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Αγαπεηέο θίιεο θαη θίινη,  

Διζαγυγή 

Δθ κέξνπο ηνπ Γ ηνπ ΑΤΚ ζαο επραξηζηώ γηα ηελ εδώ παξνπζία ζαο θαη κε ραξά ζαο 
θαισζνξίδσ ζηε ζεκεξηλή καο Γεληθή πλέιεπζε. ε θάζε Γεληθή πλέιεπζε είζηζηαη λα 
παξνπζηάδνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα πεπξαγκέλα ηεο πεξηόδνπ από ηελ 
πξνεγνύκελε γεληθή ζπλέιεπζε, όπσο επίζεο θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ πλδέζκνπ. 
θνπόο ηεο παξνπζίαζεο απηήο δελ είλαη κόλν ε ελεκέξσζή ζαο αιιά αλακέλνπκε ηελ 
θξηηηθή, ηηο εηζεγήζεηο θαη πξνηάζεηο ζαο ζε ζρέζε κε ηα πεπξαγκέλα ηνπ 
πξνεγνύκελνπ ηνπ ρξόλνπ αιιά θαη εηζεγήζεηο ζε ζρέζε κε ην κέιινλ θαη ηηο 
πξννπηηθέο ηνπ πλδέζκνπ καο. 

Από ηελ αξρή όξακά κνπ ηόζν εκέλα όζν θαη ησλ ππόινηπσλ κειώλ ηνπ Γ, ήηαλ λα 
εξγαζηνύκε κε  δηαθάλεηα θαη κέζα από δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο λα πξνσζήζνπκε ηελ 
ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ ζηηο δξαζηεξηόηεηέο καο. ηνρεύζακε 
δειαδή, ζηελ ελδπλάκσζε ηεο παξνπζίαο θαη επηξξνήο ηνπ πλδέζκνπ θαη ησλ κειώλ 
ηνπ. Ζ ζπλερήο επηκόξθσζε θαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ Γ 
θαη ησλ κειώλ βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ πξναγσγή ησλ ελ ιόγσ νξακάησλ θαη ζηόρσλ. 

Δπραξηζηώ ηα κέιε ηνπ Γ γηα ηελ έληνλε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ, από ηνλ 
πξνζσπηθό ηνπο ρξόλν, γηα ηελ πεξαηηέξσ εδξαίσζε ηνπ ΑΤΚ. 

Δπραξηζηώ ηδηαίηεξα ηνλ Γηεπζπληή θαη ηα ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεώξεζεο 
Δξγαζίαο γηα ηελ βνήζεηα θαη άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε ηνλ ρξόλν πνπ πέξαζε θαη 
επειπηζηώ όηη απηή ε ζπλεξγαζία ζα ζπλερίζεη θαη ζα ελδπλακσζεί γηα ηελ πξνώζεζε 
ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

Ο ρξόλνο πνπ πέξαζε ήηαλ δύζθνινο γηα όινπο καο. Ζ νηθνλνκηθή ύθεζε επεξέαζε θαη 
ζπλερίδεη λα επεξεάδεη αξλεηηθά όινπο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Αξλεηηθά 
επεξεάδεη θαη ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ κειώλ καο. Όκσο απηό δελ 
απνηειεί δηθαηνινγία γηα θαλέλα από εκάο ώζηε λα αθήζνπκε λα αηνλήζνπλ νη 
πξνζπάζεηεο καο γηα πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ. Οη λνκηθνί, εζηθνί θαη νηθνλνκηθνί ιόγνη γηα 
δξάζε, πξέπεη λα είλαη απηνλόεηνη γηα θάζε επαγγεικαηία ζηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ 
εξγαζία. 

Πην θάησ παξαζέησ ηα πεπξαγκέλα ηνπ πλδέζκνπ γηα ηελ πεξίνδν Ννεκβξίνπ 2014 – 
Ννεκβξίνπ 2015.  

 

 



1. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

1.1 ςνεδπίερ 

Σν Γ από ηνλ Ννέκβξην 2014 κέρξη θαη ην Ννέκβξην ηνπ 2015 παξαθάζηζε ζε 11 

ηαθηηθέο θαη ηξεηο 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 Δκδήλυζη για κότιμο Βαζιλόπιηηαρ 

Ο ΑΤΚ θαζηέξσζε ηνλ ζεζκό ηνπ “θνςίκαηνο ηεο βαζηιόπηηηαο“, κε ζθνπό ην γεγνλόο 

απηό λα θαηαζηεί ε πξώηε εθδήισζε ηνπ έηνπο θαη αθεηεξία θνηλσληθήο ζπλεύξεζεο, 

αληαιιαγήο απόςεσλ θαη αιιεινγλσξηκίαο κεηαμύ ησλ πθηζηάκελσλ θαη ησλ λέσλ 

κειώλ ηνπ πλδέζκνπ. Ζ εθδήισζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ζηηο 29 

Ηαλνπαξίνπ 2015, ζην Barrique Wine Deli ζηε Λεπθσζία. ηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ 

πέξαλ ησλ 40 κειώλ ηνπ ΑΤΚ. Δπίζεο, καο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο, ν 

Πξόεδξνο ηνπ ΔΣΔΚ θαη ν Πξόεδξνο ηνπ ΗΔΣ.  

