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25η  Δηήζια Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηος ΑΤΚ 

Έκθεζη πεππαγμένυν για ηην πεπίοδο Νοεμβπίος 2015 – Νοεμβπίος 2016 
 

16 Ννεκβξίνπ 2016 

Αγαπεηνί πλάδειθνη,  

Διζαγυγή 

Δίλαη κε ηδηαίηεξε ραξά θαη επραξίζηεζε πνπ ζαο θαισζνξίδσ όινπο ζηε ζεκεξηλή εηήζηα Γεληθή 
πλέιεπζε ηνπ πλδέζκνπ καο πνπ ζεκαηνδνηείηαη θαη από ηα 25 ρξόληα δξαζηεξηνπνίεζεο θαη 
ελεξγήο εκπινθήο ηνπ ζηα ζέκαηα Αζθάιεηαο, Τγείαο θαη Πεξηβάιινληνο.  

Ο ΑΤΚ, όπσο γλσξίδεηε, ηδξύζεθε ζηε Λεπθσζία ην επηέκβξην ηνπ 1991 θαη είλαη ν θαηεμνρήλ 
επηζηεκνληθόο / επαγγεικαηηθόο ζύλδεζκνο όζσλ αζρνινύληαη ελεξγά κε ηα ζέκαηα Αζθάιεηαο, 
Τγείαο θαη Πεξηβάιινληνο θαη έρνπλ θνηλό ζηόρν θαη όξακα ηνπο ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηόζν ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο όζν θαη ζην θνηλό 
γεληθόηεξα. Ηδηαηηέξα ελδηαθέξνλ απνηειεί ε πνιπκνξθία ησλ κειώλ ηνπ ΑΤΚ πνπ πξνέξρνληαη από 
δηάθνξα επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά πεδία θαη πνξεύνληαη ζπληνληζκέλα πξνο έλα θνηλό ζηόρν, 
ηελ πξναγσγή ηεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηνλ ηόπν καο.  

Μέζα από ηελ 25ρξνλε πνξεία ηνπ ν ΑΤΚ ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκό 
ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ηόζν ζηνπο εξγαζηαθνύ ρώξνπο όζν θαη ζην θνηλό γεληθόηεξα θαη 
δηθαησκαηηθά όινη καο ζα πξέπεη λα είκαζηε πεξήθαλνη γη απηό. 

Από ηελ αξρή όξακά καο, σο Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ήηαλ λα εξγαζηνύκε κε δηαθάλεηα θαη κέζα από 
δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο λα αμηνπνηήζνπκε ην έξγν πνπ κέρξη ζήκεξα παξάρζεθε από όια ηα 
πξνεγνύκελα Γ θαη λα ην εκπινπηίζνπκε θαη λα ην αλαβαζκίζνπκε πξνζθέξνληαο ζε όια ηα κέιε 
ηνπ ΑΤΚ ηε δπλαηόηεηα αληαιιαγήο εκπεηξηώλ θαη ηελ απόθηεζεο λέσλ γλώζεσλ.  

Με γλώκνλα, ινηπόλ, ηα πην πάλσ ραξάμακε ηελ πνξεία καο θαη εζηηάζακε ηηο πξνζπάζεηεο καο:  

 λα αλαπηύμνπκε ηε ζπλείδεζε Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ θνηλσλία καο, 

 λα επηηύρνπκε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ ζηηο δξαζηεξηόηεηέο καο,  

 λα πξνζθέξνπκε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή γλώζε ζηα ζέκαηα Αζθάιεηαο, Τγείαο θαη 
Πεξηβάιινληνο, 

 λα αλαπηύμνπκε ζπλεξγαζίεο κε άιινπο επαγγεικαηηθνύο θαη επηζηεκνληθνύο ζπλδέζκνπο 
θαζώο θαη αθαδεκατθά ηδξύκαηα γηα λα πξνσζήζνπκε ηα ζέκαηά καο , 

 λα ελδπλακώζνπκε ηε ζπλεξγαζία καο κε ην Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, 

 λα ζπκβάινπκε ζηε δηακόξθσζε εζληθήο πνιηηηθήο ζηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, 

 λα έρνπκε ελεξγή ζπκκεηνρή καο ζε Δπξσπατθά ώκαηα θαη Οξγαλώζεηο, 

 λα επηηύρνπκε ηελ εκπινθή καο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαζώο θαη Δπξσπατθά 
πξνγξάκκαηα  θαη πνιιά άιια.  

ηνλ ρξόλν πνπ πέξαζε ην Γ εξγάζζεθε ζθιεξά ηόζν ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηξνρνδξόκεζε ηεο 
πινπνίεζεο ησλ πην πάλσ ζηόρσλ, θαζώο επίζεο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ 
ΑΤΚ. Ωο εθ ηνύηνπ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο πξνο όια ηα κέιε ηνπ Γ γηα ηηο 
άνθλεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιαλ από ηνλ πξνζσπηθό ηνπο ρξόλν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ 
καο. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ θαη ην κέινο ηνπ Γ , Υξίζην Υξίζηνπ, πνπ γηα πξνζσπηθνύο 
ιόγνπο απερώξεζε από ην Γ γηα ηελ πξνζθνξά ζην δηάζηεκα πνπ δηεηέιεζε κέινο ηνπ Γ, θαη 
αληηθαηαζηάζεθε από ηνλ 1νλ επηιαρόληα, Πάξη Υξπζό.     
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Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηελ Δπηηξνπή Αλαζεώξεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ  πνπ ζπζηάζεθε 
από ηνπο πξώελ Πξνέδξνπο ηνπ ΑΤΚ γηα ην έξγν πνπ δηεηέιεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
αλαζεώξεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ καο, θάηη ην νπνίν ζα επηδηώμνπκε λα νινθιεξώζνπκε κέζα ζηνλ 
επόκελν ρξόλν.  

