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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ»  

 Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού (Σ.Ε.Ο.Λ.) 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη του κλάδου, για συνεχή 
εκπαίδευση και εμπλουτισμό των γνώσεων και 
δεξιοτήτων των μελών και του προσωπικού ιδιαίτερα σε 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας οργάνωσε με επιτυχία το 
πιο πάνω / σεμινάριο. 

Το Πρόγραμμα «Συναρμολόγηση Αποσυναρμολόγηση 
Σκαλωσιών» το οποίο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε σε 
συνεργασία με το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) 
ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου και ήταν διάρκειας 28 
ωρών. Στο αναφερόμενο πρόγραμμα έλαβαν μέρος 42 
άτομα/εταιρείες και ο Σύνδεσμος επιχορήγησε στο 
σύνολο του το κόστος συμμετοχής όλων των 
συμμετεχόντων. 

 

«ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ / ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ FIRST AID AT WORK (F.A.W.)  

Το Πρόγραμμα «Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών/Πρώτες 
Βοήθειες στην Εργασία First Aid at Work (F.A.W.)»  το 
οποίο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο & 
Τάγμα Αγίου Ιωάννη, εμπίπτει και αυτό στις ενέργειες 
εκπαίδευσης των μελών καθώς και του προσωπικού των 
εταιρειών μελών για μια πιο ασφαλή και υγιή εργασία. 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε  στις 8 Απριλίου ήταν διάρκειας 
18 ωρών και διεξήχθη στο Τάγμα Αγίου Ιωάννη στο 
κτήριο του παλαιού νοσοκομείου στη Λεμεσό. Έλαβαν 
μέρος 13 άτομα το κόστος συμμετοχής των οποίων 
επιχορηγήθηκε εξ’ ολοκλήρου από το Σύνδεσμο. H 
συμμετοχή προσφέρθηκε δωρεάν, μέσω της προσφοράς 
του Συνδέσμου προς τα μέλη του. Σημειώνεται επίσης 
ότι ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να προσφέρει τα πιο πάνω 
μαθήματα δωρεάν, μία φορά τον χρόνο, προς όλα τα 
μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν. 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019 

Πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 στο 
οίκημα του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού 
η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. 

Κατά τη διάρκεια της, έγινε απολογισμός του έργου του 
Συνδέσμου από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ Γιάννη Μαρκίδη 
για το έτος 2018 καθώς παρουσιάσθηκαν επίσης από τον 
κ. Γιάννο Ιωάννου, εκ μέρους του Ελεγκτικού Γραφείου 
P.K.F. Savvides & Co. ltd, οι ελεγμένοι λογαριασμοί και η 
οικονομική έκθεση της χρονιάς που πέρασε. 

Μετά την έγκριση των πιο πάνω ακολούθησε συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων για τα διάφορα 
θέματα/προβλήματα που αντιμετωπίζει το επάγγελμα 
με ιδιαίτερη έμφαση στις διαβουλεύσεις που γίνονται 
για την επικείμενη ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης 
στην οικοδομική βιομηχανία και ειδικότερα τη 
θεσμοθέτηση βασικών προνοιών της Σύμβασης που 
αφορούν τα ωφελήματα των εργοδοτουμένων στον 
κλάδο. 

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. επιθυμούν να 
εκφράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλα τα μέλη 
που παρευρέθηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, 
στέλνοντας ταυτόχρονα και το μήνυμα σε όλους ότι θα 
συνεχίσει τις προσπάθειες του για επίλυση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος και θα 
εργαστεί όπως πάντα με ζήλο και επιμονή για καλύτερη 
και πιο ενδελεχή ενημέρωση με στόχο την υπεράσπιση 
των καλώς νοουμένων συμφερόντων όλων των 
συναδέλφων. 

  

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.  

«Συναρμολόγηση Αποσυναρμολόγηση Σκαλωσιών» σε 
συνεργασία με το Κέντρο Παραγωγικότητας «ΚΕΠΑ». 

«Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών / Πρώτες Βοήθειες στην 
Εργασία First Aid at Work (F.A.W.) σε συνεργασία με το 
Σύνδεσμο και Τάγμα Αγίου Ιωάννη. 

Την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 και ώρα 6.00μ.μ. 
πραγματοποιήθηκε με πλήρη επιτυχία η Τελετή 
Απονομής Πιστοποιητικών, στις Εργοληπτικές Εταιρείες 
και στο προσωπικό τους που έλαβαν μέρος στα πιο 
πάνω προγράμματα. Η Τελετή πραγματοποιήθηκε στο 
Οίκημα του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού. 