1.4 Δκπαιδεςηικέρ επιζκέτειρ 

 

Σν άββαην 7 Φεβξνπαξίνπ 2015, πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηνλ 

Ζιεθηξνπαξαγσγηθό ηαζκό ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνύ Κύπξνπ ζην Βαζηιηθό. Ζ 

επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ ύλδεζκν Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ Κύπξνπ (ΜΜΖΚ/ΔΜ). Ζ επίζθεςε πεξηειάκβαλε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε 

ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο πνπ εθαξκόδεηαη ζην ζηαζκό θαζώο θαη 

ελεκέξσζε γηα ηελ ηερλνινγία πνπ εθαξκόδεηαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Αθνινύζσο, έγηλε μελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζηαζκνύ. Δπραξηζηνύκε, 

ηδηαίηεξα ηνλ Λεηηνπξγό Αζθάιεηαο ηεο ΑΖΚ θ. Δπζύβνπιν Οηθνλόκνπ θαζώο θαη ηνλ 

Μεραληθό Βάξδηαο ηνπ ζηαζκνύ θ. σηήξε Μηραειίδε γηα ηε θηινμελία θαη ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο επίζθεςεο.  

 

1.5 Ζμεπίδερ, εμινάπια, ςνέδπια 

 

1.5.1 Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ Δξγαζία – Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην 

ηηο 2 Απξηιίνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ ΑΤΚ εζπεξίδα θαηά ηελ 

νπνία επεμεγήζεθε ην λνκνζεηηθό πιαίζην γύξσ από ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ 

εξγαζία. 

Οκηιεηήο ζηελ εζπεξίδα απηή ήηαλ ν πξόεδξνο ηνπ ΑΤΚ, ηαύξνο Λάκπξνπ. Σελ 

εζπεξίδα παξαθνινύζεζαλ  είθνζη άηνκα θπξίσο επαγγεικαηίεο ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο 

θαη πγείαο. Μεηά ηελ παξνπζίαζε αθνινύζεζε ελεξγή θαη παξαγσγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ 

ησλ παξεπξηζθνκέλσλ.  



1.5.2 Γιεθνέρ ςνέδπιο και Έκθεζη με θέμα, Αζθάλεια και Τγεία ζηα 

Καηαζκεςαζηικά Έπγα 

ηηο 22 θαη 23 Μαΐνπ 2015, δηνξγαλώζεθε από ηνλ ύιινγν Πνιηηηθώλ Κύπξνπ 

(ΠΟΛΜΖΚ) ζην Ξελνδνρείν Φηινμελία, Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα «πληήξεζε – 

Μεηαηξνπή – Καηεδάθηζε». Ο ΑΤΚ σο Μεγάινο Υνξεγόο ηνπ πλεδξίνπ έδσζε ηελ 

επθαηξία ζηα κέιε ηνπ, ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή ήηαλ αζξόα, λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο 

εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ κε κεησκέλν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. ην πλέδξην κίιεζαλ 

δηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο ζηελ αζθάιεηα θαη πγεία, ηόζν από ηελ 

Κύπξν όζν θαη από ην εμσηεξηθό. 

ην πιαίζην ηεο δηνξγάλσζεο έγηλε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ Φσηνγξαθηθνύ 

Γηαγσληζκνύ κε ζέκα «Αζθάιεηα ζηηο Καηαζθεπέο;» θαη ν Πξόεδξνο ηνπ ΑΤΚ 

παξέδσζε βξαβεία ζηνπο ληθεηέο. Ο Φσηνγξαθηθόο Γηαγσληζκόο δηνξγαλώζεθε από 

ηνλ ΠΟΛΜΖΚ θαη ν ΑΤΚ ζπκκεηείρε κε ηνλ Πξόεδξό ηνπ ζηελ θξηηηθή επηηξνπή. 

1.5.3 Ζλεκηπομαγνηηικά Πεδία και η Δπίδπαζή ηοςρ ζηον Ανθπώπινο 

Οπγανιζμό 

To Ηλζηηηνύηνπ Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο Κύπξνπ (ΗΔΣ Cyprus Network) θαη ν ΑΤΚ 

ζπλδηνξγάλσζαλ ζηηο 28 Μαΐνπ 2015, ζηελ αίζνπζα “Σάζζνο Παπαδόπνπινο”, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Frederick University ζηε Λεπθσζία, εζπεξίδα κε ζέκα Ζιεθηξνκαγλεηηθά 

Πεδία θαη ε Δπίδξαζή ηνπο ζηνλ Αλζξώπηλν Οξγαληζκό. 

ηελ εζπεξίδα παξνπζηάζηεθε γεληθά ην ζέκα ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ θαη ε 

επίδξαζή ηνπο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, θαζώο επίζεο, θαη ην ζέκα ησλ 

ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ από ηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη νη επηπηώζεηο ζηελ 

αλζξώπηλε πγεία.  Δπίζεο, παξνπζηάζηεθε ε ζπκκόξθσζε ησλ ζηαζκώλ 

ξαδηνεπηθνηλσλίαο κε ηα εζληθά όξηα έθζεζεο ηνπ θνηλνύ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. 

1.5.4 Γιεθνέρ ςνέδπιο Αζθάλειαρ & Τγείαρ Ακεπαιόηηηα Δγκαηαζηάζευν, 

Αζηοσία Δξοπλιζμών Δπγαζίαρ &  Μεθοδολογία Δκηίμηζηρ ηυν 

Κινδύνυν 

ηηο 12 θαη 13 Ηνπλίνπ 2015 πινπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ζην πλεδξηαθό Κέληξν 

Φηινμελία ζηε Λεπθσζία, Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα Plant Integrity, Failures & 

Assessment Methodologies. Σν ζπλέδξην ζπλδηνξγαλώζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ 

ΑΤΚ, από ηνλ ΑΤΚ, ην Ηλζηηηνύην Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο Κύπξνπ (ΗΔΣ Cyprus 

Network) θαη ην Joint Group (The Cyprus Group of Civil and Mechanical Professional 

Engineers).  