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη όια ηα κέιε ηνπ ΑΤΚ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο Δπηηξνπέο πνπ 
έρνπλ ζπζηαζεί θαη όζνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν ζπλέβαιαλ ζηηο πξνζπάζεηεο καο ζηνλ ρξόλν 
πνπ πέξαζε.  

Πην θάησ παξαζέησ ηα πεπξαγκέλα ηνπ πλδέζκνπ γηα ηελ πεξίνδν Ννεκβξίνπ 2015 – Ννεκβξίνπ 
2016.  

1. ΤΝΔΓΡΗΔ / ΤΝΑΝΣΖΔΗ 

 

1.1 ςνεδπίερ 

Σν Γ ζπζηάζεθε ζηηο 27 Ννέκβξην 2015 θαη κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 2016 παξαθάζηζε ζε 12 ηαθηηθέο 

θαη 4 έθηαθηεο ζπλεδξίεο ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ είρε λα 

επηηειέζεη. Ζ ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ήηαλ ζρεδόλ πάληα θαζνιηθή.  

1.2 ςνανηήζειρ με άλλοςρ θοπείρ  

 

ηηο 9 Ννεκβξίνπ 2016 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε ηελ Τπνπξγό Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θαη Αληηπξνζσπία ηνπ Γ απνηεινύκελε από ηνλ Πξόεδξν, ηελ Σακία θαη ην 

κέινο ηνπ Γ Μαξίλα Κνπγηάιε. ην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο παξνπζηάζηεθε ν ΑΤΚ , νη 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ, θαζώο επίζεο θαη νη κειινληηθνί ηνπ ζηόρνη.  

 

2. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ / ΔΚΓΖΛΩΔΗ 

 

2.1 Δκδήλυζη για κότιμο Βαζιλόπιηηαρ 

Ζ εθδήισζε γηα θόςηκν ηεο Βαζηιόπηηηαο είλαη κία θνηλσληθή εθδήισζε πνπ θαζηεξώζεθε ηα ηειεπηαία 

ρξόληα κε ζθνπό ην γεγνλόο απηό λα θαηαζηεί ε πξώηε εθδήισζε ηνπ έηνπο θαη αθεηεξία θνηλσληθήο 

ζπλεύξεζεο, αληαιιαγήο απόςεσλ θαη  αιιεινγλσξηκίαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ. Ζ 

εθδήισζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2016, ζην City Pride ζηε 

Λεπθσζία. ηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ πέξαλ ησλ 50 κειώλ ηνπ ΑΤΚ. Δπίζεο, καο ηίκεζαλ κε ηελ 

παξνπζία ηνπο, ν Γηεπζπληήο ηνπ ΣΔΔ, ν Πξόεδξνο ηνπ ΔΣΔΚ, ν Πξόεδξνο ην ΗΔΣ-Cyprus, θαη ν 

Πξόεδξνο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ  Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο Κύπξνπ.  

2.2 Δκπαιδεςηικέρ επιζκέτειρ 

 

Σν άββαην 19 Μαξηίνπ 2016 ν ΑΤΚ θαη ην Ηλζηηηνύην Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο Κύπξνπ (IET 

Cyprus Network) πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηνλ ρώξν εξγαζηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο - Βηβιηνζήθε «ηέιηνο Ησάλλνπ», ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Ζ 

επίζθεςε πεξηειάκβαλε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο πνπ 

εθαξκόδεηαη ζην εξγνηάμην, θαζώο θαη ελεκέξσζε γηα ην έξγν απηό. ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε 

μελάγεζε ζην εξγνηάμην. Δπραξηζηνύκε, ηδηαίηεξα ην κέινο καο θαη Τπεύζπλν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

ηνπ έξγνπ, Γηώξγν Γξεγνξίνπ, γηα ηε θηινμελία θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο επίζθεςεο. 
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2.3 Έπεςνερ / Μελέηερ 

 

2.3.1 Αζθαλείρ και Τγιείρ Υώποι Δπγαζίαρ για όλερ ηιρ Ζλικίερ 

 

Ο ΑΤΚ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ζέινληαο λα ζπκβάιεη ζηελ πξνώζεζε ησλ ζηόρσλ 

ηεο εθζηξαηείαο ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Αζθάιεηα θαη Τγεία (EU-OSHA), 

κε ζέκα «Αζθαιείο θαη Τγηείο Υώξνη Δξγαζίαο γηα όιεο ηηο Ζιηθίεο», δηεμάγεη ειεθηξνληθή έξεπλα ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (ΣΔΔ). 

Σα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ηα απνηειέζκαηα αλακέλεηαη λα ηύρνπλ επηζηεκνληθήο αλάιπζεο ώζηε λα 

εμαρζνύλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

 

2.4 Ζμεπίδερ / εμινάπια 

 

2.4.1 εμινάπιο Αζθαλούρ Οδήγηζηρ Μοηοζςκλέηαρ - σολείο Πόλευρ 

ηηο 6 Απξηιίνπ 2016 δηνξγαλώζεθε ζεκηλάξην  αζθαινύο νδήγεζεο κνηνζηθιέηαο ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Πνιπδύλακν Γεκνηηθό Κέληξν Λεπθσζίαο, ηε Λέζρε Μνηνζηθιεηηζηώλ Λεπθσζίαο «ΛΖΓΡΑ» θαη ηελ 

Κππξηαθή Αθαδεκία Μνηνζηθιέηαο.  

