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Έντιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Υπουργέ Εσωτερικών κ. Νίκο Νουρή, 

Υπουργέ Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, φίλε 
Χρήστο Στυλιανίδη, 

Έντιμοι Βουλευτές, 

Αγαπητέ, Πρόεδρε του ΕΤΕΚ, φίλε Κωνσταντίνο Κωνσταντή,  

Αγαπητέ, Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών, φίλε 
Πλάτωνα Στυλιανού, 

Αγαπητοί Προέδροι, των επαγγελματικών οργανώσεων, 

Εκλεκτές προσκεκλημένες, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας, 

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Είναι με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στην 30η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ). 

Σήμερα, είναι μια ιδιαίτερη και εορταστική Συνέλευση για το Σύλλογό μας, αφού 
συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στους Πολιτικούς Μηχανικούς, τον 
κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής αλλά και γενικότερα στην Κοινωνία.  

Στις 20 Δεκεμβρίου του1992 μια ομάδα Πολιτικών Μηχανικών συναντήθηκαν για να 
ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν την ανάγκη για ίδρυση ενός νέου Συλλόγου 
ειδικά για τους Πολιτικούς Μηχανικούς. Έτσι, ιδρύθηκε ο Σύλλογος Πολιτικών 
Μηχανικών Κύπρου. Σήμερα, Δεκέμβρη του 2022, 30 χρόνια μετά, ο Σύλλογος μας είναι 
ο μεγαλύτερος επαγγελματικός Σύλλογος Μηχανικών με περισσότερα από 2000 Μέλη 
και έχει πλέον καθιερωθεί ως ο κατεξοχήν εκπρόσωπος των Κυπρίων Πολιτικών 
Μηχανικών στη Κύπρο και το Εξωτερικό. 

Επιτρέψετε μου να απευθυνθώ σε όλους και όλες τις συναδέλφους που μέσω της 
συμμετοχής και της δράσης τους, όλα αυτά τα χρόνια, στο Κεντρικό Διοικητικό 
Συμβούλιο, στα Επαρχιακά Συμβούλια και στις Επιτροπές του Συλλόγου συνείσφεραν 
και συνέβαλαν στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του Συλλόγου μας, και να πω ένα 
μεγάλο ευχαριστώ.  

Ταυτόχρονα, θα ήθελα να απευθυνθώ στα νεότερα μέλη του Συλλόγου μας και να τα 
προσκαλέσω και προκαλέσω να συμμετέχουν ενεργά στα συμβούλια και επιτροπές του 
ΣΠΟΛΜΗΚ και να συμβάλουν στη συνέχιση της ανοδικής πορείας του Συλλόγου και 
προσφοράς στους Πολιτικούς Μηχανικούς, στη κοινωνία των Μηχανικών και την 
ευρύτερη κοινωνία.  

Το παρόν Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ) ανάλαβε τα ηνία του Συλλόγου, μετά 
την εκλογική συνέλευση τον Μάρτιο του 2022, σε μια ιστορική και συμβολική χρονιά. 
Υποχρέωση μας είναι να επικεντρωθούμε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αλλά 
και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Πολιτικοί Μηχανικοί. Ταυτόχρονα, 
οφείλουμε να συνδράμουμε στη βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών 
άσκησης του επαγγέλματος της μηχανικής στην Κύπρο. Πρέπει επίσης να 
διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε το κύρος και την καλή φήμη των Πολιτικών 
Μηχανικών, καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα και τη δυνατότητα απασχόλησης 
στον κλάδο μας. 

Νοιώθω ευγνώμων και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται μετά από 17 χρόνια 
ενεργούς παρουσίας μου και συμμετοχής μου στα σώματα του ΣΠΟΛΜΗΚ να είμαι 
σήμερα η Πρόεδρος του. Η εκλογή μου στη θέση της Προέδρου αποτελεί πρόκληση και 
ευθύνη. Πρόκληση και ευθύνη για να παραμείνει ο Σύλλογος μας ενεργός στη κοινωνία 
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των Μηχανικών και τα κοινά δρώμενα, να διατηρήσει τη θέση που κατέχει στη κοινωνία 
των Μηχανικών και να  συνεχίσει την ανοδική πορεία του. 