ην ζπλέδξην πνπ ηεινύζε ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγνύ Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη 

Έξγσλ ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 100 άηνκα. Θεσξήζακε απηό ην πλέδξην σο κηα επγελή 

πξνζθνξά πξνο ηα κέιε καο πνπ ηόζα ρξόληα ζηεξίδνπλ ηνλ ΑΤΚ, γη’ απηό θαη 

θξαηήζακε ην θόζηνο ζπκκεηνρήο ζην απίζηεπηα ρακειό πνζό ησλ €20. εκεηώλεηαη 

όηη, ηα έμνδα ηνπ πλεδξίνπ θάιπςαλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό νη ρνξεγίεο θαη νη 

ζπκκεηνρέο θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο γηα ηνλ ΑΤΚ ήηαλ γύξσ ζηα 500 επξώ κόλν.   



Όπσο θαηαδείρζεθε κέζα από ηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ, ν ξόινο ησλ Μεραληθώλ θαη 

Δπαγγεικαηηώλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, είλαη θξίζηκνο ζηε δηαρείξηζε θαη πξόιεςε ησλ 

αζηνρηώλ εμνπιηζκνύ.  ηελ πξνζπάζεηα εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδύλσλ, είλαη 

ζεκαληηθή ε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο από ην ζηάδην ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ, ηεο κειέηεο θαη ηνπ θαζνξηζκνύ πξνδηαγξαθώλ. 

Με απηό ην πλέδξην επειπηζηνύκε όηη θαηαθέξακε, όπσο ππνζρεζήθακε, λα δώζνπκε 

ζηα κέιε θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο καο ηε ζρεηηθή ηερλνγλσζία, ηελ νπνία όπσο δηαρξνληθά 

δηαπηζηώλακε έιεηπε από όινπο καο. 

1.5.5 The 2nd European Symposium on Fire Safety Science (under the 

auspices of the International Association of Fire Safety Science – 

IAFSS) 

Ο ΑΤΚ ππνζηήξημε ην 2nd European Symposium on Fire Safety Science, δίλνληαο ζηα 

κέιε ηνπ ην δηθαίσκα ηεο δσξεάλ ζπκκεηνρήο ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ. Σν πλέδξην 

δηνξγαλώζεθε ζηηο 16 κέρξη 18 Ηνπλίνπ 2015 από ηε ρνιή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Centre for Risk, Safety and 

the Environment (CERISE) θαη ηνλ International Association of Fire Safety Science 

(IAFSS). ην πλέδξην, κεηαμύ άιισλ, παξνπζηάζηεθαλ λέεο θαιέο πξαθηηθέο, θαζώο 

επίζεο θαη πξόζθαηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ζε ζέκαηα ππξθαγηώλ, ππξαλίρλεπζεο, 

ππξνπξνζηαζίαο θαη ππξόζβεζεο. 

1.5.6 Γιασείπιζη ηος Άγσοςρ και ηυν Φςσοκοινυνικών Κινδύνυν ζηην 

Δπγαζία 

Σν Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ 

Αζθαιίζεσλ θαη ν ύλδεζκνο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο Κύπξνπ ζπλδηνξγάλσζαλ 

Δζπεξίδα κε ζέκα ηε Γηαρείξηζε ηνπ Άγρνπο θαη ησλ Φπρνθνηλσληθώλ Κηλδύλσλ ζηελ 

Δξγαζία, ηελ Σεηάξηε 16 επηεκβξίνπ 2015 ζην Ακθηζέαηξν ησλ λέσλ θηεξίσλ ηεο CNP 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ζηε Λεπθσζία. Σν πξόγξακκα ηεο εζπεξίδαο πεξηιάκβαλε παξνπζηάζεηο 

από ηνλ Μίκε Θενδόηνπ, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΑΤΚ θαη ην Γξ. 

Γηώξγν Μαπξνιέθηεξν, Δπίθνπξν Καζεγεηή Κιηληθήο Φπρνινγίαο θαη Πξόεδξν ηεο 

ρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ζην Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην 

Κύπξνπ. 

1.5.7 Γιεθνέρ ςνέδπιο SFESE VIII 

Ο ΑΤΚ δηνξγάλσζε ζηηο 30 θαη 31 Οθησβξίνπ 2015, ην 8ν Γηεζλέο πλέδξην SFESE κε 

ζέκα «Δπαγγεικαηηθή Τγεία θαη Τγηεηλή». Σν πλέδξην ηεινύζε ππό ηελ αηγίδα ηεο 

Έληηκεο Τπνπξγνύ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θ. Εέηαο 

Αηκηιηαλίδνπ θαη ππνζηεξίρηεθε από ην Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, ην Κππξηαθό 

Γίθηπν ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ην 

ENSHPO θαη ην Ηλζηηηνύην Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ (IOSH UK), ην νπνίν γηα αθόκα κηα θνξά ππνζηήξημε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 



ΑΤΚ απνηειώληαο ηνλ ζπλδεηηθό θξίθν κεηαμύ ηνπ ΑΤΚ θαη δηεζλνύο εκβέιεηαο 

νκηιεηώλ.  

ην ζπλέδξην έγηλε αλαθνξά ζην λνκνζεηηθό πιαίζην θαη ηηο κεζνδνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ επαγγεικαηηθή πγηεηλή. Δπίζεο, έγηλε αλαθνξά ζηνπο  θηλδύλνπο 

από ηελ έθζεζε ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο, ηα κέηξα πξνζηαζία θαη πξόιεςεο πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαζώο θαη ζηελ εθδήισζε ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθώλ 

αζζελεηώλ πνπ έρνπλ πξαθηηθό, αθαδεκατθό, εξεπλεηηθό αιιά θαη ηνπηθό ελδηαθέξνλ. 

