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23 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΥΚ 

Έκθεση πεπραγμένων για την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Νοεμβρίου 2014 

Από τον πρόεδρο του ΔΣ ΣΑΥΚ 

28 Νοεμβρίου 2014 

Αγαπητοί φίλες, φίλοι και μέλη του ΣΑΥΚ 

1. Εισαγωγή 

Εκ μέρους του ΔΣ του ΣΑΥΚ σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας και με χαρά σας καλωσορίζω 
στη σημερινή μας συνάντηση. Σε κάθε τέτοια συνάντηση παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και τα 
πεπραγμένα της περιόδου από την προηγούμενη γενική συνέλευση, όπως επίσης και τα οικονομικά του 
Συνδέσμου. Επίσης, αναμένουμε την κριτική, τις εισηγήσεις και προτάσεις σας για τις ενέργειες του 
χρόνου που πέρασε και για τις μελλοντικές ενέργειες και προοπτικές του Συνδέσμου, ακόμα και σήμερα 
έστω και αν δεν έχουν υποβληθεί τέτοια θέματα έγκαιρα. 

Από την αρχή όραμά μου και του νέου ΔΣ, ήταν και είναι να εργαστούμε με περισσότερη διαφάνεια, 
δημοκρατία και συμμετοχή των ιδίων των μελών που αποτελούν τον Σύνδεσμο. Στοχεύουμε δηλαδή 
στην ενδυνάμωση της παρουσίας και επιρροής του Συνδέσμου και των μελών του. Η συνεχής 
επιμόρφωση και επαγγελματική δραστηριότητα και συμπεριφορά του ΔΣ και των μελών θα βοηθήσει 
στην προαγωγή των εν λόγω οραμάτων και στόχων. 

Μέσα από την επαφή που είχα με μέλη του Συνδέσμου γενικά αλλά και στην επιτροπή εκπαίδευσης 
διαπίστωσα, ευθύς εξαρχής, δύο απλά πράγματα. Πρώτον, ότι υλοποιούμε  πολλά επιμορφωτικά 
προγράμματα για θέματα ασφάλειας και σχεδόν καθόλου για θέματα επαγγελματικής υγείας και 
υγιεινής. Δεύτερον, Τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι κυρίως εισαγωγή στις θεματικές ενότητες, 
εκτός ίσως από το ‘Nebosh International Certificate’. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που αρχίσαμε να 
υλοποιούμε τέτοια προγράμματα. Το ΔΣ πήρε ήδη απόφαση ότι το επόμενο SFESE θα είναι 
αφιερωμένο στην επαγγελματική υγεία και υγιεινή. 

Ευχαριστώ τα μέλη του ΔΣ για την έντονη προσπάθεια που καταβάλλουν, από τον προσωπικό τους 
χρόνο για την προώθηση των στόχων του Συνδέσμου. 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Διευθυντή και τα στελέχη του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για την βοήθεια και την άριστη συνεργασία που είχαμε τον χρόνο που πέρασε. 

Ο χρόνος που πέρασε ήταν δύσκολος για όλους μας. Η οικονομική ύφεση επηρεάζει αρνητικά όλους 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αρνητικά επηρεάζει και την επαγγελματική δραστηριότητα των μελών 
μας. Όμως δεν αποτελεί δικαιολογία για κανένα από εμάς να αφήσουμε να ατονήσουν οι προσπάθειες 
μας για πρόληψη των κινδύνων. Οι νομικοί, ηθικοί και οικονομικοί λόγοι για δράση, πρέπει να είναι 
αυτονόητοι για κάθε επαγγελματία στην ασφάλεια και υγεία στην εργασία. 

Παραθέτω πιο κάτω τα πεπραγμένα του Συνδέσμου για την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Νοεμβρίου 
2014.  