Στην τελετή παρευρέθησαν και χαιρέτησαν επίσημοι 
προσκεκλημένοι από τον χώρο, του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας Λεμεσού, Τ.Ε.Ε. και ανώτεροι 
προϊστάμενοι του Κέντρου Παραγωγικότητας, ΚΕ.ΠΑ, 
καθώς και οι Εκπαιδευτές των δύο προγραμμάτων ως 
ακολούθως: 

κ. Ανδρέας Αρναούτης (Εκπαιδευτής του Κέντρου 
Παραγωιγότητας) 
κ. Αντρέας Πολυδώρου (Προϊστάμενος Εργαστηρίου 
Κέντρου Παραγωγικότητας) 
κ. Κύπρος Κύπρου (Προϊστάμενος Ανώτερος 
Επιθεωρητής Εργασίας) 
κ. Ευάγγελος Η. Σωκράτους (Ανώτερος Επιθεωρητής 
Εργασίας). 
κ. Γιάννος Πουργούρης (Εκπαιδευτής Τάγματος Αγίου 
Ιωάννη) 

 
 



 

 

 

  

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και της 
στήριξης των μαθητών, σε κλάδους του 
Κατασκευαστικού Τομέα, ο Σύνδεσμος Εργολάβων 
Οικοδομών Λεμεσού συνέχισε και φέτος το θεσμό των 
βραβεύσεων άριστων μαθητών, με την επίδοση 
χρηματικών βραβείων αλλά και τιμητικής πλακέτας. Τα 
βραβεία απονεμηθήκαν στους άριστους στο ήθος και 
την επίδοση τελειόφοιτους μαθητές της Β’ Τεχνικής 
Σχολής σύμφωνα με την κατάταξη της Βαθμολογίας 
τους: 

 Ανδρέου Λυσιμάχη - Κλάδος Πολιτικής Μηχανικής 
και Αρχιτεκτονικής, Θεωρητική Κατεύθυνση – 
βραβείο €200 και 

 Ιωάννου Ανδρέας - Κλάδος Δομικών Έργων και 
Κατασκευών, Πρακτική Κατεύθυνση – βραβείο €200 

Η τελετή αποφοίτησης πραγματοποιήθηκε στις 27 
Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη στη Β΄ Τεχνική Σχολή 
Λεμεσού. 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Ε.Ο.Λ.  (28 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2019). 

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διεξήχθηκαν ομαλά. 
Ομόφωνα οι σύνεδροι ενέκριναν το Προσχέδιο Νόμου 
με Τίτλο “O περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική 
Βιομηχανία (Βασικοί όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2019”. 

 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2019 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη 
αιμοδοσία του Συνδέσμου Εργολάβων Λεμεσού για το 
έτος 2019. Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς 
όλο το κόσμο που στήριξε την συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία μιας και η προσφορά προς το κοινωνικό 
σύνολο αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του 
συνδέσμου. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τις κυρίες, Σύλια Ομήρου, Άννα 
Φωτίου, Άντρη Χριστοδούλου, Λένια Μιχαήλ, Ραφαέλα 
Στυλιανού που προσφέρουν κάθε χρόνο εθελοντικά το 
χρόνο τους για το σκοπό αυτό. 

Ανάμεσα στις εργοληπτικές εταιρείες που συμμετείχαν 
στην επιτυχία του θεσμού και τις οποίες ευχαριστεί ο 
σύνδεσμος συγκαταλέγονται οι F.G. Fotiou Developers & 
Constructions Ltd, Γεώργιος Σοφοκλέους Οικοδομικές 
Κατασκευές Λτδ, , Andreas Shaelis Constructions Ltd, 
AΝ.Ο (Constructions & Developers) Limited, Ευστρατίου 
Τάσος Ν., P. Yiatros Properties,  Εργοληπτική Εταιρεία 
Φλουρέντζος Χριστοδούλου & Υιοί Λτδ, Εργοληπτική 
Επιχείρηση Ιάκωβος Λαός & Υιοί Λτδ, Charis K. Ioannou & 
Son Constructions Limited, M. Νεοφύτου & Δ. 
Μαυρομούστακος Λτδ, Εργοληπτική Εταιρεία 
Σωφρονίου & Νικολάου Λτδ., Μιχάλης Λεωνίδα & Υιοί  

Λτδ, Μ. Γ. Αρναούτης & Υιός Εργοληπτική Εταιρεία Λτδ 
και Markides Brothers (Constructions Limited). 

