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26η  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΥΚ 

Έκθεση πεπραγμένων για την περίοδο  

Νοεμβρίου 2016 – Νοεμβρίου 2017 
 

Αγαπητά μέλη του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου 

Εισαγωγή 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση που σας καλωσορίζω όλους στην 26η ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, η οποία έχει και εκλογικό χαρακτήρα. 
Ολοκληρώνεται σήμερα η διετής θητεία του παρόντος ΔΣ μαζί με ένα πλούσιο έργο αλλά και 
αρκετές προοπτικές για αναβάθμιση του.   

Ανεβάσαμε τον πήχη των προσδοκιών μας ψηλά θέλοντας να προσφέρουμε σε όλους εσάς όσο 
το δυνατό πιο ολοκληρωμένη και ποιοτική πληροφόρηση και γνώση μέσα από τις 
δραστηριότητες που διοργανώσαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Μέσα από ορθή οργάνωση και 
συλλογικότητα πετύχαμε να ξεπεράσουμε τα οποιαδήποτε εμπόδια προέκυψαν στην πορεία 
αυτή και ανεβάσαμε τον ΣΑΥΚ ψηλά διευρύνοντας τις δυνατότητες για περαιτέρω αναβάθμιση 
του. 

Από την αρχή όραμά μας, ως Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν να εργαστούμε με διαφάνεια και μέσα 
από δημοκρατικές διαδικασίες να αξιοποιήσουμε το έργο που μέχρι σήμερα παράχθηκε από 
όλα τα προηγούμενα ΔΣ, να το εμπλουτίσουμε και να το αναβαθμίσουμε προσφέροντας σε όλα 
τα μέλη του ΣΑΥΚ τη δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και την απόκτηση καινούριων 
γνώσεων.  

Με γνώμονα, λοιπόν, τα πιο πάνω χαράξαμε την πορεία μας και εστιάσαμε τις προσπάθειες 

μας στο να:  

 αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών και συνθηκών εργασίας 

 αναπτύξουμε τη συνείδηση Ασφάλειας και Υγείας στη κοινωνία μας 

 επιτύχουμε την ενεργή συμμετοχή των μελών του Συνδέσμου στις δραστηριότητές μας,  

 προσφέρουμε επιστημονική και επαγγελματική γνώση στα θέματα Ασφάλειας, Υγείας και 
Περιβάλλοντος, 

 αναπτύξουμε συνεργασίες με άλλους επαγγελματικούς και επιστημονικούς συνδέσμους 
καθώς και ακαδημαϊκά ιδρύματα για να προωθήσουμε τα θέματα μας , 

 ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 

 συμβάλουμε στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας 

 έχουμε ενεργή συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά Σώματα και Οργανώσεις 

 επιτύχουμε την εμπλοκή μας σε ερευνητικά προγράμματα και Ευρωπαϊκά προγράμματα 
καθώς  και πολλά άλλα.  

Μέσα από τη σκληρή δουλειά και τη συνεργασία μπορέσαμε να υλοποιήσουμε του στόχους μας 
και να συμβάλουμε στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του ΣΑΥΚ ώστε να μπορεί να 
συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που δημιουργούντα στα θέματα Ασφάλειας και 
Υγείας από την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας σε διάφορους τομείς της σημερινής κοινωνίας. 
Πιστεύω πως μέσα από το έργο της τελευταία διετίες διανοίγονται οι προοπτικές για να 
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διαδραματίσει ο ΣΑΥΚ πρωταρχικό ρόλο στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας και κυρίως στο να 
πετύχουμε να συμβαδίσουμε με τις τεχνολογικές εξελίξεις.    

Ως εκ τούτου θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλα τα μέλη του ΔΣ για τις 
άοκνες προσπάθειες που κατέβαλαν από τον προσωπικό τους χρόνο για την υλοποίηση των 
στόχων αυτών.     

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη του ΣΑΥΚ που συνέβαλλαν με την έμπρακτη 
βοήθεια τους στη διοργάνωση τόσο των δύο συνεδρίων μας, όσο και άλλων εκδηλώσεων που 
διοργανώσαμε ως ΣΑΥΚ.  

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς που με τη σημερινή σας παρουσία δείχνετε την 
έμπρακτη αγάπη και το ενδιαφέρον σας προς τον ΣΑΥΚ.  

Πιο κάτω παραθέτω τα πεπραγμένα του Συνδέσμου για την περίοδο Νοεμβρίου 2016 – 
Νοεμβρίου 2017.  

1. ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ / ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1.1 Συνεδρίες 

Το ΔΣ κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2016 και Νοεμβρίου 2017 παρακάθισε σε 10 τακτικές και 2 

έκτακτες συνεδρίες στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για εκτέλεση του έργου που είχε να 

επιτελέσει.  

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

2.1 Εκδήλωση για κόψιμο Βασιλόπιττας 

Συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων χρόνων, ο ΣΑΥΚ διοργάνωσε και φέτος την  

εκδήλωση για κόψιμο της Βασιλόπιττας, η οποία είναι μία κοινωνική εκδήλωση με σκοπό την 

κοινωνική συνεύρεση των μελών του Συνδέσμου, την ανταλλαγή απόψεων και την 

αλληλογνωριμία μεταξύ των μελών του. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 

επιτυχία στις 26/1/2017 στο  «Buono Cafe Lounge Bar» στη Λευκωσία.  Στην εκδήλωση 

συμμετείχαν πέραν των 50 μελών του ΣΑΥΚ. Επίσης, μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο 

Διευθυντής του ΤΕΕ και οι Πρόεδροι του ΕΤΕΚ , Ινστιτούτου  Μηχανικής και Τεχνολογίας 

Κύπρου και ΣΜΜΗΚ. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κλήρωση δώρου ανάμεσα στους συμμετέχοντες. 

