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Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εκστρατείας «Vision Zero» και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
(ΣΠΟΛΜΗΚ) και σε συνέχεια του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργάνωσε ο ΣΠΟΛΜΗΚ τον Νοέμβριο του 2021
για την Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα με την υποστήριξη του ΕΤΕΚ, το ΕΤΕΚ και ο ΣΠΟΛΜΗΚ
προκηρύσσουν Ανοικτό Διαγωνισμό Σεναρίου με θέμα:

 
«Συγγραφή Σεναρίου και Παραγωγή Βίντεο για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 

και τη δημιουργία κουλτούρας πρόληψης – Συμμετοχή στο Διεθνή Διαγωνισμό International Media
Festival for Prevention 2023»

Στόχος του Διαγωνισμού είναι η συγγραφή ενός καινοτόμου και πρωτότυπου σεναρίου και η  παραγωγή
βίντεο με απλά μηνύματα για τα θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και τη δημιουργία κουλτούρας
πρόληψης, το οποίο θα επικεντρώνεται στον κατασκευαστικό τομέα.

Το βίντεο θα υποβληθεί για συμμετοχή στο διαγωνισμό International Media Festival for Prevention 2023 που
διοργανώνει ο Διεθνής Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης – International Social Security Association (ISSA),
στα πλαίσια του XXIII Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2023, που θα
πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου 2023, στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων που περιλαμβάνουν
σεναριογράφο, σκηνοθέτη, μουσικό παραγωγό ή/και εταιρείες παραγωγής βίντεο ή/και άλλες εταιρείες που
παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, όπως Creative Services Professional κ.α.

Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: Μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2022 (12 το μεσημέρι)
 

Για παραλαβή των Εντύπων του Διαγωνισμού και περισσότερες πληροφορίες, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία του ΣΠΟΛΜΗΚ:

 
Αρ. τηλεφώνου: 22672866 | Email: admin@spolmik.org 

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού με θέμα 
«Συγγραφή Σεναρίου και Παραγωγή Βίντεο για την ασφάλεια και υγεία

στην εργασία και τη δημιουργία κουλτούρας πρόληψης»
 



Στα πλαίσια του εορτασμού των 30 χρόνων ιστορίας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
(ΣΠΟΛΜΗΚ), το Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας – Κερύνειας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
(ΣΠΟΛΜΗΚ), προκηρύσσει Παγκύπριο 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.).

Η ιστορία του νησιού μας είναι πλούσια και η πολιτιστική κληρονομιά μας έχει να επιδείξει σπουδαία έργα σε
κάθε περιοχή της ελεύθερης και της κατεχόμενης πατρίδας μας. Εξαιτίας της στρατηγικής θέσης της χώρας
μας στην ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών συγκρούσεων κατά την αρχαιότητα,
με αποτέλεσμα οι βασιλείς της να επιδεικνύουν συνεχή μέριμνα για την άμυνα εντός των ορίων της
επικράτειάς τους και να μας αφήσουν ως κληρονομιά ένα μεγάλο αριθμό αμυντικών-οχυρωματικών έργων.

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 Προτάσεων: 
Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2022 (12 το μεσημέρι)

 
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 

https://bit.ly/3E8FDeM 

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



Ημερίδα με θέμα «Επιθεώρηση και Αξιολόγηση της
Επικινδυνότητας Κτηρίων – Παρουσίαση Εντύπων

Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων ΕΤΕΚ»
 

Την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή, η Ημερίδα με θέμα
"Επιθεώρηση και Αξιολόγηση της Επικινδυνότητας Κτηρίων
– Παρουσίαση Εντύπων Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων
ΕΤΕΚ", που συνδιοργάνωσε ο Σύλλογος Πολιτικών
Μηχανικών Κύπρου με το ΕΤΕΚ, υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών. Η Ημερίδα ήταν ενταγμένη στο
ευρύτερο πλαίσιο δράσεων και παρεμβάσεων του ΕΤΕΚ και
του Συλλόγου μας για την ανάδειξη της σημασίας και της
επιτακτικής ανάγκης θεσμοθέτησης της τακτικής
επιθεώρησης των κτηρίων για την προληπτική συντήρηση
και διασφάλιση της ασφάλειας τους και κατά συνέπεια για
την διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών. 