Σε δηάιεμε «εκηλάξην Αζθαινύο Οδήγεζεο Μνηνζηθιέηαο – ρνιείν Πόιεσο» παξνπζίαζαλ νη 

νκηιεηέο: Γηώξγνο νπιηώηεο θαη Αλδξέαο Φηιηππίδεο. Σν ζεκηλάξην παξαθνινύζεζαλ ην πξσί 

ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ην απόγεπκα ήηαλ αλνηθηό πξνο ην θνηλό. ην ηέινο ηεο εθδήισζεο 

απνλεκήζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο. Ζ εθδήισζε απηή 

επαλαιήθηεθε θαη ζηηο 2 Ννεκβξίνπ 2016 κε ηελ ίδηα επηηπρία. 

2.4.2 "Risks from Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN)" 

ηηο 11 Μαΐνπ 2016, ην Centre of Excellence in Risk and Decision Making ηνπ Δπξσπατθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη ν ΑΤΚ, ππό ηελ αηγίδα ηεο ΑΔ ηεο Πξέζβεηξαο ηεο Φηλιαλδίαο ζηελ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, δηνξγάλσζαλ εκεξίδα κε ζέκα "Risks from Chemical, Biological, Radiological 

and Nuclear (CBRN)".  

ηελ εκεξίδα είραλ πξνζθιεζεί θαη κίιεζαλ επηζηήκνλεο από ηε Φηλιαλδία, ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Κύπξν. Ζ εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ακθηζέαηξν Β ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη 

επηθεληξώζεθε ζηνπο θηλδύλνπο  ησλ Υεκηθώλ, Βηνινγηθώλ, Ραδηνινγηθώλ θαη Ππξεληθώλ απεηιώλ. 

2.4.3 Τγεία και Αζθάλεια ζηην Δπγαζία - Ανηίλητη ηυν Κινδύνυν και ο Ανθπώπινορ 

Παπάγονηαρ 

ηηο 28 Ματνπ 2016 ν ΑΤΚ ζπλδηνξγάλσζε κε ην Ηλζηηηνύηνπ Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο Κύπξνπ 

(ΗΔΣ Cyprus Network) θαη ην ΣΔΠΑΚ εκεξίδα κε ζέκα «Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία - Αληίιεςε 

ησλ Κηλδύλσλ θαη ν Αλζξώπηλνο Παξάγνληαο». 

Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κηήξην “Σάζνο Παπαδόπνπινο ηνπ Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηήκηνπ 

Κύπξνπ κε κεγάιε επηηπρία.  

Σα ζέκαηα πνπ πεξηειάκβαλε ε εθδήισζε ήηαλ ζρεηηθά κε ηελ θνπιηνύξα αζθάιεηαο, ην άγρνο ζηελ 

εξγαζία , ηνπο ςπρνθνηλσληθνύο θηλδύλνπο θαη ηηο Πξώηεο Βνήζεηεο.  

Σε ζπδήηεζε κεηά ην πέξαο ησλ παξνπζηάζεσλ ζπληόληζε ν Γξ. Άξηζηνο Οηθνλνκίδεο ηνπ ΣΔΔ. 
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2.4.4 Αζθαλήρ εκηέλεζη επγαζιών ζε ύτορ με ηη σπήζη ζσοινιών – Ππακηική εθαπμογή ζηην 

ΑΖΚ 

ηηο 25 Ηνπλίνπ 2016 ν ΑΤΚ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αξρή Ζιεθηξηζκνύ Κύπξνπ (ΑΖΚ), δηνξγάλσζαλ 

εκεξίδα κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε ύςνο κε 

ηε ρξήζε ζρνηληώλ. 

Ζ εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΖΚ ζηνλ Ζιεθηξνπαξαγσγό 

ηαζκό Βαζηιηθνύ όπνπ παξνπζηάζηεθαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδεη ε ΑΖΚ γηα ηελ αζθαιή 

εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε ύςνο κε ηε ρξήζε ζρνηληώλ, θαζώο επίζεο θαη έθηαθηα πεξηζηαηηθά κέζα από ηα 

νπνία θαίλεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ρξήζεο θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ αλαξξίρεζεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα πξόηππα πνπ 

ππάξρνπλ ζε Δπξσπατθό θαη Γηεζλέο επίπεδν ζε ζρέζε κε ηελ αλαξξίρεζε κε ζρνηληά. ηελ εθδήισζε 

έγηλε, επίζεο, παξνπζίαζε ηνπ βαζηθνύ εμνπιηζκνύ θαη επίδεημε ηερληθώλ γηα αζθαιή εξγαζία ζε ύςνο 

θαζώο θαη δηάζσζεο αηόκνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο κε ηε ρξήζε ζρνηληώλ.  

