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Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α 

 
 ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Ο..Δ.Ο.Κ. 
  

ΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΚΠΡΟΩΠΔΙΣΑΙ  Η Ο..Δ.Ο.Κ. 
  

ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

 ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
 

1. Ρπζκφο Αλάπηπμεο, ΑΔΠ, Απαζρφιεζε, Αλεξγία, Καηαζθεπέο (Γείθηεο, Άδεηεο 

Οηθνδνκήο) 

2. πλαζπηζκφο θνηλνχ κεηψπνπ Δπαγγεικαηηθψλ, Δπηζηεκνληθψλ θαη 

πλδηθαιηζηηθψλ Oξγαλψζεσλ, γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηα νπνία 

πξνζθξνχεη ε Αλάθακςε ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ Σνκέα 

3. πιινγηθή χκβαζε Οηθνδνκηθήο Βηνκεραλίαο - Αλαλέσζε - Πξνζρέδην Νφκνπ 

πεξί Δξγνδνηνπκέλσλ ζηελ Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία 

4. Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Πηζηνπνίεζεο “O Οηθνδφκνο” 

5. Κεληξηθή Δπηηξνπή Αιιαγψλ Απαηηήζεσλ – Νφκνο πεξί Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ 

6. πκβφιαηα Μηθηήο Δπηηξνπήο Γνκηθψλ πκβνιαίσλ Κχπξνπ (Μ.Δ.Γ..Κ.) 

7. Γείθηεο Καηαζθεπαζηηθήο Βηνκεραλίαο KNAUF - SAKRET 

8. Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηνλ Καηαζθεπαζηηθφ Σνκέα 

9. Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Καηαζθεπαζηψλ (F.I.E.C.) 

10. Σξνπνπνίεζε ηνπ Πεξί Δξγνιεπηψλ Νφκνπ 

11. Δθπαίδεπζε / Καηάξηηζε ζηνπο Δξγνιήπηεο 

12. Δθαξκνγή ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκσλ 

13. Κνηλή πλεδξία ησλ Γ.. ησλ πλδέζκσλ Μειψλ ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. 

14. Ννκηθή Ρχζκηζε ησλ Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 
Οηθνδνκή 

15. Δπαθέο κε Τπνςεθίνπο Πξνέδξνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

16. Δπαθέο κεηαμχ Ο..Δ.Ο.Κ. θαη ηνπ Σ/θ πλδέζκνπ KTİMB 

17. Δπαθέο Ο..Δ.Ο.Κ. κε πλεξγαδφκελνπο πλδέζκνπο 

18. Παξνπζία ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. ζηελ Έθζεζε Γφκεζεο θαη Αλαθαίληζεο Construction 
Cyprus θαη Sevenergy 2018 

19. Δλδπλάκσζε ησλ ρέζεσλ κε ηνπο Δθπξνζψπνπο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 
Δπηθνηλσλίαο 

20. Δλδπλάκσζε ησλ ρέζεσλ κε ηνπο Δθπξνζψπνπο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 
Δπηθνηλσλίαο 

21. Αλαβάζκηζε Ηζηνζειίδαο ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. 

22. Ζκεξνιφγην Έξγνπ ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. 

23. Πεξηνδηθφ ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. “Δξγνιήπηεο” 
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ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ Ο..Δ.Ο.Κ. 
 
 
 
ΚΩΣΑ ΡΟΤΙΑ ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΙΓΗ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ 

 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 

ΜΙΥΑΛΗ ΜΙΥΑΗΛ ΒΟΗΘΟ ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 

ΑΝΓΡΔΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΣΑΜΙΑ 
 

ΜΑΡΙΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΟΤ 
ΑΝΓΡΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

ΜΔΛΟ  (Μέρξη 23.06.2017) 
ΜΔΛΟ  (Από 23.06.2017) 
 

ΣΔΛΙΟ ΚΟΤΝΝΑ ΜΔΛΟ 
 

ΥΑΡΗ ΙΩΑΝΝΟΤ 
 

ΜΔΛΟ 
 

ΔΤΣΤΥΙΟ ΒΑΚΑΝΑ 
 

ΜΔΛΟ 
 

ΣΔΛΙΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΔΛΟ                                    
 

ΓΗΜΗΣΡΗ ΣΡΟΤΘΟΤ ΜΔΛΟ                                    
 
 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΗ Ο..Δ.Ο.Κ. 
 
 
ΚΩΣΑ ΡΟΤΙΑ ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΙΓΗ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ 

 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
ΜΙΥΑΛΗ ΜΙΥΑΗΛ ΒΟΗΘΟ ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
ΑΝΓΡΔΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΣΑΜΙΑ 
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ΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΚΠΡΟΩΠΔΙΣΑΙ 
Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΤΝΓΔΜΩΝ ΔΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΓΟΜΩΝ ΚΤΠΡΟΤ 

 

Α/Α  Ω Μ Α Σ Α 
Δ Κ Π Ρ Ο  Ω Π Ο Ι 
 

 
1. 

 
ΣΑΜΔΗΟ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΧΝ 
ΚΤΠΡΟΤ 

 

 ΚΧΣΑ ΡΟΤΗΑ 

 ΥΑΡΖ ΗΧΑΝΝΟΤ 

 ΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΚΗΓΖ 

 ΑΝΓΡΔΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

 ΔΤΣΤΥΗΟ ΒΑΚΑΝΑ 

 ΚΤΡΗΑΚΟ ΠΑΝΑΓΖ 

 ΣΔΛΗΟ ΓΑΒΡΗΖΛ 

 
2. 

 
ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ ΚΑΗ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ 

 

 ΚΧΣΑ ΡΟΤΗΑ 

 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Π. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 ΣΔΛΗΟ ΓΑΒΡΗΖΛ (ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ) 

 
3. 

 
ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 
 

 

 ΥΑΡΖ ΗΧΑΝΝΟΤ 

 ΣΔΛΗΟ ΠΟΓΗΑΣΕΖ 

 ΠΑΝΗΚΟ ΥΑΣΕΗΖΚΚΟ 

 ΜΑΡΗΟ ΜΗΛΑ 

 ΥΡΗΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Π. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 ΛΔΤΚΖ ΠΑΝΣΔΛΗΓΟΤ 

 ΦΡΑΓΚΟ ΠΡΟΚΟΠΑ 

 ΓΖΜΖΣΡΖ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 

 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟ ΜΑΤΡΟΜΟΤΣΑΚΟ 

 ΠΔΣΡΟ ΛΟΨΕΟΤ 

 ΑΝΓΡΔΑ ΦΛΟΤΡΔΝΣΕΟΤ 

 ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΡΟΤΘΟΤ 

 ΠΤΡΟ Υ” ΥΡΗΣΟΦΖ 

 ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΓΖ 

 
4. 

 
ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 
ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

 

 ΝΣΗΝΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

 
5. 

 
ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΓΓΡΑΦΖ ΚΑΗ 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ 
 

 

 ΚΧΝ/ΣΗΝΟ Π. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 ΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΚΗΓΖ 

 ΥΡΗΣΑΚΖ ΚΛΑΒΟΤ 

 
6. 

 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 
ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΓΔΗΧΝ 

 

 ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΡΟΤΘΟΤ 
 

 
7. 

 
ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

 ΚΧΣΑ ΡΟΤΗΑ 

 ΑΝΓΡΔΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

 ΣΔΛΗΟ ΚΟΤΝΝΑ 
(ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ) 

 
8. 

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ 
ΠΑΓΚΤΠΡΗΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ 

 

 ΑΝΓΡΔΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

 ΣΔΛΗΟ ΚΟΤΝΝΑ 

 ΚΤΡΗΑΚΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 
 

 
9. 

 
ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ 
ΛΔΤΚΧΗΑ 

 

 ΛΔΤΚΖ ΠΑΝΣΔΛΗΓΟΤ - ΚΧΣΑ 
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10. 

 
Μ.Δ.Γ..Κ. 

 

 ΔΤΣΤΥΗΟ ΒΑΚΑΝΑ 

 ΣΔΛΗΟ ΓΑΒΡΗΖΛ 

 
11. 

 
Μ.Δ.Σ.Δ. - ΜΟΝΗΜΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ (ΜΔΓΚ) 

 

 ΣΔΛΗΟ ΠΟΓΗΑΣΕΖ 

 ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΡΟΤΘΟΤ 

 
12. 

 
ΣΡΗΜΔΡΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΞΔΣΑΖ 
ΑΗΣΖΔΧΝ ΓΗΑ ΔΡΓΟΓΟΣΖΖ 
ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ 

 

 ΥΑΡΖ ΗΧΑΝΝΟΤ 
 

 
13. 

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
(TΔ) 06 TOY CYS ΓΗΑ ΣΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

 

 ΓΗΧΡΓΟ ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ (Μέρξη 07/2017) 
 
 

 
14. 

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
(TΔ) 04 TOY CYS ΓΗΑ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ΑΠΟ ΑΡΓΗΛΟ (ηνχβια) 

 

 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Π. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
 

 
15. 

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
(TΔ) 05 TOY CYS ΓΗΑ ΣΟ ΦΤΗΚΟ 
ΛΗΘΟ 

 

 ΑΠΣΟΤΛΑΥ ΗΑ 
 

 
16. 

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
(TE) 02 TOY CYS ΓΗΑ ΣΑ 
ΑΜΜΟΥΑΛΗΚΑ 

 

 ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 

 
17. 

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
(ΣΔ) 14 ΣΟΤ CYS ΓΗΑ ΣΑ 
ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ ΑΠΟ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

 

 ΔΤΘΤΜΗΟ ΑΒΒΑ 
 

 
18. 

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (ΣΔ) 15 ΣΟΤ 
CYS ΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΛΤΒΔ ΟΠΛΗΜΟΤ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

 

 ΒΑΟ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

 
19. 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (ΣΔ) 17 ΣΟΤ 
CYS ΓΗΑ ΣΟ ΑΦΑΛΣΗΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

 

 AΡΗΣΟ ΝΔΟΦΤΣΗΓΖ 
 

20. 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (ΣΔ) 18 ΣΟΤ 
CYS ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΔ 

 

 ΒΑΟ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

20α 
ΤΠΟΔΠΗΣΡΟΠΖ 2 ΣΟΤ CYS ΓΗΑ ΣΟΤ 
ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΔ – Καηαζθεπέο απφ 
θπξφδεκα 

 ΜΑΡΗΟ ΑΝΓΡΔΟΤ 

20β 
ΤΠΟΔΠΗΣΡΟΠΖ 8 ΣΟΤ CYS ΓΗΑ ΣΟΤ 
ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΔ – Αληηζεηζκηθφο 
ρεδηαζκφο 

 ΜΑΡΗΟ ΑΝΓΡΔΟΤ 

20γ 
ΤΠΟΔΠΗΣΡΟΠΖ 7 ΣΟΤ CYS ΓΗΑ ΣΟΤ 
ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΔ – Γεσηερληθφο 
ρεδηαζκφο 

 ΑΝΘΟΤΛΖ ΖΡΑΚΛΔΟΤ  
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20δ 
ΤΠΟΔΠΗΣΡΟΠΖ 9 ΣΟΤ CYS ΓΗΑ ΣΟΤ 
ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΔ – Καηαζθεπέο απφ 
Αινπκίλην 

 ΜΖΝΑ ΜΖΝΑ 

20ε 
ΤΠΟΔΠΗΣΡΟΠΖ 3 ΣΟΤ CYS ΓΗΑ ΣΟΤ 
ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΔ – Υαιχβδηλεο 
Καηαζθεπέο 

 ΒΑΟ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

20ζη 

ΤΠΟΔΠΗΣΡΟΠΖ 5 ΣΟΤ CYS ΓΗΑ ΣΟΤ 
ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΔ – Ξχιηλεο Καηαζθεπέο 

 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Π. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

20δ 
ΤΠΟΔΠΗΣΡΟΠΖ 0&1 ΣΟΤ CYS ΓΗΑ 
ΣΟΤ ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΔ – Βάζε 
ρεδηαζκνχ θαη Γξάζεηο 

 

 ΥΡΗΣΗΑΝΑ ΚΑΗΕΔΡ    (Μέρξη 31.12.2017) 

 ΜΑΡΗΝΑ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ 
 

21. ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΔ (MC 1) ΣΟΤ CYS 

 ΥΡΗΣΗΑΝΑ ΚΑΗΕΔΡ  (Μέρξη 31.12.2017) 

 ΜΑΡΗΝΑ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ 

22. ΜΗΚΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ 
ΣΖ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΟ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑ (ΤΠ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ / Σ.Γ.Δ. 
/ Ο..Δ.Ο.Κ. / Δ.Σ.Δ.Κ. / CYS / 
ΤΝΓΔΜΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΧΝ 
ΔΣΟΗΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

 ΣΔΛΗΟ ΠΟΓΗΑΣΕΖ 
 
 
 
 
 
 

23. ΔΘΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ CYS TE 08 – 
«ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ 
ΧΛΖΝΧΔΧΝ» 

 ΥΡΗΣΗΑΝΑ ΚΑΗΕΔΡ   (Μέρξη 31.12.2017) 

 ΜΑΡΗΝΑ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ 

 
24. 

 
ΜΗΚΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΜΑΘΖΣΔΗΑ 
 

 

 ΣΔΛΗΟ ΓΑΒΡΗΖΛ    

 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Π. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 ΚΧΣΑ ΗΑΛΟ 

 ΑΝΣΧΝΑΚΖ ΥΡΗΣΟΦΖ 

 ΑΝΣΡΟ ΟΜΖΡΟΤ 

 ΥΑΡΖ ΘΔΟΥΑΡΟΤ 

 ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΗΥΑΖΛ 

 ΝΗΚΟ ΚΑΠΠΔΛΟ 

 ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΡΟΤΘΟΤ 

 
25. 

 
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ Ο..Δ.Ο.Κ. ΚΑΗ 
ΤΝΣΔΥΝΗΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΧΝ Π.Δ.Ο. 
ΚΑΗ .Δ.Κ. – “ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ Ο ΟΗΚΟΓΟΜΟ” 

 

 ΚΧΣΑ ΡΟΤΗΑ 

 ΥΑΡΖ ΗΧΑΝΝΟΤ 

 ΜΗΥΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 

 ΥΡΗΣΑΚΖ ΚΛΑΒΟΤ 

 
26. 

 
ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΧΝ (F.I.E.C.) 

 

 ΚΧΣΑ ΡΟΤΗΑ 

 ΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΚΗΓΖ 

 ΛΔΤΚΖ ΠΑΝΣΔΛΗΓΟΤ – ΚΧΣA 

 
27. 

 
ΔΘΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΣΑ 
ΤΑΛΟΠΔΣΑΜΑΣΑ, 
ΠΟΡΣΟΠΑΡΑΘΤΡΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 
ΔΠΗΚΑΛΤΦΔΗ ΚΣΗΡΗΧΝ – CYS/TE 20 

 

 ΥΡΗΣΗΑΝΑ ΚΑΗΕΔΡ (Μέρξη 31.12.2017) 

 ΜΑΡΗΝΑ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ 
 
 
 

 
28. 

 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΖ 

 

 ΜΗΥΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 

 ΒΑΟ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 
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ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΧΝ 
ΚΣΗΡΗΧΝ ΝΟΜΧΝ ΣΟΤ 2006 – 2012 

 ΣΔΛΗΟ ΠΟΓΗΑΣΕΖ (ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ) 
 
 

 
29. 

 
ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΔΤΝΑ 
ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΗ 
ΚΑΣΑΚΔΤΔ (ΠΔΣΔΚΚ) 

 

 ΚΧΝ/ΣΗΝΟ Π. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
 

 
 

 
30. 

 
ΣΡΗΜΔΡΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΡΓΑΗΑΚΧΝ ΥΔΔΧΝ 
(ΤΔΚΑ) – ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΜΔΣΡΧΝ 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΑΓΖΛΧΣΖ 
ΑΠΑΥΟΛΖΖ, ΣΖ 
ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ, ΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΖ ΑΝΔΡΓΧΝ 
ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΟΜIKH ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

 

 ΚΧΣΑ ΡΟΤΗΑ 

 ΔΤΣΤΥΗΟ ΒΑΚΑΝΑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
31. 

 
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΧΜΑ 
“OCCUPATION SAFETY AND HEALTH 
MSc” 
ΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΚΤΠΡΟΤ 

 

 ΑΝΓΡΔΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 
 
 
 
 
 
 

 
32. 