Ζ Dr Karen McDonnell, Πξόεδξνο ηνπ IOSH, παξνπζίαζε ηελ εθζηξαηεία γηα ηνλ 

Δπαγγεικαηηθό Καξθίλν κε ζέκα «No Time to Lose – Working Together to Beat 

Occupational Cancer», ηεο νπνίαο ν ΑΤΚ είλαη επίζεκνο ππνζηεξηθηήο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζην πλέδξην νη νπνίνη μεπέξαζαλ ηνπο 100, είραλ ηελ επθαηξία λα 

πξνκεζεπηνύλ κε ελεκεξσηηθό πιηθό ηεο εθζηξαηείαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζην 

πλέδξην παξαρσξήζεθαλ δσξεάλ ζέζεηο ζε θνηηεηέο ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ 

Κύπξνπ νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη επνηθνδνκεηηθά ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ 

δηεμήρζεζαλ θαη επέδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ύλδεζκν. 

Αθνπγθξαδόκελνη ηα ζεκεία ησλ θαηξώλ, θξαηήζακε θαη ζε απηό ην πλέδξην ρακειά ην 

θόζηνο ζπκκεηνρήο, ηόζν γηα ηα κέιε ηνπ ΑΤΚ όζν θαη γηα ηνπο αλέξγνπο θαη θνηηεηέο 

κεηώλνληάο ην θαηά 50% από ην θόζηνο ζπκκεηνρήο ζε πξνεγνύκελα SFESE. Καη ζε 

απηό ην πλέδξην θαιύθηεθαλ όια ηα έμνδα από ηηο ρνξεγίεο θαη ηηο ζπκκεηνρέο. 

2 ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

Σε ρξνληθή πεξίνδν Ννεκβξίνπ 2014 θαη Ννεκβξίνπ 2015, εθδόζεθαλ δύν λέα ηεύρε 

ηνπ πεξηνδηθνύ καο, ην ηεύρνο 37 θαη 38. Ζ λέα κνξθή ηνπ πεξηνδηθνύ αγθαιηάζηεθε 

από ηνπο αλαγλώζηεο θαη γίλακε δέθηεο πνιιώλ ζεηηθώλ ζρνιίσλ. πγραίξσ ηδηαίηεξα 

ηε ζπληαθηηθή επηηξνπή γηα ην έξγν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιε γηα ηελ 

αλαβαζκηζκέλε έθδνζε ηνπ ηόζν από πιεπξάο πνηόηεηαο όζν θαη από πιεπξάο 

εκθάληζεο. Μεγάιν κέξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θόζηνπο ηνπ πεξηνδηθνύ θαιύπηεηαη από ηηο 

δηαθεκίζεηο, ηηο νπνίεο εμαζθάιηζε κε πνιύ πξνζπάζεηα ε ζπληαθηηθή επηηξνπή. 

3 ΔΚΠΡΟΧΠΖΔΗ ΑΤΚ 

 

3.1 Παγκύππιο ςμβούλιο Αζθάλειαρ και ηεσνικέρ επιηποπέρ ηος Δπγαηικού 

ςμβοςλεςηικού ώμαηορ 

Ο ΑΤΚ εθπξνζσπήζεθε, ζρεδόλ ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο ζπλεδξίεο θαη δώζακε απόςεηο 

γηα πνιιά λέα ή ηξνπνπνηεηηθά λνκνζεηήκαηα θαη θώδηθεο πξαθηηθήο. Ο ύλδεζκνο ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπλεδξία ηνπ Παγθύπξηνπ πκβνπιίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 3 Μαξηίνπ 2015 κε ηνλ πξόεδξν ηνπ έδσζε ζε γξαπηό θείκελν 

ηηο ελέξγεηεο πνπ είρε θάλεη ην 2014, ζε ζρέζε κε ηελ εθζηξαηεία πνπ δηεμήγαγε γηα ην 

εξγαζηαθό άγρνο. 

 



3.2 ςμμεηοσή ΑΤΚ ζηιρ επγαζίερ ηος ENSHPO 

Δθπξόζσπνο ηνπ ΑΤΚ ζηηο εξγαζίεο ηνπ  ENSHPO  ήηαλ ην κέινο ηνπ Γ Μαξίλα 

Κνπγηάιε, ε νπνία ζπκκεηείρε ζε δύν ζπλεδξίεο. Ο ΑΤΚ ςήθηζε ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο 

ράξηαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηα έξγα θαηαζθεπήο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Δπίζεο, ν ΑΤΚ έρεη ελδπλακώζεη ηνπο δεζκνύο ηνπ κε ην ENSHPO, ην νπνίν 

ππνζηήξημε θαη ηα δύν δηεζλή ζπλέδξηα πνπ δηνξγάλσζε ν ΑΤΚ. Δπίζεο, ην ENSHPO 

απνηέιεζε ην ζπλδεηηθό θξίθν κε ην IOSH, ην νπνίν ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ επηηπρία 

ησλ πλεδξίσλ κε ηελ εμεύξεζε νκηιεηώλ θαη ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ κεηαθνξάο ηνπο 

ζηελ Κύπξν. 