2.2 Ημερίδες, Σεμινάρια 

 

2.2.1 Διαδικτυακό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνων (OiRA) για Σχολικές 

Μονάδες 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου και το Γραφείο 

Ασφάλειας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διοργάνωσαν εκπαιδευτικό σεμινάριο 

διάρκειας 4 ωρών με θέμα την παρουσίαση του Διαδικτυακού Διαδραστικού Εργαλείου 

Εκτίμησης Κινδύνων (OiRA) για της Σχολικές Μονάδες. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθυνόταν 

στους Διευθυντές και Προέδρους των Επιτροπών Ασφάλειας των σχολείων της Μέσης και 

Τεχνικής Εκπαίδευσης των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 

Τρίτη 4 Απριλίου 2017 στη Λεμεσό. 
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Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΑΥΚ και η Ταμίας του ΣΑΥΚ, Όλγα 

Νικολαΐδου, έκανε παρουσίαση με θέμα «Η πορεία ανάπτυξης του Διαδραστικού, Διαδικτυακού 

Εργαλείου Εκτίμησης Κινδύνων ΟιRA) για τις Σχολικές Μονάδες». 

2.2.2 Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας και Υγείας 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας και Υγείας που είναι η 28η  Απριλίου, και έχει 

καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) με βασικό γνώμονα την προώθηση της 

πρόληψης των εργασιακών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, ο ΣΑΥΚ σε 

συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσαν ημερίδα στις 24 Απριλίου 

2017 με θέμα την «αξιοποίηση των δεδομένων ΕΑΥ τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε 

ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο».  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 στην Αίθουσα 208, Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία και περιελάμβανε δυο παρουσιάσεις με θέμα: 

 Συλλογή & Χρήση Δεδομένων ΕΑΥ σε Κυβερνητικό & Επιχειρησιακό Επίπεδο, 

Αναστάσιος Γιαννάκη , Διευθυντής Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 

 Συλλογή & Χρήση Δεδομένων ΕΑΥ σε Ακαδημαϊκό & Ερευνητικό Επίπεδο , Δρ. Γιώργος 

Μπούστρας, Κοσμήτορας  Σχολής Διοίκησης  Επιχειρήσεων του ΕΠΚ & Αναπληρωτής 

Καθηγητής στην Εκτίμηση Κινδύνου 

Στην εκδήλωση αυτή απεύθυναν χαιρετισμό ο Διευθυντής του ΤΕΕ εκ μέρους της Υπουργού 

Εργασίας, Πρόνοιας και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 

και ο Πρόεδρος του ΣΑΥΚ. Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους εκπρόσωποι των 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, μέλη του ΣΑΥΚ , φοιτητές και άλλοι. 

2.2.3 Expert Panel in “ The Future of Safety Science”  

Στις 8 Ιουνίου 2017 συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον ΣΑΥΚ 

ανοικτή συζήτηση με θέμα «The Future of Safety Science» στην οποία συμμετείχαν 

διακεκριμένοι επιστήμονες σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας από διάφορα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα: 

 University of Greenwich 

 University of Pittsburg  

 UoAntwerp, TU Delft  

 Griffiths University  

 Monash University  

 NCSR Demokritos  

 TU Delft  

 NTNU  

 ETH Zurich 

 European University of Cyprus 
 
Η Εκδήλωση ήταν ελεύθερη για το κοινό 
 

2.2.4 Διευρυμένη Συνάντηση των Κοινωνικών Εταίρων 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε ο ΣΑΥΚ σε συνεργασία με το Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας και αναλύθηκαν από την ερευνητική ομάδα του Καθ. Γιώργον 

Μπούστρα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου παρουσιάστηκαν στην Διευρυμένη 

συνάντηση των Κοινωνικών Εταίρων που διοργανώθηκε από το Τ.Ε.Ε. στις 13/9/2017.  
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3. ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 

3.1 Ασφάλεια και Υγεία στην Διαχείριση Εγκαταστάσεων» / «Safety and Health in 

Facilities’ Management 

Ο ΣΑΥΚ διοργάνωσε Διεθνές Συνέδριο με θέμα Ασφάλεια και Υγεία στην Διαχείριση 

Εγκαταστάσεων (Safety and Health in Facilities’ Management).  

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια.  

Το Συνέδριο απευθυνόταν σε Μηχανικούς αλλά και Επαγγελματίες στον Τομέα της Ασφάλειας 

και Υγείας.  