2.4.5 Τγεία και Αζθάλεια ζηην Δπγαζία - Ανηίλητη ηυν Κινδύνυν και ο Ανθπώπινορ 

Παπάγονηαρ 

ηηο 17 επηεκβξίνπ 2016 επαλαιήθζεθε ε εκεξίδα κε ζέκα «Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία - 

Αληίιεςε ησλ Κηλδύλσλ θαη ν Αλζξώπηλνο Παξάγνληαο» ζηε Λεπθσζία. Ζ εκεξίδα ζπλδηνξγαλώζεθε 

από ηνλ ΑΤΚ κε ην Ηλζηηηνύηνπ Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο Κύπξνπ (ΗΔΣ Cyprus Network) θαη ην 

Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ.  Σελ εκεξίδα ραηξέηεζε ν Πξύηαλεο ηνπ Δπξσπατθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ ΣΔΔ, ν νπνίνο ζπληόληζε θαη ηε ζπδήηεζε πνπ 

αθνινύζεζε κεηά ηηο παξνπζηάζεηο.  

Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ακθηζέαηξν ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηήκηνπ Κύπξνπ κε κεγάιε 

επηηπρία.  

Σα ζέκαηα πνπ πεξηειάκβαλε ε εθδήισζε ήηαλ ζρεηηθά κε ηελ θνπιηνύξα αζθάιεηαο, ην άγρνο ζηελ 

εξγαζία , ηνπο ςπρνθνηλσληθνύο θηλδύλνπο θαη ηηο Πξώηεο Βνήζεηεο.  

2.4.6 Ππώηερ Βοήθειερ ζηην Δπγαζία –Δπείγονηα Πεπιζηαηικά 

Ο ύλδεζκνο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο Κύπξνπ (ΑΤΚ) ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζρνιή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

«Υείξσλαο» δηνξγάλσζε δσξεάλ γηα ηα κέιε ηνπ κε ηαθηνπνηεκέλεο ζπλδξνκέο εμάσξν εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα θαηάξηηζεο ζηηο Πξώηεο Βνήζεηεο. 

Σν Πξόγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε ην άββαην 15 Οθησβξίνπ 2016 ζην νίθεκα ηνπ ΑΤΚ θαη ήηαλ κηα 

επγεληθή πξνζθνξά ηεο ζρνιή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο «Υείξσλαο» ηελ νπνία θαη επραξηζηνύκε ζεξκά. 

Σν πξόγξακκα παξαθνινύζεζαλ 15 άηνκα.  

2.5 ςνέδπια 

Αζθάλεια και Τγεία ζηη Γιασείπιζη Δγκαηαζηάζευν» / «Safety and Health in Facilities’ 

Management 

Ο ΑΤΚ δηνξγαλώλεη Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηε Γηαρείξηζε Δγθαηαζηάζεσλ 

(Safety and Health in Facilities’ Management).  

Σν ζπλέδξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2016 ζην πλεδξηαθό.  
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Σν πλέδξην απεπζύλεηαη ζε Μεραληθνύο αιιά θαη Δπαγγεικαηίεο ζηνλ Σνκέα ηεο Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο.  

Γηαθεθξηκέλνη Δπηζηήκνλεο ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηόζν από ηελ Κύπξν όζν θαη από ην 

Δμσηεξηθό ζα θαιύςνπλ ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα ζε θιεηζηνύο ρώξνπο, ηηο εξγαζίεο 

ζε ύςνο, ην ζρεδηαζκό ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο αιιά θαη ηελ 

ππξαζθάιεηα, κε εηδηθή αλαθνξά ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο. ην 

πλέδξην εθηόο από ηελ παξνπζίαζε πξαθηηθώλ παξαδεηγκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζε εγθαηαζηάζεηο ζα παξνπζηαζηνύλ θαη αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεθαλ 

ζην εμσηεξηθό αλαθέξνληαο ηα αίηηα αιιά θαη ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύζαλ λα απνθεπρζνύλ.  

εκεηώλεηαη όηη ην πλέδξην ζα πξνβιεζεί ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζσ ηνπ European 

Network of Safety & Health Professional Organizations (ENSHPO), ηνπ νπνίνπ ν ΑΤΚ είλαη κέινο 

από ην 2002 θαη ππνζηεξίδεηαη από ην Βξεηαληθό Ηλζηηηνύην Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

(IOSH). 

Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο θξαηήζεθε ζε πνιύ ρακειά επίπεδα γηα δηεπθόιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

κειώλ καο.  

Σν ζπλέδξην έρεη ηεζεί ππό ηελ αηγίδα ηεο Τπνπξγνύ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

θπξίαο Εέηαο Αηκηιηαλίδνπ.  

Σόζν ην πξόγξακκα ηνπ πλεδξίνπ όζν θαη ε δήισζε ζπκκεηνρήο κπνξείηε λα ηα βξείηε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΑΤΚ. 

3. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

Σε ρξνληθή πεξίνδν Ννεκβξίνπ 2015 θαη Ννεκβξίνπ 2016, εθδόζεθαλ δύν λέα ηεύρε ηνπ πεξηνδηθνύ 

καο, ην ηεύρνο 39 θαη 40. ηα ηεύρε απηά θηινμελνύκε κεηαμύ άιισλ θαη επηζηεκνληθά άξζξα κέζσ 

ηεο ζπλεξγαζίαο καο κε αθαδεκατθά ηδξύκαηα θαη αθαδεκατθνύο ώζηε λα κεηαθέξλνπκε θαη 

αθαδεκατθή γλώζε πξνο ηα κέιε καο. Θα ήζεια λα ζπγραξώ θαη δεκόζηα ηε ζπληαθηηθή επηηξνπή γηα 

ην έξγν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη γηα ηελ αλαβαζκηζκέλε έθδνζε ηνπ ηόζν από πιεπξάο 

πνηόηεηαο όζν θαη από πιεπξάο πεξηερνκέλνπ. Μεγάιν κέξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θόζηνπο ηνπ 

πεξηνδηθνύ θαιύπηεηαη από ηηο δηαθεκίζεηο, ηηο νπνίεο εμαζθάιηζε κε πνιύ πξνζπάζεηα ε ζπληαθηηθή 

επηηξνπή. 

