Ιούλιος 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Προκήρυξη Διαγωνισμού Φωτογραφίας με θέμα
«Οχυρωματικά Έργα στην Κύπρο δια μέσου των αιώνων»

•

Προκήρυξη Διαγωνισμού Φωτογραφίας
με θέμα « Οχυρωματικά Έργα στην Κύπρο
δια μέσου των αιώνων »

•

Καλοκαιρινά Πάρτι Επαρχιακών
Συμβουλίων ΣΠΟΛΜΗΚ

•

Ανακοίνωση ΣΠΟΛΜΗΚ
Τηλε-Συνάντηση Αντιπροσωπείας
ΣΠΟΛΜΗΚ με Πολιτική Άμυνα

•

Συνάντηση Αντιπροσωπείας ΣΠΟΛΜΗΚ
με Ελεγκτική Υπηρεσία Κυπριακής
Δημοκρατίας

•

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ
Η πρόληψη αστοχιών στις οικοδομές είναι
εφικτή με την παροχή Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών από Πολιτικό Μηχανικό

•

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ
Η Επικίνδυνη Κατάσταση των Κτιρίων
στην Κύπρο θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες
ζωές

•

•

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επιχορηγημένο
από την ΑνΑΔ με θέμα «Κέλυφος και
Θερμογέφυρες Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής
Κατανάλωσης Ενέργειας»
Ανακοίνωση
Δήλωση Ενδιαφέροντος Μελών
ΣΠΟΛΜΗΚ για συμμετοχή στον
Κατάλογο Εθελοντών Πολιτικών
Μηχανικών για Διενέργεια Μετασεισμικών
Ελέγχων
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

•

74η Γενική Συνέλευση του ECCE

Στα πλαίσια του εορτασμού των 30 χρόνων του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών
Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ),το Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας – Κερύνειας
του ΣΠΟΛΜΗΚ, προκηρύσσει Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα:

«Οχυρωματικά

Έργα

στην

Κύπρο

δια

μέσου

των

αιώνων»

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη στήριξη της Φωτογραφικής Εταιρείας
Κύπρου (ΦΕΚ), του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και της
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.).
Στόχος του Φωτογραφικού Διαγωνισμού είναι η προώθηση της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς και η προβολή της πλούσιας ιστορίας των οχυρωματικών έργων στην Κύπρο διαμέσου των αιώνων για την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου
που είχαν τα έργα αυτά στην προστασία του νησιού. Οι φωτογραφίες του διαγωνισμού, θα εκτεθούν σε μελλοντική εκδήλωση του Συλλόγου μας. Επίσης,
οι φωτογραφίες που θα βραβευτούν θα κοσμήσουν το ημερολόγιο του 2023
που θα εκδώσει ο Σύλλογος μας.
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλα τα πρόσωπα (ερασιτέχνες και
επαγγελματίες φωτογράφους, μαθητές, φοιτητές, κ.ά.).
Ημερομηνία Υποβολής
(12 το μεσημέρι)

Προτάσεων:

Μέχρι

τις

10

Οκτωβρίου

2022

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://bit.ly/3brYhCj
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Καλοκαιρινά Πάρτι Επαρχιακών Συμβουλίων ΣΠΟΛΜΗΚ
Στα πλαίσια του εορτασμού των 30 χρόνων του ΣΠΟΛΜΗΚ πραγματοποιήθηκαν
με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων και φίλων του Συλλόγου τα
καλοκαιρινά πάρτι των Επαρχιακών Συμβουλίων του Συλλόγου ως ακολούθως:

Καλοκαιρινό Πάρτι ΕΣ Λάρνακας

•

Λευκωσίας - Κερύνειας, Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022,
Garden Day and Night στη Λευκωσία

•

Λεμεσού, Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022,
La Caleta - At The Icon στη Λεμεσό

•

Λάρνακας - Αμμοχώστου, Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022,
Sousourada Bar στη Λάρνακα

•

Πάφου, Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022,
Cabana Beach Bar στη Πάφο

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν την ευχάριστη μουσική και το δροσερό
περιβάλλον, συζητώντας διάφορα θέματα, μακριά από τη ρουτίνα και τα
προβλήματα της καθημερινότητας.
Ευχαριστούμε όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους τις επετειακές
εκδηλώσεις του Συλλόγου και αναμένουμε να σας έχουμε μαζί μας στις
προσεχείς εκδηλώσεις, για να γιορτάσουμε παρέα την πορεία και το έργο του
Συλλόγου μας από το 1992 έως και σήμερα.
Καλοκαιρινό Πάρτι ΕΣ Λεμεσού