Διακεκριμένοι Επιστήμονες στα θέματα ασφάλειας και υγείας τόσο από την Κύπρο όσο και από 

το Εξωτερικό ανέπτυξαν θέματα σε σχέση με την ποιότητα του αέρα σε κλειστούς χώρους, τις 

εργασίες σε ύψος, το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων σε σχέση με τις εργασίες συντήρησης 

αλλά και την πυρασφάλεια, με ειδική αναφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις και προσωρινές 

κατασκευές. Στο Συνέδριο εκτός από την παρουσίαση πρακτικών παραδειγμάτων σε σχέση με 

την διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας σε εγκαταστάσεις παρουσιάστηκαν και 

ατυχήματα που συνέβηκαν στο εξωτερικό αναφέροντας τα αίτια αλλά και τρόπους με τους 

οποίους μπορούσαν να αποφευχθούν.  

Σημειώνεται ότι το Συνέδριο προβλήθηκε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του 

European Network of Safety & Health Professional Organizations (ENSHPO), του οποίου ο 

ΣΑΥΚ είναι μέλος από το 2002 και υποστηρίχθηκε από το Βρετανικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Ασφάλειας και Υγείας (IOSH). 

Το κόστος συμμετοχής κρατήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα για διευκόλυνση της συμμετοχής 

τόσο των μελών μας όσο και άλλων ενδιαφερομένων .  

Το συνέδριο είχε τεθεί υπό την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων κυρίας Ζέτας Αιμιλιανίδου, η οποία μας τίμησε με την παρουσία της και απεύθυνε 

χαιρετισμό.  

3.2 SFESE IX «Εκτίμηση και Διαχείριση Κινδύνων σε Κρίσιμες Υποδομές» / «Risk 

Assessment and Management in Critical Infrastructures» 

Το Διεθνές Συνέδριο SFESE διοργανώθηκε για ένατη φορά με μεγάλη επιτυχία. Το Συνέδριο 

διεξήχθη στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στις 21 Οκτωβρίου 2017 και είχε ως θέμα την 

«Εκτίμηση και Διαχείριση Κινδύνων σε Κρίσιμες Υποδομές» «Risk Assessment and 

Management in Critical Infrastructures». 

Το Συνέδριο είχε τεθεί υπό την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας,ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της Υπουργού και συντόνισε τις εργασίες 

του Συνεδρίου μαζί με τον Πρόεδρο του ΣΑΥΚ. 

Στο συνέδριο αναπτύχθηκα, από επιστήμονες και επαγγελματίες στην Ασφάλεια και Υγεία τόσο 

από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, θέματα σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο που 

διέπει την ασφάλεια και υγεία σε κρίσιμες υποδομές, τις νέες μεθόδους και τεχνολογίες σε 

σχέση με τη διερεύνηση περιστατικών, καθώς και πρακτικά παραδείγματα που αφορούν στις 

διαδικασίες εκτίμησης και διαχείρισης των κινδύνων με ειδικές αναφορές σε χερσαίες και 

υπεράκτιες εγκαταστάσεις. 
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Το ΔΣ προσπάθησε να κρατήσει το κόστος συμμετοχής στο  Διεθνές Συνέδριο SFESE IΧ σε 

χαμηλά επίπεδα για να διευκολύνει τόσο τα μέλη του ΣΑΥΚ όσο και άλλους ενδιαφερόμενους να 

συμμετάσχουν χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση.   

4. Έρευνες / Μελέτες 

 

4.1 Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις Ηλικίες 

 

Ο ΣΑΥΚ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και θέλοντας να συμβάλει στην προώθηση των 

στόχων της εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Επαγγελματική Ασφάλεια και 

Υγεία (EU-OSHA), με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις Ηλικίες», 

διεξήγαγε ηλεκτρονική έρευνα σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

 

Τα αποτελέσματα της πιο πάνω έρευνας αναλύθηκαν αφιλοκερδώς από την ερευνητική ομάδα 

του Καθ. Γιώργο Μπούστρα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Τόσο τα αποτελέσματα 

όσο και τα συμπεράσματα έχουν παρουσιασθεί στο Συνέδριο «9th International Conference on 

the Prevention of Accidents at Work» που έγινε στις 3-6 Οκτωβρίου 2017 στη Πράγα και έχουν 

δημοσιευθεί σε επιστημονικό άρθρο στο οποίο γίνεται αναφορά στην έρευνα που έχει διεξάγει ο 

ΣΑΥΚ.   

 

Η ανάλυση και τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν επίσης και στις εκδηλώσεις που 

έχουν συνδιοργανωθεί από τον ΣΑΥΚ το ΤΕΕ και την CNP στις 22 Ιουνίου και στις 21 

Σεπτεμβρίου 2017, σε Λευκωσία και Λεμεσό, καθώς επίσης και στη διευρυμένη συνάντηση 

εταίρων που διοργάνωσε το ΤΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2017. 

 

Σημειώνεται ότι ο ΣΑΥΚ συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε επιστημονικό 

άρθρο που δημοσιεύεται σε έκδοση βιβλίου με επιστημονικά άρθρα. 

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το καθ. Γ. Μπούστρα και τα μέλη της ερευνητικής 

του ομάδας ο. Νικολαϊδου και Κλ. Βαρυάνου (όλοι μέλη του ΣΑΥΚ) για το έργο τους και την 

προβολή του ΣΑΥΚ.  