 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΡΟΣΤΠΖ 
ΜΔΘΟΓΟΤ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ - ΔΣΔΚ 

 

 ΚΧΣΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 ΠΔΣΡΟ ΣΤΛΗΑΝΟΤ 
 

 
33. 

 
ΜΗΚΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ΤΝΓΔΜΧΝ ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ 
ΔΛΛΖΝΟΚΤΠΡΗΧΝ ΚΑΗ 
ΣΟΤΡΚΟΚΤΠΡΗΧΝ 
Ο..Δ.Ο.Κ. – KTİMB 

 

 ΚΧΣΑ ΡΟΤΗΑ 

 ΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΚΗΓΖ 

 ΣΔΛΗΟ ΚΟΤΝΝΑ  

 ΒΑΟ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

 ΣΔΛΗΟ ΠΟΓΗΑΣΕΖ 

 ΝΣΗΝΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

34. ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 
ΣΟΤ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ 
ΔΡΓΟΤ VIOLET ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ 
ΚΣΗΡΗΧΝ ΓΗΑΦΤΛΑΟΝΣΑ ΣΖΝ 
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 

 

 ΚΧΝ/ΣΗΝΟ Π. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
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Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

Ζ Γεληθή καο πλέιεπζε απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε εθδήισζε γηα ηνλ θάζε 
Δξγνιάβν.  Δίλαη ε εθδήισζε κέζα απφ ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη θαη 
ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο, δίδνληαο ην βήκα ζην θάζε κέινο πνπ επηζπκεί, λα 
ζπκβάιεη κε ηηο ηδέεο θαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ. 

Φέηνο ε πλέιεπζε καο, πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλζήθεο βειηησκέλεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλακέλνπκε φηη ζα ζπλερίζεη λα βειηηψλεηαη 
θαη ν ξπζκφο ηεο νηθνλνκίαο ζα απμεζεί. 

Σν Κεληξηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο πλδέζκσλ Δξγνιάβσλ Οηθνδνκψλ 
Κχπξνπ (Ο..Δ.Ο.Κ.), θαηά ηελ πεξίνδν πνπ  κεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ Γεληθψλ 
πλειεχζεσλ, παξαθάζηζε ζε ζεηξά πξνγξακκαηηζκέλσλ ηαθηηθψλ 
ζπλεδξηάζεσλ, θαζψο θαη ζε έθηαθηεο ζπλεδξίεο, φπσο επίζεο ζε ζπζθέςεηο κε 
ζπκβνχιηα Δπηζηεκνληθψλ, Δπαγγεικαηηθψλ θαη πλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ.  
Παξαθάζηζε επίζεο ζε πνιχσξεο ζπζθέςεηο κε ηνπο αξκφδηνπο ζε ζέκαηα ηνπ 
θιάδνπ καο, θξαηηθνχο θνξείο φπσο π.ρ. Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Γεληθφ 
Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο θαη Κεληξηθή Δπηηξνπή Αιιαγψλ θαη Απαηηήζεσλ 
(Κ.Δ.Α.Α.). 

Δθηφο απφ ηα δηάθνξα ψκαηα θαη Οξγαληζκνχο πνπ εθπξνζσπείηαη ε 
Ο..Δ.Ο.Κ. απφ άηνκα πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ρεηξηζκφ 
εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ 
πξνεγνχκελε Γεληθή πλέιεπζε κέρξη ζήκεξα, έγηλαλ αξθεηέο ζπλαληήζεηο θαη 
παξεκβάζεηο, φπνπ θαηέζηε αλάγθε, ησλ κειψλ ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ κε 
Κπβεξλεηηθνχο θαη άιινπο θνξείο, γηα θαηάζεζε απφςεσλ θαη εηζεγήζεσλ, 
θαζψο θαη γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα κέιε ησλ 
πλδέζκσλ ηεο Ο..Δ.Ο.Κ.. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο, εθπξφζσπνη ηνπ Κεληξηθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο καο, πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλαληήζεηο κε: ηελ 
Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ηε Γεληθή Λνγίζηξηα, 
ην Γεληθφ Διεγθηή, ηε Γηεχζπλζε ηνπ Γξαθείνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 
Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, πληνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο, ηε Γηεχζπλζε ηνπ 
Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, Λεηηνπξγνχο ηνπ Σκήκαηνο Δλέξγεηαο, ην 
Σκήκα Δξγαζίαο, είραλ επαθέο κε ην πκβνχιην Δγγξαθήο θαη Διέγρνπ 
Δξγνιεπηψλ, παξεπξέζεθαλ ζε Κνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο ηεο Βνπιήο, 
αληάιιαμαλ απφςεηο κε άιινπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο θαη θηινμελήζεθαλ ζηα 
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. 
 
Κχξηνη άμνλεο ησλ ζπδεηήζεσλ ζηηο πην πάλσ επαθέο, ήηαλ ε εμεχξεζε ηξφπσλ 
αλαβίσζεο ηνπ θιάδνπ καο, ε αμηνπνίεζε επξσπατθψλ θνλδπιίσλ, θαζψο 
επίζεο θαη ν εληνπηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία 
αληηκεησπίδεη ν εξγνιεπηηθφο θφζκνο. 
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Σελ 7ε Ννεκβξίνπ 2017, ην Κεληξηθφ πκβνχιην, παξαθάζηζε ζε θνηλή ζπλεδξία 
ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ πλδέζκσλ Δξγνιάβσλ Μειψλ ηεο 
Ο..Δ.Ο.Κ., πνπ θηινμέλεζε ν χλδεζκνο Δξγνιεπηψλ Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ 
Πάθνπ ζηελ Πάθν. 
 
ηε ζπλεδξία απηή, ζπδεηήζεθαλ δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ν 
θιάδνο καο, θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία. 
 
ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ε αγαζηή ζπλεξγαζία θαη ην πλεχκα 
αιιειεγγχεο πνπ επηθξάηεζε ζηηο επαθέο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 
Οκνζπνλδίαο καο, κε ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ πλδέζκσλ Μειψλ ηεο, ζηηο 
Δπαξρίεο Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, Ακκνρψζηνπ, Πάθνπ θαη Λάξλαθαο. 
 
Δθηελέζηεξε αλαθνξά ζηα πην πάλσ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ Έθζεζε 
Πεπξαγκέλσλ ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ αθνινπζεί. 
 
Σν Κεληξηθφ πκβνχιην εθθξάδεη ηηο ζεξκέο ηνπ επραξηζηίεο ζε φια ηα κέιε ησλ 
πλδέζκσλ Μειψλ ηεο Οκνζπνλδίαο καο, ηα νπνία αλάισζαλ πνιχηηκν 
πξνζσπηθφ ηνπο ρξφλν θαη ζπλέβαιαλ κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ πείξα ηνπο ζηελ 
πξνζπάζεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ καο απαζρφιεζαλ. 
 
Δπραξηζηίεο επίζεο ην πκβνχιην εθθξάδεη πξνο ην Πξνζσπηθφ ησλ πλδέζκσλ 
θαη ηεο Οκνζπνλδίαο. 
 
 
 
1.  Ρπζκόο Αλάπηπμεο, ΑΔΠ, Απαζρόιεζε, Αλεξγία, Καηαζθεπέο 
(Γείθηεο, Άδεηεο Οηθνδνκήο) 
 
Ο ξπζκόο αλάπηπμεο ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο ππνινγίδεηαη ζην 3,9%  ην 2017, 
ζε ζχγθξηζε κε 3,4% ην 2016.  
 
Σν Α.Δ.Π. γηα ην 2017, ππνινγίδεηαη ζε €19.213,8 εθ. ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ζε 
ζχγθξηζε κε €18.219,1 εθ. ην 2016 θαη ζε €16.582,5 εθ. ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2005 
(κεζνδνινγία αιπζηδσηήο ζχλδεζεο) ζε ζχγθξηζε κε €15.963,3 εθ. ην 2016. 
 
To 2017 o  αξηζκόο ησλ απαζρνινπκέλσλ αλήιζε ζηνπο 378.721, ν αξηζκφο 
ησλ αλέξγσλ αλήιζε ζε 47.006 άηνκα θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζε 10,0% ζε 
ζύγθξηζε κε 54.010 άηνκα θαη 11,7% ην 2016 (Μέζνη Όξνη). 
 
Σν 4ν ηξίκελν ηνπ 2017 αξηζκόο ησλ απαζρνινπκέλσλ αλήιζε ζε 427.264 
άηνκα  θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζην 61% ηνπ πιεζπζκνχ, ζε ζχγθξηζε κε 
368.694 άηνκα θαη 53,9% πνζνζηφ απαζρφιεζεο ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 
2016. 
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Σν 4ν ηξίκελν ηνπ 2017 ν αξηζκόο ησλ αλέξγσλ αλήιζε ζε 43.113 άηνκα θαη 
ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζε 10,1% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζε ζχγθξηζε κε 54.303 
άηνκα θαη πνζνζηφ αλεξγίαο 12,8% ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2016. 
 
ηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπώλ αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ην 2017, αλήιζε 
ζηνπο 31.083 έλαληη 30.023 ην 2016, ελψ ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ 
αλέξγσλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2017  ήηαλ 2.295 ζε ζχγθξηζε κε 3.525 ην Γεθέκβξην 
ηνπ 2016 (Μέζνη Όξνη). 
 
Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία Δξγαζίαο, ν αξηζκφο 
ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2017, έθηαζε ηα 35.771 
πξφζσπα. Με βάζε ηα ζηνηρεία δηνξζσκέλα γηα επνρηθέο δηαθπκάλζεηο, ηα νπνία 
δείρλνπλ ηελ ηάζε ηεο αλεξγίαο, ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ ην 
Γεθέκβξην 2017 κεηψζεθε ζηα 30.972 πξφζσπα ζε ζχγθξηζε κε 31.366 ηνλ 
πξνεγνχκελν κήλα.  
 
ε ζχγθξηζε κε ην Γεθέκβξην ηνπ 2016 ζεκεηψζεθε κείσζε 6.081 πξνζψπσλ ή 
14,5% πνπ απνδίδεηαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ θαηαζθεπώλ (κείσζε 1.230 
αλέξγσλ), ηνπ εκπνξίνπ (κείσζε 1.089), ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (κείσζε 766), 
ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (κείσζε 599), ηεο 
κεηαπνίεζεο (κείσζε 576) θαη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
(κείσζε 630).  
 
Ο Γείθηεο Σηκώλ Καηαζθεπαζηηθώλ Τιηθώλ γηα ην κήλα Ιαλνπάξην 2018 
αλήιζε ζηηο 99,85 κνλάδεο (κε λέν έηνο βάζεο 2015=100,00), ζεκεηψλνληαο 
αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,34% ζε ζρέζε κε ην Γεθέκβξην 2017. ε ζρέζε κε ηνλ 
Ηαλνπάξην 2017, ν δείθηεο ζεκείσζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,90%. 
 
Ο Γείθηεο Σηκώλ Καηαζθεπαζηηθώλ Τιηθώλ αλήιζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2018 
ζηηο 99,86 κνλάδεο, ζεκεηψλνληαο νξηαθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,02% ζε ζρέζε 
κε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2018. 
 
Γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ – Φεβξνπαξίνπ 2018, ν πην πάλσ δείθηεο 
ζεκείσζε αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,90% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 
2017. 
 
O αξηζκφο ησλ αδεηώλ νηθνδνκήο πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο δεκνηηθέο αξρέο θαη 
ηηο επαξρηαθέο δηνηθήζεηο θαηά ηνλ Γεθέκβξην 2017 αλήιζε ζηηο 437. Ζ ζπλνιηθή 
αμία ησλ αδεηψλ απηψλ έθζαζε ηα €151,4 εθαηνκκύξηα θαη ην ζπλνιηθφ 
εκβαδόλ ηηο 187,9 ρηιηάδεο ηεηξαγσληθά κέηξα. Με ηηο άδεηεο απηέο 
πξνβιέπεηαη λα αλεγεξζνχλ 325 νηθηζηηθέο κνλάδεο. 

 
Καηά ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2017 εθδόζεθαλ 5.728 άδεηεο 
νηθνδνκήο ζε ζχγθξηζε κε 5.354 ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ 
έηνπο. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ αδεηψλ απηψλ απμήζεθε θαηά 48,6% θαη ην 
ζπλνιηθφ εκβαδόλ θαηά 47,3%. Ο αξηζκφο ησλ νηθηζηηθώλ κνλάδσλ 
παξνπζίαζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 35,4%. 
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2. πλαζπηζκόο Κνηλνύ Μεηώπνπ Δπαγγεικαηηθώλ, Δπηζηεκνληθώλ 
θαη πλδηθαιηζηηθώλ Oξγαλώζεσλ, γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηα 
νπνία πξνζθξνύεη ε Αλάθακςε ηνπ Καηαζθεπαζηηθνύ Σνκέα 
 
Ζ νκάδα Κνηλήο Γξάζεο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ, Δπηζηεκνληθψλ θαη 
πλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα, πνπ ζπζηάζεθε κε 
πξσηνβνπιία ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. απφ ην 2014, ζπλερίδεη ηηο επαθέο ηεο, γηα ηελ 
πεξαηηέξσ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ Σνκέα. 
 
Τπελζπκίδνπκε φηη, ε ελ ιφγσ Οκάδα, απνηειείηαη απφ ηηο Οξγαλψζεηο 
Ο..Δ.Ο.Κ., ΔΣΔΚ, ΠΔΟ, ΔΚ, ΓΔΟΚ, ΠΜΑΚ, ΠΟΛΜΖΚ, ΑΚ, ΔΔΟΚΚ, 
ΔΜΖΔΚ θαη χλδεζκν πκβνχισλ Μεραλνιφγσλ & Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 
Κχπξνπ.  Κχξηνο ζηφρνο ηεο ζχζηαζεο ηεο, ήηαλ ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηα 
νπνία αληηκεηψπηδε ν Καηαζθεπαζηηθφο Σνκέαο, ζηελ πνξεία αλάθακςήο ηνπ. 
 
Γηαπηζηψλεηαη φηη, θάπνηεο απφ ηηο εηζεγήζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά ηνλ 
πξνεγνχκελν θχθιν επαθψλ, φπσο ε δεκηνπξγία Τθππνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ε 
κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ απφ 19% ζε 5%, γηα αλαθαηλίζεηο, έρνπλ πηνζεηεζεί 
θαη πξνσζνχληαη. 
 
Πξνσζείηαη επίζεο ε ζέζε γηα ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ θηηξίσλ θαη έθδνζε ηνπ 
αλάινγνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Καηαιιειφηεηαο. 
 
 
 
3. πιινγηθή ύκβαζε Οηθνδνκηθήο Βηνκεραλίαο - Αλαλέσζε - 
Πξνζρέδην Νόκνπ πεξί Δξγνδνηνπκέλσλ ζηελ Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία 
 
Με ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνεγνχκελεο 22εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 
Ο..Δ.Ο.Κ., εμαθνινπζνχζε λα παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα ε αλαλέσζε ηεο 
πιινγηθήο χκβαζεο ζηελ Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία.  
 
Χο γλσζηφ, ζηελ Δηδηθή πκθσλία πνπ ππεγξάθε ζηηο 13 Ηνπλίνπ 2013 
ζπκθσλήζεθε φπσο ηα δχν κέξε εηνηκάζνπλ Ννκνζρέδην αλαθνξηθά κε ηνπο 
εξγαδνκέλνπο ζηελ Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία, θαη εθζπγρξνλίζνπλ ηε πιινγηθή 
χκβαζε. 
 
ε ζπλέρεηα ησλ επαθψλ θαη δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ ελψπηνλ ηνπ 
Σκήκαηνο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη κεηά απφ επίπνλε πξνζπάζεηα ηξηψλ 
ρξφλσλ ζπλνιηθά, ηα κέξε θαηέιεμαλ ζηα πην θάησ: 
 

 ην θείκελν ηνπ Πξνζρεδίνπ Νφκνπ κε Σίηιν «Ο πεξί Δξγνδνηνπκέλσλ 
ζηελ Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία (Βαζηθνί Όξνη Τπεξεζίαο), 

 

 ην θείκελν ηεο πιινγηθήο χκβαζεο πνπ ζα εθαξκνζηεί κεηά ηε 
ςήθηζε ηεο Ννκνζεζίαο.  
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ηηο 30.01.2018, ππεγξάθε πκθσλία γηα ηα πην πάλσ θείκελα ελψπηνλ ηεο 
Γηακεζνιαβεηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Σκήκαηνο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη νη δχν πιεπξέο 
αλέιαβαλ ππνρξέσζε λα ηα παξνπζηάζνπλ ζε Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ, γηα 
έγθξηζε ή απφξξηςε. 
 