2. Δραστηριότητες 

 

2.1 Συνεδρίες 

Το ΔΣ συνήλθε μέχρι σήμερα, από τον Νοέμβριο 2013 σε 11 τακτικές και έξι έκτακτες συνεδρίες στα 

πλαίσια των υποχρεώσεων του για εκτέλεση του έργου που είχε να επιτελέσει. Η συμμετοχή των μελών 

του ΔΣ ήταν σχεδόν πάντα καθολική και οποιαδήποτε απουσία ήταν δικαιολογημένη.  

2.2 Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
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Ο ΣΑΥΚ πραγματοποίησε με επιτυχία το Σάββατο 22/3/2014, εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοτάξιο 
κατασκευής του Λιμενοβραχίονα  της “Vttv Vasilico” στην περιοχή Βασιλικού. Οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο και το σύστημα ασφάλειας και υγείας που 
εφαρμόζεται. Επίσης ξεναγήθηκαν στους χώρους κοντά στο εργοτάξιο και έγινε μια παραγωγική 
συζήτηση. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Αιμίλιο Θεοδοσίου μέλος μας και Λειτουργό Ασφάλειας του 
εργολάβου και τους συνάδελφους του για την θερμή φιλοξενία. 

  

2.3. Ημερίδες/σεμινάρια 

 

Ημερίδα με τίτλο: ‘Risk Communication’ 

 

Ο ΣΑΥΚ, στις 29/5/2014 πραγματοποίησε με επιτυχία ημερίδα με θέμα : “Risk Communication”. Η 

ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε χώρο που ευγενώς μας παραχώρησε το Ευρωπαïκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου (EUC) το οποίο και θερμά ευχαριστούμε. Ομιλητής ήταν ο Dr. Jan M. Gutteling, Scientific 

Collaborator EUC, Co-Director of EUC-CERISE and Associate Professor of Crisis and Risk 

Communication at Twente University (NL). Στην ημερίδα συμμετείχαν και μη μέλη μας και έγινε μια 

πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. 

 

Ημερίδα με τίτλο: ‘Βιολογικοί Παράγοντες στο Χώρο Εργασίας, Ποιότητα Αέρα Εσωτερικού Χώρου 

και ο ρόλος του Συμβούλου Ασφάλειας και Υγείας’ 

Ο ΣΑΥΚ, στις 26/6/2014 πραγματοποίησε με επιτυχία ημερίδα με θέμα ‘Βιολογικοί Παράγοντες στο 

Χώρο Εργασίας, Ποιότητα Αέρα Εσωτερικού Χώρου και ο ρόλος του Συμβούλου Ασφάλειας και 

Υγείας’. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Α.ΤΗ.Κ. στη 

Λευκωσία. Τον χώρο ευγενώς παραχώρησε η Α.ΤΗ.Κ την οποία και θερμά ευχαριστούμε. Ομιλητές 

ήταν ο Δρ Αθανάσιος Αθανασίου, Σύμβουλος Ιατρός Εργασίας Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Γιάννος Κουδουνάρης Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας και ο κ. 

Σταύρος Λάμπρου πρόεδρος ΔΣ ΣΑΥΚ. Τους συνάδελφους από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

ευχαριστούμε θερμά. 

Επανάληψη ημερίδας με τίτλο: ‘Βιολογικοί Παράγοντες στο χώρο εργασίας, Ποιότητα αέρα 

εσωτερικού χώρου και ο ρόλος του Σύμβουλου Ασφάλεια και Υγείας’ 

Ο ΣΑΥΚ, στις 25/09/2014 συνδιοργάνωσε με το ΤΕΠΑΚ επανάληψη της ημερίδας “ Βιολογικοί 

Παράγοντες στο Χώρο Εργασίας, Ποιότητα Αέρα Εσωτερικού Χώρου και ο ρόλος του Συμβούλου 

Ασφάλειας και Υγείας’. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε χώρο που ευγενώς παραχώρησε το 

ΤΕΠΑΚ, δηλαδή στο Αμφιθέατρο ‘Πεύκιος Γεωργιάδης’, κτίριο ‘Ανδρέας Θεμιστοκλέους’ στη Λεμεσό. 