ην πξνεγνύκελν ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ καο εγθαηληάζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηήιε κε παιηά άξζξα 

θαη θσηνγξαθηθό πιηθό, ην νπνίν καο κεηαθέξεη πίζσ ζηνλ ρξόλν ζε παιαηόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

ΑΤΚ. 

 

4. ΔΚΠΡΟΩΠΖΔΗ ΑΤΚ 

 

4.1 Παγκύππιο ςμβούλιο Αζθάλειαρ  

Ο ΑΤΚ εθπξνζσπήζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Παγθύπξηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθάιεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ  ζηηο 2 Μαξηίνπ θαη 16 επηεκβξίνπ 2016. 

Καηά ηηο πην πάλσ ζπλεδξίεο έγηλε ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγεί ν 

ΑΤΚ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΔ κε ζέκα «Αζθαιείο θαη Τγηείο Υώξνη Δξγαζίαο γηα όιεο ηηο Ζιηθίεο».  
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4.2 ςμμεηοσή ΑΤΚ ζηη Γιεςπςμένη ςνάνηηζη Δηαίπυν πος διοπγανώθηκε από ηο ΣΔΔ  . 

Ο ΑΤΚ εθπξνζσπήζεθε ζηε Γηεπξπκέλε πλάληεζε Δηαίξσλ κε ηνλ Πξόεδξνο ηνπ. 
 
4.3 ςμμεηοσή ΑΤΚ ζηο ζεμινάπιο E-Tools ζηο BILBAO ζηιρ 21-22/09/2016 

 
Ο ΑΤΚ απεδέρζε ηελ πξόθιεζε ηνπ European Agency for Safety and Health at Work θαη ζπκκεηείρε 

ζην ζεκηλάξην E-Tools πνπ ζα δηνξγαλώζεθε ζηηο 21-22 επηεκβξίνπ 2016. Σν European Agency for 

Safety and Health at Work θάιπςε ηα έμνδα (αεξνπνξηθό εηζηηήξην , δηακνλή θαη εκεξήζην επίδνκα) γηα 

έλα άηνκν. ην ζεκηλάξην ζπκκεηείρε εθ κέξνπο ηνπ ΑΤΚ ν Γξακκαηέαο ηνπ Γ Μίκεο Θενδόηνπ. 

ηόρνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΑΤΚ ήηαλ :  

 Ζ αλάπηπμε δηαζπλδέζεσλ κε άιινπο Οξγαληζκνύο θαη  

 ε δηεύξπλζε δπλαηόηεηαο αλάπηπμεο E-tool από ην ΑΤΚ 

 

5. ΤΝΔΡΓΑΗΔ 

 

5.1 OIRA “ΥΟΛΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ’’ 

Ο ΑΤΚ αληαπνθξηλόκελνο ζηελ πξόζθιεζε  ηνπ ΣΔΔ γηα πηινηηθή επίδεημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

εξγαιείνπ (OIRA) πνπ αλαπηύρζεθε κέζσ ηνπ ΑΤΚ ζε ζρνιείν ζηε Λεπθσζία.  

 

ε ζπλελλόεζε κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ 
πην πάλσ εξγαιείνπ ζην Λύθεην Απνζηόινπ Βαξλάβα ζηνλ ηξόβνιν κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Όιγαο 
Νηθνιατδνπ κειώλ ηνπ Γ ηνπ ΑΤΚ θαη ζπληνλίζηξηα ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
OIRA.  
 
Δπίζεο, ην ΣΔΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΑΤΚ θαη ην Γξαθείν Αζθάιεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνύ, δηνξγάλσζαλ εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην δηάξθεηαο 4 σξώλ κε ζέκα ηελ παξνπζίαζε ηνπ 
Γηαδξαζηηθνύ, Γηαδηθηπαθνύ Δξγαιείνπ Δθηίκεζεο Κηλδύλσλ (OiRA) γηα ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο. Σν 
εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην απεπζύλζεθε ζηνπο Γηεπζπληέο θαη Πξνέδξνπο ησλ Δπηηξνπώλ Αζθάιεηαο ησλ 
ζρνιείσλ ηεο Μέζεο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο ησλ Δπαξρηώλ Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο θαη 
Ακκνρώζηνπ. Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 10 Ννεκβξίνπ 2016 ζην Παλεπηζηήκην 
Κύπξνπ, ακθηζέαηξν Β108 ζην θηήξην Αλαζηάζηνο Λεβέληεο, ζηε Λεπθσζία. 
Υαηξεηηζκό ζηελ εθδήισζε απεύζπλε ν Πξόεδξνο ηνπ ΑΤΚ θαη ε Σακίαο ηνπ ΑΤΚ, Όιγα 

Νηθνιατδνπ, παξνπζίαζε ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ «Ζ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ Γηαδξαζηηθνύ, 

Γηαδηθηπαθνύ Δξγαιείνπ Δθηίκεζεο Κηλδύλσλ ΟηRA) γηα ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο».  

