
 

 
 
  

εκπαιδευτή, Επιμετρητή Ποσοτήτων κ. Μαρίνο 

Παναγιωτίδη, προτίθενται να το επαναλάβουν τον 

Οκτώβριο του 2017, αυτή τη φορά προσδίδοντας 

περισσότερη έμφαση και σε άλλους τομείς του 

θέματος της κοστολόγησης και ετοιμασίας μιας 

προσφοράς βασιζόμενοι στο έντονο ενδιαφέρον 

που επιδείχτηκε από τους συμμετέχοντες.  

Σε μεταγενέστερο στάδιο τα μέλη θα ενημερωθούν 

για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής του εν λόγω 

σεμιναρίου, καθώς επίσης και για τα θέματα και 

ενότητες που θα αναπτυχθούν. 

Το σεμινάριο θα είναι δωρεάν προς τα μέλη, αφού 

τα έξοδα θα καλυφθούν από το Σύνδεσμο, στα 

πλαίσια της συνεχούς προσφοράς του για 

ενημέρωση και κατάρτιση των μελών του. 

Ενημερωτική Διάλεξη για θέματα Ασφάλειας και 
Υγείας 

Στις 29 Ιουνίου 2017, το ΔΣ του Συνδέσμου σε 
συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
(Τ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διοργάνωσε διάλεξη, στην 
οποία  παρουσιάστηκαν τα πιο κάτω θέματα από 
αρμόδιους Λειτουργούς του Τ.Ε.Ε.  

1. Ορθή συμπλήρωση των εντύπων της Εκ των 
Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου και των 
Συνοδευτικών Εγγράφων. 

2. Εφαρμογή του περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική 
Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διατάγματος του 
2014.  

 

19η Αιμοδοσία  

Στις 14 Ιουλίου 2017 διεξήχθη με πλήρη επιτυχία η 
19η Αιμοδοσία του Σ.Ε.Ο.Λ. 
Η προσέλευση ήταν πολύ ικανοποιητική αφού 
προσήλθαν για να συμμετάσχουν πέραν των 85 
ατόμων. 
Συνολικά συλλέχθηκαν 70 μονάδες αίματος. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡ. 18 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 

 
Συναντήσεις Επιτροπής του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συνδέσμου με διάφορους 
Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς φορείς 
καθώς επίσης και Αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα 
που έχουν άμεση σχέση με την Οικοδομική 
Βιομηχανία 

Συνεχίζεται η προσπάθεια επίτευξης του στόχου 
που έθεσε το Δ.Σ. για τη φετινή χρονιά που δεν 
είναι άλλος από την προβολή του ονόματος του 
Οργανωμένου Λεμεσιανού Εργολήπτη και των 
πλεονεκτημάτων που θα μπορούσαν να 
αποκτηθούν από μία πιθανή συνεργασία κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης ενός κατασκευαστικού έργου. 

Παράλληλα θα συνεχιστούν οι συναντήσεις με 
όλους τους αρμόδιους φορείς που έχουν σχέση με 
την Οικοδομική Βιομηχανία στη Λεμεσό με στόχο 
την κατάθεση όσο το δυνατό περισσοτέρων 
προβλημάτων/θεμάτων που απασχολούν τους 
επαγγελματίες εργολάβους αλλά και που θα 
μπορούσαν να καλυτερεύσουν τόσο τις συνθήκες 
εκτέλεσης ενός έργου όσο και την Ασφάλεια και 
Ποιότητα του τελικού προϊόντος που παράγεται 
μέσα από ένα εργοληπτικό συμβόλαιο. 

Αρχές Σεπτεμβρίου 2017 το Δ.Σ. θα έχει συνάντηση 
στα γραφεία του Συνδέσμου με τους Εκπροσώπους 
του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 
(ΣΠΟΛΜΗΚ) με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων επί 
διαφόρων θεμάτων που απασχολούν τον 
κατασκευαστικό κλάδο. 

Στην συνέχεια έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις 
με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων και Σύνδεσμο 
Επιμετρητών.  

Προγραμματίζεται επίσης η εκ νέου συνάντηση με 
τον Ανώτερο Πολιτικό Μηχανικό της Επαρχιακής 
Διοίκησης Λεμεσού για συζήτηση όλων εκείνων των 
θεμάτων που απασχολούν, σε αρκετά μεγάλο 
βαθμό, και τους δύο Οργανισμούς. 

 

Β’ Μέρος Σεμιναρίου με θέμα: «Ερμηνεία Όρων 

Προσφοροδότησης και Τιμολόγηση Προσφορών» 

Λόγω της σημαντικότητας και χρησιμότητας των 

πληροφοριών που παρατέθηκαν στο πιο πάνω 

Σεμινάριο, ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με τον  

 



 

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία του Συνδέσμου θα παραμείνουν κλειστά από 
το Σάββατο 5 Αυγούστου 2017, μέχρι και την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017 

 
Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση!! 

 

Η Αιμοδοσία του Συνδέσμου αποτέλεσε για ακόμη μια φορά μια από τις μεγαλύτερες Αιμοδοσίες της 

Λεμεσού, αφού διατήρησε ένα ψηλό επίπεδο συμμετοχής, σε σύγκριση με άλλες Αιμοδοσίες της ίδιας τάξης. 

Προσδοκούμε για μεγαλύτερη προσέλευση εθελοντών στις επόμενες αιμοδοσίες, σας ευχαριστούμε και σας 

συγχαίρουμε όλους για την προσφορά σας. 

Οι Εργοληπτικές Εταιρείες που είχαν την μεγαλύτερη συμμετοχή στη φετινή Αιμοδοσία είναι: 

 

Μ.Α.Β. ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΤΔ  

 

F.G. FOTIOU DEVELOPERS & CONSTRUCTION LTD 

 

P. CHRYSANTOU BUILDIA CONSTRUCTIONS LTD 

 

Μ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ & Δ. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΛΤΔ 

 

 