Οι ομιλητές ήταν οι ίδιοι με την προηγούμενη παρουσίαση. Οι παρουσιάσεις όπως και άλλο σχετικό 

με το θέμα υλικό βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. 

Η ημερίδες (εσπερίδες) είχαν μεγάλη επιτυχία κυρίως γιατί διαπιστώθηκε το ενδιαφέρον των 

συμμετεχόντων για τα θέματα που παρουσιάστηκαν και έγινε μια παραγωγική και ενδιαφέρουσα  

συζήτηση προς όφελος όλων. Συμμετείχαν επαγγελματίες από τον χώρο της υγείας, των 

υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα. 

3. Περιοδικό Ασφάλεια και Υγεία/ Τρίπτυχο Συνδέσμου 

Εκδώσαμε το τεύχος 36 του περιοδικού που ήταν μια χρονοβόρα και επίπονη προσπάθεια για την 

πραγματική του αναβάθμιση. Προσωπική μου άποψη είναι ότι η διαφορά από τις μέχρι τώρα 

εκδόσεις είναι μεγάλη και το αποτέλεσμα πολύ καλύτερο. Ευχαριστούμε θερμά την συντακτική 

επιτροπή κ. Μαρίνα Κουγιάλη, κ. Όλγα Νικολαïδου, κ. Μίμη Θεοδότου και κ. Μαρία Θεοχαρίδου για 

την προσπάθεια και το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε επίσης όσους συνεισέφεραν με άρθρα και άλλη 

ύλη για το ψηλό επίπεδο. Οι διαφημίσεις απέφεραν €1550 σε σύγκριση με €1143 στο προηγούμενο 
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τεύχος και γι΄αυτό ευχαριστούμε θερμά όσους διαφημίστηκαν. Ο ΣΑΥΚ επιβαρύνθηκε με €1190 σε 

σύγκριση με €600 - €900 για τα προηγούμενα τεύχη. Έχω την άποψη ότι η διαφορά των περίπου 

€400 μπορεί να μειωθεί. Όμως, δεν θα αργήσει η ώρα που θα καταργηθεί η χάρτινη έκδοση. 

Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη ο επανασχεδιασμός του τρίπτυχου μέσα από το οποίο ο αναγνώστης 

θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον ΣΑΥΚ.  

4. Εκπροσώπηση ΣΑΥΚ 

4.1. Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας/Τεχνικές επιτροπές του Εργατικού Συμβουλευτικού 

Σώματος 

Ο ΣΑΥΚ εκπροσωπήθηκε, σχεδόν με όλα τα μέλη του ΔΣ, σε πολλές σχετικές συνεδρίες και 

δώσαμε απόψεις για πολλά νέα ή τροποποιητικά νομοθετήματα και κώδικες πρακτικής. 

4.2 Υπογραφή της Νέας Στρατηγικής της Κύπρου σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία κατά 

την περίοδο 2013-2020 από τα Μέλη του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας 

Ο πρόεδρος υπέγραψε το κείμενο της εν λόγω Στρατηγικής εκ μέρους του Συνδέσμου. 

4.3. Συμμετοχή ΣΑΥΚ στις συνεδρίες του ENSHPO (Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Επαγγελματικών Συνδέσμων 

στην Ασφάλεια και την Υγεία) 

Ο ΣΑΥΚ εκπροσωπείται πλέον από το μέλος του ΔΣ κ. Μαρίνα Κουγιάλη μετά από την σχεδόν 

δεκαετή και παραγωγική εκπροσώπηση από το μέλος και πρώην πρόεδρο κ. Άθω Χαραλάμπους. 

Τα νεώτερα είναι ότι οριστικοποιείται το πλαίσιο των προσόντων και των γνώσεων που πρέπει να 

έχουν οι επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας και υγείας.  

4.4. Συμμετοχή ΣΑΥΚ στη Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων που διοργανώθηκε από το ΤΕΕ  στις 

30/04/2014. 