 

6. ΔΠΗΣΡΟΠΔ  ΑΤΚ 

 

Σν Γ ζηε ζπλεδξία ηνπ ζηηο 15/15/2015 απνθάζηζε ηε ζύζηαζε ησλ πην θάησ επηηξνπώλ: 

 Δπηηξνπή Δπηθνηλσλίαο & Πεξηνδηθνύ - Μαξίλα Κνπγίαιε 

 Δπηηξνπή Δθδειώζεσλ - Έιελα Νανύκ - Λν"ίδίδνπ 

 Δπηηξνπή Δξεπλώλ Η Μειεηώλ θαη Δθπαίδεπζεο – Όιγα Νηθνιαίδνπ 

 Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο - Μηραιάθεο Θενδόηνπ 

 Δπηηξνπή Λεηηνπξγώλ Αζθάιεηαο – Πάξεο Υξπζόο (αξρηθά Υξίζηνο Υξίζηνπ) 

 Δπηηξνπή ΔΞΤΠΠ - Γηώξγνο Φισξίδεο 

 Δπηηξνπή Οδηθήο Αζθάιεηαο - Γεκήηξεο Σίηαο 

 Δπηηξνπή Αλαζεώξεζεο Καηαζηαηηθνύ – Γηώξγνο Φισξίδεο 

 

Οη εηζεγήζεηο από ηηο επηηξνπέο θαηαηέζεθαλ από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Δπηηξνπώλ ζην Γ πξνο 

έγθξηζε θαη αξθεηέο από απηέο πινπνηήζεθαλ.  
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6.1 Δπιηποπή Αναθεώπηζηρ Καηαζηαηικού 

Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα πνπ απαζρόιεζε ην Γ από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο εθινγήο ηνπ 

ήηαλ ε πξνζπάζεηα αλαζεώξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ώζηε λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθόηεξν, λα 

επηθαηξνπνηεζεί θαη λα δηνξζσζνύλ θάπνηα ζεκεία πνπ θξίλνληαη μεπεξαζκέλα ή / θαη δπζιεηηνπξγηθά.  

Μέζα ινηπόλ ζε απηά ηα πιαίζηα ην Γ γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ απνθάζηζε όπσο 

δεηεζεί ε ζπκβνιή ησλ πξώελ πξνέδξσλ, νη νπνίνη ζα κειεηήζνπλ ην Καηαζηαηηθό θαη λα δώζνπλ ηηο 

εηζεγήζεηο ηνπο γηα ηηο αιιαγέο / πξνζζήθεο πνπ πξνηείλνπλ. ηε ζπλέρεηα, ην Γ ζα θσδηθνπνηήζεηο 

ηηο εηζεγήζεηο γηα λα πξνρσξήζεηο κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα δηαβνύιεπζε θαη  

νξγάλσζε θαηαζηαηηθήο ζπλέιεπζεο . Οη εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο έρνπλ νινθιεξσζεί θαη ππνβιεζεί 

ζην Γ, ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηθεγνξηθό γξαθείν Α. Βξπσλίδεο ζα κειεηήζνπλ όιεο ηηο 

πξνηάζεηο θαη ζα ζηαινύλ ζηα κέιε καο γηα ελεκέξσζε / δηαβνύιεπζε. Ζ θαηαζηαηηθή ζπλέιεπζε ζα 

πξνγξακκαηηζζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2017, ώζηε ηα κέιε καο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ λα 

κπνξνύλ κε βάζε θαη ηελ θαηαζηαηηθή πξόλνηα λα θαηαβάινπλ ηηο ζπλδξνκέο ηνπο. 

 

7. ΗΣΟΔΛΗΓΔ- ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ & ΜΔΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΩΖ 

 

7.1 Ηζηοζελίδα 

Σν Γ πξνρώξεζε ζηελ δεκηνπξγία λέα αλαβαζκηζκέλεο ηζηνζειίδαο, ηνλ ζρεδηαζκό ηεο νπνία 

αλέζεζαλ ζηελ εηαηξεία Αrdgon.  

Ζ λέα ηζηνζειίδα ηνπ ΑΤΚ δόζεθε γηα ρξήζε ηέινο επηεκβξίνπ θαη ηα κέρξη ζηηγκήο ζρόιηα είλαη 

πνιύ ζεηηθά. ην λέν ζρεδηαζκό ηεο ηζηνζειίδαο πξνζηέζεθαλ λέα ζηνηρεία όπσο  

 Υώξνο κειώλ όπνπ ζα κπνξνύλ ηα κέιε καο πνπ έρνπλ ηαθηνπνηεκέλεο ηηο ζπλδξνκέο ηνπ λα 

βιέπνπλ πιεξνθνξίεο θαη ελεκεξώζεηο πνπ αθνξνύλ ηα κέιε καο όπσο π.ρ. πεξηνδηθό, 

απνινγηζκνί γεληθώλ ζπλειεύζεσλ θιπ. (βξίζθεηαη ππό θαηαζθεπήλ) 

 Γπλαηόηεηα αίηεζεο κέινπο ειεθηξνληθά 

 Πιεξσκή ζπλδξνκήο ειεθηξνληθά κέζσ Pay-Pal. 

Ζ πιήξεο ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο αλακέλεηαη λα είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία εληόο ηνπ πξώην 

εμάκελν ηνπ 2017. 

7.2 Facebook 

Ο ΑΤΚ ζπλερίδεη λα ελεκεξώλεη ηα κέιε ηνπ θαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ζην Facebook. Ο 

αξηζκόο ησλ κειώλ (θίισλ) ζηελ νκάδα πνπ δεκηνύξγεζε αλέξρεηαη ζηα 263 ελώ ε ζειίδα ηνπ ΑΤΚ 

έρεη δερηεί πάλσ από 150 likes.  