Χαιρετισμό (https://bit.ly/3V1sLNC) στην έναρξη της
Ημερίδας απεύθυνε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου
Εσωτερικών κ. Κώστας Κωνσταντίνου, εκ μέρους του
Υπουργού Εσωτερικών. 

Η επιθεώρηση και η αξιολόγηση της επικινδυνότητα των
κτηρίων αφορά ιδιαίτερα τους Πολιτικούς Μηχανικού,ς σε
σχέση με την ασφάλεια των στοιχείων του στατικού φορέα
και των δομικών στοιχείων των κατασκευών, αλλά επίσης
αφορά όλες τις άλλες ειδικότητες Μηχανικών, σε σχέση με
την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και
άλλων συστημάτων και εξοπλισμού των κατασκευών.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση μεθοδολογίας
για την οπτική επιθεώρηση και την αξιολόγηση της
επικινδυνότητας κτηρίων. Έμφαση δόθηκε επίσης στην
παρουσίαση της παθολογίας και τρωτότητας δομικών
συστημάτων που συναντώνται συχνά στην Κύπρο, καθώς
και σε συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μεγάλης
ηλικίας κτήρια, λόγω και της μη μέριμνας για συστηματική
τους συντήρηση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
παρουσιάστηκαν τα πιο κάτω Έντυπα Οπτικής Επιθεώρησης
Κτηρίων που διαμορφώθηκαν από την Επιστημονική
Επιτροπή Τακτικής Επιθεώρησης Κατασκευών του ΕΤΕΚ και
τα οποία εκδόθηκαν από το ΕΤΕΚ, με σκοπό να
αξιοποιηθούν από μελετητές για τη διενέργεια
επιθεωρήσεων και οπτικών ελέγχων σε κτήρια. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους ειδικούς και έμπειρους,
εκλεκτούς συνάδελφους / εισηγητές, οι οποίοι θα
μεταφέρουν τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες για την
μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται για την οπτική
επιθεώρηση και την αξιολόγηση της επικινδυνότητας
κτηρίων. 

Θερμές ευχαριστίες στον Χορηγό της Ημερίδας: 
quakeGuard Cyprus Ltd

 

https://www.facebook.com/quakeGuard?__cft__%5b0%5d=AZWZe3gwL2wOu4Qwqe4pPQDNVVrAu37Xk0rauD2R5sUM0dgPaHhwEik8973ue66_k2_kuXKl4CUWTgLegitRynLaTypDr9fEmQ2T-8fffnDn-iYJO18MaUMP-HJX-ngRHzZEkNGt9Vg-BCtKi0gztG1PDdHTWCrme8nzjljmMZLVvZUHyP6kGh4HY-mV5rL4XcKWdyvBJ-JdBNqHGdSW-HsD&__tn__=-%5dK-R


Δελτίο Τύπου - Συνάντηση Αντιπροσωπείας Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 
με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022, αντιπροσωπεία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
(ΣΠΟΛΜΗΚ) έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Κυριάκο Κούσιο.             

Αρχικά, έγινε ενημέρωση από την Πρόεδρο του ΣΠΟΛΜΗΚ κα Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα για τη δράση του
Συλλόγου και τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 30 χρόνων από την ίδρυσή του. Η κ.
Τσουλόφτα τόνισε ότι τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία αποτελούν προτεραιότητα για το
Σύλλογο, ο οποίος, μεταξύ άλλων, προωθεί ενέργειες και δράσεις για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
των μελών του και γενικά του κατασκευαστικού τομέα και συνεργάζεται με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ) για τον σκοπό αυτό.

Επίσης, ενημερώθηκε ο κ. Κούσιος για το 8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Μαΐου 2023. Ο κ. Κούσιος χαιρέτισε αυτή την πρωτοβουλία του
Συλλόγου η οποία έχει καταστεί θεσμός, ενώ τόνισε ότι το Συνέδριο θα τεθεί υπό την αιγίδα του ΥΕΚΑ το
οποίο θα παρέχει κάθε στήριξη για την επιτυχία του. 