Αθνχ πξνεγήζεθαλ έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ αλά Δπαξρία πλδέζκσλ 
Δξγνιάβσλ, ζηηο 18.03.2018 νξίζηεθε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ο..Δ.Ο.Κ., 
γηα ιήςε απφθαζεο επί ηνπ  ζέκαηνο, ε νπνία  αλαβιήζεθε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ 
Ηδξπηηθνχ Μέινπο ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. θαη Πξψελ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Δξγνιάβσλ Οηθνδνκψλ Λάξλαθαο κ. Κπξηάθνπ 
Μνζθηιηψηε. 
 
Ζ ελ ιφγσ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ο..Δ.Ο.Κ., κεηά απφ απφθαζε ηνπ 
Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25 Απξηιίνπ 2018, ζηα γξαθεία 
ηεο Ο..Δ.Ο.Κ., φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ. 
 
Μεηά απφ ζπδήηεζε, θαηάζεζε απφςεσλ, εηζεγήζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ απφ 
ηνπο ζπλέδξνπο θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε, φηη ζηα Καηαζηαηηθά ησλ πλδέζκσλ θαη 
ηεο Οκνζπνλδίαο πεξηιακβάλνληαη πξφλνηεο αληηθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο, 
απνθαζίζηεθε φπσο: 
 

i. Γηνξζσζνχλ ηα Καηαζηαηηθά ησλ πλδέζκσλ θαη ηεο Οκνζπνλδίαο ζε 
Καηαζηαηηθέο πλειεχζεηο, ψζηε νη πξναλαθεξφκελεο πξφλνηεο, λα 
ζπλάδνπλ θαη λα κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη ηζρπξέο απνθάζεηο. 

 
ii. Σν Κεληξηθφ πκβνχιην, ζα νξίζεη δηεπξπκέλε επηηξνπή, ε νπνία ζα 

αλαιάβεη ζε ζπλεξγαζία κε ηα πκβνχιηα ησλ αλά επαξρία πλδέζκσλ, 
φπσο ελεκεξψζεη αλαιπηηθφηεξα θαη ζε βάζνο, φζν ην δπλαηφ 
πεξηζζφηεξνπο Δξγνιάβνπο, Οξγαλσκέλνπο θαη κε, θαζψο θαη ηνπο 
Τπνεξγνιάβνπο ηνπο. 

 
iii. Λφγσ ησλ πην πάλσ, απνθαζίζηεθε ε αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο επί ηνπ 

ζέκαηνο. 
 
εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ ππνγξαθείζα «πκθσλία» ηεο 30εο Ηαλνπαξίνπ 
2018, ην θείκελν ηεο πιινγηθήο χκβαζεο, ζα ηεζεί ζε ηζρχ κεηά ηε ςήθηζε απφ 
ηε Βνπιή ζε Νφκν ηνπ ελ ιφγσ Πξνζρεδίνπ Νφκνπ. 
 
 
 
4.  "Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ν Οηθνδόκνο" 
 
ε ζπλέρεηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Δθπαηδεπηηθνχ θαη 
Δμεηαζηηθνχ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε εθπαίδεπζε θαη 
πηζηνπνίεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Οηθνδνκηθήο Βηνκεραλίαο, ζηηο νπνίεο 
πξνρσξνχλ απφ θνηλνχ ε Ο..Δ.Ο.Κ. θαη νη πληερλίεο Οηθνδφκσλ Π.Δ.Ο. θαη 
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.Δ.Κ., πξνθεξχρηεθε αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλέγεξζε ησλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κέληξνπ θαη ην έξγν θαηνρπξψζεθε ζηελ Δξγνιεπηηθή 
Δηαηξεία Depcon Construction Limited.  Σν ζπκβφιαην είλαη νθηάκελν θαη ην έξγν 
αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ εξρφκελν επηέκβξην.  
 
Σαπηφρξνλα έρεη μεθηλήζεη ε δηεξεχλεζε Πξνγξακκάησλ θαη εμεχξεζεο 
Δθπαηδεπηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ. 
 
Ζ  Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο Αξρήο Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
(ΑλΑΓ), απνδέρηεθε ηα παξαδνηέα ηνπ ηαδίνπ 1, φπσο απηά είραλ ππνβιεζεί 
θαη αθνξνχζαλ ηε Μειέηε θνπηκφηεηαο / Βησζηκφηεηαο θαη αλακέλεηαη ε 
εγθξηζείζα ρνξεγία πξνο ηελ Κνηλνπξαμία, ε νπνία αλέξρεηαη ζηηο €11.402,62.  
 
Ζ έγθξηζε ηνπ ηαδίνπ 2, ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ γηα 
δεκηνπξγία ηεο εγθξηζείζαο ππνδνκήο θαη αθνχ ιεηηνπξγήζεη ην  «Κέληξν 
Δθπαίδεπζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ν Οηθνδφκνο» γηα έλα ρξφλν.  Ζ ρνξεγία πνπ 
αλακέλεηαη λα θαηαβιεζεί γηα ην ηάδην 2, αλέξρεηαη ζηηο  €105.861,75. 
 
Δπηπιένλ δεηήζεθε εθ κέξνπο ηεο ΑλΑΓ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ζηα 
γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο κε ηηο θπξίεο Βνχιγαξε θαη Υ’’ Σνθθή, κε ζθνπφ ηε 
δηεξεχλεζε γηα ηνπο πηζαλνχο  ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο θαηάξηηζεο θαη 
πηζηνπνίεζεο.  Ο Γηεπζπληήο θαη ε ππεχζπλε ιεηηνπξγφο θαηάξηηζεο ηεο 
Ο..Δ.Ο.Κ., θαηέζεζαλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ 
Δθπαίδεπζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ν Οηθνδφκνο.  Δθ κέξνπο ηεο ΑλΑΓ, ηνλίζηεθε ε 
ζεκαληηθφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ Κέληξνπ θαη δφζεθε 
ε ππφζρεζε φηη ζα  παξέρνπλ θάζε δπλαηή βνήζεηα ρξεηαζηεί ην Κέληξν γηα ηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 
 
Με βάζε ηελ αλάγθε ίδξπζεο Δηαηξείαο κε Κεξδνζθνπηθνχ Υαξαθηήξα γηα ην 
«Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ν Οηθνδφκνο», πξνσζείηαη ε ζπγγξαθή ηνπ 
Ηδξπηηθνχ/Καηαζηαηηθνχ απφ ηνλ Γηθεγφξν θ. Φίιηππν Κακέλν (Γηθεγνξηθφ 
Γξαθείν Μαξθίδεο, Μαξθίδεο θαη ία).  
 
χκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Γηθεγφξνπ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο ζηα 
Καηαζηαηηθά ησλ Ηδξπηηθψλ Μεξψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο 
θαη Πηζηνπνίεζεο «Ο Οηθνδφκνο», σο αθνινχζσο: 
 
«Η Ο.Σ.Δ.Ο.Κ. θαη ε Οκνζπνλδία Οηθνδφκσλ Σ.Δ.Κ., ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπλ 
σο ζθνπφ ζην Καηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ Ίδξπζε Δπαγγεικαηηθψλ Σρνιψλ, 
Ιδξπκάησλ, Κέληξσλ Καηάξηηζεο.  Αλ π.ρ. βάινπλ σο ζθνπφ κηα παξάγξαθν σο 
ε παξάγξαθνο 3(2) (Να ηδξχεη θαη ιεηηνπξγεί ηδησηηθά ζρνιεία …) ηνπ ζπλεκκέλνπ 
Ιδξπηηθνχ/Καηαζηαηηθνχ, λα είλαη εληάμεη. 
 
Πεξαηηέξσ, ηφζν ε Ο.Σ.Δ.Ο.Κ. θαη ε Οκνζπνλδία Οηθνδφκσλ Σ.Δ.Κ., φζν θαη 
Σπληερλία Οηθνδφκσλ Π.Δ.Ο., ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπλ σο ζθνπφ ζην 
Καηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ ίδξπζε ή ζπκκεηνρή ζε Δηαηξείεο π.ρ. ζα κπνξνχζαλ λα 
βάινπλ σο ζθνπφ κηα παξάγξαθν σο ε αθφινπζε: 
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Να ηδξχεη θαη/ή ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε εηαηξεία, αιιά θαη εηδηθφηεξα λα 
απνθηά κε εγγξαθή, αγνξά ή κε άιιν ηξφπν θαη λα απνδέρεηαη, παίξλεη, θαηέρεη, 
εκπνξεχεηαη, κεηαηξέπεη θαη πσιεί νπνηαζδήπνηε θχζεο κεηνρέο, θεθάιαην 
(stock), νκφινγα ή άιια ρξεφγξαθα ή ζπκθέξνληα νπνηαζδήπνηε άιιεο 
εηαηξείαο, νξγαληζκνχ ή επηρείξεζεο σο επίηξνπνο (trustee) ή αληηπξφζσπνο 
εηαηξεηψλ, νξγαληζκψλ, επηρεηξήζεσλ, νίθσλ ή πξνζψπσλ ή άιισο». 
 
 
 
5.  Κεληξηθή Δπηηξνπή Αιιαγώλ θαη Απαηηήζεσλ (Κ.Δ.Α.Α.) 
 
ην πιαίζην ησλ επαθψλ ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. θαη ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αιιαγψλ 
θαη Απαηηήζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ζηηο 28.06.2017, θαηά ηελ νπνία 
ζπδεηήζεθε ππνβιεζείο θαηάινγνο κε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο 
Δξγνιήπηεο θαη γεληθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνί. 
 
Έγηλε αλαθνξά ζηηο δηπιέο θαη ηξηπιέο εγγπεηηθέο γηα ηνπο δηνξηζκέλνπο 
ππεξγνιάβνπο, ζπδεηήζεθε ε κε έγθαηξε πιεξσκή ησλ δηαηαθηηθψλ, δεηήζεθε ε 
ζπλέρηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Δγθπθιίνπ ΚΔΑΑ 11, δεηήζεθε ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 
ειέγρνπ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πιεξσκήο απφ 28 ζε 25 εκέξεο, δεηήζεθε ε 
επίζπεπζε ηεο επηζηξνθήο ησλ θξαηήζεσλ. 
 
πδεηήζεθε επίζεο ην ζέκα γηα ηηο δηνξζψζεηο ζηα έγγξαθα ησλ δηαγσληζκψλ, ηα 
πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππεξβνιηθά ρακειέο πξνζθνξέο, ην ζέκα 
ηεο αθχξσζεο δηαγσληζκνχ εθ κέξνπο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ, ην ζέκα ηεο 
αλαζεψξεζεο ηεο θφξκνπιαο V.O.P. θαη ηέινο ην ζέκα ησλ Έξγσλ Μειέηεο 
Καηαζθεπήο θαη πληήξεζεο. 
 
πκθσλήζεθε φπσο πξαγκαηνπνηεζεί κηα πξψηε ζπλάληεζε γηα ηελ 
επεμεξγαζία ηεο θφξκνπιαο V.O.P. θαη δνζεί ζπλέρεηα ζηηο ζπλαληήζεηο γηα 
ζπδήηεζε ησλ πξνβιεκάησλ. 
 
ε ζπλέρεηα πξνθήξπμεο Έξγσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηε κέζνδν Μειέηεο 
Καηαζθεπήο θαη πληήξεζεο, ε Οκνζπνλδία δήηεζε κε επηζηνιή ηεο, ηε 
δηαθνξνπνίεζε ησλ φξσλ απφ 70% ζε 85% γηα εθηέιεζε θαη απφ 30% ζε 15% 
γηα ζπληήξεζε, θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ γηα ηε ζπληήξεζε απφ 12 ζε 8 ρξφληα. 
 
Ο ελ ιφγσ θαηάινγνο έρεη σο αθνινχζσο: 
 
1. Δπηηξνπή Αλαζεψξεζεο ηνπ Σχπνπ Αλαπξνζαξκνγήο Σηκψλ (VOP) 

[Α.11/17/(16)]. 
2. Έξγα Μειέηεο, Καηαζθεπήο θαη πληήξεζεο. 
3. Απφζπξζε ηνπ Άξζξνπ 16 Δδάθην 16.3 ζηα πκβφιαηα γηα Έξγα ηνπ 

Γεκνζίνπ. 
4. Έγθαηξε Δπηζηξνθή Φ.Π.Α.  
5. Πξνθήξπμε πξνζθνξψλ πάλσ ζηελ ίδηα βάζε – βάζεη ηνπ Νφκνπ πεξί 
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Γεκνζίσλ πκβάζεσλ απφ φιεο ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο. 
6. Φ.Π.Α. απαίηεζε γηα εγγπεηηθή πξνθαηαβνιήο θαη αζθάιεηα έξγνπ – ε 

πξνθαηαβνιή θαηαβάιιεηαη ρσξίο Φ.Π.Α., φπσο επίζεο θαη ηπρφλ 
απνδεκηψζεηο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Γεληθφηεξν πξφβιεκα 
ρξεκαηνδφηεζεο (θαηαβνιή Φ.Π.Α. θαη είζπξαμε ηνπ, κε θαζπζηέξεζε 6 
κήλεο κεηά). 

7. Παξαπνκπή δηαθνξψλ ζε fast track resolution, DAB, θαη αθνινχζσο ζε 
Γηαηηεζία. 

8. Έγθξηζε πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ζπκπεξίιεςε ηνπο ζην επφκελν 
δηαηαθηηθφ. 

9. Γηα έξγα πέξαλ ησλ 100.000 επξψ λα ππάξρεη Γειηίνλ Πνζνηήησλ. 
10. Καζπζηέξεζε ζηελ αλάζεζε έξγσλ. 
11. Αλάιεςε Έξγσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκνζίνπ Σνκέα απφ 

Δξγνιεπηηθέο Δηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 
 
Καηά ηε ζπλάληεζε απηή παξέκεηλαλ θάπνηα εξσηήκαηα γηα εμέηαζε θαη 
ελέξγεηεο θαη άιια απαληήζεθαλ σο αθνινχζσο: 
 
«  Αλαθνξηθά κε ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέο, καο εηπψζεθε απφ ην Γεληθφ 
Διεγθηή, φηη νη πξψηεο 35 εκέξεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ππνβαιιφκελσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ πιεξσκήο, δελ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ (κεησζνχλ) θαη φηη 
ζα δηεξεπλήζνπλ ην ελδερφκελν κείσζεο ησλ 28 εκεξψλ πνπ δίδεηαη ζηα 
ινγηζηήξηα ησλ Αξρψλ, γηα πιεξσκή. 
 
ην ζεκείν απηφ, ν ίδηνο πξφηεηλε φπσο ε πξνθαηαβνιή απμεζεί απφ 10% ζε 20% 
θαη λα θαηαβάιιεηαη σο αθνινχζσο:  
 

 10% κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πκβνιαίνπ,   θαη 

 10% κε ηε ζπκπιήξσζε εξγαζηψλ αμίαο ίζεο κε ην 30% ηνπ πνζνχ ηνπ 
πκβνιαίνπ. 

 
Ζ απνθνπή ηεο εγγπεηηθήο, ζα αξρίδεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 50% ηνπ πνζνχ ηνπ 
πκβνιαίνπ ηνπ έξγνπ. Απηφο αλέθεξε, είλαη έλαο ηξφπνο ζεξαπείαο πηζαλήο 
θαζπζηέξεζεο, γηα ηελ πιεξσκή πηζηνπνηεηηθνχ. 
 
Γηα ην ζέκα ηεο επηηξνπήο γηα ηελ Αλαζεψξεζε ηεο θφξκνπιαο V.O.P., o 
Πξφεδξνο ηεο Κ.Δ.Α.Α., αλέθεξε φηη ζα θξνληίζεη γηα ζχγθιηζε ηεο, ην 
ζπληνκφηεξν. 
 
Γηα ην ζέκα ησλ έξγσλ Μειέηεο, Καηαζθεπήο θαη πληήξεζεο, ν Γεληθφο Διεγθηήο 
αλέθεξε φηη έρνπλ θαηαιήμεη ζηελ πξφηαζε ηνπο, γηα 80% πνζνζηφ εθηέιεζεο θαη 
20%  πνζνζηφ ζπληήξεζεο θαη δελ πξνηίζεληαη λα ηε δηαθνξνπνηήζνπλ.  
 