 

5. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

Τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου 2015 και Νοεμβρίου 2016, εκδόθηκαν δύο νέα τεύχη του 

περιοδικού μας, το τεύχος 41 και 42. Στα τεύχη αυτά φιλοξενούμε μεταξύ άλλων και 

επιστημονικά άρθρα μέσω της συνεργασίας μας  με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ακαδημαϊκούς 

ώστε να μεταφέρνουμε και ακαδημαϊκή γνώση προς τα μέλη μας. Θα ήθελα να συγχαρώ και 

δημόσια τη συντακτική επιτροπή για το έργο και την προσπάθεια που καταβάλει για την 

αναβαθμισμένη έκδοση του τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς περιεχομένου. 

Μεγάλο μέρος του οικονομικού κόστους του περιοδικού καλύπτεται από τις διαφημίσεις, τις 

οποίες εξασφάλισε με πολύ προσπάθεια η συντακτική επιτροπή. 

6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΑΥΚ 

 

6.1 Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας  

 

Ο ΣΑΥΚ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του στις συνεδρίες του Παγκύπριου Συμβουλίου 

Ασφάλειας που πραγματοποιήθηκαν  στις 2 Μαρτίου και 22 Σεπτεμβρίου 2017. 
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Ο Πρόεδρος του ΣΑΥΚ ζήτησε όπως (α) δίνεται επαρκής χρόνος για διαβούλευση των 

νομοθετημάτων και (β) γίνει απλοποίηση της νομοθεσίας 

 

6.2 Συμμετοχή ΣΑΥΚ στη Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων που διοργανώθηκε από το 

ΤΕΕ  . 

Ο ΣΑΥΚ εκπροσωπήθηκε στη Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων από τον Πρόεδρο του. 
 
6.3 Συμμετοχή ΣΑΥΚ στο Safety Gala 2017 που διοργανώνει η εταιρεία Management 

Force . 

Ο ΣΑΥΚ αποδέχτηκε την πρόσκληση της εταιρείας Management Force για συμμετοχή του 

Προέδρου του ΣΑΥΚ στο συνέδριο που διοργάνωσε στην Αθήνα (Safety Gala 2017 , 1ην 

Ιουνίου 2017), στα πλαίσια του οποίου είχε διοργάνωσει και συνάντηση με Συνδέσμους και 

Φορείς που ασχολούνται με θέματα Α&Υ από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.  

Ο Πρόεδρος συμμετείχε στις εργασίες του Συνεδρίου Safety Gala 2017 στο οποίο 

παρευρέθηκαν επαγγελματικοί Σύνδεσμοι από 8 χώρες (Σερβία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Αλβανία, 

Ρουμανία, Κόσσοβο, Ελλάδα και Κύπρο). Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για την ΥΑΕ (Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας) EU-OSHA, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

EBRD, τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης IFC, τη Διεθνή Ένωση Προμηθειών & 

Υπηρεσιών ISSA και την BG Bau Γερμανίας.  

Στο πρώτο μέρος του συνεδρίου (pre-event) διεξήχθη εργαστήρι στο οποίο αποφασίστηκε ο 

καταρτισμός 3 Ομάδων Εργασίας για διάφορα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του Τομέα 

Ασφάλειας και Υγείας. Έχοντας υπόψη τις προσπάθειες που κάνει ο ΣΑΥΚ για καθορισμό 

προσόντων για τους Λειτουργούς Ασφάλειας και ΕΞΥΠΠ, κρίθηκε χρήσιμο η συμμετοχή του 

ΣΑΥΚ στην Ομάδα Εργασίας που θα ασχοληθεί με τα προσόντα των Λειτουργών Ασφάλειας και 

των ΕΞΥΠΠ, τον συντονισμό της οποίας έχει αναλάβει ο καθ. Dr.-Ing. Noetel  από τον 

Οργανισμό BG-Bau.  

6.4 Συμμετοχή του ΣΑΥΚ στο ENSHPO 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανισμών Επαγγελματικής Ασφάλειας και Επαγγελματικής Υγείας 

(ENSHPO) πραγματοποίησε δύο συναντήσεις μια στο Βέλγιο και μια στη Γερμανία. Ο ΣΑΥΚ 

εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο από το μέλος του ΔΣ 

Μαρίνα Κουγιάλη.  Επίσης, η Μαρίνα Κουγιάλη έλαβε μέρος σε τέσσερεις τηλεδιασκέψεις που 

πραγματοποιήθηκαν στις 24/5/2017, 11/7/2017, 20/9/2017 και 8/11/2017 σε μια προσπάθεια να 

αναθεωρηθεί η αποστολή του ENSHPO και να βρεθούν τρόποι διάχυσης των θεμάτων 

ασφάλειας και υγείας στα μέλη του  ENSHPO.  

Ο αντιπρόεδρος του ENSHPO, κ. Ralf Giercke παρουσίασε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ασφάλειας 

και Υγείας που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη το poster του ENSHPO  με τίτλο ‘‘Zero 

Vision for Global Sporting Events’’.   

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι το ENSHPO φέτος έλαβε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ασφάλειας 

και Υγείας στην Εργασία "Miguel Servet" στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 10 

Νοεμβρίου 2017 στη Γρανάδα της Ισπανίας. Το βραβείο αυτό απονεμήθηκε στο ENSHPO για 

την  πολύχρονη προσπάθεια του να διαδώσει και να βελτιώσει τα θέματα ασφάλειας και υγείας 

στην εργασία στην Ευρώπη.  
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6.5 Συμμετοχή του ΣΑΥΚ στην αξιολόγηση διαγωνισμού της cyta 

Ο ΣΑΥΚ αποδέχθηκε την πρόσκληση της Cyta για συμμετοχή του Προέδρου του στην επιτροπή 

αξιολόγησης των διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στις 28 Απρίλιου 2017 και οι οποίοι 

αφορούσαν στην δημιουργία αφίσας από παιδιά του προσωπικού και εισηγήσεις από το 

προσωπικό, του Οργανισμού, για βελτίωση των δραστηριοτήτων σε θέματα Ασφάλειας και 

Υγείας εντός της Cyta. 