Η συνάντηση έγινε σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα και στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κοινό
όραμα της εκστρατείας «Vision Zero» «Μηδέν Ατυχήματα», το οποίο περιλαμβάνεται και στους στόχους του
στρατηγικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της στρατηγικής της Κύπρου για τα θέματα ασφάλειας
και υγείας στην εργασία 2021 – 2027. 

Για την επίτευξη του οράματος και ακολουθώντας τους χρυσούς κανόνες της παγκόσμιας εκστρατείας ο
ΣΠΟΛΜΗΚ εισηγήθηκε την προώθηση δράσεων για τη δημόσια δέσμευση οργανισμών του δημοσίου και του
ιδιωτικού τομέα, καθώς και συγκεκριμένες δράσεις στοχεύοντας στην βελτίωση των προσόντων και ανάπτυξη
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού περιλαμβάνοντας και την εκπαίδευση στα θέματα ασφάλειας και υγείας
στην εργασία. Μεταξύ άλλων, εισηγήθηκε την προώθηση εφαρμογής των Πρότυπων Επαγγελματικών
Προσόντων και τη σταδιακή υποχρεωτική εφαρμογή τους, την υποχρεωτική ελάχιστη εκπαίδευση στα θέματα
ασφάλειας και υγείας για τους εργαζόμενους στα εργοτάξια και εφαρμογή της «Κάρτας Ασφάλειας» καθώς και
την ένταξη των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα αναλυτικά προγράμματα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Τέλος, η αντιπροσωπεία των Πολιτικών Μηχανικών ενημέρωσε τον κ. Υπουργό για το γεγονός ότι σε πολλές
χώρες της Ευρώπης εφαρμόζονται με επιτυχία συστήματα παροχής οικονομικών κινήτρων στις επιχειρήσεις
για την επένδυση στην πρόληψη και μείωση των ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλού κινδύνου όπως ο
κατασκευαστικός τομέας. Επισημαίνοντας δε ότι η επένδυση στην πρόληψη έχει απόδοση για την επιχείρηση
σε ποσοστό 2.2 %, σύμφωνα με μελέτες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας, ο ΣΠΟΛΜΗΚ
εισηγήθηκε όπως εξεταστεί από το ΥΕΚΑ η παροχή ανάλογων κινήτρων στις επιχειρήσεις στη Κύπρο όπως η
μείωση των ασφαλίστρων στις κοινωνικές ασφαλίσεις και η παροχή κρατικών επιχορηγήσεων. 

26 Σεπτεμβρίου 2022
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Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το 
Ενημερωτικό Δελτίο του Διεθνούς Oργανισμού FIEC:

 https://bit.ly/3de1zKy 
 
 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την  
24η έκδοση του ECCE e journal: 

https://bit.ly/3SqZcnk
 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το 
Ενημερωτικό Δελτίο του Διεθνούς Οργανισμού fib 

για το Συμπόσιο στην Κωνσταντινούπολη: 
https://bit.ly/3LL753T 

Παρουσίαση με θέμα 
«Συστήματα γαλβανικής ανόδου για 

προστασία του οπλισμού στο σκυρόδεμα»

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, σε συνεργασία με
το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργάνωσαν την
Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Παρουσίαση με θέμα «Συστήματα γαλβανικής ανόδου για
προστασία του οπλισμού στο σκυρόδεμα».   

Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ενημέρωση των Μηχανικών
για τα συστήματα γαλβανικής ανόδου για προστασία του
οπλισμού στο σκυρόδεμα, προκειμένου να προσφέρουν στις
κατασκευές ακόμη μεγαλύτερη προστασία από τη διάβρωση
του οπλισμού, μειώνοντας περαιτέρω το διαρκές κόστος
συντήρησης και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της
κατασκευής. 

Εισηγητής ήταν ο Δρ. Σέργιος Σέργη.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την
παρουσίαση: https://bit.ly/3M24ItR 

 

Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022, στο
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου
διεξήχθη η 33η Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ). 
Η Πρόεδρος του Συλλόγου μας προσκλήθηκε και
παρέστη στη Συνέλευση.