Γηα ην ζέκα ηνπ άξζξνπ 16 εδάθην 16.3, καο παξέπεκςαλ ζην Τπνπξγείν 
Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.  Δθ΄ φζνλ ην Τπνπξγείν απηφ 
δηαθνξνπνηήζεη ην άξζξν, ε ΚΔΑΑ  ακέζσο ζα εθαξκφζεη ηελ αιιαγή ηνπ. 
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Γηα ηελ έγθαηξε επηζηξνθή ηνπ Φ.Π.Α., καο παξέπεκςαλ ζηνλ ΄Δθνξν 
Φνξνινγίαο.  
 
Γηα ηελ Πξνθήξπμε ησλ Πξνζθνξψλ πάλσ ζηελ ίδηα βάζε, ε Κ.Δ.Α.Α ζα 
απνζηείιεη ππελζπκεηηθή Δγθχθιην ζηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο. 
 
Γηα ηελ ζπκπεξίιεςε ηνπ Φ.Π.Α. ζην πνζφ γηα ην νπνίν εθδίδεηαη εγγπεηηθή 
πξνθαηαβνιήο, καο δειψζεθε φηη απηφ δελ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη πιένλ θαη ζα 
απνζηείινπλ λέα ππελζπκεηηθή επηζηνιή ζηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο. 
 
Γηα ην ζέκα ηεο επίιπζεο δηαθνξψλ ζηα ζπκβφιαηα, καο αλέθεξαλ φηη κπήθε ε 
πξφλνηα γηα Fast track resolution ζε δχν ζπκβφιαηα, ζε πηινηηθή κνξθή. ΄Οηαλ 
νινθιεξσζνχλ ηα έξγα, ζα αμηνινγεζεί ε πξφλνηα θαη ζα ελεξγήζνπλ αλάινγα. 
 
Γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ, καο αλαθέξζεθε φηη εθ’ φζνλ απηέο 
ππνβιεζνχλ θαη ηχρνπλ ηεο απαηηνχκελεο έγθξηζεο, νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί 
ζηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο, είλαη λα πιεξψλνληαη ακέζσο.  
 
Γηα ην ζέκα ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ αλάζεζε έξγσλ, καο αλαθέξζεθε φηη γίλεηαη 
πξνζπάζεηα βειηίσζεο.  
 
Σέινο, σο πξνο ηελ Αλάιεςε ΄Δξγσλ απφ Δξγνιεπηηθέο Δηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ, 
ζα ζηαιεί επηζηνιή απφ ηελ Κ.Δ.Α.Α. πξνο ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο, κε ηελ νπνία 
λα ηνλίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα αζθνχληαη νη δηάθνξνη έιεγρνη θαη εηδηθφηεξα απηνί 
πνπ αθνξνχλ ζηα εξγαζηαθά ζέκαηα. 
 
Ζ πξνθαηαβνιή γηα ηα Έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, πξνηάζεθε, φπσο απμεζεί απφ 10% 
ζε 20% ηνπ πνζνχ ηνπ πκβνιαίνπ θαη απηή θαη θαηαβάιιεηαη σο αθνινχζσο: 
 
10% κε ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ θαη ην ππφινηπν 10% κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 30% 
ηνπ πνζνχ ηνπ πκβνιαίνπ.  Ζ απνθνπή ηεο ζα μεθηλά αθνχ ζπκπιεξσζεί ην 
50% ηνπ πνζνχ ηνπ πκβνιαίνπ ». 
 
Ο Γηεπζπληήο ηεο Οκνζπνλδίαο, ζε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο 
Κ.Δ.Α.Α., δήηεζε ηε ζεζκνζέηεζε ζπλαληήζεσλ κεηαμχ αληηπξνζσπείαο ηεο 
Ο..Δ.Ο.Κ. θαη ηεο Κ.Δ.Α.Α. θαη αλακέλεηαη λα γίλεη απνδεθηφ. 
 
Καηά ηελ νξηζζείζα ζπλάληεζε ζηηο 20.12.2017, ζπδεηήζεθε δηεμνδηθά ην ζέκα 
ηεο Φφξκνπιαο Απμνκεηψζεσλ Δξγαηηθψλ θαη Τιηθψλ (V.O.P.) ζηα πκβφιαηα 
γηα Έξγα ηνπ Γεκνζίνπ ή/θαη ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. 
 
Μεηά ηε δηεμνδηθή ζπδήηεζε, ε ΚΔΑΑ αλέιαβε λα κειεηήζεη ην ζέκα θαη λα 
νξηζηεί λέα ζπλάληεζε.  Με επηζηνιή ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. εκεξνκελίαο 02.05.2018, 
δήηεζε ζπλάληεζε γηα ην ζέκα απηφ. 
 
Με πξφζθαηε επηζηνιή καο, εκεξνκελίαο 04.04.2018 πξνο ηε Γεληθή Λνγίζηξηα 
ηεο Γεκνθξαηίαο, ε Οκνζπνλδία δήηεζε ζπλάληεζε γηα ζπδήηεζε ησλ πην θάησ 
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ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε Έξγσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή/θαη ηνπ επξχηεξνπ 
Γεκφζηνπ Σνκέα. 
 
1. Υακειέο εθηηκήζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ έξγσλ. 

 
2. Υξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ζηηο πιεξσκέο ησλ δηαηαθηηθψλ 

(Καζπζηεξήζεηο Πιεξσκψλ). 
 

3. Καζπζηεξήζεηο ζηηο εθδφζεηο νδεγηψλ εθ κέξνπο ησλ Μεραληθψλ ησλ 
Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ.  (ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα νδεγία ζα πξέπεη 
λα πεξάζεη απφ ηελ Κ.Δ.Α.Α., λα παίξλεη πξνεγνχκελα έγθξηζε απφ 
απηή θαη κεηά λα ηελ εθδίδεη). 
  

4. Παξά ην γεγνλφο φηη ν Δξγνιάβνο έρεη 100% δίθαην λα δεηήζεη 
παξάηαζε ρξφλνπ, νη κεραληθνί δελ ηελ εγθξίλνπλ γηαηί θνβνχληαη λα 
κελ εθηεζνχλ. 
 

5. Δπαλαθνξά ηνπ arbitration – adjudication ζηα ζπκβφιαηα γηα Έξγα 
ηνπ Γεκνζίνπ. 
 

6. Υξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο γηα ζέκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ Κ.Δ.Α.Α. 
 

7. Με έγθαηξε επηζηξνθή ηνπ Φ.Π.Α. 
 

8. Απζηεξά Κξηηήξηα πνπ απνηξέπνπλ ηε δηαζθάιηζε επξείαο 
ζπκκεηνρήο ζηνπο Γηαγσληζκνχο (π.ρ. Έξγα Λάξλαθαο, Κφκβνπ 
Πάθνπ, Γήπεδν ζηε Λεκεζφ). 
 

9. Καη πνιιά άιια παξφκνηαο θχζεο πξνβιήκαηα. 
 
Ζ αλαθεξφκελε ζηελ ελ ιφγσ επηζηνιή ζπλάληεζε, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 07 
Μαΐνπ 2018, ζηελ νπνία ζπδεηήζεθαλ δηεμνδηθά ηα πην πάλσ ζέκαηα.  
Αλακέλεηαη ν νξηζκφο λέαο ζπλάληεζεο γηα παξνπζίαζε εθ κέξνπο ηεο 
Ο..Δ.Ο.Κ. πεξαηηέξσ εηζεγήζεσλ θαη ζέζεσλ ηεο. 
 
 
 
6.  πκβόιαηα Μηθηήο Δπηηξνπήο Γνκηθώλ πκβνιαίσλ (Μ.Δ.Γ..Κ.) 
 
ε ζπλεδξία ηεο Μ.Δ.Γ..Κ. ζηηο 28.09.2016, απνθαζίζηεθε ε εμέηαζε ησλ φξσλ 
ησλ πκβνιαίσλ γηα Οηθνδνκηθά Έξγα Δ1(Α) θαη Δ2(Α) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
αξρηθφ ζπληάθηε ησλ πκβνιαίσλ απηψλ. 
 
Ζ Οκνζπνλδία θάιεζε ην ζπληάθηε ζε ζπλεδξία ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 
05.12.2017, θαηά ηελ νπνία ζπδεηήζεθαλ νη πξνηεηλφκελεο εθ κέξνπο ηνπ 
αιιαγέο θαη δεηήζεθε επίκνλα ε ζπκπεξίιεςε φξνπ γηα θαηάζεζε εγγπεηηθήο εθ 
κέξνπο ηνπ ηδηνθηήηε, παξάιιεια κε απηή ηνπ Δξγνιάβνπ. 
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ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πκβνιαίσλ ηεο Ο..Δ.Ο.Κ., κεηά απφ κειέηε ησλ 
εηζεγήζεσλ ηνπ ζπληάθηε, πξφηεηλε ζεηξά άξζξσλ γηα ηξνπνπνίεζε, βαζηδφκελε 
θαη ζηηο πξνηάζεηο πνπ θαηέζεζε ε Ο..Δ.Ο.Κ. γηα ην πκβφιαην Δ4(Σ). 
 
Καηά ηελ επφκελε ζπλεδξία ηεο ΜΔΓΚ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 
22.03.2017, αληηθαηαζηάζεθε ν Γεληθφο πληνληζηήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
ηεο ΜΔΓΚ / ΜΔΣΔ, θ. Νίθνο Νενθιένπο, κεηά ηελ επηηπρή ζπκπιήξσζε ηεο 
ζεηείαο ηνπ, απφ ηνλ Αξρηηέθηνλα θ. Αιέμε Βαθεηάδε. 
 
ηελ ελ ιφγσ ζπλεδξία θαηαηέζεθαλ νη θαη΄ αξρήλ αιιαγέο ζηα άξζξα ησλ 
Οηθνδνκηθψλ πκβνιαίσλ Δ1 θαη Δ2 θαη απνθαζίζηεθε λα ζπλερηζηεί ε 
δηαδηθαζία κέρξη ηνλ ηειηθφ εθζπγρξνληζκφ ησλ πκβνιαίσλ ηεο ΜΔΓΚ. 
 
Σα κέιε (χλδεζκνη), επηθπιάρζεθαλ λα θαηαζέζνπλ ηηο ηειηθέο ηνπο πξνηάζεηο 
ζε κειινληηθή ζπλεδξία. 
 
ηελ ελ ιφγσ ζπλεδξία, απνθαζίζηεθε επίζεο ε κείσζε  ηεο  ηηκήο πψιεζεο ηνπ  
πκβνιαίνπ Δ4(Σ) θαηά 50%, γηα κηθξή πεξίνδν, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ 
πσιήζεσλ ηνπ.  ηάιεθε πξνο ηνχην, ζρεηηθή Δγθχθιηνο πξνο ζηα κέιε ησλ 
πλδέζκσλ Δξγνιάβσλ. 
 
Απνθαζίζηεθε επίζεο, φπσο ε ΜΔΓΚ δηνξγαλψζεη παξνπζηάζεηο ηνπ 
πκβνιαίνπ Δ4(Σ) απφ ην ζπληάθηε ηνπ πκβνιαίνπ απηνχ, πξνο επίηεπμε ηνπ 
ζηφρνπ ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ. 
 
Οη πην πάλσ παξνπζηάζεηο δηνξγαλψζεθαλ ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 2017 ζηα γξαθεία 
ηνπ πλδέζκνπ Δξγνιάβσλ Λεκεζνχ, γηα ηηο Δπαξρίεο Λεκεζνχ θαη Πάθνπ, 
θαζψο θαη ζηηο 27 Ννεκβξίνπ 2017, ζηα γξαθεία ηεο Ο..Δ.Ο.Κ., γηα ηηο Δπαξρίεο 
Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο θαη Ακκνρψζηνπ. 
 
Καηά ηηο ζπλεδξίεο ηεο Μ.Δ.Γ..Κ. πνπ αθνινχζεζαλ, νξίζηεθαλ ηαθηέο 
εκεξνκελίεο γηα πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ήηνη ηε δεχηεξε Σεηάξηε 
θάζε δίκελν θαη ζπδεηήζεθαλ επαξθψο νη πξφλνηεο ηνπ λένπ ζπκβνιαίνπ 
PM/LS/I.  Καηά ηελ ηειεπηαία ζπλεδξία ζηηο 14.03.2018, απνθαζίζηεθε φπσο 
απηφ ην πκβφιαην πνπ ζήκεξα είλαη γξακκέλν ζηα Αγγιηθά, κεηαθξαζηεί ζηα 
Διιεληθά θαη αθνχ κειεηεζεί θαη ζπδεηεζεί απφ φινπο ηνπο πλδέζκνπο Μέιε 
ηεο ΜΔΓΚ, λα δνζεί ε ηειηθή έγθξηζε γηα εθηχπσζε, δηάζεζε θαη εθαξκνγή ηνπ. 
 
Καηά ηε ζπλεδξία ηεο ΜΔΓΚ ζηηο 23.03.2018, ηέζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ νη 
ζηφρνη ηεο, γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα.  Μεηαμχ άιισλ απνθαζίζηεθε φπσο 
νξηζηεί Δπηηξνπή γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ φξσλ ησλ πκβνιαίσλ, ε νπνία ζα 
ζπλεδξηάδεη ζε πην κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα θαιχπηνληαη έγθαηξα 
ηπρφλ αδπλακίεο πνπ ζα παξνπζηάδνληαη.  Δπίζεο ζηνηρεηνζεηήζεθε ε ίδξπζε 
Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ ηεο ΜΔΓΚ, φπνπ ζα επηκνξθψλνληαη ηαπηφρξνλα φινη 
νη εκπιεθφκελνη ζηνλ Καηαζθεπαζηηθφ Σνκέα, κε πξνηεξαηφηεηα ηηο εηδηθφηεηεο 
ησλ κειψλ ησλ πλδέζκσλ Μειψλ ηεο ΜΔΓΚ. 
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πκθσλήζεθε ε ίδξπζε «Δηαηξεία ΜΔΓΚ» θαη αλακέλεηαη ε ζχληαμε 
Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο απφ ην Γηθεγνξηθφ Γξαθείν, Ησαλλίδεο Γεκεηξίνπ 
ΓΔΠΔ. 
 
Ζ Ο..Δ.Ο.Κ. έδσζε ηηο ζέζεηο ηεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο, πξνζδίδνληαο 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΜΔΓΚ, ζηε βάζε ηεο 
Ηδξπηηθήο πκθσλίαο 20.12.1995, ε νπνία θαη αλακέλεηαη λα ελζσκαησζεί ζην ελ 
ιφγσ Καηαζηαηηθφ.  
 
 
 
7. Γείθηεο Καηαζθεπαζηηθήο Βηνκεραλίαο KNAUF - SAKRET 
 
Με ηε ζηήξημε ηεο Υνξεγνχ Δηαηξείαο SAKRET ZEIPEKKIS, κέινπο ηνπ Οκίινπ 
KNAUF, ε Οκνζπνλδία πλδέζκσλ Δξγνιάβσλ Οηθνδνκψλ Κχπξνπ 
(Ο..Δ.Ο.Κ.) ζπλερίδεη λα πινπνηεί ηελ έξεπλα ηνπ Γείθηε Καηαζθεπαζηηθήο 
Βηνκεραλίαο KNAUF – SAKRET, κέζα απφ ηελ νπνία εμάγνληαη ηα 
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ 
γηα ην άκεζν κέιινλ. 
 
Απηή ηελ πεξίνδν, ε εηαηξεία εξεπλψλ RAI Consultants, ε νπνία δηεμάγεη ηελ 
έξεπλα γηα ινγαξηαζκφ ηεο Ο..Δ.Ο.Κ., ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ δεχηεξνπ 
εμακήλνπ ηνπ 2017 θαη ζχληνκα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα. 
 
Σα ζπκπεξάζκαηα εμάγνληαη, κεηά απφ ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη αλάιπζε 
πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ (κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πξνο ηηο εξγνιεπηηθέο 
επηρεηξήζεηο – κέιε ησλ επαξρηαθψλ πλδέζκσλ ηεο Ο..Δ.Ο.Κ., ην θνηλφ, 
επηρεηξήζεηο / επελδπηέο άιισλ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ) θαη δεπηεξνγελψλ 
(ζηαηηζηηθά θαη άιια) ζηνηρείσλ, πνπ ζρεηίδνληαη φρη κφλν κε ηελ Καηαζθεπαζηηθή 
Βηνκεραλία, αιιά θαη κε ηελ Οηθνλνκία ηεο Κχπξνπ γεληθφηεξα.  
 