Ο γραμματέας και το μέλος του ΔΣ κ. Μ. Θεοδότου εκπροσώπησαν τον Σύνδεσμο στην εν λόγω 
συνάντηση. Ενημέρωσαν για την πρόθεση του ΣΑΥΚ να πραγματοποιήσει, ηλεκτρονικά, έρευνα (on 
line research) για το εργασιακό άγχος με ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο και με την 
αφιλοκερδή υποστήριξη της εταιρείας ‘Kratis Trading Consulting’ η οποία εξειδικεύεται σε τέτοιου 
είδους έρευνες και την οποία ευχαριστούμε θερμά. 
Στην συνέχεια το ΔΣ αποφάσισε όπως προχωρήσει ο ΣΑΥΚ στην πραγματοποίηση της έρευνας 
αυτής.  
 

4.5. Συμμετοχή ΣΑΥΚ στο «ΧΧ Παγκόσμιο Κογκρέσο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία», στις 24 – 

27/8/2014 στην Φρανκφούρτη 

Ο ΣΑΥΚ εκπροσωπήθηκε στο εν λόγω συνέδριο από τα μέλη του ΔΣ κ. Όλγα Νικολαïδου και κ. 

Μαρίνα Κουγιάλη. Σχετική αναφορά υπάρχει στο περιοδικό ‘Ασφάλεια και Υγεία’ τεύχος 36, 

Σεπτέμβριος 2014. 

4.6. Συμμετοχή ΣΑΥΚ στο σεμινάριο EU – OSHA για ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην Ευρώπη, 16 – 17 

Οκτωβρίου 2014, Βρυξέλλες 

Συμμετείχε ο πρόεδρος του ΣΑΥΚ εκπροσωπώντας τους κοινωνικούς εταίρους. Σκοπός του 

σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστούν έρευνες και εκθέσεις καθώς και πρακτικές εμπειρίες εφαρμογής 

στρατηγικών, εργαλείων αξιολόγησης, εκτίμησης και αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων 

στην εργασία. Σκοπός ήταν επίσης, να συζητηθούν σε γενικό επίπεδο, οι εθνικές στρατηγικές. 

Παραδόθηκε σχετική έκθεση στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και τα μέλη του ΔΣ του ΣΑΥΚ για 

αξιοποίηση. Το κόστος συμμετοχής ήταν εξ ολοκλήρου επιχορηγημένο από τους οργανωτές. 

5. Συνεργασίες 
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5.1. Συνεργασία με το Ευρωπαïκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Το ΔΣ συναντήθηκε στις 23/1/2014 με τους Δρ Γιώργο Μπούστρα (Associate Professor EUC) και κ. 

Λέανδρο Νικολαΐδη εκπροσώπους του εν λόγω πανεπιστημίου και μέλη μας. Στην εν λόγω 

συνάντηση συμφωνήθηκε όπως οι δύο οργανισμοί βρίσκονται σε επικοινωνία και συνεργάζονται 

όπου συμφωνηθεί για αμοιβαίο όφελος. 

Ο ΣΑΥΚ προσκλήθηκε και συμμετέχει με το μέλος του ΔΣ κ. Όλγα Νικολαΐδου στο Συμβουλευτικό 

Σώμα του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Occupational Safety and Health (MOSH) του εν 

λόγω πανεπιστημίου. Το ΔΣ του ΣΑΥΚ αποφάσισε ομόφωνα να προσφέρει σε ένα πλήρες μέλος 

του μερική υποτροφία (50%) για την παρακολούθηση του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος. 

5.2. Συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) και τον Κυπριακό Οργανισμό 

Πιστοποίησης (ΚΕΠ) 

Ο ΣΑΥΚ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον CYS οι κυριότερες πρόνοιες του οποίου είναι: 

 Έκπτωση / Ειδική τιμή στα εκπαιδευτικά προγράμματα CYS και ΚΕΠ προς τα μέλη του 

ΣΑΥΚ. 