33η Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε ενημέρωση για
την υβριδική εκδήλωση ‘Construction 2050
Alliance on "Sustainable Finance" η οποία θα
διεξαχθεί την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 στα
γραφεία της FIEC στις Βρυξέλλες.  (δυνατότητα
παρακολούθησης και διαδικτυακά)
https://euconstruction2050.eu/ 

Για δήλωση συμμετοχής: #EUConstruction2050
hybrid event on 18/10/2022 (11.00 - 13.00)
(google.com) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx6b9sdBLm8xQ1GRNMSUYzh_5-XYFR46Pakpkd9HAO26QouA/viewform


Δελτίο Τύπου - Συνάντηση Αντιπροσωπείας Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 
με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022, αντιπροσωπεία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
(ΣΠΟΛΜΗΚ) έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Κυριάκο Κούσιο.             

Αρχικά, έγινε ενημέρωση από την Πρόεδρο του ΣΠΟΛΜΗΚ κα Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα για τη δράση του
Συλλόγου και τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 30 χρόνων από την ίδρυσή του. Η κ.
Τσουλόφτα τόνισε ότι τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία αποτελούν προτεραιότητα για το
Σύλλογο, ο οποίος, μεταξύ άλλων, προωθεί ενέργειες και δράσεις για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
των μελών του και γενικά του κατασκευαστικού τομέα και συνεργάζεται με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ) για τον σκοπό αυτό.

Επίσης, ενημερώθηκε ο κ. Κούσιος για το 8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Μαΐου 2023. Ο κ. Κούσιος χαιρέτισε αυτή την πρωτοβουλία του
Συλλόγου η οποία έχει καταστεί θεσμός, ενώ τόνισε ότι το Συνέδριο θα τεθεί υπό την αιγίδα του ΥΕΚΑ το
οποίο θα παρέχει κάθε στήριξη για την επιτυχία του. 

Η συνάντηση έγινε σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα και στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κοινό
όραμα της εκστρατείας «Vision Zero» «Μηδέν Ατυχήματα», το οποίο περιλαμβάνεται και στους στόχους του
στρατηγικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της στρατηγικής της Κύπρου για τα θέματα ασφάλειας
και υγείας στην εργασία 2021 – 2027. 

Για την επίτευξη του οράματος και ακολουθώντας τους χρυσούς κανόνες της παγκόσμιας εκστρατείας ο
ΣΠΟΛΜΗΚ εισηγήθηκε την προώθηση δράσεων για τη δημόσια δέσμευση οργανισμών του δημοσίου και του
ιδιωτικού τομέα, καθώς και συγκεκριμένες δράσεις στοχεύοντας στην βελτίωση των προσόντων και ανάπτυξη
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού περιλαμβάνοντας και την εκπαίδευση στα θέματα ασφάλειας και υγείας
στην εργασία. Μεταξύ άλλων, εισηγήθηκε την προώθηση εφαρμογής των Πρότυπων Επαγγελματικών
Προσόντων και τη σταδιακή υποχρεωτική εφαρμογή τους, την υποχρεωτική ελάχιστη εκπαίδευση στα θέματα
ασφάλειας και υγείας για τους εργαζόμενους στα εργοτάξια και εφαρμογή της «Κάρτας Ασφάλειας» καθώς και
την ένταξη των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα αναλυτικά προγράμματα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Τέλος, η αντιπροσωπεία των Πολιτικών Μηχανικών ενημέρωσε τον κ. Υπουργό για το γεγονός ότι σε πολλές
χώρες της Ευρώπης εφαρμόζονται με επιτυχία συστήματα παροχής οικονομικών κινήτρων στις επιχειρήσεις
για την επένδυση στην πρόληψη και μείωση των ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλού κινδύνου όπως ο
κατασκευαστικός τομέας. Επισημαίνοντας δε ότι η επένδυση στην πρόληψη έχει απόδοση για την επιχείρηση
σε ποσοστό 2.2 %, σύμφωνα με μελέτες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας, ο ΣΠΟΛΜΗΚ
εισηγήθηκε όπως εξεταστεί από το ΥΕΚΑ η παροχή ανάλογων κινήτρων στις επιχειρήσεις στη Κύπρο όπως η
μείωση των ασφαλίστρων στις κοινωνικές ασφαλίσεις και η παροχή κρατικών επιχορηγήσεων. 
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Την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2022 διεξήχθη
διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ
αντιπροσωπείας του ΣΠΟΛΜΗΚ και του ΕΤΕΚ,
αναφορικά με τον «Μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ
που εφαρμόζεται για αγορά ή ανέγερση στέγης
στην Κύπρο». Εκ μέρους του ΣΠΟΛΜΗΚ
παρευρέθηκαν η Πρόεδρος και Μέλη του ΚΔΣ
ΣΠΟΛΜΗΚ και εκ μέρους του ΕΤΕΚ, ο
Διευθυντής, ο Πρόεδρος και Μέλη της
Διοικούσας του ΕΤΕΚ.