Αισθάνομαι υπερήφανη που σε αυτό το μικρό σχετικά διάστημα των 9 μηνών, με τη 
πολύτιμη συνεισφορά και στήριξη των αξιωματούχων και μελών του ΚΔΣ, 
προωθήθηκαν δράσεις που συνέβαλαν στην υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου μας, 
καθώς και στην πορεία εξέλιξης και αναβάθμισής του.  Είμαι πεπεισμένη πως ο 
επόμενος χρόνος της θητείας μας που θα ακολουθήσει, θα είναι το ίδιο παραγωγικός, 
με δραστηριότητες, επιμόρφωση και ενημέρωση των Μελών μας! 

Με την κατάθεση του Απολογισμού για τις δραστηριότητες που επιτελέστηκαν κατά την 
περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2022, το ΚΔΣ είναι ενώπιον σας για την αξιολόγηση 
αυτού του έργου, αλλά και για να ακούσει τις δικές σας ιδέες και εισηγήσεις που θα 
βοηθήσουν στην περαιτέρω αναβάθμιση του. Θεωρούμε ότι η τρέχουσα περίοδος ήταν 
ιδιαίτερα παραγωγική, όμως πάντοτε υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση, γι’ αυτό 
είμαστε πρόθυμοι να σας αφουγκραστούμε αλλά και να δεχτούμε την καλόπιστη κριτική 
σας. Επιδίωξή μας είναι να αναδείξουμε όλοι μαζί τυχόν αδυναμίες και να 
προχωρήσουμε στις απαραίτητες βελτιώσεις, όπου αυτό είναι δυνατό. 

Η δραστηριοποίηση, τόσο του ΚΔΣ, όσο και των Επαρχιακών Συμβουλίων και των 
Επιτροπών, εκτίθεται αναλυτικά στο τεύχος του Απολογισμού που σας δόθηκε και 
αναμένουμε μαζί με τα σχόλια σας, τη δραστηριοποίησή σας και την ενεργότερη 
εμπλοκή σας στα καθημερινά δρώμενα του Συλλόγου μας. 

Κατά την τρέχουσα περίοδο Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2022, το ΚΔΣ ανέπτυξε πλούσια και 
αξιοσημείωτη δράση, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην αναβάθμιση του Συλλόγου μας, 
στην καθοδήγηση, στήριξη και επιμόρφωση των Μελών μας και ιδιαίτερα των νέων 
Μηχανικών, στη βελτίωση της νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν τον επιστημονικό 
και επαγγελματικό μας κλάδο, καθώς και στην πληροφόρηση του κοινού για θέματα που 
αφορούν την Πολιτική Μηχανική. 

Οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες του ΚΔΣ εντάσσονται σε ένα πλαίσιο πέντε 
πυλώνων:  

1. Ενίσχυση του ρόλου του Πολιτικού Μηχανικού 
2. Προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
3. Προώθηση της Μηχανικής Επιστήμης  
4. Δια βίου εκπαίδευση 
5. Ενημέρωση. 

Όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα επισημαίνεται ότι, η αναγνώριση και  αποδοχή του 
ρόλου των Πολιτικών Μηχανικών είναι ένα θέμα που απασχολεί την ευρύτερη κοινωνία 
των Πολιτικών Μηχανικών στον ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνή χώρο.   