 
 
8. Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηνλ Καηαζθεπαζηηθό Σνκέα 
 
Οη εθπξφζσπνη ηεο Οκνζπνλδίαο πλδέζκσλ Δξγνιάβσλ Οηθνδνκψλ Κχπξνπ 
(Ο..Δ.Ο.Κ.), ζπκκεηείραλ θαηά ηελ αλαζθνπνχκελε πεξίνδν ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ 
Παγθππξίνπ πκβνπιίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, θαζψο θαη ζηηο ηαθηηθέο 
ζπλεδξίεο ησλ Σερληθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, κε ζηφρν ηελ 
θαηάζεζε ησλ απφςεσλ θαη εηζεγήζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο ζε νπνηαδήπνηε 
δηακφξθσζε ή ηξνπνπνίεζε Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ, ζηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο, πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ Καηαζθεπαζηηθφ Σνκέα. 
 
Σα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο Κνηλσληθνχο Δηαίξνπο, ήηαλ: 
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Κώδηθαο Πξαθηηθήο γηα ηε Θεξκηθή Καηαπόλεζε ησλ Δξγαδνκέλσλ 
 
Μεηά ηελ έθδνζε θαη εθαξκνγή ηνπ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
(Κψδηθαο Πξαθηηθήο γηα ηε Θεξκηθή Καηαπφλεζε ησλ Δξγαδνκέλσλ) 
Γηαηάγκαηνο ηνπ 2014 ζηηο 18.6.2014,  ηέζεθε αξρηθά ζε πηινηηθή βάζε γηα δχν 
ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θαζνιηθή ηνπ εθαξκνγή.  
 
Απφ ην 2016, εθαξκφδεηαη θαζνιηθά ν Κψδηθαο Πξαθηηθήο γηα ηε Θεξκηθή 
Καηαπφλεζε ησλ Δξγαδνκέλσλ θαη ηαπηφρξνλα  ζπλερίζηεθαλ νη ζπδεηήζεηο ησλ 
θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζην Σκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, θαη πεξαηηέξσ 
ελέξγεηεο, ηφζν γηα θάπνηα ζεκεία ηνπ Κψδηθα πνπ εθθξεκνχζαλ φζν θαη πξνο 
ελεκέξσζε  ησλ αξκφδησλ αξρψλ γηα αλάινγεο ξπζκίζεηο ζηα ζπκβφιαηα ηνπο, 
ψζηε λα κελ πξνθχπηνπλ πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ζηηο εξγνιεπηηθέο εηαηξείεο . 
 
Οη εθθξεκφηεηεο αθνξνχζαλ ηελ θαηεγνξία θαηάηαμεο ησλ εξγαζηψλ 
Αζθαιηφζηξσζεο θαη θπξνδέηεζεο ζηνλ Πίλαθα 13 "Βαξχηεηα Δξγαζίαο", ζε 
βαξηά ή κέηξηα εξγαζία. 
 
Οη εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο, έρεη ζπκθσλεζεί φπσο θαηαηαγνχλ ζηε κέηξηα 
εξγαζία, παξά ηελ άπνςε, απφ κέξνπο θάπνησλ εθ ησλ εηαίξσλ, φηη πξφθεηηαη 
γηα βαξηά εξγαζία.  
 
Αλαθνξηθά κε ηελ αζθαιηόζηξσζε,  ην Σ.Δ.Δ. αθνχ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπηα 
έξεπλα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην 
ζπγθεθξηκέλν ρψξν εξγαζίαο,  έρεη πξνηείλεη ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηελ θαηεγνξία 
Βαξηά Δξγαζία, αθνχ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλεο εξγαζίεο, πνπ επεξεάδνπλ 
κηθξφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ. Θέζε ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. ήηαλ φηη, νη εξγαζίεο 
αζθαιηφζηξσζεο, πξέπεη λα θαηαηαγνχλ ζηε Μέηξηα θαηεγνξία εξγαζηψλ γηα λα 
κπνξέζνπλ νη Δξγνιεπηηθέο Δηαηξείεο λα δηεμάγνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κε 
νκαιφηεηα θαη λα κελ επσκηζηνχλ κε πξφζζεηα έμνδα. Σν ζέκα απηφ ζπδεηήζεθε 
ζε πξφζθαηε ζπλεδξία (19 Απξηιίνπ 2018) κε ηελ Ο..Δ.Ο.Κ. λα εκκέλεη ζηε 
ζέζε ηεο. 
 
ε εηδηθή Σερληθή Δπηηξνπή, πνπ ζπζηάζεθε απφ εθπξνζψπνπο ησλ 
Δπαξρηαθψλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Γήκσλ, ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηεο 
Οκνζπνλδίαο πλδέζκσλ Δξγνιάβσλ Οηθνδνκψλ Κχπξνπ (ΟΔΟΚ) κε 
ζπληνληζηή ην Σκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο,  ζπκθσλήζεθε όηη, γηα λα 
επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξνλνηώλ ηνπ ελ ιόγσ 
Κώδηθα, ζα πξέπεη λα εηζαρζνύλ αλάινγνη όξνη ζηα ζπκβόιαηα αλάζεζεο 
ηεο εθηέιεζεο έξγσλ ηνπ δεκνζίνπ, έηζη ψζηε ηπρφλ πξφζζεην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηε ιήςε κέηξσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαθνπήο ησλ 
εξγαζηψλ, λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
πξνζθνξνδφηεζεο ησλ έξγσλ.   
 
Ζ ελ ιφγσ Δπηηξνπή, εηνίκαζε ζρεηηθή πξφηαζε ε νπνία πξνσζήζεθε ζηελ 
Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΑΑΓ) κε εηζήγεζε φπσο νη 
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πξνηεηλφκελνη φξνη πεξηιεθζνχλ ζε φια ηα έγγξαθα αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο 
έξγσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

 
Ζ ΑΑΓ δελ πηνζέηεζε ηελ πην πάλσ εηζήγεζε, αλαθέξνληαο φηη απφ ηε ζηηγκή 
πνπ νη πξφλνηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο πην πάλσ φξνπο πξνθχπηνπλ απφ ηε 
ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη ε λνκνζεζία ππεξηεξεί ηνπ 
νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ, δελ πξνθχπηεη αλάγθε γηα ζπκπεξίιεςε ησλ φξσλ 
απηψλ ζηα πξφηππα έγγξαθα δηαγσληζκψλ. 

 
Σν Σκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο απνηάζεθε εθ λένπ ζηελ ΑΑΓ κε δεχηεξε 
επηζηνιή, εκκέλνληαο ζην ίδην αίηεκα. 
 
ηελ παξνχζα θάζε, ην ΣΔΔ, έρεη μεθηλήζεη επαθέο κε ηηο Αξκφδηεο Αξρέο 
πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε αλαζεψξεζε ησλ φξσλ ησλ εγγξάθσλ πξνζθνξψλ 
θαη ζπκβνιαίσλ αλάζεζεο ησλ έξγσλ, ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ θαηάιιεινπο 
φξνπο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο.  Μεηαμχ άιισλ, λα κειεηεζεί 
ε δπλαηφηεηα ηεο παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ηα νπνία 
αλακέλεηαη λα πινπνηεζνχλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.  
 
Αλακέλεηαη επίζεο, λα γίλεη εηζήγεζε πξνο ηελ Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε δπλαηφηεηα φπσο ηα έξγα πνπ αλαηίζεληαη ζηηο 
Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο ή/θαη ζηνπο Γήκνπο λα κελ δηαθφπηνληαη θάζε ηέινο ηνπ 
έηνπο αλ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί φιεο νη εξγαζίεο, έηζη ψζηε λα κελ κεδελίδνληαη 
ηα απνζέκαηα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πνπ είραλ ήδε εγθξηζεί απφ ην πξνεγνχκελν 
έηνο, αιιά λα ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ θαη γηα ην επφκελν έηνο. 
 
Δπηηήξεζε ηεο Τγείαο ησλ Δξγνδνηνπκέλσλ  
 

Οη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Δπηηήξεζε ηεο Τγείαο) Καλνληζκνί 
ηνπ 2017 (Κ.Γ.Π. 330/2017) ςεθίζηεθαλ απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη 
δεκνζηεχηεθαλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 13.10.2017.   
 
Οη Καλνληζκνί απηνί ξπζκίδνπλ ην πιαίζην θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Κχπξν.  Καζνξίδνπλ 
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ, ησλ εμεηαδφλησλ ηαηξψλ θαζψο θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγνδνηνπκέλσλ πξνζψπσλ.  
 
Σν Σκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο κε βάζε ηνπο πην πάλσ Καλνληζκνχο, έρεη 
εηνηκάζεη γηα ηελ ψξα ηα πξνζρέδηα δχν Τπνπξγηθψλ Γηαηαγκάησλ, αλαθνξηθά 
κε ηηο Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο ζε αλαξξηρεηέο θαη εξγαδνκέλνπο ζε νξπρεία θαη 
ιαηνκεία. Ζ επέθηαζε ησλ Καλνληζκψλ γηα ηήξεζή ηνπο, ζε ηνκείο άιισλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζα γίλεη ζηαδηαθά. 
 
Ζ Ο..Δ.Ο.Κ., ε νπνία εθπξνζσπείηαη ζηηο δηάθνξεο ζπδεηήζεηο γηα ην ζέκα, 
εκκέλεη ζηε δηαθσλία ηεο γηα επηβάξπλζε ηνπ εξγνδφηε κε ην θφζηνο ησλ 
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ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ππνβιεζνχλ νη εξγαδφκελνη αξρηθά γηα 
ζθνπνχο δεκηνπξγίαο ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, αιιά θαη γηα ηηο πεξηνδηθέο εμεηάζεηο 
πνπ ζα πξνθχπηνπλ αξγφηεξα. 
 
Λεηηνπξγία, πληήξεζε θαη Έιεγρνο Αλπςσηηθώλ Μεραλεκάησλ - 
Καλνληζκνί ηνπ 201x 
 
Ζ δηάζεζε αζθαιψλ κεραλεκάησλ ζηελ αγνξά, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αλπςσηηθψλ, ξπζκίδεηαη απφ επξσπατθή λνκνζεζία πνπ θαζνξίδεη ηηο 
πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ηε ζήκαλζε CE, κε ηελ νπνία ε Κχπξνο 
έρεη πιήξσο ελαξκνληζηεί.   
 
ε φηη αθνξά ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ αλπςσηηθψλ, ην ζέκα γηα ηηο πην 
επηθίλδπλεο θαηεγνξίεο αλπςσηηθψλ επηηεξεί κε επηζεσξήζεηο ην Σκήκα 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ελψ ηα ιηγφηεξν επηθίλδπλα αλπςσηηθά ειέγρνληαη απφ 
αξκφδηα πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ρσξίο απηά λα νξίδνληαη κε ζαθήλεηα.  
Γηα φια ηα κεραλήκαηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηα αλπςσηηθά, ηζρχεη ε γεληθή 
επζχλε ηνπ εξγνδφηε λα δηαηεξεί ηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο ζε θαηάιιειε θαη 
αζθαιή θαηάζηαζε κε ζπληήξεζε θαη έιεγρν. 
 
θνπφο ησλ πξνηεηλφκελσλ Καλνληζκψλ είλαη λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο 
ιεηηνπξγία φισλ ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλχςσζε.  Γηα ην 
ζθνπφ απηφ πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα πνπ ζα αλαιάβεη ηε 
ζεκαληηθή επζχλε ηνπ ειέγρνπ ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ κε απνδνηηθφ 
ηξφπν γηα ηε ζχγρξνλε Κππξηαθή θνηλσλία. 
 
Οη πξνηεηλφκελνη Καλνληζκνί νξηνζεηνχλ θαη πεξηγξάθνπλ έλα ηέηνην ζχζηεκα, ην 
νπνίν ζα δηαζθαιίδεη φηη ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα βξίζθνληαη ζε αζθαιή θαη 
θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε.  Παξάιιεια, ην θξάηνο αλαιακβάλεη ηελ αλάπηπμε, 
επνπηεία θαη δηαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπ επηηπγράλεηαη κε 
πξνζνληνχρα πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  Όηαλ μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο πξνβιέπεηαη λα ηεξκαηηζηεί ε επηζεψξεζε ησλ αλπςσηηθψλ 
κεραλεκάησλ απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. 

 
Σα αλπςσηηθά κεραλήκαηα θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο 
επηθηλδπλφηεηαο. Όζν πην επηθίλδπλν έλα αλπςσηηθφ, ηφζν πην ζπρλά 
πξνβιέπεηαη ν έιεγρφο ηνπ.  Ο ηδηνθηήηεο αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο αλάινγα κε 
ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο, πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην κεράλεκα λα 
ππνβάιιεηαη ζε πξψηνπο θαη πεξηνδηθνχο ειέγρνπο ή / θαη δνθηκέο. Οη έιεγρνη θαη 
νη δνθηκέο εθηεινχληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν ειεγθηή.  
 
Ζ πιήξεο ελεξγνπνίεζε ησλ Καλνληζκψλ ζα γίλεη απφ ηνλ Αξρηεπηζεσξεηή 
ελλέα κήλεο πεξίπνπ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπο, ψζηε λα δνζεί ρξφλνο γηα λα 
ππνβάινπλ αηηήζεηο θαη λα εμνπζηνδνηεζνχλ νη ειεγθηέο.  
 
Σξνπνπνίεζε Καλνληζκώλ αλαθνξηθά κε ηε Γλσζηνπνίεζε αηπρεκάησλ 
θαη επηθηλδύλσλ ζπκβάλησλ  
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ηηο 6 Οθησβξίνπ 2017, δεκνζηεχηεθαλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο νη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Γλσζηνπνίεζε αηπρεκάησλ θαη 
επηθηλδχλσλ ζπκβάλησλ) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017, πνπ εθδφζεθαλ 
απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη θαηαηέζεθαλ ζηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ 
γηα έγθξηζε κε άκεζε ηζρχ. 
 
Σν Σκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, έρεη θπθινθνξήζεη ζπλνπηηθφ Πίλαθα πνπ 
θαηαγξάθεη πνηα αηπρήκαηα γλσζηνπνηνχληαη θαη πνηα φρη θαη αλαιπηηθφ 
ζεκείσκα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο.  
 
Ζ Ο..Δ.Ο.Κ. ελεκέξσζε ηα κέιε ησλ πλδέζκσλ ηεο γηα ην ζέκα. Πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ηφζν ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (Σ.Δ.Δ.), φζν θαη ζηελ Ηζηνζειίδα ηεο Ο..Δ.Ο.Κ.. 
 
 
 
9. Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Καηαζθεπαζηηθήο Βηνκεραλίαο (F.I.E.C.) 
 
9.1  ύληνκν Ιζηνξηθό 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο FIEC (ζηφρνη, ζηξαηεγηθή, ζέζεηο, ζπζηάζεηο, δηακφξθσζε 
θαηφπηλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ), απφ ην έηνο ηδξχζεσο ηεο (1901) δηεμήγνλην 
απφ ην Παξίζη (εγγεγξακκέλε έδξα ηεο) θαη αθνξνχζαλ κέρξη πξφζθαηα ηελ 
Δπξσπατθή Καηαζθεπαζηηθή Βηνκεραλία. 
 
Δπξσπατθέο Οξγαλψζεηο κε κέιε Δξγνιεπηηθέο Δηαηξείεο, νη νπνίεο εθηεινχζαλ 
έξγα ζε άιιεο Ζπείξνπο, ήηαλ κέιε άιισλ Οκνζπνλδηψλ, φπσο ε IFAWPCA  
(International Federations of Asian and Western Pacific Contractors’ 
Associations) θαη ε FIIC (Federation Interamericana de la Construction γηα ρψξεο 
ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο). 
 