 

Την Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022, στη Βουλή
των Αντιπροσώπων πραγματοποιήθηκε
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αναφορικά
με τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Εκ μέρους
του ΣΠΟΛMΗΚ παρέστη ο Α’ Αντιπρόεδρος του
Μίλος Ίλιτς. 

 

Σεμινάριο με θέμα
«Υπόγειες Κατασκευές με στεγανό σκυρόδεμα»

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου | 17:30 – 20:30  
Κτήμα Κουσιουμή 

Η εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου και ο Σύλλογος Πολιτικών
Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) σας προσκαλούν σε
Σεμινάριο με θέμα «Υπόγειες Κατασκευές με στεγανό
σκυρόδεμα».

Για δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικώς στο: 22 793503 
 (μέχρι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022)

Συνάντηση γνωριμίας μεταξύ του Συνδέσμου
Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας, της Προέδρου του

ΣΠΟΛΜΗΚ και των Μελών του Επαρχιακού
Συμβουλίου Λάρνακας - Αμμοχώστου

Την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022 στο «MOMENTS HALL», στη
Λάρνακα πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας μεταξύ
του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας, της
Προέδρου του ΣΠΟΛΜΗΚ και των Μελών του Επαρχιακού
Συμβουλίου Λάρνακας - Αμμοχώστου. Οι παρευρισκόμενοι
είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις
και να συζητήσουν σε χαλαρό πνεύμα για θέματα κοινού
ενδιαφέροντος. Η Πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ, κ. Ευαγγελίτσα
Τσουλόφτα απηύθυνε χαιρετισμό.



Δελτίο Τύπου - Συνάντηση Αντιπροσωπείας Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 
με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022, αντιπροσωπεία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
(ΣΠΟΛΜΗΚ) έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Κυριάκο Κούσιο.             

Αρχικά, έγινε ενημέρωση από την Πρόεδρο του ΣΠΟΛΜΗΚ κα Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα για τη δράση του
Συλλόγου και τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 30 χρόνων από την ίδρυσή του. Η κ.
Τσουλόφτα τόνισε ότι τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία αποτελούν προτεραιότητα για το
Σύλλογο, ο οποίος, μεταξύ άλλων, προωθεί ενέργειες και δράσεις για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
των μελών του και γενικά του κατασκευαστικού τομέα και συνεργάζεται με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ) για τον σκοπό αυτό.

Επίσης, ενημερώθηκε ο κ. Κούσιος για το 8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Μαΐου 2023. Ο κ. Κούσιος χαιρέτισε αυτή την πρωτοβουλία του
Συλλόγου η οποία έχει καταστεί θεσμός, ενώ τόνισε ότι το Συνέδριο θα τεθεί υπό την αιγίδα του ΥΕΚΑ το
οποίο θα παρέχει κάθε στήριξη για την επιτυχία του. 

Η συνάντηση έγινε σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα και στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κοινό
όραμα της εκστρατείας «Vision Zero» «Μηδέν Ατυχήματα», το οποίο περιλαμβάνεται και στους στόχους του
στρατηγικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της στρατηγικής της Κύπρου για τα θέματα ασφάλειας
και υγείας στην εργασία 2021 – 2027. 

