
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 
ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ»  

Στις 12 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 
4.00μ.μ. πραγματοποιήθηκε στο οίκημα του 
Συνδέσμου σεμινάριο με το πιο πάνω θέμα. 
Εισηγητής ήταν ο κ. Μαρίνος Ν. Παναγιωτίδης, 
Chartered Quantity Surveyor, με πολυετή πείρα ως 
Επιμετρητής Ποσοτήτων και Σύμβουλος Διεύθυνσης 
Έργων (Project Management Consultant), σε 
διαφόρων τύπων Εργοληπτικά Συμβόλαια. Οι 
ενότητες που παρουσιαστήκαν καταγράφονται πιο 
κάτω. 

Ενότητες Σεμιναρίου 

 Τι είναι Πρόγραμμα Εργασίας 

 Τα κύρια συστατικά του Προγράμματος 
Εργασίας 

 Το «Συμβατικό» Πρόγραμμα Εργασίας 

 Περιοδικές Αναθεωρήσεις / Επικαιροποίηση 
του Προγράμματος Εργασίας 

 Σύνδεση του Προγράμματος Εργασίας με 
άλλα «Συστατικά» της Οικοδομής 

 Το «Εσωτερικό» Πρόγραμμα Εργασίας 
Εργολάβου 

 Πρόγραμμα Εργασίας και η σημασία του για 
τις Συμβατικές Απαιτήσεις 

 Ανοικτή Συζήτηση 

Το σεμινάριο είχε απόλυτη επιτυχία καθώς οι 
συμμετέχοντες, πέραν των 45 ατόμων από 
εργοληπτικές εταιρείες μέλη του ΣΕΟΛ, είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες 
του προγραμματισμού ενός έργου και να επιλύσουν 
τις όποιες απορίες είχαν επί του θέματος. 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 19/02/2020  

Στην πιο πάνω συνεδρία παρευρέθησαν ο κ. 
Αντωνάκης Χριστοφή γραμματέας του Δ.Σ. και η κ. 
Μαρίνα Γρηγορίου πολιτικός Μηχανικός και 
εκτελεστική λειτουργός του ΣΕΟΛ. Η συνεδρία 
πραγματοποιήθηκε στο Επαρχιακό Γραφείο 
Επιθεώρησης Εργασίας Λεμεσού με σκοπό την 
ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για τις 
δραστηριότητες του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για το 2019 και για τις δραστηριότητες που 
προγραμματίζονται το 2020.  Κατά την συνεδρία 
αναφέρθηκαν και συζητήθηκαν τρόποι 

αντιμετώπισης των αυξανόμενων θανατηφόρων 
ατυχημάτων που παρατηρήθηκαν την προηγούμενη 
χρονιά, ως επίσης έγινε και αναφορά στο θέμα και 
τις εκδηλώσεις της εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία για το έτος 2020 η οποία θα είναι 
τριετής και θα αφορά την μείωση της καταπόνησης 
«lighten the load» 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Σε συμφωνία σχετικά με τις ετήσιες άδειες των 

εργαζομένων προχώρησαν Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. , Π.Ε.Ο. και  

Σ.Ε.Κ. για το έτος 2020.  

 Πασχαλινή Περίοδος (17 – 26 Απριλίου 2020) 

 Καλοκαιρινή περίοδος (01 – 23 Αυγούστου 2020) 

 Χειμερινή περίοδος (24 Δεκεμβρίου 2020 – 3 
Ιανουαρίου 2021) 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ. 

Στις 21 Ιανουαρίου η Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε 
την προσωρινή πολιτική συμφωνία για τους 
αναθεωρημένους κανονισμούς "χρόνοι οδήγησης" 
και "ταχογράφος".  

Η συμφωνία εγκρίθηκε με 27 ψήφους υπέρ, 17 κατά 
και 5 αποχές. Η FIEC και η EBC (European Builders 
Confederation) χαιρέτησαν από κοινού αυτή την 
πολιτική συμφωνία που αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες 
συνθήκες της κατασκευαστικής βιομηχανίας και 
ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις δεν είναι εταιρείες οδικών μεταφορών. 
Εν ολίγοις, οι κατασκευαστικές εταιρείες θα 
επωφεληθούν από εκτεταμένες απαλλαγές όταν 
πρόκειται για τη χρήση ταχογράφων.  Η συμφωνία 
αναμένεται να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ FIEC 20-22 ΜΑΙΟΥ 
2020 

Συνεχίζονται οι προετοιμασίες της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. για το 
πιο πάνω συνέδριο με θέμα “Sustainable 
Construction to tackle climate change” που θα 
πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο στην Λεμεσό. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα του συνεδρίου http://fiec2020cy.com/ 
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