 

Στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχαν επίσης το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και 

εκπρόσωπος της Cyta 

 

Στην εκδήλωση βράβευσης των νικητών που πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2017 στο 

Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Cyta, ο Πρόεδρος του ΣΑΥΚ απεύθυνε χαιρετισμό και 

συμμετείχε στην απονομή των βραβείων.  

 

7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

7.1 Συνάντηση με ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

 

Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) και του Προέδρου του 

ΣΑΥΚ, στα γραφεία του ΕΛΙΝΥΑΕ στην Αθήνα. 

Στη συνάντηση από το ΕΛΙΝΥΑΕ συμμετείχαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, κ.κ. 

Κομίνης Α. και Αδαμάκης. Συμμετείχαν επίσης στελέχη από το επιστημονικό προσωπικό του 

ΕΛΙΝΥΑΕ (Γεωργιάδου Ε., Δρίβας Σ., Κουκουλάκη Θ.). 

Στη συνάντηση αφού αρχικά παρουσιάστηκαν οι τρέχουσες δράσεις των δυο φορέων, 

συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας των δυο φορέων για τα θέματα υγείας και ασφάλειας 

στην εργασία, καθώς και προστασίας του κοινού.  

Πιο συγκεκριμένα, τομείς στους οποίους θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία είναι ενδεικτικά: 

Δράσεις έρευνας για θέματα υγείας και ασφάλειας, ασφάλειας κοινού, βιομηχανικών 

ατυχημάτων μεγάλης έκτασης κ.λπ. (π.χ. συμμετοχή από κοινού σε ευρωπαϊκά και άλλα 

ερευνητικά προγράμματα) 

Δράσεις πληροφόρησης (π.χ. αξιοποίηση ιστοσελίδων των δυο φορέων και των περιοδικών 

εκδόσεων τους για διάχυση της γνώσης για θέματα υγείας και ασφάλειας, συνδιοργάνωση 

εκδηλώσεων, συμβολή κάθε φορέα στην επιτυχή διοργάνωση των επιστημονικών συνεδρίων 

που διοργανώνουν το ΕΛΙΝΥΑΕ στην Αθήνα και ο ΣΑΥΚ στην Κύπρο, αντίστοιχα, το 

φθινόπωρο του 2017 κ.ά.)  

Δράσεις εκπαίδευσης – κατάρτισης (π.χ. συνδιοργάνωση σεμιναρίων στην Ελλάδα και την 

Κύπρο). 

Τα δυο μέρη δεσμεύτηκαν ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν πιο συγκεκριμένες 

προτάσεις, ώστε να προχωρήσει η συνεργασία των δυο φορέων.  

 

8. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΣΑΥΚ 

 

Το ΔΣ στη συνεδρία του στις 15/01/2015 αποφάσισε τη σύσταση των πιο κάτω επιτροπών: 

 Επιτροπή Επικοινωνίας & Περιοδικού - Μαρίνα Κουγίαλη 

 Επιτροπή Εκδηλώσεων - Έλενα Ναούμ - Λοϊζίδου 

 Επιτροπή Ερευνών / Μελετών και Εκπαίδευσης – Όλγα Νικολαϊδου 

 Επιτροπή Περιβάλλοντος - Μιχαλάκης Θεοδότου 

 Επιτροπή Λειτουργών Ασφάλειας – Πάρης Χρυσός (αρχικά Χρίστος Χρίστου) 
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 Επιτροπή ΕΞΥΠΠ - Γιώργος Φλωρίδης 

 Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας - Δημήτρης Τίτας 

 Επιτροπή Αναθεώρησης Καταστατικού – Γιώργος Φλωρίδης 

 

Οι εισηγήσεις από τις επιτροπές κατατέθηκαν από τους Προέδρους των Επιτροπών στο ΔΣ 

προς έγκριση και πολλές από αυτές υλοποιήθηκαν.  

 

8.1 Επιτροπή Αναθεώρησης Καταστατικού 

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησε το ΔΣ από την πρώτη στιγμή της εκλογής 

του ήταν η προσπάθεια αναθεώρησης του Καταστατικού ώστε να καταστεί λειτουργικότερο, να 

επικαιροποιηθεί και να διορθωθούν κάποια σημεία που κρίνονταν ξεπερασμένα ή / και 

δυσλειτουργικά.  

Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια το ΔΣ για την αναθεώρηση του καταστατικού αποφάσισε όπως 

ζητηθεί η συμβολή των πρώην προέδρων, οι οποίοι θα μελετήσουν το Καταστατικό και θα 

δώσουν τις εισηγήσεις τους για τυχόν αλλαγές / προσθήκες. Στη συνέχεια το ΔΣ κωδικοποίησε 

τις εισηγήσεις αλλά δεν πρόλαβε να προχωρήσεις με τις διαδικασίες που προβλέπονται για 

διαβούλευση και  οργάνωση καταστατικής συνέλευσης .  