3.2.1 IOSH - NO TIME TO LOSE CAMPAIGN 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ην IOSH έρεη μεθηλήζεη εθζηξαηεία κε ηίηιν “No Time To Lose – 

Working Together to Beat Occupational Cancer”. Ο ΑΤΚ, σο επίζεκνο ππνζηεξηθηήο 

ηεο εθζηξαηείαο, έρεη ζπληάμεη ζρεηηθό θείκελν, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο εθζηξαηείαο. Παξάιιεια, ν ΑΤΚ ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ γηα 

ππνζηήξημε θαη πξνώζεζε ηεο εθζηξαηείαο, θηινμέλεζε ζην εμώθπιιν ηνπ ηεύρνπο 37 

ηνπ Πεξηνδηθνύ ηνπ ην ινγόηππν ηεο εθζηξαηείαο θαη ζπκπεξηέιαβε ζην πξόγξακκα ηνπ 

SFESE VIII παξνπζίαζε ηεο εθζηξαηείαο. 

3.3 ςμμεηοσή ΑΤΚ ζηη Γιεςπςμένη ςνάνηηζη Δηαίπυν πος διοπγανώθηκε από 

ηο ΣΔΔ  ζηιρ 10/09/2015. 

ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ 
Δξγαζία (EU-OSHA) γηα εκπινθή ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη ηνπ επξύηεξνπ ζπλόινπ 
ησλ επαγγεικαηηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, 
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 10.9.2015 Γηεπξπκέλε πλάληεζε Δηαίξσλ. Ζ 
ζπλάληεζε δηνξγαλώζεθε από ην Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ κε ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ EU-
OSHA. 
 
Ο γξακκαηέαο Υξύζαλζνο Νηθνιάνπ θαη ην κέινο ηνπ Γ Μ. Θενδόηνπ εθπξνζώπεζαλ 
ηνλ ύλδεζκν ζηελ ελ ιόγσ ζπλάληεζε θαη ν Μ. Θενδόηνπ παξνπζίαζε ηα 
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ην εξγαζηαθό άγρνο, πνπ πινπνηήζεθε από ηνλ ΑΤΚ. 
 

3.4 ςμμεηοσή ΑΤΚ ζηο ζςνέδπιο Working On Safety (WOS) ζηο Πόπηο 23-

25/09/2015  

Ζ ηακίαο ηνπ ΑΤΚ Φξόζσ Μηραειίδνπ ζπκκεηείρε ζην πην πάλσ ζπλέδξην ην νπνίν 
δηνξγαλώζεθε από ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ 
Δξγαζία. 

 
3.5 ςμμεηοσή ΑΤΚ ζηο Healthy Workplaces Summit 2015 ζηο BILBAO ζηιρ 3 και 

4/11/2015 

Ο ΑΤΚ εθπξνζσπήζεθε από ην γξακκαηέα ηνπ Υξύζαλζν Νηθνιάνπ ζηελ πην πάλσ 
εθδήισζε ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Yγεία ζηελ Δξγαζία. 

 



4 ςνεπγαζίερ 

 

4.1 Δςπυπαφκό Πανεπιζηήμιο Κύππος 

ηo πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ ΑΤΚ γηα πξνβνιή πξνο ην επξύηεξν θνηλό ησλ 

ζεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηνπο Υώξνπο Δξγαζίαο, ην Γ ηνπ ΑΤΚ απνθάζηζε 

νκόθσλα λα πξνζθέξεη κηα κεξηθή (50%) ππνηξνθία εηο κλήκε ηνπ Γηώξγνπ ηδεξά, ζε 

έλα θνηηεηή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο « MSc in Occupational Safety and 

Health» ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. 

Γηα ηελ πην πάλσ ππνηξνθία επέδεημε ελδηαθέξνλ κόλν έλα κέινο ηνπ ΑΤΚ, ν Γ. 

Καΐιαο. Σν Γ  αθνύ κειέηεζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γ. Μπνύζηξα εθ κέξνπο ηνπ 

Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ, γηα παξαρώξεζε ππνηξνθίαο ζηνλ Γ. Καΐια, πήξε 

νκόθσλε ζεηηθή απόθαζε. 

Ο ΑΤΚ ζπκκεηέρεη κε ην κέινο ηνπ Όιγα Νηθνιαΐδνπ, ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Αζθάιεηα θαη Τγεία. 

4.2 Σοςπκοκςππιακόρ ύνδεζμορ (Ίδπςμα ‘Tasova’) 

ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΑΤΚ κε ην πην πάλσ Ίδξπκα παξαρσξήζεθαλ 

δσξεάλ ζπκκεηνρέο γηα ηνπξθνθύπξηνπο ηόζν ζην SFESE VIII όζν θαη ζην πλέδξην γηα 

ηνλ αλπςσηηθό εμνπιηζκό. 

4.3 Πανζςνδικαλιζηικό Φόποςμ «Αζθάλεια και Τγεία ζηην Δπγαζία ζηην 

Πποζβλεπόμενη Δνυμένη Κύππο. 

ην πιαίζην ησλ επξσπατθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ EEA Grants (Iceland, Liechtenstein, 

Norway) and Norway Grants, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνύλ έξγα ελδπλάκσζεο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, πξνώζεζεο ηνπ δηαιόγνπ, ηεο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο θ.α., 

ζηνλ Δπξσπατθό Οηθνλνκηθό Υώξν, ην Παλζπδηθαιηζηηθό Φόξνπκ Κύπξνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 18 επηεκβξίνπ 2015, ζηελ θαηερόκελε Λεπθσζία, δηάζθεςε κε 

ζέκα «Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ Δξγαζία ζηελ πξνβιεπόκελε Δλσκέλε Κύπξν».  

θνπόο ηεο δηάζθεςεο ήηαλ λα αθνπζηνύλ νη απόςεηο ησλ πνιηηώλ θαη ησλ κε 

θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία. 

ην πλέδξην δελ πξνζθιήζεθαλ πνιηηηθνί ή αξκόδηεο αξρέο. 