__________

Καλοκαιρινό Πάρτι ΕΣ Λάρνακας

Ανακοίνωση του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε
Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) με θέμα «Εφαρμογή των Πρόνοιων του Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική
Καταπόνηση των Εργαζομένων» – Επιβαλλόμενη Αλλαγή Εργασιών / Ανάπαυση και Διακοπή
Εργασιών
(ΚΜΚ
/
16):
https://bit.ly/3BkRlBp

Καλοκαιρινό Πάρτι ΕΣ Πάφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΠΟΛΜΗΚ
Τηλε-Συνάντηση Αντιπροσωπείας ΣΠΟΛΜΗΚ με Πολιτική Άμυνα
Την
Πέμπτη 21
Ιουλίου
2022,
πραγματοποιήθηκε
τηλε-συνάντηση
αντιπροσωπείας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) με την
Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας.
Αρχικά, έγινε ενημέρωση από την Πρόεδρο του ΣΠΟΛΜΗΚ Ευαγγελίτσα
Τσουλόφτα για τη δράση του Συλλόγου. Η κ. Τσουλόφτα αναφέρθηκε ειδικότερα
στο σημαντικό ρόλο των Πολιτικών Μηχανικών αναφορικά με την πρόληψη των
κινδύνων και την αντιμετώπιση των συνεπειών από έναν ανεπιθύμητο σεισμό.
Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη συνέχισης και ενδυνάμωσης της συνεργασίας
του ΣΠΟΛΜΗΚ με την Πολιτική Άμυνα για κοινές δράσεις κατάλληλης
προετοιμασίας προς το σκοπό αυτό.

2

3

ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

2

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακά
Προγράμματα
- MSc στη Συντήρηση και Αποκατάσταση
Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων,
Πανεπιστήμιο Frederick
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://bit.ly/3Pi2ven
- Μεταπτυχιακές Σπουδές στο πρόγραμμα
Δομοστατικής Μηχανικής,
Πανεπιστήμιο Frederick
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://bit.ly/3Og5EtO
- Δωρεάν Μεταπτυχιακές Σπουδές για το
Master on Natural Gas Engineering in Energy
Transition, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://bit.ly/3uV786i

_______________

Η Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, κ. Μαρία Παπά ευχαρίστησε την Πρόεδρο και
τους εκπροσώπους του ΣΠΟΛΜΗΚ για την πρωτοβουλία και τόνισε τον
σημαντικό ρόλο της εμπειρογνωμοσύνης των Πολιτικών Μηχανικών και της
συνεισφορά του ΣΠΟΛΜΗΚ σε περίπτωση σεισμού. Επίσης, έγινε ενημέρωση για
τις πιο πρόσφατες δράσεις της Πολιτικής Άμυνας και τις ενέργειες της για
κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιμασία για την αντιμετώπιση τυχόν σεισμού.
Ο Ανώτερος Λειτουργός της Πολιτικής Άμυνας, κ. Νικόλας Πάρη αναφέρθηκε
στις ενέργειες της Πολιτικής Άμυνας για την επικαιροποίηση του Σχεδίου
Εγκέλαδος και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για ενημέρωση των πολιτών μέσω
μηνύματος για τυχόν προβλεπόμενο σεισμό ή άλλη έκτακτη κατάσταση.
Το μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (ΚΔΣ) του ΣΠΟΛΜΗΚ και ειδικός
σε θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού, Δρ. Νικόλας Κυριακίδης, επισήμανε την
ανάγκη κατάλληλης ενημέρωσης και προετοιμασίας των Πολιτικών Μηχανικών
που θα διενεργήσουν τους ελέγχους για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των
κτιρίων σε περίπτωση σεισμού.
Το μέλος του ΚΔΣ του ΣΠΟΛΜΗΚ και συντονιστής του Σχεδίου Εγκέλαδος
εκ μέρους του ΣΠΟΛΜΗΚ, κ. Δημήτρης Πατσαλοσαββής, επισήμανε την ανάγκη
εκπαίδευσης των Πολιτικών Μηχανικών στη χρήση των Εντύπων Μετασεισμικού
Ελέγχου κτιρίων και άλλων κατασκευών.
Η τηλε-συνάντηση έγινε σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα και συμφωνήθηκαν οι
κοινές δράσεις για την κατάλληλη εκπαίδευση των Πολιτικών Μηχανικών και
προετοιμασία για την αντιμετώπιση των συνεπειών από ένα ανεπιθύμητο σεισμό.
02 Αυγούστου 2022