 Προώθηση ενημερωτικού υλικού, εκδόσεις και ενημερωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις του CYS 

στα μέλη του Συνδέσμου και αντίστροφα. 

 Έκπτωση σε πρότυπα ή πακέτα προτύπων που έχουν άμεση σχέση με θέματα ασφάλειας 

και υγείας για τα μέλη του ΣΑΥΚ. 

 Ενημέρωση των Μελών του ΣΑΥΚ για του τρόπους συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή και διεθνή 

τυποποίηση. Υπάρχει σχέδιο χορηγίας €500/ταξίδι μέχρι δύο ταξίδια το χρόνο για τους 

εθνικούς αντιπροσώπους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.  

5.3. Συνεργασία με Τουρκοκυπριακό Σύνδεσμο (Ίδρυμα ‘Tasova’) 

Η προσπάθεια συνεργασίας άρχισε από το προηγούμενο ΔΣ. Είμαστε σε επαφή με ομάδα του ΔΣ 

του εν λόγω Ιδρύματος και μελετούμε τρόπους συνεργασίας στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην 

εργασία. Έχουμε πραγματοποιήσει δυο συναντήσεις μεταξύ μας για συζήτηση θεμάτων κοινού 

ενδιαφέροντος και προώθηση των εν λόγω θεμάτων. Προσπαθούμε να ενημερωθούμε και να 

βοηθήσουμε όπου μπορούμε με τεχνογνωσία.  

6. Δεσμεύσεις και αποφάσεις ΔΣ 

6.1. Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) 

Πρόκειται για εισήγηση εισαγωγής νέου προγράμματος εκπαίδευσης στην επαγγελματική ασφάλεια και 

υγεία στα ΜΙΕΕΚ που μας ήλθε μέσω του προηγούμενου προέδρου του ΣΑΥΚ κ. Χριστόφορου 

Θεοφίλου. Στις 25/9/2014 ο γραμματέας και ο πρόεδρος του ΣΑΥΚ είχαμε συνάντηση στο Υπουργείο 

Παιδείας με τον Διευθυντή των ΜΙΕΕΚ. Μας ζητήθηκε και δεσμευτήκαμε να υποβάλουμε εισήγηση για 

την δομή και τους εκπαιδευτές του διετούς αυτού προγράμματος μέχρι τις αρχές του 2015 για να 

υποβληθεί στο ΔΣ των ΜΙΕΕΚ. Τα ΜΙΕΕΚ είναι συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και λειτουργούν από 

το 2013. Φαίνεται ότι υπάρχουν άλλες πιεστικές προτεραιότητες εκπαίδευσης/κατάρτισης, όμως η δική 

μας προσδοκία είναι όπως το πρόγραμμα περιληφθεί στο σύντομο μέλλον. 

6.2. Συνέδριο Ευρωπαïκού Πανεπιστημίου Κύπρου για την πυρασφάλεια 

Το συνέδριο προγραμματίστηκε για τις 16 – 18/6/2015. O ΣΑΥΚ θα είναι χορηγός και συμμετέχει στην 

Οργανωτική Επιτροπή. Η χορηγία θα είναι €1500 και τα μέλη του ΣΑΥΚ θα πληρώσουν €60 αντί €250 

που είναι η κανονική τιμή, με δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα γεύματα και στο ‘Gala Dinner’. 

7. Πρόγραμμα Nebosh International Certificate 
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Αρχές Ιουνίου 2014, είχε εγκριθεί το πρόγραμμα από το Νebosh για ακόμα τρία χρόνια και θα 

συνεχιστεί η συνεργασία με το Intercollege για τη υλοποίησή του. Το Nebosh ενέκρινε τους εξής 

εκπαιδευτές: Nicholas Ross-Clunis, Σταύρος Λάμπρου, Σπύρος Σπύρου, Ξένιος Αντωνίου και Θωμάς 

Ευαγγέλου. 