Ο ΑΤΚ πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε σο ν κε θπβεξλεηηθόο νξγαληζκόο, ν νπνίνο 

εθπξνζσπεί ηνπο Δπαγγεικαηίεο ζηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ εξγαζία. ηε δηάζθεςε 

ζπκκεηείρε ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαζώο θαη ηξία Μέιε ηνπ πλδέζκνπ.  

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEBOSH INTERNATIONAL CERTIFICATE 

 

Ο ΑΤΚ ζε ζπλεξγαζία κε ην INTERCOLLEGE πινπνίεζε πξόγξακκα γηα απόθηεζε 

ηνπ NEBOSH INTERNATIONAL CERTIFICATE. Σν πξόγξακκα μεθίλεζε ζηηο 

18/05/2015 θαη νινθιεξώζεθε ζηηο 29/06/2015 κε 17 ζπκκεηνρέο.  



ε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ αιιά θαη γηα ζθνπνύο βειηίσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έγηλε ζπλάληεζε ηνπ Γ κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη ζπληνληζηή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Nicholas Clunis. Οη εηζεγήζεηο ζα δνζνύλ ζην λέν Γ. 

 

6 ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΑΓΥΟ ΣΟ 

ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε από ηνλ Οθηώβξε ηνπ 2014 κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015, 

δηαδηθηπαθά. Ζ ζρεηηθή εηζήγεζε έγηλε ζηελ Δηήζηα ζπλάληεζε ησλ Κνηλσληθώλ Δηαίξσλ 

2014.  Ζ εηνηκαζία, ε αλάιπζε θαη αμηνιόγεζεο ηεο έξεπλαο έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

θ. Κπξηάθν Δ. Γεσξγίνπ ηνπ Κππξηαθνύ Κέληξνπ Δπξσπατθώλ θαη Γηεζλώλ Τπνζέζεσλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο. 

ηελ έξεπλα έρνπλ ιάβεη κέξνο ειεθηξνληθά 523 εξγαδόκελνη άλδξεο θαη γπλαίθεο από 

όιεο ηηο επαξρίεο κεηαμύ ησλ ειηθηώλ 18 θαη 60 πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζε ειεθηξνληθό 

ππνινγηζηή.  Σν πνζνζηό ιάζνπο θπκαίλεηαη γύξσ ζην ±4,25%. 

Από ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ έρνπλ εμαρζεί ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία αλ αμηνπνηεζνύλ είηε κέζα από πεξεηαίξσ έξεπλα θαη κειέηε 

ησλ ηάζεσλ, είηε κέζα από δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ όπσο 

εξγνδνηώλ θαη ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ ζα θαηαθέξνπκε λα βειηηώζνπκε ηελ όιε 

εηθόλα πνπ ππάξρεη ζήκεξα. 

Ζ πιεξνθόξεζε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ έξεπλα έγηλε κέζα από ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο, Face Book, LinkedIn, twitter, ηηο εθεκεξίδεο Φηιειεύζεξνο θαη Δξγαηηθή 

Φσλή θαη από ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπ ΑΤΚ κέζσ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο θαη 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ. 

7 OIRA “ΥΟΛΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ’’ 

Σνλ Ηνύλην ηνπ 2014, ν EU-OSHA πξνθήξπμε δηαγσληζκό κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία OIRA 

κε ζέκα ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο. Σν Γ ηνπ ΑΤΚ ζε ζπλεδξία ηνπ, πήξε νκόθσλε 

απόθαζε γηα δηεθδίθεζε ηνπ έξγνπ. Ζ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ ΑΤΚ έγηλε ζηηο 

20/12/2015 κέζσ ηεο ππνγξαθήο ζπκβνιαίνπ κε ηνλ EU-OSHA, γηα ην ρξεκαηηθό πνζό 

ησλ 6800 επξώ. 

Ο ΑΤΚ έρνληαο πάληα σο βαζηθό ηνπ γλώκνλα ηελ πξνζθνξά πξνο ηα κέιε ηνπ, 

έζηεηιε αλνηθηή πξόζθιεζε θαη θάιεζε όζα από ηα κέιε ηνπ ελδηαθέξνληαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην έξγν γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ OIRA, λα δειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Δπέδεημαλ ελδηαθέξνλ 7 κέιε θαη ην Γ ηνπ ΑΤΚ γηα ζθνπνύο δηεπθόιπλζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο επέιεμε 3 κέιε ηελ Κιεηώ Βαξηάλνπ, ηνλ Γηώξγν Κξακβή θαη ηνλ Γηώξγν 

Βαζηιείνπ, ηα νπνία εξγάζηεθαλ επηκειώο θαη ζε θιίκα πνιύ θαιήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Σα κέιε ηνπ Γ πνπ εξγάζηεθαλ αθηινθεξδώο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ είλαη νη 

ηαύξνο Λάκπξνπ θαη Μίκεο Θενδόηνπ, νη νπνίνη δειώζεθαλ σο εκπεηξνγλώκνλεο, ε 

Όιγα Νηθνιαΐδνπ πνπ αλέιαβε ην ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ θαη ε Μαξίλα Κνπγηάιε. 



Σν έξγν παξαδόζεθε ζηνλ EU-OSHA νινθιεξσκέλν ζηηο 31/7/2015 θαη ζηηο 5/10/2015 

έγηλε ε πξώηε επίζεκε παξνπζίαζε ηνπ OIRA γηα ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο, ζην Ξελνδνρείν 

Κιενπάηξα ζηε Λεπθσζία. Σε ζπλάληεζε δηνξγάλσζε ην ΣΔΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ΑΤΚ κε πξνζθεθιεκέλνπο εθπξνζώπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ  θαη 

ηνπ πλδέζκνπ Ηδησηηθώλ ρνιώλ Κύπξνπ. 