Απφ ην 1970 ζπζηάζεθε ην Παξάξηεκα ηεο FIEC, ICS (International Contractors’ 
Section), ην νπνίν θαηφπηλ απνηέιεζε ηελ απηνηειή Οξγάλσζε EIC (European 
International Contractors), ζηελ νπνία εγγξάθνληαη Δπξσπατθέο Οξγαλψζεηο κε 
κέιε Δξγνιεπηηθέο Δηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηεζλή ρψξν. 
 
Σν 1973 ε FIEC, ε IFAWPCA θαη ε FIIC, ίδξπζαλ ηελ CICA (Confederation of 
International Contractors’ Associations – πλνκνζπνλδία Δλψζεσλ «Γηεζλψλ» 
Δξγνιάβσλ). 
 
Σν 1989 ε έδξα ηεο FIEC κεηαθηλήζεθε ζηηο Βξπμέιεο, ιφγσ αλαδηάξζξσζεο. 
 
9.2 Αλαδηάξζξσζε – Λόγνη: 
 
9.2.1 Παγθνζκηνπνίεζε: 
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ήκεξα νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο FIEC θαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ή επεξεάδνπλ ή 
ζπλδένληαη κε ηελ Δπξσπατθή Καηαζθεπαζηηθή Βηνκεραλία (π.ρ. πεξηβαιινληηθά  
ζέκαηα), δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν.  Καηά ζπλέπεηα, ε 
ηδηφηεηα ηεο σο θχξηνο ζπλνκηιεηήο (ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), έπξεπε λα 
επεθηαζεί θαη ζηηο ππφινηπεο Ζπείξνπο, κε αλάινγε επέθηαζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη αλάινγε δηαθνξνπνίεζε ηεο λνκηθήο ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο. 
 
9.2.2 Βειγηθό Γίθαην: 
 
Γηα ηε δηεμαγσγή (δηεζλψλ) δξαζηεξηνηήησλ απφ λνκηθφ πξφζσπν δπλάκεη 
άιινπ δηθαίνπ (γαιιηθνχ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε), κε έδξα ζην έδαθνο ηνπ 
Βειγίνπ, ην Βειγηθφ Γίθαην πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε ππνγξαθή ζρεηηθήο 
ζπλζήθεο απφ ηηο Κπβεξλήζεηο ησλ δχν Υσξψλ, πξνυπφζεζε, ε νπνία δελ 
ηεξήζεθε. 
 
Γη΄ απηφ ην ιφγν, θξίζεθε ζθφπηκν λα ζπζηαζεί λέα Οξγάλσζε, ζχκθσλα κε ην 
Βειγηθφ Γίθαην, κε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο.  Ζ λέα απηή Με Κεξδνζθνπηθή 
Οξγάλσζε FIEC, ζα έρεη ηφζν Δπξσπατθνχο, φζν θαη Γηεζλείο ηφρνπο. 
 
9.2.3  Ζ FIEC κε ηε ζεκεξηλή λνκηθή ηεο πξνζσπηθφηεηα, ζα ζπλερίζεη λα 
πθίζηαηαη κέρξη λα απνθαζηζηεί ν ρξφλνο δηάιπζεο ηεο. 
 
Οη Οκνζπνλδίεο – Μέιε ελέθξηλαλ κε ηε ςήθν ηνπο, ζε δχν δηαδνρηθέο Γεληθέο 
πλειεχζεηο, ζηηο 11 Απξηιίνπ 2018 
 

 ηε ζχζηαζε ηεο λέαο Οξγάλσζεο θαη 

 ηε κεηαθνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο, ζηε λέα Με 
Κεξδνζθνπηθή Οξγάλσζε. 

 
 
 
10. Σξνπνπνίεζε ηνπ πεξί Δξγνιεπηώλ Νόκνπ  
 
Έρεη ζπζηαζεί επί ηνχησ (ad-hoc) Δπηηξνπή ηεο Ο..Δ.Ο.Κ., ε νπνία αλέιαβε ηελ 
πξνψζεζε ηνπ πην πάλσ ζέκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην .Δ.Δ.Δ. 
 
Ζ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ πην πάλσ Νφκνπ επείγεη, θπξίσο γηα ηε λνκηθή 
ξχζκηζε εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ πξφζσπα ηα νπνία δελ είλαη 
εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν Δξγνιεπηψλ θαη δελ θαηέρνπλ εηήζηα άδεηα 
εξγνιήπηε. 
 
Οη πην πάλσ εξγαζίεο επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ θηηξίσλ, ρσξίο λα 
επεξεάδνπλ πάληνηε ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπο, κε ηελ εκπινθή άιισλ 
εηδηθνηήησλ (ειεθηξνιφγνπ, κεραλνιφγνπ, πδξαπιηθνχ) θαη αθνξνχλ: 
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 Αλαθαηλίζεηο 

 Αλαπαιαηψζεηο 

 Δπηδηνξζψζεηο ηαηηθνχ Φνξέα 

 Δλεξγεηαθέο Αλαβαζκίζεηο,   θαη 

 Δξγαζίεο Ξεξήο Γφκεζεο. 
 
Δπηπξφζζεηα, νη εκπιεθφκελνη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο (ηδηνθηήηεο 
νηθνδνκψλ, εξγνδφηεο), εθηίζεληαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαθχνληαη απφ ηελ 
άγλνηα ή/θαη κε ηήξεζε ησλ θαηά Νφκνλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, γηα: 
 

 ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ Δξγαζία,  θαη 

 ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ ΑΔΚΚ. 
 
Ο πεξί Δξγνιεπηψλ Νφκνο, ζεζπίζηεθε θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 
επηθξαηνχζαλ ζηελ Κχπξν ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ςεθίζηεθε ην 1973. 
 
Απφ ηφηε  
 

 έρνπλ ξπζκηζηεί λνκνζεηηθά, ζέκαηα φπσο ε Αζθάιεηα θαη Τγεία ζην ρψξν 
Δξγαζία θαη ε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ  θαη 

 

 έρνπλ πηνζεηεζεί λέεο κνξθέο θαηαζθεπψλ (π.ρ. κεηαιιηθέο, μχιηλεο) θαη 
λέεο κέζνδνη δφκεζεο (π.ρ. μεξά δφκεζε), 

 
ζέκαηα γηα ηα νπνία, δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ξχζκηζε ή λνκνζεηηθή ελαξκφληζε 
ζηελ πεξί Δξγνιεπηψλ Ννκνζεζία. 

 
Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ, ην Κεληξηθφ πκβνχιην ηεο Ο..Δ.Ο.Κ., θάιεζε ην 
.Δ.Δ.Δ. λα πξνρσξήζεη ζε εθζπγρξνληζκφ ηεο ππφ αλαθνξάλ λνκνζεζίαο. 

 
Σν .Δ.Δ.Δ. έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζηελ εηνηκαζία πξνζρεδίνπ ηξνπνηεηηθνχ (πεξί 
Δξγνιεπηψλ) Νφκνπ, ην νπνίν εμεηάδεηαη απφ ηελ ad-hoc Δπηηξνπή.  

 
Ζ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηνπ πεξί Δξγνιεπηψλ Νφκνπ, απνηέιεζε αληηθείκελν 
ζπδήηεζεο ζε επξεία ζχζθεςε κεηαμχ ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. 
θαη ηνπ .Δ.Δ.Δ., ε νπνία θαηέιεμε ζηνπο πην θάησ ζηφρνπο: 

 

 εηνηκαζία θαη ππνβνιή εηζήγεζεο απφ ηελ Ο..Δ.Ο.Κ. κε ζθνπφ ηε 
δηακφξθσζε θνηλήο εηζήγεζεο Ο..Δ.Ο.Κ. θαη .Δ.Δ.Δ., γηα ηξνπνπνίεζε 
ηεο πεξί Δξγνιεπηψλ Ννκνζεζίαο 

 

 ε νινθιήξσζε ηεο πην πάλσ ηξνπνπνίεζεο, ε θαηάιεμε ζε θνηλή 
εηζήγεζε θαη ππνβνιή ηεο ζηε Βνπιή γηα ςήθηζε, λα επηηεπρζνχλ σο 
ζηφρνο, κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ παξφληνο πκβνπιίνπ (.Δ.Δ.Δ.) 
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 γξαπηή επηζήκαλζε πξνο ηνπο αξκνδίνπο Φνξείο, ηεο εθηέιεζεο 
εξγαζηψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θαη ιήςεο ηεο ζρεηηθήο 
επηρνξήγεζεο, ρσξίο επίβιεςε  

 

 πάηαμε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, θνηλφο ζηφρνο .Δ.Δ.Δ. θαη Ο..Δ.Ο.Κ. 
 

 δηεμαγσγή επαλαιεπηηθψλ ειέγρσλ (ηήξεζεο ηνπ πεξί Δξγνιεπηψλ 
Νφκνπ), ζε θάζε πεξηνρή αλά 6κήλν. 

 
Δπηπξφζζεηα κε ηα πην πάλσ, ε ad-hoc Δπηηξνπή ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. εμεηάδεη ζην 
παξφλ ζηάδην, ην ελδερφκελν δηαθνξνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 29, κε ηίηιν 
«Δμαηξνχκελεο Οηθνδνκηθέο ή θαη Σερληθέο Δξγαζίεο».  πγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη 
ην ελδερφκελν 
 

 απάιεηςεο ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ άξζξνπ 29, ζηελ νπνία απνδίδεηαη ε 
εθηέιεζε επί κέξνπο εξγαζηψλ, απφ κε πξνζνληνχρα πξφζσπα  θαη 

 

 ελζσκάησζεο ησλ απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί 
Ρχζκηζεο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ, ζηνπο νηθείνπο νξηζκνχο ηνπ πεξί 
Δξγνιεπηψλ Νφκνπ. 

 
Έρεη ήδε απνζηαιεί ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ην ζρεηηθφ πξνζρέδην, αλάιπζε, 
επεμήγεζε θαη νη ηειηθέο εηζεγήζεηο πνπ εηνηκάζηεθαλ απφ ηελ Δζσηεξηθή 
Ννκηθφ, ζε  φηη αθνξά ηελ επηρεηξνχκελε δηακφξθσζε ησλ πην πάλσ ζεκείσλ θαη 
αθνχ εγθξηζεί ζα πξνσζεζεί ζην .Δ.Δ.Δ. 
 
 
11. Δθπαίδεπζε / Καηάξηηζε ζηνπο Δξγνιήπηεο 
 
Ζ Οκνζπνλδία πλδέζκσλ Δξγνιάβσλ Οηθνδνκψλ Κχπξνπ (Ο..Δ.Ο.Κ.) θαη νη 
χλδεζκνη – Μέιε ηεο, δίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζπλερή εθπαίδεπζε, 
ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ησλ Δξγνιεπηψλ - Μειψλ ησλ πλδέζκσλ ηνπο, ησλ 
ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 
Καηαζθεπαζηηθφ Σνκέα.  
 
Ζ Ο..Δ.Ο.Κ. δηνξγαλψλεη αλά εμάκελν ηαθηηθά εκηλάξηα ζην δηθφ ηεο ρψξν, ν 
νπνίνο αμηνινγήζεθε απφ ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ - ΑλΑΓ 
(Υψξνο Δθπαίδεπζεο, Γηεχζπλζε, Λεηηνπξγνί εκηλαξίσλ), κε βάζε ηηο πξφλνηεο 
ηνπ «πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ησλ πληειεζηψλ Παξνρήο 
Καηάξηηζεο», (ΑμηνΠηζηνπλ) θαη θξίζεθε φηη ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα γηα λα 
ιεηηνπξγεί σο «Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ)».  
 
Σα πιείζηα εκηλάξηα, ηπγράλνπλ επηρνξήγεζεο απφ ηελ Αξρή Αλάπηπμεο 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΑλΑΓ).  
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Πξφζζεηα, πξαγκαηνπνηείηαη απφ θνηλνχ κε ην πκβνχιην Δγγξαθήο θαη Διέγρνπ 
Δξγνιεπηψλ Οηθνδνκηθψλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ (.Δ.Δ.Δ), ην εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα: «Ννκηθέο Τπνρξεψζεηο Δξγνιεπηψλ, αλαθνξηθά κε ηε Γηαρείξηζε 
ησλ ηεξεψλ Απνβιήησλ απφ Δθζθαθέο, Καηεδαθίζεηο θαη Καηαζθεπέο( 
Α.Δ.Κ.Κ.)», γηα ελεκέξσζε ηνπ εξγνιεπηηθνχ θφζκνπ, ησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 
θαη ησλ Γηεπζπληψλ Έξγσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηηο Δξγνιεπηηθέο Δηαηξείεο, γηα ηελ 
Δπζχλε ηνπ «Παξαγσγνχ» (Δξγνιήπηε), πνπ πεγάδεη απφ ηνπο Πεξί ηεξεψλ 
θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (Γηαρείξηζε Απνβιήησλ απφ Δθζθαθέο, 
Καηαζθεπέο θαη Καηεδαθίζεηο) Καλνληζκνχο ηνπ 2011(ΚΓΠ 159/2011).  
 
Δπίζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Μηθηή Δπηηξνπή Γνκηθψλ πκβνιαίσλ Κχπξνπ 
(ΜΔΓΚ), δηνξγαλψζεθαλ παξνπζηάζεηο ηνπ πκβνιαίνπ Δ4(Σ) ζηνπο αλά 
Δπαξρία πλδέζκνπο κε ηε ζπκκεηνρή Δξγνιάβσλ, Αξρηηεθηφλσλ, Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ θαη Δπηκεηξεηψλ Πνζνηήησλ. 
 
Σελ παξνπζίαζε αλέιαβαλ νη θ.θ. Νίθνο ηπιηαλνχ, Κψζηαο Αιιαγηψηεο θαη 
Φξάγθνο Πξνθνπάο. Ζ παξνπζίαζε γηα ηνπο πλδέζκνπο ηεο Λεκεζνχ θαη ηεο 
Πάθνπ έγηλε ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 2017 ζηε Λεκεζφ θαη γηα ηε Λεπθσζία, Λάξλαθα 
θαη Ακκφρσζην, ζηηο 27 Ννεκβξίνπ 2017 ζηε Λεπθσζία. 
 
Σνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο, ε Ο..Δ.Ο.Κ. πξαγκαηνπνίεζε ηα πην θάησ 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα:  
  

 « Ννκηθέο Τπνρξεψζεηο Δξγνιεπηψλ απφ ηνλ Οθηψβξηνπ ηνπ 2011 
αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ( Α.Δ.Κ.Κ.)»   

 «Πξνεηνηκαζία Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Απνβιήησλ 
Α.Δ.Κ.Κ.» 

 «Απνηειεζκαηηθή Αιιεινγξαθία ζηα πκβφιαηα Καηαζθεπαζηηθψλ Έξγσλ 
ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα» 

 «Δξκελεία Καηαζθεπαζηηθψλ πκβνιαίσλ» 

 «Σηκνιφγεζε Καηαζθεπαζηηθψλ Έξγσλ» 

 «Υσκαηνπξγηθά, Δξγαζίεο Οδνζηξσζίαο, Αζθαιηηθά θαη Δξγαζίεο 
θπξνδέκαηνο ζε Οδηθά θαη Σερληθά Έξγα ηνπ Γεκνζίνπ» 

 «Οη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο 
γηα Πξνζσξηλά ή Κηλεηά Δξγνηάμηα) Καλνληζκνί ηνπ 2015» 

 «Πξψηεο Βνήζεηεο ζηελ Δξγαζία – Δπείγνληα πεξηζηαηηθά (E.F.A.W.)» 

 «Γηαρείξηζε πκβνιαίσλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα Οδηθά θαη Σερληθά έξγα» 

 «Δπίιπζε Γηαθνξψλ ζηα Κπξίσο πκβφιαηα γηα ηα έξγα Ηδησηηθνχ Σνκέα» 

 «Δξγαηηθή Ννκνζεζία, Ννκηθφ Πιαίζην θαη Πξαθηηθή Δθαξκνγή ζηνλ 
Δξγαζηαθφ Υψξν». 
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Γηα ην Α΄ Δμάκελν ηνπ 2018, έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί εκηλάξηα, πνπ αθνξνχλ ηα 
πην θάησ ζέκαηα:  
 

 «Ννκηθέο Τπνρξεψζεηο Δξγνιεπηψλ απφ ηνλ Οθηψβξηνπ ηνπ 2011 
αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ( Α.Δ.Κ.Κ.)» 

 «Πξνεηνηκαζία Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Απνβιήησλ 
Α.Δ.Κ.Κ.»  