Για την επίτευξη του οράματος και ακολουθώντας τους χρυσούς κανόνες της παγκόσμιας εκστρατείας ο
ΣΠΟΛΜΗΚ εισηγήθηκε την προώθηση δράσεων για τη δημόσια δέσμευση οργανισμών του δημοσίου και του
ιδιωτικού τομέα, καθώς και συγκεκριμένες δράσεις στοχεύοντας στην βελτίωση των προσόντων και ανάπτυξη
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού περιλαμβάνοντας και την εκπαίδευση στα θέματα ασφάλειας και υγείας
στην εργασία. Μεταξύ άλλων, εισηγήθηκε την προώθηση εφαρμογής των Πρότυπων Επαγγελματικών
Προσόντων και τη σταδιακή υποχρεωτική εφαρμογή τους, την υποχρεωτική ελάχιστη εκπαίδευση στα θέματα
ασφάλειας και υγείας για τους εργαζόμενους στα εργοτάξια και εφαρμογή της «Κάρτας Ασφάλειας» καθώς και
την ένταξη των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα αναλυτικά προγράμματα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Τέλος, η αντιπροσωπεία των Πολιτικών Μηχανικών ενημέρωσε τον κ. Υπουργό για το γεγονός ότι σε πολλές
χώρες της Ευρώπης εφαρμόζονται με επιτυχία συστήματα παροχής οικονομικών κινήτρων στις επιχειρήσεις
για την επένδυση στην πρόληψη και μείωση των ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλού κινδύνου όπως ο
κατασκευαστικός τομέας. Επισημαίνοντας δε ότι η επένδυση στην πρόληψη έχει απόδοση για την επιχείρηση
σε ποσοστό 2.2 %, σύμφωνα με μελέτες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας, ο ΣΠΟΛΜΗΚ
εισηγήθηκε όπως εξεταστεί από το ΥΕΚΑ η παροχή ανάλογων κινήτρων στις επιχειρήσεις στη Κύπρο όπως η
μείωση των ασφαλίστρων στις κοινωνικές ασφαλίσεις και η παροχή κρατικών επιχορηγήσεων. 
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Εκδήλωση καλωσορίσματος των Φοιτητών/ριών του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου
 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη νέα
νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (ΕΕ) για την προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους που
σχετίζονται με την έκθεση στον αμίαντο
κατά την εργασία, τροποποιώντας την Οδηγία
2009/148/ΕΚ για τον αμίαντο στην εργασία:
https://bit.ly/3SvFFlh 

Η ΕΕ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας
και Υγείας (EU-OSHA) καλούν τους εταίρους τους
και όλους τους ενδιαφερομένους να
συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες για ένα μέλλον
χωρίς αμίαντο και για την προστασία της υγείας
και της ασφάλειας στην εργασία όσων
εκτίθενται στον αμίαντο.

Την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση καλωσορίσματος των
Φοιτητών/ριών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου για
την νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Η Πρόεδρος του Συλλόγου,
Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, προσκλήθηκε και παρέστη στην
εκδήλωση καλωσορίζοντας τους νέους φοιτητές Πολιτικούς
Μηχανικούς με μια ομιλία έμπνευσης, μέσα από τη δική της
πορεία και διαδρομή ως Πολιτικός Μηχανικός.  

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε
ανακοινώσεις του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας αναφορικά με Καταδίκες και Ποινές
σε Ποινικές Υποθέσεις που επιβλήθηκαν από
τα Επαρχιακά Δικαστήρια εντός του 2022  και
αφορούν Παραβάσεις της Νομοθεσίας για την
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία:
https://bit.ly/3rvX55r 

Την Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου στο αμφιθέατρο
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως,
πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη
από το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα την
Επέκταση της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης. 
Ο Σύλλογος μας προσκλήθηκε και
εκπροσωπήθηκε στη διάσκεψη από τον Γενικό
Γραμματέα, Κυριάκο Τσιουπανή. 
 
Παρουσίαση: https://bit.ly/3ydl90D 



5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και
Τεχνικής Σεισμολογίας (5ΠΣΑΜΤΣ)

20 – 22 Οκτωβρίου 2022 | Royal Olympic Hotel, Αθήνα, Ελλάδα
 

 
 

Η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση στον κλάδο της οικοδομικής
βιομηχανίας, εξοπλισμού και διακόσμησης, θα πραγματοποιηθεί
από τις 21 έως και τις 23 Οκτωβρίου 2022, στο χώρο της Κρατικής
Έκθεσης.  Η έκθεση ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ αποτελεί σήμερα τον
κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό, αλλά και το σημαντικότερο εμπορικό
γεγονός για τον κλάδο της οικοδομικής βιομηχανίας, εξοπλισμού
και διακόσμησης και τεχνολογίας. 