8 ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

  

Σα κέιε ηνπ Γ Μαξίλα Κνπγηάιε θαη Όιγα Νηθνιαΐδνπ είραλ ζπλάληεζε κε ηνλ 

ύλδεζκν Μνηνζηθιεηηζηώλ Κύπξνπ ζε ζρέζε κε ηελ Οδηθή Αζθάιεηα θαη ζπκθώλεζαλ 

όπσο ζην κέιινλ ζπλδηνξγαλσζεί εθδήισζε κε ζέκα ηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

κνηνζηθιεηηζηώλ κέζα ζηελ πόιε. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε θαηεγνξία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα παξάδνζεο (Delivery). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα απηό 

επέδεημε ηόζν ην ΣΔΔ όζν θαη ε Τπνπξγόο Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ 

Αζθαιίζεσλ, κεηά ην ηειεπηαίν ζαλαηεθόξν αηύρεκα ζηνλ ηνκέα απηό. Ζ εηζήγεζε γηα 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο ζα δνζεί ζην λέν Γ.. 

ηελ εθδήισζε απηή ζα κπνξνύζε λα παξνπζηαζηεί θαη ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Οδηθήο 

Αζθάιεηαο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ ISO 39001:2012. 

 

9 ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΑΤΚ 

Δπιηποπή Λειηοςπγών Αζθάλειαρ 

ε ζπλεδξίεο ηεο ε πην πάλσ επηηξνπή κε πξόεδξν ηε Μαξίλα Κνπγηάιε, εηνίκαζε 

επηζηνιή κε ζέκαηα ηα νπνία απαζρνινύλ ηνπο Λεηηνπξγνύο Αζθάιεηαο θαη ην Γ αθνύ 

ηελ κειέηεζε ηελ απέζηεηιε ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο.  Ζ 

απάληεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΣΔΔ θνηλνπνηήζεθε ζηνπο Λεηηνπξγνύο Αζθάιεηαο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεδξίεο. 

Δπιηποπή ΔΞΤΠΠ 

Ζ πην πάλσ επηηξνπή κε πξόεδξν ηνλ Νηίλν Νηθνιαΐδε ζπλεδξίαζε κεξηθέο θνξέο θαη 

αζρνιήζεθε κε ην θαλνληζκό γηα ηνπο ΔΤΠΠ θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηνπο ΔΞΤΠΠ αιιά 

θαη κε ην ζέκα πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ αλαθνίλσζε πνπ αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ΣΔΔ γηα αλαζεώξεζε ηνπ κεηξώνπ ησλ ΔΞΤΠΠ, ώζηε λα πεξηιάβεη πιεξνθόξεζε 

ζρεηηθά κε ηελ θαηνρή πηζηνπνίεζεο γηα ηελ επηηπρία ηεο ζρεηηθήο γξαπηήο εμέηαζεο γηα 

ηε λνκνζεζία. Ζ επηηξνπή έζηεηιε εηζεγήζεηο ζην Γ, ην νπνίν απέζηεηιε επηζηνιή  

πξνο ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΣΔΔ. 

 

10 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σν Γ ηνπ ΑΤΚ κε νκόθσλε απόθαζή ηνπ πξνζέθεξε ην πνζό ησλ 200 επξώ ζηνλ 

Δξπζξό ηαπξό γηα ηνλ έξαλν πνπ δηεμήγαγε ηνλ Μάην ηνπ 2015. Παξάιιεια, ζηα 2 

ηειεπηαία ηεύρε ηνπ πεξηνδηθνύ ηνπ θηινμέλεζε αθηινθεξδώο αλαθνίλσζε ηνπ Δξπζξνύ 

ηαπξνύ γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο Πξώησλ Βνεζεηώλ. 



 

11 ΗΣΟΔΛΗΓΔ- ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΜΔΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΓΗΚΣΤΧΖ 

Ζ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΤΚ ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη έρεη αξθεηή επηζθεςηκόηεηα. Δίλαη όκσο 

απνδεθηό όηη ρξήδεη πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο θαη βειηίσζεο ώζηε λα είλαη πην θηιηθή 

πξνο ηνλ ρξήζηε. Γηα ην SFESE VIII δεκηνπξγήζεθε εηδηθή ηζηνζειίδα ζηελ νπνία ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη πιεξνθνξίεο γηα ην πλέδξην θαζώο θαη ηηο παξνπζηάζεηο ηνπ 

πλεδξίνπ.  

Ο ΑΤΚ εληόο ηνπ 2015 απόθηεζε δηθό ηνπ group θαη δηθή ηνπ ζειίδα ζην Facebook 

κέζσ ησλ νπνίσλ ελεκεξώλεη ηα κέιε ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο εθδειώζεηο ηνπ, θαζώο θαη 

δηάθνξα άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία. Σα κέιε ηνπ ΑΤΚ ζην 

Facebook μεπεξλνύλ ηα 170. 

ηηο 28 Απξηιίνπ 2015, δεκνζηεύηεθε ζηηο εθεκεξίδεο αλαθνίλσζε ηνπ ΑΤΚ γηα ηελ 

Παγθόζκηα Μέξα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο. 