Επερχόμενα Προγράμματα FIDIC
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου,
ως ο εκπρόσωπος του FIDIC στην Κύπρο, σας
ενημερώνει για τα επερχόμενα προγράμματα
του οργανισμού FIDIC για τα οποία μπορείτε
να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον
ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3v1HtJ0

Συνάντηση Αντιπροσωπείας ΣΠΟΛΜΗΚ
με Ελεγκτική Υπηρεσία Κυπριακής Δημοκρατίας
Την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, αντιπροσωπεία του Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) έγινε δεκτή από τον Γενικό Ελεγκτή της
Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη στα γραφεία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
Αρχικά, έγινε ενημέρωση από την Πρόεδρο του ΣΠΟΛΜΗΚ Ευαγγελίτσα
Τσουλόφτα για τη δράση του Συλλόγου και ειδικότερα για τις επερχόμενες
εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 30 χρόνων από την ίδρυσή του.
Η κ. Τσουλόφτα, με αφορμή την πρόσφατη κατάρρευση μπαλκονιού και
προβόλου στην Πάφο, επισήμανε την ανάγκη πρόληψης των αστοχιών στις
οικοδομές με την παροχή κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών από
Πολιτικούς Μηχανικούς.
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Ο Γενικός Ταμίας του Συλλόγου και Εθνικός Εκπρόσωπος της χώρας μας στον
οργανισμό FIDIC, Βαρνάβας Λάμπρου, αναφέρθηκε στο εξειδικευμένο Διήμερο
Σεμινάριο για Κατασκευαστικά Συμβόλαια και την παρουσίαση του FIDIC Green
Book, που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ επισήμανε την
ανάγκη εκπαίδευσης για τη σωστή χρήση των Κατασκευαστικών Συμβολαίων του
FIDIC στην Κύπρο.
Ο Αντιπρόεδρος/Επόμενος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών
Μηχανικών (ECCE), Συντονιστής της Επιτροπής ΣΠΟΛΜΗΚ για τη μετάφραση των
Συμβολαίων του FIDIC στην ελληνική γλώσσα και πρώην Πρόεδρος του
ΣΠΟΛΜΗΚ, Πλάτωνας Στυλιανού, τόνισε τη σημαντικότητα της δικτύωσης του
Συλλόγου με επιστημονικούς/επαγγελματικούς οργανισμούς του εξωτερικού,
ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΣΠΟΛΜΗΚ, Κυριάκος Τσιουπανής αναφέρθηκε
στην ανάγκη προώθησης της Πολιτικής Μηχανικής στην κυπριακή κοινωνία.
Ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την αντιπροσωπεία των Πολιτικών Μηχανικών για
τις πιο πρόσφατες δράσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην
έναρξη του περιβαλλοντικού ελέγχου σε σχέση με την προστατευόμενη περιοχή
της χερσονήσου του Ακάμα.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο ΣΠΟΛΜΗΚ δώρισε για χρήση στην Ελεγκτική
Υπηρεσία ένα Συμβόλαιο για κάθε μία από τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των
Συμβολαίων του FIDIC.
13 Ιουλίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ
Η πρόληψη αστοχιών στις οικοδομές είναι εφικτή με την παροχή
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από Πολιτικό Μηχανικό

Συγχαρητήρια Επιστολή
Την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, στάλθηκε
συγχαρητήρια επιστολή προς τον Κυριάκο
Κούσιο για την ανάληψη της θέσης του
Υπουργού
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) έχει υποχρέωση, σε
συνέχεια πρόσφατου Δελτίου Τύπου που έκδωσε στις 8 Ιουλίου για την
κατάρρευση μπαλκονιού στην Πάφο και σε συνέχεια της κατάρρευσης προβόλου και πάλι στην ίδια Επαρχία, να επισημάνει και να υπενθυμίσει ότι:
«Οι Πολιτικοί Μηχανικοί είναι οι επιστήμονες μηχανικοί που έχουν την
αρμοδιότητα αλλά και την απαιτούμενη κατάρτιση και γνώση για την
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποφυγή και πρόληψη
αστοχιών κατασκευών. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι, μια αστοχία
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Καλοκαιρινή Συνεστίαση ΕΤΕΚ