Λόγω της καθυστέρησης στην έγκριση του προγράμματος από το Nebosh του Ηνωμένου Βασιλείου, 

δεν ήταν δυνατό να υλοποιηθεί εντός του 2014, αφού η έγκριση που δόθηκε από την ΑνΑΔ για 

επιχορήγησή του αφορούσε στο πρώτο εξάμηνο του 2014 μόνο. 

Η διαδικασία έγκρισης ήταν χρονοβόρα και επίπονη κυρίως γιατί είχε λήξει και η πιστοποίηση του 

Intercollege από το Nebosh, ως εξεταστικό κέντρο. 

Το εν λόγω πρόγραμμα υποβλήθηκε τον Οκτώβριο 2014 στην ΑνΑΔ, από το Intercollege ως Κ.Ε.Κ 

πλέον σύμφωνα με την νέα πολιτική της ΑνΑΔ, για υλοποίηση το πρώτο εξάμηνο 2015. Θα υποβληθεί 

και για το δεύτερο εξάμηνο 2015. 

8. Έρευνα για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και το άγχος στο κυπριακό εργασιακό 

περιβάλλον 

Ο Σύνδεσμος διεξάγει διαδικτυακή (on line questionnaire) έρευνα για την γενική κατάσταση σχετικά με 

τους εν λόγω κινδύνους ώστε να παραχθούν στοιχεία και δεδομένα για την πραγματική εικόνα που 

επικρατεί στους χώρους εργασίας για αξιοποίηση από τους κοινωνικούς εταίρους. Η έρευνα εντάσσεται, 

ως συνεισφορά του Συνδέσμου, στα πλαίσια της σχετικής εκστρατείας 2014 – 2015 του Ευρωπαïκού 

Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Καλύπτει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, 

τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς και όλες τις επαρχίες. Επιστημονικός μας συνεργάτης στην 

έρευνα είναι η κ. Σταυρούλα Λέκα, Professor of Work, Health & Policy and Director of the Centre for 

Organizational Health & Development, University of Nottingham, UK. Το κόστος για τον Σύνδεσμο θα 

είναι μηδενικό και την έρευνα επιβλέπει το μέλος του ΔΣ κ. Μίμης Θεοδότου. Μέλη του ΔΣ 

παρουσίασαν την έρευνα σε εκπομπή του ραδιοσταθμού «Ο Λόγος» στις 15/11/2014. 

9. Διαγωνισμός για νέο εργαλείο OIRA για την εκπαίδευση στην Κύπρο 

Ο Σύνδεσμος κέρδισε τον διαγωνισμό για την ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου OIRA, στην Ελληνική 

γλώσσα, που αφορά την πρωτοβάθμια  και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο. Το έργο είναι 

αξίας €6800 και θα πρέπει να παραδοθεί σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου. Ο 

πρόεδρος και το μέλος του ΔΣ κ. Μίμης Θεοδότου δηλώθηκαν στο στάδιο των προσφορών ως οι 

εκπρόσωποι του Συνδέσμου που θα εκτελέσουν το έργο, λόγω προσόντων και εμπειρίας. Θα 

εργαστούν αφιλοκερδώς ώστε ο Σύνδεσμος να έχει εισόδημα πέραν του 50% της αξίας του έργου. 

Μέρος του έργου θα ανατεθεί σε μέλη του Συνδέσμου που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα 

επιλεγούν. 

10. Ενέργειες, θέσεις και απόψεις του ΣΑΥΚ για το ενεργειακό κέντρο στο Βασιλικό 

Μέσα στα πλαίσια της επιτροπής περιβάλλοντος του ΣΑΥΚ, συστάθηκε επιτροπή (ad-hoc) 

αποτελούμενη από τα μέλη κ. Σ. Σωτηρίου, κ. Α. Χαραλάμπους, κ. Χ. Θεοφίλου, κ. Γ. Θεοδότου και κ. Λ. 