 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.

Εκπρόσωποι του ΣΠΟΛΜΗΚ θα βρίσκονται στο Περίπτερο στην
Ιδανική Κατοικία, για να συνομιλήσουν και να σας γνωρίσουν από
κοντά.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.idanikikatoikia.net/home 

 
 

Έκθεση Ιδανική Κατοικία 2022 
Υποστηρικτής της Εκδήλωσης

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
 
 
 

O Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), είναι Θεσμικός Yποστηρικτής του
Συνεδρίου.

Το Συνέδριο 5ΠΣΑΜΤΣ αποτελεί συνέχεια της σειράς των σχετικών επιστημονικών συνεδρίων.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να φέρει κοντά την επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα των
Ελλήνων μηχανικών και σεισμολόγων και να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί την τελευταία
εικοσαετία στην αποτίμηση και απομείωση του σεισμικού κινδύνου.

Για περισσότερες πληροφορίες: 5ΠΣΑΜΤΣ – 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και
Τεχνικής Σεισμολογίας (eltam.org)  

Εγγραφές: μέχρι 19 Οκτωβρίου 2022          

https://www.idanikikatoikia.net/home
https://5psamts.eltam.org/


FIDIC – Συνεδρία Προέδρων, Διευθυντών και
Γραμματέων χωρών-μελών

 

 
 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (European Council of Civil Engineers – ECCE), διοργάνωσε την
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Engineering the New European Bauhaus:
Reframing the Bauhaus framework from theory to practice», σε μια προσπάθεια να ρίξει λίγο φως στην
πρωτοβουλία NEB από τη σκοπιά των Πολιτικών Μηχανικών, με στόχο τη μεταφορά της θεωρίας σε πράξη.
Στη διαδικτυακή εκδήλωση συμμετείχε η Πρόεδρος του Συλλόγου μας Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα και ο
Αντιπρόεδρος/Επόμενος Πρόεδρος του ECCE Πλάτωνας Στυλιανού.

Το ‘New European Bauhaus’ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχο έχει να συνδέσει
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με τους χώρους διαβίωσης και τις εμπειρίες των ανθρώπων. Καλεί όλους
εμάς, πολίτες, ειδικούς, επιχειρήσεις ή ιδρύματα, να φανταστούμε και να οικοδομήσουμε μαζί ένα βιώσιμο και
χωρίς αποκλεισμούς μέλλον που είναι όμορφο για τα μάτια, το μυαλό και την ψυχή μας. Εκτός από τη
δημιουργία μιας πλατφόρμας για πειραματισμό και σύνδεση, η πρωτοβουλία υποστηρίζει τη θετική αλλαγή
παρέχοντας παράλληλα πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ για όμορφα, βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς
έργα.

 
 

Διαδικτυακή εκδήλωση ECCE με θέμα 
 «Engineering the New European Bauhaus: Reframing 

the Bauhaus framework  from theory to practice»
 

Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου ‘Global
Infrastructure Conference’ του FIDIC (11-13 Σεπτεμβρίου
2022) στη Γενεύη, προηγήθηκαν στον ίδιο χώρο,
συνεδρίες και συναντήσεις των Προέδρων, Διευθυντών
και Γραμματέων των χωρών-μελών του FIDIC, στις 10 και
11 Σεπτεμβρίου, στις οποίες το Σύλλογό μας
εκπροσώπησε ο Γενικός Ταμίας του Συλλόγου, Βαρνάβας
Λάμπρου.

Γενική Συνέλευση 
του Διεθνούς Οργανισμού WCCE 

Την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς
Οργανισμού WCCE ‘2nd Extraordinary WCCE General
Assemby’. Στην Συνέλευση συμμετείχε η Πρόεδρος του
Συλλόγου μας Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα και ο Γενικός
Γραμματέας Κυριάκος Τσιουπανής ως επικεφαλής
αντιπρόσωπος για σκοπούς ψηφοφορίας.

https://www.youtube.com/watch?v=200XTf943Ww