Το ΔΣ σε συνεργασία με το Δικηγορικό γραφείο Α. Βρυωνίδης μελέτησαν όλες τις προτάσεις 

που κατατέθηκαν και ετοίμασαν το τελικό κείμενο που θα υποβληθεί στη Καταστατική 

Συνέλευση, αφού πριν σταλεί στα μέλη μας για ενημέρωση / διαβούλευση. Έχει ολοκληρωθεί η 

όλη εργασία και παραμένει η αποστολή του προσχεδίου προς τα μέλη για διαβουλευση καθώς 

επίσης και η σύγκλιση καταστατικής συνέλευσης στις αρχές του 2018, ώστε τα μέλη που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν να μπορούν με βάση και την καταστατική πρόνοια να καταβάλουν 

τις συνδρομές τους. 

9. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ- ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 

9.1 Ιστοσελίδα 

Το ΔΣ προχώρησε στην δημιουργία νέα αναβαθμισμένης ιστοσελίδας, τον σχεδιασμό της οποία 

ανέθεσαν στην εταιρεία Αrdgon.  

Η νέα ιστοσελίδα του ΣΑΥΚ βρίσκεται σε λειτουργία από το Σεπτέμβριο του 2016 και τα μέχρι 

στιγμής σχόλια είναι πολύ θετικά. Τα στοιχεία που προστέθηκαν στη νέα ιστοσελίδα είναι : 

 Πεδίο μελών όπου τα μέλη μας που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και ενημερώσεις που αφορούν τα μέλη 

μας όπως π.χ. περιοδικό, απολογισμοί γενικών συνελεύσεων κλπ.  και μπορούν να 

επικαιροποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία. 

 Υποβολή αίτηση ηλεκτρονικά 

 Πληρωμή συνδρομής ηλεκτρονικά μέσω Pay-Pal. 

Με τη λειτουργία του πεδίου των μελών, κάθε μέλος θα έχει την ευθύνη για την επικαιροποίησης 

των στοιχείων του ώστε να λαμβάνει την πληροφόρηση που θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά από 

τον ΣΑΥΚ . Με τον τρόπο αυτό αποφορτίζεται το ΔΣ από την συνεχή προσπάθεια του να 

επικαιροποιεί τα στοιχεία των μελών του που για διάφορους λόγους αλλάζουν. 
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9.2 Facebook 

Ο ΣΑΥΚ συνεχίζει να ενημερώνει τα μέλη του και μέσω του λογαριασμού του στο Facebook. Ο 

αριθμός των μελών (φίλων) στην ομάδα που δημιούργησε ανέρχεται στα 278 ενώ η σελίδα του 

ΣΑΥΚ έχει  δεχτεί πάνω από 228 likes.  

9.3 Συμμετοχή σε πρωινή εκπομπή στην τηλεόραση 

 

Στις 22/12/2016 προσκλήθηκε ο Πρόεδρος του ΣΑΥΚ στην πρωινή εκπομπή του ΜΕΓΑ με θέμα 

την Οδική Συμπεριφορά. Στην εκπομπή, ο Πρόεδρος Γ. Φλωρίδης, ανέπτυξε τις δράσεις και τα 

προγράμματα του ΣΑΥΚ σχετικά με την οδική ασφάλεια. 

 

Αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις που είχαν συνδιοργανωθεί στις 6 Απριλίου 2016 και 2 Νοεμβρίου 

2016 με το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, την Λέσχη Μοτοσικλετιστών Λευκωσίας 

«ΛΗΔΡΑ» και την Κυπριακή Ακαδημία Μοτοσικλέτας και είχαν ως θέμα την «ασφαλή οδήγηση 

μοτοσυκλέτας». 

 

9.4 Πρώτη Παγκόσμια Εκστρατεία: Vision Zero – Safety Health Wellbeing 

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA) εγκαινίασε την πρώτη Παγκόσμια 

Εκστρατεία με θέμα “Vision Zero – Safety.Health.Wellbeing.” για τη βελτίωση της ασφάλειας, 

της υγείας και της ευημερίας στην εργασία. Η εκστρατεία στοχεύει να δεσμεύσει εταιρείες και 

οργανισμούς από όλο τον κόσμο ώστε να συμβάλουν στην συστηματική μείωση των 

επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών επενδύοντας σε ένα υγιές και ενεργό εργατικό 

δυναμικό. 

 

Η πρώτη επίσημη παρουσίαση της εκστρατείας έγινε τον Σεπτέμβριο του 2017 στο XXI World 

Congress on Safety & Health at Work που έγινε στη Σιγκαπούρη, στέλνοντας το μήνυμα ότι 

είναι εφικτή η ύπαρξη ένας κόσμου χωρίς εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες και 

επικίνδυνες καταστάσεις στους χώρους εργασίας. 