Πρωταρχικός στόχος του Συλλόγου μας είναι η ανάδειξη και ενίσχυση του 
σημαντικού ρόλου που έχουν οι Πολιτικοί Μηχανικοί στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και της ποιότητας της καθημερινής ζωής των πολιτών και στη δημιουργία 
ασφαλούς και αειφόρου δομημένου περιβάλλοντος. Οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν 
κρίσιμο ρόλο στην οικοδόμηση και την ανάπτυξη της κοινωνίας. Μέσα από 
παρεμβάσεις και άλλες δράσεις προβάλλεται και αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της 
προσφοράς των υπηρεσιών των Πολιτικών Μηχανικών για ασφαλείς κατασκευές και 
ασφαλές δομημένο περιβάλλον σε αποδεκτό κόστος, για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και για την ασφάλεια και προστασία 
των ανθρώπινων ζωών κατά τη χρήση των κατασκευών και κατά την ανέγερση και 
συντήρηση τους.  Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ρόλου των Πολιτικών Μηχανικών και 
μετά από πολύχρονη προσπάθεια του Συλλόγου και του ΕΤΕΚ προωθείται από το 
Υπουργείο Εσωτερικών νομοσχέδιο για την τακτική επιθεώρηση των κτηρίων. Όσον 
αφορά ειδικά το ρόλο των Πολιτικών Μηχανικών στη διαχείριση των συνεπειών από ένα 
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ανεπιθύμητο σεισμό προωθείται εντός του 2023, σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα 
και το ΕΤΕΚ, εκπαίδευση για το μετασεισμικό έλεγχο οικοδομών. 

Η προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πολιτικών Μηχανικών είναι 

προτεραιότητα για το Σύλλογο μας. Για το σκοπό αυτό υπάρχει συνεχής επικοινωνία 

και συνεργασία με το ΕΤΕΚ, ως ο αρμόδιος φορέας ρύθμισης των επαγγελμάτων της 

μηχανικής. Επίσης, ο Σύλλογος μετά από ενέργειες που είχαν γίνει προσκαλείται και 

συμμετέχει σε συνεδρίες αρμοδίων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών όπου καταθέτει τις 

θέσεις του, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς. 

Επιπρόσθετα, όπου απαιτείται να προωθηθούν ενέργειες, γίνονται συναντήσεις με τους 

αρμόδιους αξιωματούχους του κράτους. Όσον αφορά τις ενέργειες του Υπουργείου 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να τροποποιήσει το νόμο του ΕΤΕΚ, χωρίς να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης με το αρμόδιο σώμα που είναι το ίδιο το ΕΤΕΚ, 

ο ΣΠΟΛΜΗΚ εξέφρασε γραπτώς την αντίθεση του στην προώθηση του εν λόγω 

νομοσχεδίου χωρίς την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Σε σχέση με το 

μεγάλο πρόβλημα της μη επαρκούς αμοιβής των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 

Πολιτικοί Μηχανικοί, ο Σύλλογος μας στηρίζει την προσπάθεια του ΕΤΕΚ για τη 

νομοθετική ρύθμιση για καθορισμό προτεινόμενων αμοιβών των υπηρεσιών των 

Μηχανικών, αντίστοιχα με σχετική νομοθεσία που ήδη εφαρμόζεται στη Γερμανία. 

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ συνεχίζει να προωθεί την επιστήμη της Πολιτικής Μηχανικής  μέσω 
της διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων για τις εξελίξεις της επιστήμης, 
καινοτόμες εφαρμογές και πρακτικές, καθώς και μέσω της παρουσίασης ερευνητικών 
προγραμμάτων σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Κύπρου και διακεκριμένους 
επιστήμονες από το εξωτερικό.  Επίσης, ο Σύλλογος υποστηρίζει επιστημονικά 
συνέδρια στον ελληνικό χώρο, όπως το Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής του οποίου 
είναι θεσμικός υποστηρικτής και το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 
Παράλληλα, ο Σύλλογος ενημερώνεται για τις εξελίξεις της επιστήμης και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις μέσω της ενεργούς συμμετοχής του σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
οργανισμούς που αφορούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς και μεταφέρει την ενημέρωση 
αυτή στα μέλη του. 

Η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση για κάθε επιστήμονα και επαγγελματία. 