κατασκευής πολύ πιθανόν
να εκθέσει σε κίνδυνο ανΗ
Πρόεδρος
του
Συλλόγου
μας,
θρώπινες
ζωές,
κ. Ευαγγελίτσα
Τσουλόφτα
προσκλήθηκε
ακίνητα και άλλες περιου- και
παρέστη στην
καλοκαιρινή συνεστίαση του
σίες.»
ΕΤΕΚ η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26
Ιουλίου, στην πλατεία του οικήματος του ΕΤΕΚ
στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.
Παρών στην εκδήλωση ήταν η Μύρια Λοϊζίδη
Παπαναστασίου
Β’
Αντιπρόεδρος
του
ΣΠΟΛΜΗΚ και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου
του ΕΤΕΚ, ο Βαρνάβας Λάμπρου, Γενικός Ταμίας του ΣΠΟΛΜΗΚ και Μέλος του ΓΣ ΕΤΕΚ καθώς και ο Δημήτρης Χριστοφή, Μέλος του
Επαρχιακού Συμβουλίου Πάφου ΣΠΟΛΜΗΚ και
του Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ.

Κάθε αρμόδια Αρχή (Δήμος ή Επαρχιακή Διοίκηση) έχει ευθύνη για την
αδειοδότηση ασφαλών κατασκευών ικανοποιητικής αντοχής, αλλά και για την
εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την επιβολή μέτρων ή/και
προώθηση ενεργειών για την άρση της επικινδυνότητας οποιασδήποτε
οικοδομής στην περιοχή ευθύνης της. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΠΟΛΜΗΚ
επαναλαμβάνει την πάγια θέση του για άμεση προώθηση από την Πολιτεία της
νομοθετικής ρύθμισης της τακτικής επιθεώρησης κτιρίων και της έκδοσης
Πιστοποιητικού Καταλληλόλητας.
Πέραν όμως της ευθύνης των αρμοδίων Αρχών, κάθε πολίτης που προβαίνει σε
εργασίες ανακαίνισης, προσθηκομετατροπών, συντήρησης οικοδομής,
περιλαμβανομένων και εργασιών μπογιατίσματος και ενεργειακής αναβάθμισης
με εφαρμογή συστήματος θερμο-πρόσοψης στο κέλυφος, θα πρέπει να
συμβουλεύεται Πολιτικό Μηχανικό, εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ. Ο Πολιτικός
Μηχανικός θα τον συμβουλεύσει για τυχόν απαιτούμενες εργασίες επισκευής,
συντήρησης και ενίσχυσης της σεισμικής επάρκειας των φέροντων στοιχείων της
οικοδομής, αλλά και αποκατάστασης των μη φέροντων στοιχείων. Ταυτόχρονα,
αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή, ποιοτική και ασφαλή εκτέλεση των
εργασιών, η ανάθεση των εργασιών σε καταρτισμένους επαγγελματίες εργολάβους και εργατοτεχνίτες που έχουν την απαραίτητη κατάρτιση, τεχνογνωσία και
τα μέσα (ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό).
Επιπρόσθετα από την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της τακτικής επιθεώρησης
των κτιρίων και την ανάπτυξη της απαιτούμενης κουλτούρας συντήρησης,
απαιτείται η ανάπτυξη κουλτούρας επαγγελματισμού, δηλαδή ανάθεσης των
εργασιών σε αδειούχους επαγγελματίες. Για την αλλαγή της συμπεριφοράς των
Πολιτών και της κοινωνίας απαιτούνται συλλογικές ενέργειες από την Πολιτεία,
τους οργανωμένους φορείς και τις επαγγελματικές οργανώσεις. Ο ΣΠΟΛΜΗΚ
καλεί την πολιτεία και τις αρμόδιες Υπηρεσίες να προωθήσουν ενέργειες για το
σκοπό αυτό και δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες
του.
12 Ιουλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ
Η Επικίνδυνη Κατάσταση των Κτιρίων στην Κύπρο θέτει σε κίνδυνο
ανθρώπινες ζωές
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), με αφορμή την
κατάρρευση μπαλκονιού πολυκατοικίας στην Πάφο, κατασκευής της δεκαετίας
του ‘70, και τον σοβαρό τραυματισμό τριών συνανθρώπων μας, οφείλει να
επαναλάβει την έντονη ανησυχία του για την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία
βρίσκονται αρκετά κτήρια στην Κύπρο.
Αιτίες που δυνατό να οδηγήσουν σε κατάρρευση ή αστοχία μπορεί να είναι η
χρήση υλικών κατώτερης ποιότητας, ελλιπείς ή/και λανθασμένες προδιαγραφές,
λανθασμένη ή ελλιπής μελέτη ή/και επίβλεψη, αποδυνάμωση μερών του κτηρίου
από ανθρωπογενείς ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις, μείωση της αντοχής των
φερόντων στοιχείων του κτιρίου λόγω μη επαρκούς συντήρησης ή/και
επίδρασης με στοιχεία της φύσης (νερό, αέρας, σεισμός). Όλα αυτά και άλλα και
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ειδικά η ανύπαρκτη κουλτούρα συντήρησης των κτιρίων μπορούν να οδηγήσουν σε τοπική ή και ολική κατάρρευση μιας οικοδομής.