ηηο 12 Ηνπλίνπ 2015, ην κέινο ηνπ Γ Όιγα Νηθνιαΐδνπ, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ ΡΗΚ, 

έθαλε δύν δεθαπεληάιεπηεο ηειεθσληθέο παξεκβάζεηο ζην ξαδηόθσλν ζε εθπνκπέο ηνπ 

πξώηνπ θαη ηξίηνπ πξνγξάκκαηνο. ηηο παξεκβάζεηο αλαθέξζεθαλ πιεξνθνξίεο ζε 

ζρέζε κε ην πλέδξην ηνπ ΑΤΚ πνπ έγηλε ηνλ Ηνύλην θαη επίζεο, νη αθξναηέο είραλ ηελ 

επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηελ απνζηνιή θαη ην όξακα ηνπ ΑΤΚ. Σν πλέδξην απηό 

πξνσζήζεθε θαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ENSHPO. 

Γεκνζηεύηεθε ζε δηάθνξεο εθεκεξίδεο θαη ηζηνζειίδεο άξζξν ηνπ κέινπο ηνπ Γ Μίκε 

Θενδόηνπ ζε ζρέζε κε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν ΑΤΚ γηα ην εξγαζηαθό άγρνο. 

ηηο 8 Ννεκβξίνπ 2015 δεκνζηεύζεθε άξζξν ηεο Όιγαο Νηθνιαΐδνπ ζηελ εθεκεξίδα «Ο 

Φηιειεύζεξνο» ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή αζθάιεηα θαη πγεία κέζα από ην νπνίν 

πξνβάιινληαλ νη εξγαζίεο ηνπ SFESE VIII, αιιά θαη ε εθζηξαηεία γηα ηνλ επαγγεικαηηθό 

θαξθίλν ηελ νπνία παξνπζίαζε ζην πλέδξην ε Πξόεδξνο ηνπ IOSH. Οη εξγαζίεο ηνπ 

SFESE VIII πξνβιήζεθαλ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ENSHPO, ηνπ IOSH θαη ηελ 

ηζηνζειίδα Τγεία – News. 

12 Ζ ζημεπινή εικόνα ηος ςνδέζμος (Μέλη) 

Δνεπγά  Μέλη 

 Ννέκβξηνο 2014 Νέεο  Δγγξαθέο     Γηαγξαθέο Ννέκβξηνο  2015 

Πιήξε 184 13 4 193 

πλδεδεκέλα 105 4 3 106 

ύλνιν 289 17 7 299 
Μη ενεπγά μέλη 

Πιήξε 46 - - 26 

πλδεδεκέλα 49 - - 44 

ύλνιν 95 - - 70 

Γεληθό ύλνιν 289 - - 299 

 



Σα κε ελεξγά κέιε είλαη πνιιά θαη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ νη πξόλνηεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ. Γειαδή απνζηνιή ζπζηεκέλεο επηζηνιήο θαη κεηά δηαγξαθή. Οη πξόλνηεο 

ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζε ζρέζε κε απηή ηελ δηαδηθαζία ίζσο ζα έπξεπε λα 

επαλαμηνινγεζνύλ ώζηε λα κελ είλαη ηόζν απιή ε δηαγξαθή κειώλ. 

ηνλ ΑΤΚ έρνπλ απνηαζεί θαη εγθξηζεί από ην Γ σο κέιε ηα αθόινπζα 17 άηνκα 

(πεξίνδνο 11/2014 – 11/2015). 

1. Άριςτοσ  Αριςτοδιμου Σ 

2. Κάλια Δθμθτρίου Π 

3. Γιώργοσ  Σάββα Π 

4. Ελζνθ  Λοϊηου Π 

5. Όλγα  Σαλλάγκοσ Π 

6. Άνδρια  Κλεάνκουσ Π 

7. Ελζνθ  Τςεκμζ Π 

8. Πολυξζνθ  Πουρι Π 

9. Άκθσ  Τςεμπζκθσ Π 

10. Χρίςτοσ  Προεςτόσ Π 

11. Μφρια  Θεοχαρίδου Σ 

12. Κωνςταντίνοσ  Χατηθςτεφάνου Σ 

13. Χριςτίνα  Ευαγγελίδου Π 

14. Δθμιτριοσ Φζγγαροσ Π 

15. Αχιλλζασ Μιχαιλ Π 

16. Αριςτοτζλθσ Κωνςταντίνου Π 

17. Ανδρζασ Ττοφατηιάθσ Σ 

 

13 Οικονομική καηάζηαζη 

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ΑΤΚ κέρξη θαη ηηο 30/09/2015, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 
ιήγεη ην νηθνλνκηθό έηνο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα από ηελ ηακία ηνπ ΑΤΚ, Φξόζσ 
Μηραειίδνπ.  

14 Δπίλογορ 

Σν έξγν πνπ παξάρζεθε από ην Γ ηελ ηειεπηαία δηεηία πηζηεύσ όηη ήηαλ πνιύπιεπξν 
θαη απνηειεζκαηηθό. Οη πξνζπάζεηεο ησλ κειώλ ηνπ Γ ήηαλ άνθλεο, ζπζηάδνληαο πνιύ 
από ηνλ πξνζσπηθό ηνπο ρξόλν θαη είραλ πάληα σο βαζηθό γλώκνλα ηελ πξνώζεζε ηνπ 
ΑΤΚ θαη ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπ αιιά θαη ηεο επξύηεξεο θνηλσλίαο. 

Δύρνκαη ζην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην θάζε επηηπρία ζην έξγν πνπ ζα αλαιάβεη θαη 
εύρνκαη λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ πλδέζκνπ κε ηνλ ίδην δήιν θαη ππεπζπλόηεηα. 



αο επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ εδώ παξνπζία ζαο αιιά θαη γηα ηε ζηήξημή ζαο.  

 
ηαύξνο Λάκπξνπ 
Πξόεδξνο Γ ΑΤΚ 
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