 

Τον Οκτώβριο του 2017 και σε συνέχεια της παρουσίασης που είχε παρακολουθήσει στο WOS 

2017, η Ταμίας του ΣΑΥΚ Όλγα Νικολΐδου από τον Secretary General of the International Social 

Security Association (ISSA) , ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥΚ) έχει προσχωρήσει ως 

επίσημος εταίρος στην παγκόσμια εκστρατεία Vision Zero με απώτερο στόχο να συμβάλει στη 

διάδοση του μηνύματος ότι κάθε ατύχημα, ασθένεια και βλάβη της υγείας μπορεί να αποφευχθεί 

με την έγκαιρη εφαρμογή των κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Στο 

πλαίσιο αυτό Ο ΣΑΥΚ θα υλοποιήσει διάφορες δραστηριότητες και δράσεις ώστε να προωθήσει 

στη χώρα μας, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, το μήνυμα της εκστρατείας και να συμβάλει στην 

επίτευξη του πρωταρχικού στόχου που είναι η εκμηδένιση των επαγγελματικών ατυχημάτων, 

ασθενειών και επικίνδυνων καταστάσεων στους χώρους εργασίας. 

 

Με ανακοίνωση του στην ιστοσελίδα και στο facebook, ο ΣΑΥΚ έχει καλέσει τα μέλη του, τις 

εταιρίες / οργανισμούς αλλά και τους διάφορους κοινωνικούς εταίρους, να θέσουν ψηλά στην 

ατζέντα τους τα θέματα ασφάλειας και υγείας καθώς επίσης και να προωθήσουν την εκστρατεία 

υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τους 7 Χρυσούς Κανόνες. 
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10. Η σημερινή εικόνα του Συνδέσμου (Μέλη) 

Κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2016 – Νοέμβριου 2017 έχουν αποταθεί στον ΣΑΥΚ και εγκριθεί 

από το ΔΣ ως μέλη τα ακόλουθα 21 άτομα (14 Πλήρη Μέλη και 7 Συνδεδεμένα Μέλη).  

 

Α/Α 
Αριθμός 
Μέλους 

Επίθετο Όνομα 
Κατηγορία 

Μέλους 

1 425 Ανδρέου Παναγιώτα Σ 

2 426 Καμέρης Φίλιππος Σ 

3 427 Δημητρίου Δημήτρης Π 

4 428 Ζαχαρίου Γεώργιος Π 

5 429 Κουτούμπας Αναστάσιος Π 

6 430 Ευδοκίμου Μαρία Π 

7 431 Γεωργιάδης Γεώργιος Π 

8 432 Καπινάρης Παναγιώτης Σ 

9 433 Χαράκης - Ιάσων Πέτρος Σ 

10 434 Ανδρέου Χριστίνα Π 

11 435 Μπαχτσετζης Χρήστος Στέργιος Π 

12 436 Μιχαήλ Φώτης Π 

13 437 Ιορδάνους Χρίστος Π 

14 438 Παναγιώτου Χρίστος Π 

15 439 Κλεοβούλόυ Γαλάτεια Π 

16 440 Σιαμαήλας Ηλίας Π 

17 441 Κοννίδης Κωσταντίνος Σ 

18 442 Θεδώρου Χριστιάνα Σ 

19 443 Κονιώτης Γιώργος Π 

20 444 Ηλία Γεώργιος Π 

21 445 Ζακχαίος Αντώνης Σ 

 

Στο πιο κάτω πίνακα φαίνεται η ανταπόκριση των μελών μας στην καταβολή των συνδρομών 

τους και η αύξηση που επιτεύχθηκε μετά από πολλές προσπάθειες που κατέβαλε το ΔΣ. Η 

τακτοποίηση των συνδρομών των μελών μας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αισθητή μείωση 

όπως φαίνεται και από το πίνακα πιο κάτω. Σημειώνεται ότι για το έτος 2017 οι τακτοποιημένες 

συνδρομές που αναφέρονται είναι μέχρι τις 22/11/2017. Αναμένεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί 

αισθητά καθότι αρκετά μέλη μας τακτοποιούν τις συνδρομές του κατά την προσέλευση τους 

στην Γενική συνέλευση.  
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Στο πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατάσταση των μελών του μέχρι σήμερα. Συνολικά είχαν 

εγγραφεί 445 άτομα εκ των οποίων οι 106 έχουν διαγραφεί και θα άλλοι 131 θα διαγραφούν με 

βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού.  

Κατάσταση Μελών μέχρι σήμερα 

 
Πλήρη Μέλη 

Συνδεδεμένα 
Μέλη 

Σύνολο 

Ενεργά  Μέλη 139 51 190 

Μη ενεργά Μέλη 11 2 13 

Διαγραμμένα Μέλη 55 51 106 

Προτεινόμενα για διαγραφή Μέλη 65 71 136 

Σύνολο 
  

445 
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11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΥΚ 

 

11.1 Γραφειακός χώρος  

Το ΔΣ στη προσπάθεια του να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει το τρόπου λειτουργιάς του 
ΣΑΥΚ συμφώνησε με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΣΕΜ, ώστε με μια μικρή αύξηση του ενοικίου 
που καταβάλει ο ΣΑΥΚ για την στέγαση του στο οίκημα του ΣΕΜ, να του παραχωρηθεί το ένα 
δωμάτιο στο οίκημα του ΣΕΜ ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν ασφαλισμένα τόσο τα αρχεία 
του ΣΑΥΚ καθώς και οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία και εξοπλισμός που διαθέτει.  

Ο χώρος αυτός λειτουργεί ως γραφείο του ΣΑΥΚ και ίσως στο μέλλον τοποθετηθεί και 
τηλεφωνική γραμμή για εγκατάσταση συσκευής φαξ.  