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών
με θέμα «Ειδικά διαδικαστικά μέτρα για
έλεγχο των αιτήσεων για οικιστική
ανάπτυξη»
_______
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει
Εγκύκλιο με θέμα «Ειδικά διαδικαστικά μέτρα
για έλεγχο των αιτήσεων για οικιστική
ανάπτυξη». Η Εγκύκλιος τέθηκε σε εφαρμογή
στις 28.06.2022, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε εφαρμογή και η τροποποιημένη Εντολή 2/2020 και αντικαθιστά την Εγκύκλιο με
αρ. Γ.Ε.1 και ημερομηνία 21.09.2020.

Ανεξάρτητα ευθυνών και με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια ανθρώπινων
ζωών, ο ΣΠΟΛΜΗΚ οφείλει να επαναλάβει την ανησυχία του όσον αφορά την
στατική επάρκεια και ασφάλεια των οικοδομών, ιδιαίτερα των παλαιών
οικοδομών στην Κύπρο και καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει το ταχύτερο
δυνατό με τη Νομοθετική ρύθμιση της Τακτικής Επιθεώρησης των οικοδομών και
της έκδοσης σχετικού Πιστοποιητικού, ως μέτρο πρόληψης για αποφυγή
καταστροφικών συμβάντων.
08 Ιουλίου 2022

Για την Εγκύκλιο και την τροποποιημένη
Εντολή 2/2020: https://bit.ly/3Jip0h9

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ με θέμα
«Κέλυφος και Θερμογέφυρες Κτιρίων Σχεδόν
Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας»
To Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο ΣΠΟΛΜΗΚ, πραγματοποίησε με επιτυχία
την Τετάρτη 6 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Cleopatra (Λευκωσία), με εκπαιδευτή τον
Δρ. Πάρι Φωκαΐδη το επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με
θέμα «Κέλυφος και Θερμογέφυρες Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης
Ενέργειας».
Στόχος του Προγράμματος ήταν η ενημέρωση και εκπαίδευση των Μελετητών,
αναφορικά με τον τρόπο σχεδιασμού και υπολογισμού των επιμέρους στοιχείων,
από τα οποία αποτελείται ένα ‘Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας
(ΚΣΜΚΕ)’, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογούν τον κάθε παράγοντα που
επηρεάζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, για να δίνεται η βέλτιστη λύση.
Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που είχε διάρκεια 7 ώρες, συμμετείχαν Πολιτικοί
Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες και Μηχανολόγοι Μηχανικοί, οι οποίοι έμειναν
ικανοποιημένοι από το επίπεδο διδασκαλίας και το περιεχόμενο του
Προγράμματος, από το οποίο αποκόμισαν σημαντικές πληροφορίες και
μπορούν πλέον να τις εφαρμόσουν στο χώρο εργασίας τους.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρουσίαση σχεδίων για το νέο κτίριο
στέγασης υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Υφυπουργείου
Κοινωνικής Πρόνοιας
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ προσκλήθηκε και εκπροσωπήθηκε
από
τη
Β’
Αντιπρόεδρο
του,
Μύρια
Λοϊζίδη
Παπαναστασίου
στη
παρουσίαση σχεδίων για το νέο κτίριο
στέγασης
υπηρεσιών
του
Υπουργείου
Εργασίας και Υφυπουργείου Κοινωνικής
Πρόνοιας, η οποία διεξήχθη την Πέμπτη 28
Ιουλίου 2022 στον Πολυχώρο «Αττικόν» στη
Πάφο.

