αυτοκινήτων & Μηχανημάτων
Για δήλωση συμμετοχής και περισσότερες
πληροφορίες: https://bit.ly/3QNt5gA

__________

4 th European Engineers Day
21 Ιουνίου 2022, Βρυξέλλες
Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε το «4th European
Engineers Day» με θέμα «The New European Bauhaus – the vital role of
engineering intelligence». Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο του, Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα.
Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν θέματα όπως "The New European Bauhaus –
the role of Engineers", "New European Bauhaus objectives and related impact
in Civil Engineering education", "An intelligent engineer imagines, paraphrasing
Peter Rice", "The role of science in a climate resilient future" κλπ.
Στη συζήτηση που ακολούθησε μετά την παρουσίαση με θέμα "Why women
power is essential for the success of the NEB" από την Blaženka Mičević (Director
at AGRODET Ltd and CLGE representative HR), η Πρόεδρος του Συλλόγου μας,
Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα επισήμανε τη σημαντικότητα της συμμετοχής των
Γυναικών Μηχανικών σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, ενώ τόνισε ότι τόσο στον
ΣΠΟΛΜΗΚ όσο και στο ΕΤΕΚ η παρουσία των γυναικών αυξάνεται.

Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων
Ερευνητικού Έργου CONSECH20

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με
την υποστήριξη του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου διοργάνωσε την Τετάρτη 01 Ιουνίου
2022, η ώρα 16:30 – 18:00 στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου, ημερίδα για Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Έργου CONSECH20.
Στην ημερίδα παρέστη η Πρόεδρος του
Συλλόγου, η οποία χαιρέτισε την εκδήλωση.
Στόχος του έργου ήταν η μελέτη κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος που κατασκευάστηκαν τον
20ο αιώνα και παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό/πολιτιστικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, το έργο
στόχευσε στην ανάδειξη κατασκευών από σκυρόδεμα με κοινωνικό χαρακτήρα, εμπλέκοντας το
κοινωνικό σύνολο στη διατήρηση αυτών των
κτιρίων, και στη μελέτη του νομοθετικού πλαισίου
και των πρακτικών που ακολουθούνται για τη
διατήρηση ιστορικών κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος έναντι των επιδράσεων του περιβάλλοντος. Επιπλέον, σκοπός του έργου ήταν η
πειραματική διερεύνηση και ανάπτυξη νέων υλικών και μεθόδων αποκατάστασης κτιρίων από

______________

οπλισμένο σκυρόδεμα.
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