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Ιστοσελίδα Σ.Ε.Ο.Λ. 

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού, 

βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για 

την δημιουργία και λειτουργία της δικής του 

ιστοσελίδας. 

Το νέο «απόκτημα» του συνδέσμου, δημιουργήθηκε 

μέσα από σειρά εντατικών εργασιών, ούτως ώστε να 

μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μελών του, 

και όχι μόνο, και ευχόμαστε όπως το αγκαλιάσετε και το 

δείτε σαν ένα συμβουλευτικό μέσο από το οποίο θα 

μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα που 

απασχολούν την Οικοδομική Βιομηχανία, καθώς και για 

όλες τις εκδηλώσεις και τα σεμινάρια που διοργανώνει ο 

Σύνδεσμος μας, και όχι μόνο. 

Στη σελίδα μας μπορεί κάποιος να βρει όλα εκείνα που 

χαρακτηρίζουν την ιστορία του Συνδέσμου μας καθώς 

και την εξέλιξή του στην πορεία των χρόνων, μέσα από 

τις δράσεις και τη προσφορά του στο σύνολο των 

οργανωμένων εργολάβων της πόλης μας, καθώς και στο 

κοινωνικό σύνολο γενικότερα.  

Επίσης, μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τα τελευταία 

νέα που απασχολούν την Οικοδομική Βιομηχανία, μέσα 

από ανασκόπηση του τομέα, από ενημερωτικά δελτία, 

άρθρα, έρευνες, εκθέσεις πεπραγμένων, καθώς και 

αναφορές σε συναντήσεις και επαφές που 

πραγματοποιούνται από το Σύνδεσμο και την 

Ομοσπονδία με διάφορες υπηρεσίες και 

επαγγελματικούς φορείς.  

Μέσα από τη σελίδα μας, είστε σε θέση να ανατρέξετε 

σε όλους τους Νόμους και Κανονισμούς που σχετίζονται 

με το επάγγελμα, καθώς επίσης και να μένετε 

ενημερωμένοι για τις αλλαγές που γίνονται όσο αφορά 

τον κατασκευαστικό τομέα, όπως για παράδειγμα σε 

θέματα ασφάλειας και υγείας και στις αλλαγές στους 

διάφορους δείκτες (Δείκτης κατασκευαστικής 

βιομηχανίας, Δείκτης Εργατικών και Υλικών, Δείκτης 

τιμών βασικών υλικών κλπ). 

Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για όλα τα 

σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες που διοργανώνει ο 

Σύνδεσμος, προς ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών 

του. 

 

Είμαστε στην ευχάριστη, επίσης, θέση να σας 

αναφέρουμε ότι έχουμε δημιουργήσει νέο πεδίο, για 

καταχώρηση των στοιχείων των μελών μας, με στόχο την 

καλύτερη προβολή των οργανωμένων Εργοληπτών και 

την ευκολότερη αναζήτησή τους. 

Ως εκ τούτου, όσα μέλη δεν έχουν αποστείλει το έντυπο 

για συμπλήρωση των επικαιροποιημένων στοιχείων της 

εταιρείας τους, και επιθυμούν να το πράξουν, μπορούν 

να αποταθούν στα γραφεία του Συνδέσμου για 

περαιτέρω πληροφορίες, είτε τηλεφωνικώς στο 

25352586, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο 

info@seol-limassol.org.cy.   

Επίσης, μέσα από ειδικά διαμορφωμένο πεδίο της 

σελίδας μας, το οποίο ονομάζεται «Θέσεις Εργασίας», 

είστε σε θέση να αναρτάτε τις δικές σας αγγελίες που 

αφορούν στην εξεύρεση προσωπικού. 

Για την καταχώρηση των αγγελιών σας, καθώς και για 

περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος, μπορείτε 

να αποτείνεστε στα γραφεία του Συνδέσμου. 

Η σελίδα μας βρίσκεται σε λειτουργία από τις αρχές του 
Δεκεμβρίου 2017 και μπορείτε να την επισκεφθείτε 

μέσα από το σύνδεσμο: www.seol-limassol.org.cy 

 

30ος Ετήσιος Χορός Συνδέσμου Εργολάβων 
Οικοδομών Λεμεσού 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλούμε και φέτος για 

30η χρονιά στον Ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Χορό του 

Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού. 

Ο χορός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 

Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 8.30μ.μ στο ξενοδοχείο Four 

Seasons. 

Με τη δική σας ενεργό συμμετοχή η εκδήλωση μας 

αναμένεται να σημειώσει, όπως κάθε χρονιά, ιδιαίτερη 

επιτυχία. 

 
Σας ενημερώνουμε ότι εν όψει των εορτών, τα γραφεία 
του Συνδέσμου θα παραμείνουν κλειστά από το 
Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και την Τρίτη 2 
Ιανουαρίου 2018. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!!  
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