7.3 Παγκόζμια μέπα Αζθάλειαρ και Τγείαρ. 

Ο ΑΤΚ πξνρώξεζε ζε κηα θαηλνηόκα δξαζηεξηόηεηα επηθνηλσλίαο / ελεκέξσζεο κε ην επξύηεξν 

θνηλό θαη γηα 2 βδνκάδεο θνληά ζηελ εκεξνκελία ηεο παγθόζκηαο εκέξαο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

ηνπνζέηεζε γηγαληναθίζεο ζε θεληξηθνύο δξόκνπο ησλ πόιεσλ Λεπθσζίαο, Λεκεζνύ θαη Λάξλαθαο κε 

ζέκα ην δηθαίσκα θάζε εξγαδόκελνπ λα εξγάδεηαη ζε αζθαιέο θαη πγηέο πεξηβάιινλ.  

Δμέδσζε θαη αλαθνίλσζε ε νπνία αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν θαη ζηάιζεθε ζηα ΜΜΔ θαη παξάιιεια ε 

ε Όιγα Νηθνιατδνπ κίιεζε ζηελ πξσηλή εθπνκπή ηνπ ξαδηνθώλνπ ηνπ ΡΗΚ γηα ηα ζέκαηα Αζθάιεηαο 

θαη Τγείαο θαη ηνλ ΑΤΚ. 
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7.4 Γαζικέρ Πςπκαγιέρ ζηη Πεπιοσή ολέαρ 

Σν Ηνύλην ηνπ 2016 ν ΑΤΚ εμέδσζε αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο ζηε πεξηνρή 

νιέαο εθθξάδνληαο ηνλ βαζύηαην ζπγθινληζκό ησλ κειώλ ηνπ γηα ηα γεγνλόηα πνπ ζπγθιόληζαλ 

νιόθιεξε ηε Κύπξν. 

8. Ζ ζημεπινή εικόνα ηος ςνδέζμος (Μέλη) 

Οη αληαπόθξηζε ησλ κειώλ καο ζηελ θαηαβνιή ησλ ζπλδξνκώλ ηνπο παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία ρξόληα 

αηζζεηή κείσζε. Απηό θαίλεηαη θαη ζην πην θάησ πίλαθα. εκεηώλεηαη όηη γηα ην έηνο 2016 νη 

ηαθηνπνηεκέλεο ζπλδξνκέο πνπ αλαθέξνληαη είλαη κέρξη ηηο 8/11/2016. Αλακέλεηαη ν αξηζκόο απηόο λα 

απμεζεί αηζζεηά θαζόηη αξθεηά κέιε καο αλακέλεηαη λα ηαθηνπνηήζνπλ ηηο ζπλδξνκέο ηνπ θαηά ηελ 

πξνζέιεπζε ηνπο ζηε Γεληθή ζπλέιεπζε όπσο γίλεηαη ζπλήζσο.  

 

 

ην πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ν αξηζκόο ησλ κειώλ καο πνπ έρνπλ ηαθηνπνηεκέλεο 

ηηο ζπλδξνκέο ηνπο θαη απηνύο πνπ δελ ηηο έρνπλ κέρξηο ηηο 8/11/2016 ηαθηνπνηήζεη. Δπίζεο, θαίλεηαη 

θαη αξηζκόο ησλ λέσλ κειώλ πνπ έρνπλ εγγξαθή ζην ΑΤΚ θαηά ηελ πεξίνδν Ννεκβξίνπ 2015 κέρξη 

Ννέκβξην 2016. 

Δνεπγά  Μέλη 

 Ννέκβξηνο 2015 Νέεο  Δγγξαθέο     Γηαγξαθέο Ννέκβξηνο  2016 
Πιήξε 90 5 0 31 

πλδεδεκέλα 18 9 0 16 

ύλνιν 108 14 0 47 

Μη πληπυμένερ ζςνδπομέρ 

Πιήξε 73 - - 129 

πλδεδεκέλα 57 - - 62 

 130 - - 189 

Γενικό ύνολο 238 - - 238 
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ηνλ ΑΤΚ έρνπλ απνηαζεί θαη εγθξηζεί από ην Γ σο κέιε ηα αθόινπζα 14 άηνκα (πεξίνδνο 12/2015 

– 10/2016). 

A/A Δπίθεηο Όνομα Καηηγοπία Μέλοςρ 

1 Καηζακαθιήο Γεκήηξεο  

2 Καξαγηώξγεο Αξγύξεο  

3 Ησαλλίδνπ Ησάλλα Π 

4 Σζηειεπήο Γηώξγνο  

5 Γήκνπ Υαξάιακπνο Π 

6 Πινθακάθεο Γεώξγηνο Π 

7 Παθίηεο Κπξηάθνο Π 

8 Καξακαλήο Πέηξνο  

9 Νηθνιάνπ Μηράιεο  

10 Πνιπδώξνπ Πνιύδσξνο  

11 Γξεγνξά Βέξα  

12 Υξηζηνθόξνπ ηέιηνο  

13 ηεθαλάθε Καηεξίλα  

14 Υξπζνύ Αλδξέαο Π 

 

9. Γιασειπιζηικά θέμαηα ΑΤΚ 

 

9.1 Γπαθειακόρ σώπορ ΑΤΚ  

Σν Γ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα αλαβαζκίζεη θαη λα εθζπγρξνλίζεη ην ηξόπνπ ιεηηνπξγηάο ηνπ ΑΤΚ 
δηεξεύλεζε ηε δπλαηόηεηα εμεύξεζε γξαθεηαθνύ ρώξνπ ζηνλ νπνίν λα κπνξνύλ λα θπιάζζνληαη όια 
ηα αξρεία ηνπ ΑΤΚ θαη όια ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία.  