Για την προσφορά δια βίου εκπαίδευσης στα μέλη του Συλλόγου μας, προωθούνται 

μέσω του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΣΠΟΛΜΗΚ, εκπαιδευτικά προγράμματα 

επιχορηγημένα από την ΑνΑΔ, καθώς και σεμινάρια επιχορηγημένα από το Σύλλογο 

μας. Το πρώτο εξάμηνο του 2023 προγραμματίζονται εκπαιδευτικά προγράμματα, 

μεταξύ των οποίων και προγράμματα για τα νέα Συμβόλαια της ΜΕΔΣΚ. Επίσης, 

διοργανώνονται διεθνή συνέδρια και σεμινάρια όπου το δικαίωμα συμμετοχής των 

μελών μας επιχορηγείται από το Σύλλογο. Εντός του 2023 προγραμματίζεται το 8ο 

Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα, στις 26 και 27 

Μαΐου, Συνέδριο για τη Γυναίκα στη Μηχανική και Συνέδριο για τις δραστηριότητες της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Συμβούλων Μηχανικών (FIDIC) για τα οποία η ημερομηνία θα 

ανακοινωθεί αργότερα. 

Η ενημέρωση των μελών μας είναι ιδιαίτερα σημαντική, απαραίτητη και 
προτεραιότητα για το Σύλλογο. Τα μέλη του Συλλόγου ενημερώνονται για τις δράσεις 
του Συλλόγου, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, θέσεις εργασίας, καθώς και για 
και τις θέσεις του Συλλόγου για θέματα της επικαιρότητας μέσω Ανακοινώσεων και 
Δελτίων Τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), του έντυπου Περιοδικού του 
Συλλόγου «Πολιτικός Μηχανικός», του Ηλεκτρονικού Μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου, 
το οποίο έχει επανασχεδιαστεί σε νέα μορφή, καθώς και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
και των λογαριασμών του Συλλόγου στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, LinkedIn και 
Twitter. 
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Όσον αφορά τη διεθνή δραστηριότητα, o Σύλλογος μας έχει ενεργή δράση σε 
Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και εκπρόσωποι του συμμετέχουν σε 
Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών αυτών. Ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου 
Πλάτωνας Στυλιανού είναι ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ για την τριετία 2021-2024 και 
ο αμέσως επόμενος Προέδρος για την τριετία 2024-202 του ECCE και η Πρόεδρος του 
ΣΠΟΛΜΗΚ είναι μέλος του ΔΣ του Διεθνή Οργανισμού Συντονιστών Ασφάλειας και 
Υγείας στις Κατασκευές (ISHCCO) για δεύτερη θητεία. Επίσης, ο τέως Πρόεδρος του 
ΣΠΟΛΜΗΚ Ανδρέας Θεοδότου έχει επανεκλεγεί για δεύτερη θητεία στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Εγγραφής Μελών της FEANI. 

Επιπρόσθετα και μεταξύ άλλων, τον περασμένο Μάρτιο 2022 φιλοξενήσαμε τη Γενική 
Συνέλευση του ISHCCO που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό και τον επόμενο Μάϊο του 
2023 θα φιλοξενήσουμε τη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών 
Μηχανικών (ECCE) στη Λευκωσία. Όσον αφορά τη συμμετοχή μας στον Οργανισμό 
FIDIC, ο Σύλλογος μας ανάλαβε τη τεχνική μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα των 
συμβολαίων FIDIC, τα οποία θα διατίθενται αποκλειστικά από το Σύλλογό σε Κύπρο και 
Ελλάδα.  

Για τα νομικά ζητήματα, ο Σύλλογός μας συνεχίζει με επιτυχία τη συνεργασία με το 
Νομικό Σύμβουλο για παροχή συμβουλών για τα φλέγοντα θέματα που τον αφορούν.  

Στο σημείο αυτό θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τόσο 
των Επαρχιακών Συμβουλίων, όσο και του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και 
το προσωπικό του Συλλόγου, τις αγαπητές μου Ερατώ Κουκότσικα και Ελένη 
Ερωτοκρίτου για την πολύτιμη συμβολή και προσφορά τους στο έργο του Συλλόγου, το 
οποίο θα δείτε μέσα στον εκτενή απολογισμό μας που σας έχει δοθεί.  