Δήλωση Ενδιαφέροντος Μελών ΣΠΟΛΜΗΚ για συμμετοχή
στον Κατάλογο Εθελοντών Πολιτικών Μηχανικών
για Διενέργεια Μετασεισμικών Ελέγχων
Αγαπητέ/ή συνάδελφε,
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου σας προσκαλεί να δηλώσετε το
ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στον Κατάλογο Εθελοντών Πολιτικών Μηχανικών
για Διενέργεια Μετασεισμικών Ελέγχων για σκοπούς ενημέρωσης της Πολιτικής
Άμυνας και συμμετοχής του ΣΠΟΛΜΗΚ στη διενέργεια μετασεισμικών ελέγχων σε
περίπτωση ανεπιθύμητου καταστροφικού σεισμού.
Για σκοπούς καλύτερης και κατάλληλης οργάνωσης και προετοιμασίας για την
αντιμετώπιση και άμεση διαχείριση τυχόν συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού,
παράκλησή μας είναι όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητα σας
για εθελοντική προσφορά στη διενέργεια μετασεισμικών ελέγχων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλουν τη σχετική
δήλωση ενδιαφέροντος, μέχρι την Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022,
στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://forms.office.com/r/Ms5YpxYHXC .
Σε μεταγενέστερο στάδιο, θα υπάρξει ενημέρωση αναφορικά με εκπαιδευτικά
προγράμματα και άλλες σχετικές δραστηριότητες.

74 η Γενική Συνέλευση του ECCE

_____________

Μετά από 2 χρόνια διαδικτυακών Γενικών Συνελεύσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (European Council of Civil Engineers - ECCE),
πραγματοποιήθηκε η 74η Γενική Συνέλευση του ECCE, με φυσική παρουσία των
συμμετεχόντων στην Μάλτα από τις 13 Ιουλίου, μέχρι και τις 16 Ιουλίου.
Οικοδεσπότης της Γενικής Συνέλευσης ήταν το Kamra tal-Periti (Chamber of
Architects and Civil Engineers).
Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο του, κ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα. Τιμή για τον
Σύλλογο και την Κύπρο αποτέλεσε και η συμμετοχή του πρώην Προέδρου του
ΣΠΟΛΜΗΚ και Γενικού Γραμματέα του ΕΤΕΚ, κ. Πλάτωνα Στυλιανού, στη θέση του
Αντιπροέδρου για την τριετία 2021-2024 και του αμέσως επόμενου Προέδρου του
ECCE για την τριετία 2024-2027.
Μεταξύ άλλων, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης περιλάμβαναν:
•

Ενημέρωση για θέματα του ECCE

•

Παρουσίαση του Βιβλίου “Notes on the history of civil engineering – Vol.
III”, το οποίο περιλαμβάνει και την Ιστορία της Πολιτικής Μηχανικής στην
Κύπρο.

•

Εργαστήριο με θέμα «ECCE Strategic Plan»
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•

Παρουσιάσεις από τέσσερις χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, με θέμα την υφιστάμενη κατάσταση του επαγγέλματος των Πολιτικών Μηχανικών, αλλά και τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Κλάδου μας

•

Συζήτηση για τα προβλήματα συντήρησης των έργων υποδομής Πολιτικού Μηχανικού

•

Υπογραφή Συμβολαίου Συνεργασίας μεταξύ των Οργανισμών ECCE
and ECEC (European Council of Engineers Chambers)

•

Πολιτιστική ξενάγηση στις υπόγειες δεξαμενές νερού στο παλάτι του
Αρχιεπισκόπου και στις Οχυρώσεις της Βαλέτας

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ακολούθησε
Συνέδριο με θέμα «Beyond Infrastructure». Στο Συνέδριο αναλύθηκαν πτυχές και
προκλήσεις του ρόλου του παραδοσιακού Πολιτικού Μηχανικού υπό το φως των
μεταβαλλόμενων απαιτήσεων των υποδομών για να επιτευχθεί ο στόχος για το
2030 της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, μέσα από τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης.

_________

Στον ακόλουθο σύνδεσμο, μπορείτε να βρείτε το υλικό από τις εργασίες της 74ης
Γενικής Συνέλευσης του ECCE: ECCE: European Council of Civil Engineers

_________________________
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