Το ΔΣ αγόρασε υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, η οποία υπό την καθοδήγηση του 
Προέδρους του ΔΣ, προχώρησε στην οργάνωση και κωδικοποίηση του ηλεκτρονικού αρχείου 
του ΣΑΥΚ. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι ο εύκολος εντοπισμός αρχείων και άλλων 
πληροφοριών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του εκάστοτε ΔΣ και να 
υπάρχει συνέχεια στις ενέργειες που γίνονται.  

Με βάση την ηλεκτρονική κωδικοποίηση των αρχείων του ΣΑΥΚ θα πρέπει το νέο ΔΣ να 
προχωρήσει στην αντίστοιχη κωδικοποίηση του φυσικού αρχείου που διαθέτει.  

Το ΔΣ έχει και έχει Το ηλεκτρονικό αρχείο Μητρώο Μελών έχει επανελεγχθεί και έχει 
τοποθετηθεί σε πρόγραμμα στην Access που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό. Με το 
πρόγραμμα αυτό μπορούν να εξάγονται καταστάσεις και να αντλούνται στοιχεία που αφορούν 
τις υποχρεώσεις των μελών μας σε σχέση με το ΣΑΥΚ, όπως για παράδειγμα οφειλές 
συνδρομών, συμμετοχές σε εκδηλώσει κλπ.. 

11.2 Περιουσιακά στοιχεία του ΣΑΥΚ 

 
Έχει γίνει καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του ΣΑΥΚ και ετοιμάστηκε σχετικός 
πίνακας για να μπορεί να γίνεται καλύτερη διαχείριση τους. 
 

11.3 Πολιτικές ΣΑΥΚ 

 
11.3.1 Διαδικασία για Ταξίδια στο Εξωτερικό 

Το ΔΣ έχει αναπτύξει την πολιτική που καθορίζει τις υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή άλλων μελών του ΣΑΥΚ, όταν αυτοί συμμετέχουν σε ταξίδια στο εξωτερικό για 
εκπροσώπηση του ΣΑΥΚ. Η Πολιτική αυτή πρέπει να τύχει της έγκρισης της Γενικής 
Συνέλευσης και να αποτελεί πάγια διαδικασία που θα εφαρμόζεται από όλα τα ΔΣ στο μέλλον. 

Έχουν επίσης ετοιμαστεί και δύο έντυπα που αφορούν τις αποζημιώσεις των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων μελών του ΣΑΥΚ για οδοιπορικά και για τα έξοδα που 
καταβάλουν όταν εκπροσωπούν το ΣΑΥΚ σε ταξίδια στο εξωτερικό, τα οποία επισυνάπτονται 
στο Παράρτημα πιο κάτω και τίθενται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.   

Παρόμοιες πολιτικές και διαδικασίες θα πρέπει να ετοιμαστούν και άλλα θέματα που χειρίζεται 
το ΔΣ όπως για παράδειγμα: 

i. Διοργάνωση εκδηλώσεων 

ii. Συνεργασία με άλλους Οργανισμούς / φορείς  

iii. Ενημέρωση Κοινού για τον Σύνδεσμο 

iv. Διαχείριση λογαριασμού Facebook 



13 
 

11.3.2 Αποφάσεις του ΔΣ που τίθενται προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση 

Στο παράρτημα που επισυνάπτεται τίθενται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τα 
ακόλουθα έντυπα και αποφάσεις του ΔΣ , τα οποία θα αποτελούν την πολιτική του ΣΑΥΚ στα 
θέματα αυτά και θα εφαρμόζονται από όλα τα ΔΣ ομοιόμορφα. Ο κατάλογος αυτός έχει 
ετοιμαστεί ώστε να διευκολύνει το έργο του εκάστοτε ΔΣ και να μην χρειάζεται να ανατρέχει σε 
προηγούμενες αποφάσεις των ΔΣ για να ενημερώνεται για το χειρισμών τέτοιων θεμάτων. 

12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η οικονομική κατάσταση του ΣΑΥΚ από τη 1/10/2016 μέχρι και τις 30/09/2017, ημερομηνία κατά 
την οποία λήγει η οικονομική περίοδος θα αναλυθεί στη συνέχεια από την ταμία του ΣΑΥΚ, 
Όλγα Νικολαϊδου.  

13. Επίλογος 

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι το έργο που παράχθηκε ήταν πολύπλευρο και 
σημαντικό για το ΣΑΥΚ και οφείλεται στη σκληρή δουλειά που επιτελέστηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Στο σημείο, όμως, αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι, πέραν από όσα κατεγράφησαν στη 
λογοδοσία αυτή, έγιναν και πολλές άλλες ενέργειες και αφιερώθηκε πολύς προσωπικό χρόνος 
για διάφορα άλλα θέματα που δεν μπορούν να αποτυπωθούν μέσα από το κείμενο αυτό.  

Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τους φίλους και συναδέλφους μου στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΥΚ για την εξαίρετη δουλειά και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο 
πρόσωπο μου.  

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και όλους εσάς για την εμπιστοσύνη που δείξατε 
στο πρόσωπο μου αλλά και για τη στήριξή σας γιατί ο ΣΑΥΚ είμαστε όλοι εμείς.  

 

 

 

 

 

Γεώργιος Φλωρίδης 
Πρόεδρος (Δ.Σ. ΣΑΥΚ) 
 