Λοïζου για να εξετάσει την μελέτη (master plan) των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Ενέργειας για 

την περιοχή Βασιλικού. Η εν λόγω επιτροπή σύνταξε έκθεση, για τους προδιαγραφόμενους κινδύνους 

για την περιοχή, την οποία υπέβαλε στο ΔΣ. Το ΔΣ αφού συμφώνησε με το περιεχόμενο της έκθεσης 

την υπέβαλε στο αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας ως θέσεις και απόψεις του Συνδέσμου, μέσα στα 

πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήγε το εν λόγω Υπουργείο. 

Το ΔΣ έστειλε την εν λόγω έκθεση σε όλους τους αρμόδιους και ενδιαφερόμενους φορείς και την 

ανάρτησε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Η έκθεση υποβλήθηκε και στο Παγκύπριο Συμβούλιο 

Ασφάλειας για συζήτηση.  
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11. Ιστοσελίδα/Χώρος κοινωνικής δικτύωσης 

Όπως πιθανό να έχετε διαπιστώσει η ιστοσελίδα λειτούργησε στην νέα της μορφή. Είναι βέβαιο ότι 

χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία και βελτίωση. Οι προσπάθειες βελτίωσης θα συνεχιστούν με τον 

σημερινό σύμβουλο ή με άλλο. Ένα σημαντικό βήμα που έγινε αφορούσε την ψηφιοποίηση όλων των 

τευχών του περιοδικού τα οποία είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται  

άμεσα για όλα τα θέματα που μας αφορούν. Ευελπιστούμε ότι σύντομα με την εγγραφή όλων των 

μελών στον «χώρο μελών» θα μπορέσουμε να την αναβαθμίσουμε περισσότερο.  

Επίσης, έχουμε δημιουργήσει στο «Facebook» group με τίτλο ΣΑΥΚ με στόχο την άμεση προβολή των 

θεμάτων που απασχολούν τον Σύνδεσμο. Όσοι θέλετε μπορείτε να ενταχθείτε ως μέλη. 

12. Διάφορα ζητήματα και αποφάσεις 

Συστάθηκαν και λειτουργούν οι επιτροπές: Εκπαίδευσης, Λειτουργών Ασφάλειας και Υγείας, 

Κατασκευών, ΕΞΥΠΠ, Οδικής ασφάλειας, Τύπου και ενημέρωσης, Περιβάλλοντος. 

Το ΔΣ μελέτησε το ενδεχόμενο ο Σύνδεσμος να γίνει Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), όμως 

το κόστος της μόνιμης γραμματειακής υποστήριξης που απαιτείται είναι ψηλό. 

Ο Σύνδεσμος έχει αποκτήσει υπηρεσιακό τηλέφωνο με αριθμό 97762523 που χρησιμοποιεί ο 

γραμματέας. 

Είμαστε σε επαφή με καθηγητές και προγραμματίζουμε για τις αρχές του 2015 τα εξής σεμινάρια: 1) 

Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι, 2) Μεθοδολογίες αξιολόγησης της κατάστασης και της υπόλοιπης ασφαλούς 

ζωής μεταλλικών κατασκευών, εξοπλισμού υπό πίεση και ανυψωτικού εξοπλισμού, 3) Επαγγελματικός 

καρκίνος. 

Μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) ο ΣΑΥΚ θα 

υποστηρίξει τον Φωτογραφικό Διαγωνισμό που διοργανώνει ο ΣΠΟΛΜΗΚ με θέμα «Ασφάλεια στις 

Κατασκευές».  

Ο ΣΑΥΚ συμμετέχει στην εκστρατεία του IOSH με τίτλο «Working Together to beat Occupational 

Cancer» και μαζί με άλλους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς συμβάλλει στην προσπάθεια για 

καταπολέμηση του επαγγελματικού καρκίνου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 

ιστοσελίδα της εκστρατείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.notimetolose.org.uk. 