Ο Σύλλογος έχει ανάγκη από μια συντονισμένη και αναβαθμισμένη εμπλοκή στα 
κοινωνικά και επιστημονικά δρώμενα και αυτό θα επιτευχθεί μόνο με την ουσιαστική και 
ενεργό συμμετοχή κυρίως των μελών των συμβουλίων, αλλά και όσων άλλων μελών 
του είναι πρόθυμα να ενεργοποιηθούν και να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, 
αφού κάθε βοήθεια είναι αναγκαία και χρήσιμη. 

Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε και να 
αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας με το ΕΤΕΚ, αλλά και με τα αρμόδια Υπουργεία, 
Φορείς, Δημαρχεία, και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους για την αντιμετώπιση 
και ρύθμιση των θεμάτων που μας απασχολούν, αλλά και να παρέμβουμε δυναμικά 
όπου νιώθουμε ότι ο κλάδος μας θίγεται ή αδικείται. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η κοινή 
προσπάθεια και η επιμονή στην κατάκτηση των στόχων μας, είναι η μόνη ενδεδειγμένη 
πορεία προς την επιτυχία. 

Ευχαριστώ όλους εσάς για την εδώ μαζική παρουσία σας σήμερα, τη στήριξή σας, αλλά 
και την εμπιστοσύνη με την οποία περιλάβατε το Σύλλογο τα 30 αυτά χρόνια. 

Από τη πλευρά μου σας διαβεβαιώνω ότι ο ΣΠΟΛΜΗΚ θα είναι πάντα δίπλα στα μέλη 
του και την κοινωνία. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες, απευθύνω προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Νουρή που 
βρίσκεται σήμερα μαζί μας, έθεσε την Γενική Συνέλευση μας υπό την αιγίδα του και θα 
κηρύξει την έναρξη των εργασιών της. 

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Σύλλογο μας, η παρουσία του εκλεκτού συμπατριώτη μας 
και φίλου, Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, κ. Χρήστου Στυλιανίδη, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη τιμή αυτή. Ο 
κ. Στυλιανίδης θα μας μιλήσει με θέμα "Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας 
- rescEU και ο ρόλος του στην ανθεκτικότητα του δομημένου περιβάλλοντος", ως ο 
«αρχιτέκτονας» του rescEU και το γεγονός ότι μέσα από τις δικές του πρωτοβουλίες έχει 
αναβαθμιστεί και βελτιωθεί η ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας και δημιουργηθεί μια νέα 
κουλτούρα πρόληψης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές.  
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Κλείνοντας και με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους και όλες, στο 
Παγκύπριο Χορό του ΣΠΟΛΜΗΚ που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2023, 
στο ξενοδοχείο Amathus, στην Λεμεσό, για να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια της ιστορικής 
πορείας του Συλλόγου μας.  

Ο εορτασμός των 30 χρόνων του Συλλόγου μας έχει διπλό σκοπό. Κατά πρώτον, 
στοχεύει στην προβολή του Συλλόγου και του έργου που επιτελέστηκε όλα αυτά τα 30 
χρόνια. Κατά δεύτερον, στοχεύει στη διατήρησή των δεσμών με το Σύλλογο των 
έμπειρων συναδέλφων που πρόσφεραν στο παρελθόν και συνέβαλαν να εξελιχθεί ο 
Σύλλογος στη θέση που βρίσκεται σήμερα και παράλληλα να εμπνεύσει τους νέους 
συναδέλφους να έλθουν κοντά, να αγκαλιάσουν το Σύλλογο και να δραστηριοποιηθούν 
συμβάλλοντας με τις δικές τους νεανικές και σύγχρονες αντιλήψεις και πρωτοβουλίες 
στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη του Συλλόγου.    

Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς, για την σημαντική οικονομική στήριξη των 
εκδηλώσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Χορού,  

- τους Χρυσούς Χορηγούς μας, Domoline, Muskita και Knauf.  

- τους Μεγάλους Χορηγούς μας, Cybarco και EKA Group, και 

- τον Χορηγό μας, Τσιμεντοποιία Βασιλικού.  

Σας ευχαριστούμε και πάλι όλους εσάς που είστε σήμερα μαζί μας σε αυτή την 

σημαντική στιγμή.  

 

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα 

Πρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ 