ην πιαίζην απηό ην Γ ζπκθώλεζε κε ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ ΔΜ, ώζηε κε κηα κηθξή αύμεζε 
ηνπ ελνηθίνπ πνπ θαηαβάιεη ν ΑΤΚ γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ ζην νίθεκα ηνπ ΔΜ, λα ηνπ παξαρσξεζεί ην 
έλα δσκάηην ζην νίθεκα ηνπ ΔΜ ώζηε λα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ αζθαιηζκέλα ηόζν ηα αξρεία 
ηνπ ΑΤΚ θαζώο θαη νπνηαδήπνηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη εμνπιηζκόο πνπ δηαζέηεη. Ο ρώξνο απηόο 
ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο γξαθείν ηνπ ΑΤΚ θαη ίζσο ζην κέιινλ ηνπνζεηεζεί θαη ηειεθσληθή 
γξακκή γηα εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο θαμ πνπ δηαζέηεη ν ζύλδεζκνο καο.  

ηνλ ρώξν απηό ζα αλαπηύζζεηαη ην αξρείν ηνπ ΑΤΚ θαη θσδηθνπνηείηαη ώζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη 
εύθνιε αλαδξνκή ζηα αξρεία ηνπ ΑΤΚ θαη λα κπνξεί ην εθάζηνηε Γ λα εληνπίδεη θαη λα ρεηξίδεηαη ηα 
ζέκαηα απνηειεζκαηηθόηεξα.  

Δπίζεο, γίλεηαη πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ηνπ Μεηξώνπ ζε ειεθηξνληθό αξρείν πνπ λα είλαη δηαρεηξίζηκν 
θαη λα κπνξνύλ λα αληινύληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηηο ππνρξεώζεηο ησλ κειώλ καο ζε ζρέζε κε ην 
ΑΤΚ, όπσο γηα παξάδεηγκα νθεηιέο ζπλδξνκώλ, ζπκκεηνρέο ζε εθδειώζεη θιπ. 

9.2 Πολιηικέρ ΑΤΚ 

Σν Γ πηνζέηεζε ηελ αλαπηύμεη θαη θαηαγξαθή ησλ πην θάησ πνιηηηθώλ ηνπ γηα λα κπνξνύλ όια ηα Γ 
λα ελεξγνύλ νκνηόκνξθα θαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα πνπ ζα θαζνξηζηνύλ από ηε Γεληθή 
πλέιεπζε. Οη πνιηηηθέο απηέο επειπηζηνύκε όηη ζα εηνηκαζηνύλ θαη ζα ηεζνύλ γηα έγθξηζε ζηελ 
επόκελε Γεληθή πλέιεπζε. 
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i. Γιοπγάνυζη εκδηλώζευν 

ii. ςνεπγαζία με άλλοςρ Οπγανιζμούρ / θοπείρ  

iii. Δνημέπυζη Κοινού για ηον ύνδεζμο 

iv. Μέλη 

v. Καηαζηαηικό 

vi. Σαξίδια 

vii. Γιασείπιζη λογαπιαζμού Facebook 

 

10. Οικονομική καηάζηαζη 

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ΑΤΚ από ηε 1/10/2015 κέρξη θαη ηηο 30/09/2016, εκεξνκελία θαηά ηελ 
νπνία ιήγεη ην νηθνλνκηθό έηνο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα από ηελ ηακία ηνπ ΑΤΚ, Όιγα Νηθνιατδνπ.  

11. Δπίλογορ 

Οινθιεξώλνληαο ζα ήζεια λα αλαθέξσ όηη ην Γ εξγάζηεθε ζθιεξά αιιά θπξίσο ζε άςνγν θιίκα 

ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινθαηαλόεζεο. Σν έξγν πνπ παξάρζεθε ήηαλ πνιύπιεπξν θαη ζεκαληηθό γηα ην 

ΑΤΚ. ην ζεκείν, όκσο, απηό ζα ήζεια λα ηνλίζσ όηη, πέξαλ από όζα θαηεγξάθεζαλ ζηε ινγνδνζία 

απηή, έγηλαλ θαη πνιιέο άιιεο ελέξγεηεο θαη αθηεξώζεθε πνιύο πξνζσπηθό ρξόλνο γηα δηάθνξα άιια 

ζέκαηα πνπ δελ κπνξνύλ λα απνηππσζνύλ κέζα από ην θείκελν απηό.  

Θα ήζεια ινηπόλ λα επραξηζηήζσ γηα κηα αθόκε θνξά ηνπο θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο κνπ ζην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΑΤΚ γηα ηελ εμαίξεηε δνπιεηά θαη ηελ εκπηζηνζύλε πνπ έδεημαλ ζην 

πξόζσπν κνπ.  

Κιείλνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά θαη όινπο εζάο γηα ηελ εδώ παξνπζία ζαο αιιά θαη γηα ηε 

ζηήξημή ζαο γηαηί ν ΑΤΚ είκαζηε όινη εκείο.  

 

 

Γεώξγηνο Φισξίδεο 
Πξόεδξνο Γ ΑΤΚ 
 