13. Η σημερινή εικόνα του Συνδέσμου (Μέλη) 

Ενεργά  Μέλη 

 Νοέμβριος 

2013 

Νέες  

Εγγραφές 

 

Διαγραφές 

Νοέμβριος 

2014 

Πλήρη 178 3 - 181 

Συνδεδεμένα 103 5 - 108 

Σύνολο 281 8 - 289 

Μη ενεργά μέλη 

Πλήρη - - - 46 

Συνδεδεμένα - - - 49 

Σύνολο - - - 95 

Γενικό Σύνολο 281 - - 289 

 

Όπως βλέπεται από τον πιο πάνω πίνακα, τα μη ενεργά μέλη είναι πολλά και θα πρέπει να 

εφαρμοστούν οι πρόνοιες του καταστατικού. Δηλαδή αποστολή συστημένης επιστολής και μετά 

διαγραφή. Οι πρόνοιες του καταστατικού για αυτή την διαδικασία πρέπει επαναξιολογηθούν, δηλαδή αν 

πράγματι η διαγραφή είναι παραγωγική λύση. 
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Έχουν αποταθεί και εγκριθεί ως μέλη τα ακόλουθα 8 άτομα (περίοδος 11/2013 – 11/2014). 

1.  Νιόβη Χαραλάμπους Π 

2.  Ιάκωβος Λεμεσιανού Σ 

3.  Ανδρέας Γρηγορίου Σ 

4.  Ευτυχία Νεοφύτου Σ 

5.  Δημήτρης Πιερούδης Σ 

6.  Αντώνης Σιαμαήλας Σ 

7.  Σολωμός Πέτσας Π 

8.  Γιώργος Ζαρβός Π 

 

14. Οικονομική κατάσταση 

Η οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου μέχρι 30/09/2014 που λήγει το οικονομικό έτος θα αναλυθεί 
πλήρως από την ταμία του ΣΑΥΚ κ. Φρόσω Μιχαηλίδου. 

15. Επίλογος 

Δεν είναι εύκολο να προσφέρεις υπηρεσίες στον Σύνδεσμο από τις θέσεις του ΔΣ. Τα θέματα της 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας είναι πολύπλοκα, δύσκολα και κάποιες φορές δύσκολα 
οριζόμενα. Επιπρόσθετα χρειάζεται να θυσιάζεις πολύ από τον προσωπικό σου χρόνο. Όσοι 
πρόσφεραν από θέσεις του ΔΣ το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Όμως αφού έχουμε επιλέξει αυτή την 
κατεύθυνση ή έστω μας έχει επιλέξει αυτή, είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμαστε με επαγγελματισμό. 

Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία είναι ένα από τα πιο διαθεματικά γνωστικά αντικείμενα. Κανονικά 
θα έπρεπε να έχουμε πολύ περισσότερα μέλη από τον περιοριστικό αριθμό γύρω στα τρακόσια. Η 
επικέντρωση και στα θέματα υγείας και υγιεινής, όπως ανάφερα και πιο πάνω, ενδέχεται να φέρει νέα 
μέλη από τομείς που μέχρι τώρα δεν είχαμε όπως είναι π.χ. το επάγγελμα του νοσηλευτή. 

Το κυριότερο ίσως μειονέκτημα που έχουμε απέναντι σε άλλους επαγγελματικούς συνδέσμους είναι η 
μειωμένη παρουσία ντόπιων εξειδικευμένων ομιλητών με ψηλά ακαδημαïκά προσόντα ή ερευνητική 
εμπειρία για αξιοποίηση π.χ. σε σεμινάρια και γενικότερα σε σύντομα προγράμματα επιμόρφωσης. 
Ήδη, όπως ανάφερα πιο πάνω, δημιουργούμε κανάλια επικοινωνίας με τέτοιου είδους 
εμπειρογνώμονες όπου είναι εφικτό, ώστε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις τους προς όφελος των μελών 
του ΣΑΥΚ. 

 

Ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σας παρουσία και την υπομονή να με ακούσετε. 

Σταύρος Λάμπρου 
Πρόεδρος ΔΣ ΣΑΥΚ 
 
28 Νοεμβρίου 2014 