Ενώ, οι Εργοληπτικές  εταιρείες που είχαν την 
μεγαλύτερη  συμμετοχή  στη φετινή αιμοδοσία είναι οι 
ακόλουθες: F.G. Fotiou Developers & Constructions Ltd., 
AN.O. (Constructions & Developers) Limited, P. Yiatros 
Properties. 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΣΕΟΚ  

Πραγματοποιήθηκε στις 16.07.2019 στο οίκημα της 
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών 
Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση της ΟΣΕΟΚ, ενώπιον της οποίας υποβλήθηκε 
για έγκριση Προσχέδιο Νόμου με Τίτλο “O περί 
Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί 
όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2019”. 

Το πιο πάνω Προσχέδιο Νόμου, εγκρίθηκε ομόφωνα από 
την έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία εξουσιοδότησε 
τη Διαπραγματευτική της Επιτροπή να προχωρήσει στα 
τελικά στάδια της διαδικασίας για τη συνομολόγηση της 
νέας Συλλογικής Σύμβασης. 

Οι βασικές πρόνοιες που προβλέπεται να εφαρμόζονται 
από τους εργολάβους και όλους τους εργοδότες, που 
δραστηριοποιούνται σε Οικοδομικές Εργασίες, για τις 
ειδικότητες εργαζομένων που καλύπτονται από τη 
Συλλογική Σύμβαση της Οικοδομικής Βιομηχανίας 
αφορούν:  

• τις ώρες Εργασίας και τις Υπερωρίες 

• τις Γιορτές / Αργίες  

• το Ταμείο Προνοίας, και 

• το Φιλοδώρημα. 

 

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Ο.Λ. – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Μπαίνοντας στον δέκατο (10) χρόνο ζωής του οικήματος, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε προκήρυξη 
διαγωνισμού στις 27 Ιουνίου με σκοπό την επιδιόρθωση 
και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του. Την 
επιμέτρηση, την αξιολόγηση των προσφορών και γενικά 
τη Διαχείριση του έργου μέχρι και την συμπλήρωση του, 
την έχει αναλάβει το Γραφείο του Επιμετρητή 
Ποσοτήτων κ. Μαρίνου Παναγιωτίδη. Την επίβλεψη των 
εργασιών επιδιόρθωσης και συντήρησης έχει αναλάβει ο 
αρχιτέκτονας κ. Ζήνωνας Ποταμίτης, του οποίου 
ζητήθηκε να ετοιμάσει και σχέδιο για τη βιβλιοθήκη του 
Συνδέσμου. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Ήδη έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση την Τρίτη 23 
Ιουλίου 2019 στα  γραφεία του Συνδέσμου, μεταξύ του 
κ. Μαρίνου Παναγιωτίδη και των ενδιαφερόμενων 
προσφοροδοτών, στην οποία έτυχαν σχετικής 
ενημέρωσης, και διευκρίνισαν τα όποια ερωτήματα τους 
πριν την υποβολή της προσφοράς τους που ορίσθηκε για 
τις 29 Ιουλίου 2019. Οι εργασίες αναμένεται να 
ξεκινήσουν την 2α Σεπτεμβρίου 2019 και να 
ολοκληρωθούν όχι αργότερα από τη 31η Οκτωβρίου 
2019. 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΣΕΟΛ 

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για δημιουργία 
λογοτύπου του ΣΕΟΛ που είχε προκηρυχτεί στις 05 
Νοεμβρίου 2018 σε συνεργασία με το Τμήμα 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ. Μετά την 
Συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου 2019 
το Δ.Σ. αποφάσισε όπως ανακηρύξει νικήτρια του 
διαγωνισμού την Μαρίνα Παναγιώτου για να 
προχωρήσει στην δημιουργία του νέου λογότυπου του 
Συνδέσμου. 

Η απονομή των βραβείων των 2 τελευταίων φιναλίστ 
πραγματοποιήθηκε σε συνεδρία στις 23 Ιουλίου το 
χρηματικό ποσό των €350,00 δόθηκε στη νικήτρια και το 
χρηματικό ποσό των €200,00 στη φιναλίστ, Μυροφόρα 
Αλεξάνδρου. 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι εν όψει των καλοκαιρινών 
διακοπών τα γραφεία του Συνδέσμου θα είναι κλειστά 
από τις 3 μέχρι 25 Αυγούστου συμπεριλαμβανομένων 
των πιο πάνω ημερών.  

Καλό Καλοκαίρι!!! 