 «Δξκελεία Καηαζθεπαζηηθψλ πκβνιαίσλ» 

 «Οη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο 
γηα Πξνζσξηλά ή Κηλεηά Δξγνηάμηα) Καλνληζκνί ηνπ 2015» 

 «Πξψηεο Βνήζεηεο ζηελ Δξγαζία – Δπείγνληα πεξηζηαηηθά (E.F.A.W.)» 

 «Δπίιπζε Γηαθνξψλ ζηα Κπξίσο πκβφιαηα γηα ηα έξγα Ηδησηηθνχ Σνκέα» 

 «Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Έξγνπ – Δπηκεηξήζεηο – Πξνζθνξέο – Σειηθνί  

             Λνγαξηαζκνί» 

 «Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ Απνηειεζκαηηθήο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ       
  Γπλακηθνχ». 

 
Απφ ηηο 04 επηεκβξίνπ 2017, ππεχζπλε ιεηηνπξγφο ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. γηα ηα 
εκηλάξηα, είλαη ε θ. Διέλε Πξνδξνκή, ε νπνία εξγνδνηήζεθε απφ ηελ 
Οκνζπνλδία.  Αλέιαβε επίζεο θαη ηε δηδαζθαιία ησλ εκηλαξίσλ γηα ηα Α.Δ.Κ.Κ. 
(Ννκηθέο Τπνρξεψζεηο Δξγνιεπηψλ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, αλαθνξηθά κε 
ηε Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ). 
 
Γηα ην Β΄ εμάκελν ηνπ 2018, ππνβιήζεθαλ ηα αθφινπζα εκηλάξηα, γηα ηα νπνία 
αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηνπο:   
 

 «Ννκηθέο Τπνρξεψζεηο Δξγνιεπηψλ απφ ηνλ Οθηψβξηνπ ηνπ 2011 
αλαθνξηθά κε ηε Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ ( Α.Δ.Κ.Κ.)»  

 Πξνεηνηκαζία Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Απνβιήησλ 
Α.Δ.Κ.Κ.» 

 «Δξκελεία Καηαζθεπαζηηθψλ πκβνιαίσλ» 

 «Οη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο 
γηα Πξνζσξηλά ή Κηλεηά Δξγνηάμηα) Καλνληζκνί ηνπ 2015» 

 «Πξψηεο Βνήζεηεο ζηελ Δξγαζία – Δπείγνληα πεξηζηαηηθά (E.F.A.W.)» 

 «Δπίιπζε Γηαθνξψλ ζηα Κπξίσο πκβφιαηα γηα ηα έξγα Ηδησηηθνχ Σνκέα» 

 «Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Έξγνπ – Δπηκεηξήζεηο – Πξνζθνξέο – Σειηθνί   
  Λνγαξηαζκνί» 
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 «Αλάπηπμε εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ γηα εξγνιάβνπο θαη ζηειέρε     
  εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ» 

 «Απνηειεζκαηηθή Δπνπηηθή Ηθαλφηεηα ζε Δξγνηάμηα» 

 «Οξγάλσζε Δξγνηαμίσλ ησλ Καηαζθεπαζηηθψλ Έξγσλ». 

 
Δπηπιένλ, ε Οκνζπνλδία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πξνο ηα κέιε ησλ πλδέζκσλ – 
Μειψλ ηεο, Δλεκεξσηηθέο Γηαιέμεηο, κε θηινμελνχκελνπο θπβεξλεηηθνχο ή 
άιινπο αξκφδηνπο ιεηηνπξγνχο, αλαθνξηθά κε ζέκαηα:  
 

 Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, 

 Γηαρείξηζε Απνβιήησλ απφ Δθζθαθέο, Καηαζθεπέο θαη Καηεδαθίζεηο θαη 
πκβφιαηα γηα Έξγα ηνπ Γεκνζίνπ.  

 
Γηα πνηθίια ζέκαηα έρνπλ επίζεο απνζηαιεί, Δλεκεξσηηθέο ή άιιεο 
δηεπθξηληζηηθέο Δγθχθιηνη. 
 
Ζ εθπαίδεπζε ησλ Δξγνιάβσλ απνηειεί πξψηηζηνο ζεκαζίαο πξνηεξαηφηεηα γηα 
ην πκβνχιην, ηε Γηεχζπλζε θαη ηηο Λεηηνπξγνχο ηεο Οκνζπνλδίαο.  
 
 
 
12. Δθαξκνγή ησλ πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ 
Κηηξίσλ Νόκσλ 
 
Δθπξφζσπνη ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. ζπκκεηέρνπλ ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ 
Δθαξκνγή ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξηψλ Νφκσλ. 
 
ηελ αλαζθνπνχκελε πεξίνδν, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο ηεο 
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ζηηο νπνίεο νη εθπξφζσπνη καο δηεθδίθεζαλ φπσο 
φιεο νη εξγαζίεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ, αλαιακβάλνληαη απφ 
εγθεθξηκέλνπο εξγνιήπηεο. 
 
Απαίηεζε, ε νπνία άξρηζε λα αληηκεησπίδεηαη πην ζεηηθά, δεδνκέλνπ φηη 
απνηειέζκαηα ηέηνησλ αλαβαζκίζεσλ πνπ εθηειέζηεθαλ απφ κε Δξγνιάβνπο 
παξνπζίαζαλ πξνβιήκαηα. 
 
Γηα αλαζεψξεζε ησλ Απαηηήζεσλ Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο γηα λέα θαη 
πθηζηάκελα θηίξηα, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017, εθαξκφδνληαη νη λέεο απαηηήζεηο 
ειάρηζηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 
ζηηο 23.12.2016. 

 
Οη εθπξφζσπνη ηεο Οκνζπνλδίαο ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ 
Δλεξγεηαθή Απφδνζε ησλ Κηηξίσλ, έζεζαλ ην ζέκα επαλαθνξάο  ηνπ ρεδίνπ 
"Δμνηθνλνκψ Αλαβαζκίδσ", ην νπνίν ηεξκαηίζηεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016, κε 
ηελ πξνυπφζεζε νη φπνηεο εξγαζίεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο λα εθηεινχληαη 



 30 

απφ αδεηνχρνπο εξγνιήπηεο, θαηφρνπο εηήζηαο άδεηαο ηνπ πκβνπιίνπ Δγγξαθήο 
θαη Διέγρνπ Δξγνιεπηψλ. 
 
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ρέδην, φπσο καο ιέρζεθε δφζεθε θαη΄ εμαίξεζε ππφ 
ηε κνξθή Υνξεγίαο πξνο ηε ρψξα καο, γη΄ απηφ θαη δελ ζα επαλαιεθζεί ζε απηή 
ηε κνξθή, αιιά ζα δνζνχλ ρξεκαηνδνηηθά θίλεηξα, ηα νπνία εμεηάδνληαη απφ ηελ 
Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαπηχμεσο.   
 
Όζνλ αθνξά ηελ επηδίσμε γηα αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο 
απφ εγγεγξακκέλνπο εξγνιήπηεο, θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο, είρε επηδνζεί 
ζρεηηθφ ππφκλεκα ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. πξνο ηνλ Πξφεδξν θαη ηα Μέιε ηεο 
Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, 
επεμεγψληαο ηνπο ιφγνπο  γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ 
ζέκαηνο. 
 
ε παξνπζίαζε ζην Σκήκα Δλέξγεηαο, πξνο φινπο ηνπο θνξείο – κέιε ηεο 
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο Δθαξκνγήο ησλ πεξί Ρχζκηζεο 
ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκσλ, απφ εθπξφζσπν ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηέζεθε ε λέα πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηεο Οδεγίαο γηα 
Ρχζκηζε ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ, ε νπνία θαη ζέηεη ζηφρνπο γηα 
30% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, έσο ην 2030. 
 
Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, θαηά ηα Δγθαίληα 
ηεο Έθζεζεο SAVE ENERGY  θαη CONSTRUCTION 2018, εμάγγεηιε ην 2ν 
ρέδην Δμνηθνλνκψ θαη Αλαβαζκίδσ, κε έλαξμε απνδνρήο αηηήζεσλ ζηηο 16 
Απξηιίνπ 2018. 
 
Ζ Οκνζπνλδία θαινχκελε λα ηνπνζεηεζεί επί ησλ Πξνλνηψλ ηνπ ελ ιφγσ 
ρεδίνπ, απέζηεηιε επηζηνιή ζηνλ Τπνπξγφ, ππνδεηθλχνληαο εθ λένπ ηελ 
αλαγθαηφηεηα, φπσο φιεο νη εξγαζίεο αλαβαζκίζεσλ εθηεινχληαη απφ αδεηνχρνπο 
εγγεγξακκέλνπο Δξγνιάβνπο. 
 
 
 
13. Κνηλή πλεδξία ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ησλ πλδέζκσλ 
Μειώλ ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. 
 
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2017, ε 17ε Κνηλή πλεδξία ησλ 
Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ αλά Δπαξρίαλ πλδέζκσλ Δξγνιάβσλ, θαηά ηελ 
νπνία εμεηάζηεθαλ κεηαμχ άιισλ ηα πην θάησ ζέκαηα: 
 
13.1   Πξόηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα: 
 
Ζ Ο..Δ.Ο.Κ. έρεη θαζνξίζεη πξφζζεηα Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα θαη ζα 
επαλέιζεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ πνπ ζα αλαθέξνληαη 
ζηε πιινγηθή χκβαζε. 
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13.2  Νόκνο πεξί Δξγνιεπηώλ: 
 
Έρνπλ ήδε ππνβιεζεί δχν ελαιιαθηηθέο εηζεγήζεηο ζηελ επί ηνχησ Δπηηξνπή, νη 
ηειηθέο ζέζεηο ηεο νπνίαο ζα ππνβιεζνχλ ελψπηνλ ηνπ ΔΣΔΚ θαη ηνπ αξκνδίνπ 
Τπνπξγείνπ. 
 
Δμεηάζηεθε επίζεο ην θαηλφκελν θαηαζθεπήο ζεξκνπξνζφςεσλ απφ πξφζσπα 
κε εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν Δξγνιεπηψλ θαη πνπ δελ θαηέρνπλ Άδεηα 
Δξγνιήπηε θαη απνθαζίζηεθε λα ελεκεξσζεί ην θνηλφ γηα ηελ αλάγθε αλάζεζεο 
εληνιήο αλαθαηλίζεσλ θαη ελεξγεηαθψλ αλαβαζκίζεσλ ζε αδεηνχρνπο 
εξγνιήπηεο. 
 
13.3 Πξνβιήκαηα ζε Έξγα  ηνπ Γεκνζίνπ: 
 
13.3.1 Καζπζηεξήζεηο ζηελ Έθδνζε Οδεγηώλ θαη Πηζηνπνηεηηθώλ 
Πιεξσκώλ γηα Πξόζζεηεο Δξγαζίεο: 
 
Ζ Ο.Δ.Ο.Κ. πξνηείλεη αληηθαηάζηαζε ηεο 28ήκεξεο κε 15ήκεξε πξνζεζκία. 
 
13.3.2   Αθύζηθα Υακειέο Πξνζθνξέο; 
 
Ζ Ο..Δ.Ο.Κ. δεηεί: 
 

 λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο ν (πξαγκαηηθφο θαη φρη 
ρακειφηεξνο) πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ Μειεηεηή 
/ Δπηκεηξεηή 

 

 λα θαηαξγεζεί ε δηαδηθαζία πνπ εηζήρζε κε ην άξζξν 11Β ηνπ πεξί Φ.Π.Α. 
Νφκνπ,  θαη 

 

 λα αληηθαηαζηαζεί ε Δγγχεζε πκκεηνρήο απφ ηε Γέζκεπζε κε 
Απφζπξζε ηεο Πξνζθνξάο. 

 
 
 
14.  Ννκηθή Ρύζκηζε ησλ Σερληθώλ Δπαγγεικάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε 
ηελ Οηθνδνκή 
 
Μεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ζηα 
Γξαθεία ηνπ ΣΓΔ, ζηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 2018, κεηαμχ αληηπξνζσπείαο ηεο 
Ο..Δ.Ο.Κ., ηεο Π.Ο.Β.Δ.Κ. θαη ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ. 
 
Καηά ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθε ε ηξνπνπνίεζε πνπ επηδεηείηαη, κε ηελ 
Ο..Δ.Ο.Κ. λα ππνζηεξίδεη φηη νη Σερλίηεο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 
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απιφ κεηξψν, ρσξίο λα ηνπο παξαρσξείηαη νπνηαδήπνηε άδεηα άζθεζεο ηνπ 
επαγγέικαηνο ηνπο. 
 
Παξαρσξψληαο παξφκνηνπ ηχπνπ άδεηα, είλαη σο λα δεκηνπξγνχκε κηα λέα 
θαηεγνξία κηθξνυπνεξγνιάβσλ πνπ ζα αληαγσλίδνληαη φινπο ηνπ εξγνιάβνπο 
γηα ηα κηθξά έξγα. 
 
Αλακέλεηαη ν νξηζκφο λέαο ζπλάληεζε γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ηνπ  ζέκαηνο. 
 
 
 
15. Δπαθέο κε Τπνςήθηνπο Πξνέδξνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
 
Αξρέο ηνπ 2018, ππνςήθηνη Πξφεδξνη ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κεηά απφ 
αίηεκα ηεο Ο..Δ.Ο.Κ.,  ηελ θάιεζαλ γηα λα αθνχζνπλ ζέζεηο θαη πξνβιήκαηα 
πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Δξγνιάβνη, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηνπο, αιιά θαη ζε 
πεξίπησζε εθινγήο ηνπο, λα ελεξγήζνπλ κε γλψκνλα ηελ επίιπζε ηνπο. 
 
Καηά ηηο ζπλαληήζεηο απηέο, θαηαηέζεθε Τπφκλεκα κε ηα ζέκαηα πνπ 
απαζρνινχλ ηνπο Δξγνιάβνπο θαη ην νπνίν έρεη σο αθνινχζσο: 
 
«  Η Οκνζπνλδία Σπλδέζκσλ Δξγνιάβσλ Οηθνδνκψλ Κχπξνπ (Ο.Σ.Δ.Ο.Κ.), 
απνηειεί ηνλ εθθξαζηή ηνπ εξγνιεπηηθνχ θφζκνπ ηεο Κχπξνπ.  Με 3000 ελ 
ελεξγεία αδεηνχρνη απφ ην Σπκβνχιην Δγγξαθήο θαη Διέγρνπ Δξγνιεπηψλ 
(Σ.Δ.Δ.Δ.), δηθαησκαηηθά έρεη λα δηαδξακαηίζεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηα 
ηεθηαηλφκελα ηεο Οηθνδνκηθήο Βηνκεραλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηνπ ηφπνπ 
γεληθφηεξα. 
 
Ο Καηαζθεπαζηηθφο Τνκέαο κε ηε δηαρξνληθή άιινηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζην 
Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ, πέξημ ηνπ 10% θαη κε ηε ζεκαληηθφηαηε ζπκβνιή 
ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, κε πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 7%, απαζρνιψληαο 
ίζσο ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγνδνηνπκέλσλ (άκεζα θαη έκκεζα), έρεη δερζεί ηηο 
κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί θαη 
ελδπλακσζεί, ψζηε λα θαηαζηεί θαη πάιη ζε ζέζε λα ζπλεηζθέξεη ζηα ίδηα ςειά 
πνζνζηά. 
 
Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Σπκβνπιίνπ Δγγξαθήο θαη Διέγρνπ Δξγνιεπηψλ  
θαηά ηελ επίκαρε πεξίνδν ηεο θξίζεο: 
 

i. 1127 Δξγνιεπηηθέο Δηαηξείεο έρνπλ αλαζηείιεη ηελ άδεηα εμαζθήζεσο 
επαγγέικαηνο 

 
ii. 159 Δξγνιεπηηθέο Δηαηξείεο έρνπλ δηαγξαθεί εζεινληηθά απφ ην Μεηξψν 

ηνπ Σ.Δ.Δ.Δ  θαη 
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iii. 650 Δξγνιεπηηθέο Δηαηξείεο έρνπλ δηαγξαθεί ππνρξεσηηθά απφ ην 
Σ.Δ.Δ.Δ., ιφγσ αδπλακίαο θαηαβνιήο ηνπ εηήζηνπ ηέινπο, γηα αλαλέσζε 
ηεο άδεηαο εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

 
Γηα φινπο ηνπο πην πάλσ ζεκαληηθφηαηνπο ιφγνπο, ε Ο.Σ.Δ.Ο.Κ. εηζεγείηαη γηα 
ζπκπεξίιεςε θαη πινπνίεζε ζην πξφγξακκα ζαο, ηα πην θάησ: 
 
 
1. Σύζηαζη Υθςποςπγείος Ανάπηςξηρ: 
 
Γηαπηζηψλεηαη φηη κηθξφ κφλν κέξνο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Κξάηνπο, πινπνηείηαη θάζε ρξφλν.  Γηα ηε κέξηκλα πινπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 
βαζκνχ πινπνίεζεο, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ηνπ Υθππνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ην 
νπνίν ζα κπνξεί λα: 
 

i. Παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν θαη πξνψζεζε ηεο πιήξνπο πινπνίεζεο ηνπ 
αλαπηπμηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 
ii. Σπιιέγεη, αμηνινγεί, παξαθνινπζεί θαη πινπνηεί πξνηάζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη πξνο ην Κξάηνο, γηα ζθνπνχο αλάπηπμεο. 
 

iii. Παξαθνινπζεί ηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα, αμηνπνηεί ζην κέγηζην βαζκφ 
ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαη έγθαηξε απνξξφθεζε επξσπατθψλ 
θνλδπιίσλ. 

 
iv. Πξνσζεί ηελ πινπνίεζε (ζπλ)ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη έξγσλ 

Σπλεηαηξηζκψλ Γεκφζηνπ – Ιδησηηθνχ Τνκέα. 
 

v. Δλεξγνπνηήζεη ην ζπζηαζέλ Παγθχπξην Σπκβνχιην Παξαγσγηθφηεηαο. 
 
vi. Πξνσζήζεη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηε δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκνπ 

πιαηζίνπ αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα 
πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. 

 
vii. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε. 
 
2.  Πποϋπολογιζμόρ ηος Κπάηοςρ: (Ενεπγειακή Αναβάθμιζη δημόζιυν  
 κηηπιακών εγκαηαζηάζευν) 
 
Ο Πξνυπνινγηζκφο γηα ηα αλαπηπμηαθά έξγα θαη έξγα ππνδνκήο είλαη κεησκέλνο.  
Σ΄ απηφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα πνζά γηα ηελ 
ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ, ψζηε λα  πεηχρνπκε ηνπο 
ζηφρνπο πνπ ζέζακε σο Κξάηνο γηα ην 2020. 
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3.  Εξαγγελία Κινήηπυν για Αναβάθμιζη ηυν Παλαιών Κηιπίυν: 
 
Δμαγγειία θηλήηξσλ θαη ζρεδίσλ γηα αλαβάζκηζε ησλ παιαηψλ θηηξίσλ (ζηαηηθέο – 
αληηζεηζκηθέο, βειηησηηθέο αλαβαζκίζεηο) θαη εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο ηαθηηθήο 
επηζεψξεζεο ησλ θηηξίσλ. 
 
Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο λα ππάξρνπλ πξφλνηεο, ψζηε φιεο νη εξγαζίεο λα 
εθηεινχληαη απφ αδεηνχρνπο κειεηεηέο θαη εξγνιήπηεο. 
 
4.  Μέηπα Ππόλητηρ Ενδεσομένος Έλλειτηρ Επγαηικού Δςναμικού: 
 
Να ιεθζνχλ απνθάζεηο θαη λα παξζνχλ κέηξα, ψζηε λα πξνιεθζεί ην 
ελδερφκελν ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ θαη αλεηδίθεπηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
αθνχ κε ηελ αδεηνδφηεζε ησλ κεγάισλ αλαπηχμεσλ πξνβιέπεηαη άκεζε έιιεηςε 
ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Οηθνδνκηθήο Βηνκεραλίαο. 
 
5. Σηελέσυζη ηυν Τεσνικών Υπηπεζιών ηυν Υποςπγείυν: 
 
Σηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηηο 
πιεξσκέο ησλ νθεηιψλ ηνπ Κξάηνπο (αλαζεηνπζψλ αξρψλ) πξνο ηνπο 
εξγνιήπηεο, πξνβάιιεηαη ν ηζρπξηζκφο ηεο έιιεηςεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα 
ηελ έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ. 
 
Η ζηειέρσζε απηή πξέπεη λα γίλεη κε θαηάιιειν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ψζηε 
ε απφδνζε ηνπο λα είλαη άκεζε. 
 
6.  Έγκαιπη και Ολοκληπυμένη Επιζηποθή Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ 
 (Φ.Π.Α.): 
 
Τα ηειεπηαία ρξφληα ζρεδφλ φιεο νη πιεξσκέο γηα πξνκήζεηα πιηθψλ πξνο ηνπο 
πξνκεζεπηέο, γίλνληαη ηνηο κεηξεηνίο ή θαη κε ειάρηζην πηζησηηθφ ρξνληθφ 
πεξηζψξην.  Η θαηαβνιή ηνπ Φ.Π.Α. εθ κέξνπο ησλ εξγνιεπηψλ είλαη άκεζε.  
Παξαηεξείηαη ζπζηεκαηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ επηζηξνθή ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζε 
αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ επηζηξέθνληαη κεησκέλα 
πνζά.  Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ νηθνλνκηθφ ζηξαγγαιηζκφ ησλ 
εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε φια ηα ζπλεπαθφινπζα. 
 
Να απμεζνχλ ηα πξντφληα (Οηθνδνκηθά θαη άιια ζπλαθή), πνπ ππφθεηληαη ζε 
κεδεληθφ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. 
 
7.  Εκζςγσπονιζμόρ Εξοπλιζμού (Αγοπά νέος / ανηικαηάζηαζη παλαιού 
 εξοπλιζμού): 
 
Με ηε ζέζπηζε λέσλ Ννκνζεζηψλ «Ο πεξί Αζθάιεηαο θαη Υγείαο Νφκνο» θαη «ν 
πεξί Γηαρείξηζεο Σηεξεψλ Απνβιήησλ απφ Δθζθαθέο Καηαζθεπέο θαη 
Καηεδαθίζεηο Νφκνο», πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα ρξήζε εμνπιηζκνχ πνπ λα 
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ζπλάδεη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Νφκσλ απηψλ, π.ρ. Ιθξηψκαηα (ζθαισζηέο), ηχπνη 
πεξηθξάμεσλ, κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θ.ι.π.. 
 
Πξνο ην ζθνπφ απηφ έρεη ήδε απνζηαιεί ζρεηηθή επηζηνιή – αίηεκα πξνο ηελ 
Υπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 
 
Τν Κξάηνο ζα πξέπεη λα εμαγγείιεη κέηξα θαη θίλεηξα γηα αληηθαηάζηαζε ίζσο  θαη 
αγνξά λένπ ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ ν νπνίνο ζα ζπλάδεη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ λνκνζεζηψλ θαη θαλνληζκψλ, θαη ηνπ νπνίνπ ε αγνξαζηηθή 
αμία είλαη πνιχ πςειή γηα ηνπο πιείζηνπο ησλ εξγνιεπηψλ. 
 
8. Τποποποίηζη ηος Νόμος πεπί Εγγπαθήρ και Ελέγσος Επγοληπηών 
 Οικοδομικών και Τεσνικών Έπγυν: 
 
Δπεηδή πνιιά νηθνδνκηθά θαη ηερληθά έξγα εθηεινχληαη απφ κε αδεηνχρνπο, ν σο 
άλσ Νφκνο ρξήδεη ηξνπνπνίεζεο, ψζηε φια ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα λα 
εθηεινχληαη κφλνλ απφ αδεηνχρνπο εγγεγξακκέλνπο εξγνιήπηεο ζην Σπκβνχιην 
Δγγξαθήο θαη Διέγρνπ Δξγνιεπηψλ (ΣΔΔΔ). Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 
δηαζθαιίδεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ην απαηηνχκελν επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ησλ 
έξγσλ, ζα ζπκβάιεη παξάιιεια ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ 
κε απνηέιεζκα λα δηαζθαιίδνληαη θαη λα απμάλνληαη ηα έζνδα ηνπ Κξάηνπο 
(Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο, Φφξνο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α. θ.ι.π.). 
 
9. Σύζηαζη Τεσνικών Δικαζηηπίυν: 
 
Λφγσ ηεο απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ θαη ηεο 
ζπλερνχο εκπινθήο φιν θαη πεξηζζνηέξσλ επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ ζην 
ζηάδην θαηαζθεπήο φιν θαη πεξηζζφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεξψλ 
θαηαιήγνπλ πξνο επίιπζε ζηα επαξρηαθά δηθαζηήξηα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 
ηελ πξφθιεζε κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ πξνμέλεζε 
ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. 
 
Η ζχζηαζε ηέηνησλ δηθαζηεξίσλ ζηειερσκέλσλ κε θαηάιιεια ηερληθά 
θαηαξηηζκέλα άηνκα, ζα δηεπθνιχλεη θαηά πνιχ ηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ θαη 
ζα κεηψζεη παξάιιεια ηηο νηθνλνκηθέο δεκηέο πνπ αλαιακβάλνπλ κέρξη ζήκεξα 
θαηά πξψηηζην ιφγν ην θξάηνο θαη νη θνξνινγνχκελνη πνιίηεο θαη θαηά δεχηεξν 
ιφγν νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο. 
 
Η αλάγθε γξήγνξεο εθδίθαζεο απηψλ ησλ ππνζέζεσλ επηβάιιεη ηε ζχζηαζε 
Τερληθνχ Γηθαζηεξίνπ.  
 
10. Ππόηςπα για Ανακςκλώζιμα Οικοδομικά Υλικά: 
 
Δπηβάιιεηαη ν άκεζνο θαηαξηηζκφο πξνηχπσλ γηα ηα πιηθά απηά, ψζηε λα είλαη 
δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Καηάιιεια γηα επαλάρξεζε πιηθά, 
θαηαιήγνπλ ζηνπο ρψξνπο απφζεζεο, κε απνηέιεζκα ηε ζπαηάιε ελέξγεηαο θαη 
πξσηνγελψλ πιηθψλ, θαζψο θαη αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ έξγσλ. 
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11. Σςμβόλαια ηος Δημοζίος ή και Εςπύηεπος Δημόζιος Τομέα: 
 
Σηα πθηζηάκελα Σπκβφιαηα, ππάξρνπλ πξφλνηεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ νκαιή 
δηεθπεξαίσζε ησλ έξγσλ. Αξθεηνί φξνη ησλ Σπκβνιαίσλ απηψλ ρξήδνπλ 
επαλεμέηαζεο. 
 
12.  Έπγα «Μελέηη – Καηαζκεςή – Σςνηήπηζη»: 
 
Αξθεηά λέα Έξγα ηνπ Γεκνζίνπ πξνθεξχζζνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, ε 
νπνία ρξήδεη επαλεμέηαζεο, κε ηελ πξνζζαθαίξεζε ηέηνησλ φξσλ πνπ ζα 
βειηηζηνπνηνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απηψλ θαη παξάιιεια ζα πξνζδίδνπλ 
κεγαιχηεξα νθέιε θαη πξνο ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 
 
Η Οκνζπνλδία  (Ο.Σ.Δ.Ο.Κ.) εηζεγνχκελε ηα πην πάλσ, δειψλεη έηνηκε γηα λα 
ζπκκεηάζρεη ζε ζπδήηεζε / αλάιπζε θαη παξνπζίαζε φισλ ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ 
ζεκάησλ γηα ην θνηλφ θαιφ». 
 
Σν Τπφκλεκα απηφ παξαδφζεθε θαη ζηνλ επαλεθιεγέληα Πξφεδξν θ. Νίθν 
Αλαζηαζηάδε.  Οη ππνςήθηνη έδεημαλ θαηαλφεζε θαη ππνζρέζεθαλ φηη ζα 
ελεξγήζνπλ δεφλησο κε ηελ εθινγή ηνπο. 
 
 
 
16.   Δπαθέο Οκνζπνλδίαο πλδέζκσλ Δξγνιάβσλ Οηθνδνκώλ Κύπξνπ 
(Ο..Δ.Ο.Κ.) θαη Σνπξθνθππξηαθνύ πλδέζκνπ KTIMB 
 
Καηά ηελ αλαζθνπνχκελε πεξίνδν, νη δχν Οξγαλψζεηο Διιελνθππξίσλ θαη 
Σνπξθνθππξίσλ Δξγνιάβσλ - Οκνζπνλδία πλδέζκσλ Δξγνιάβσλ Οηθνδνκψλ 
Κχπξνπ ( Ο..Δ.Ο.Κ. ) θαη Σνπξθνθππξηαθφο χλδεζκνο KTIMB - ζπλέρηζαλ λα 
δηαηεξνχλ επαθέο γηα πξνψζεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν ηεο 
Καηαζθεπαζηηθήο Βηνκεραλίαο. 
 
Καηά ηελ έλαξμε ησλ ζπλνκηιηψλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ θππξηαθνχ πξνβιήκαηνο, 
κεηαμχ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θ. Νίθνπ Αλαζηαζηάδε θαη ηνπ 
Σνπξθνθχπξηνπ Ζγέηε θ. Μνπζηαθά Αθθηληδί, νη δχν Οξγαλψζεηο εμέδσζαλ θνηλφ 
αλαθνηλσζέλ κε δεκνζίεπκα ζηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο ελζαξξχλνληαο 
ηνπο δχν εγέηεο λα ζπλερίζνπλ κε δήιν ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο, γηα ιχζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο. 
 
Οη επαθέο ζπλερίδνληαη κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζή ηνπο. 
 
ηηο 15 Μαξηίνπ 2018, αληηπξνζσπεία ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. θηινμελήζεθε απφ ηνλ 
Σνπξθνθππξηαθφ χλδεζκν Δξγνιάβσλ KTÍMB ζε δείπλν θνηλσληθνχ 
ραξαθηήξα.  Καηά ην δείπλν ζπκθσλήζεθε ε έθδνζε θνηλνχ αλαθνηλσζέληνο κε 
αθνξκή ην δείπλν ηνπ Πξνέδξνπ Νίθνπ Αλαζηαζηάδε θαη ηνπ Σνπξθνθχπξηνπ 
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Ζγέηε Μνπζηαθά Αθθηλδί ζηηο 16.04.2018.  Σν θνηλφ αλαθνηλσζέλ παξαηίζεηαη 
απηνχζην πην θάησ: 
 
«Η Οκνζπνλδία Σπλδέζκσλ Δξγνιάβσλ Οηθνδνκψλ Κχπξνπ (Ο.Σ.Δ.Ο.Κ.) θαη ν 
Τνπξθνθππξηαθφο Σχλδεζκνο Δξγνιάβσλ ΚΤİΜΒ, σο εθπξφζσπνη ησλ 
Διιελνθππξίσλ θαη Τνπξθνθππξίσλ Δξγνιάβσλ, αλεζπρνχκε γηα ηε ζηαζηκφηεηα 
πνπ παξαηεξείηαη ζην Κππξηαθφ.  
 
Η δηαηψληζε ηνπ πξνβιήκαηνο δελ είλαη πξνο φθεινο ηνπ Κππξηαθνχ Λανχ.   
 
Δλζαξξχλνπκε ηνπο εγέηεο καο λα επαλαξρίζνπλ ηηο ζπλνκηιίεο γηα κηα επηηπρή 
θαηάιεμε, βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ζην Δπξσπατθφ θαη 
Γηεζλέο Γίθαην πνπ λα δηαζθαιίδεη φια ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο 
ειεπζεξίεο ηνπ Κππξηαθνχ Λανχ».  
 
 
 
17. Δπαθέο Ο..Δ.Ο.Κ. κε πλεξγαδόκελνπο πλδέζκνπο 
 
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2017, ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηνπ 
πιιφγνπ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Κχπξνπ (ΠΟΛΜΖΚ) κε αληηπξνζσπεία ηεο 
Οκνζπνλδίαο πλδέζκσλ Δξγνιάβσλ Οηθνδνκψλ Κχπξνπ (Ο..Δ.Ο.Κ.). Ζ 
ζπλάληεζε έγηλε ζην πιαίζην ηεο ζεζκνζέηεζεο επαθψλ κεηαμχ ησλ δχν 
Οξγαλψζεσλ γηα ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ζηφρν ηε βειηίσζε θαη πεξαηηέξσ 
αλάπηπμε ηεο Οηθνδνκηθήο Βηνκεραλίαο.   
 
Μεηαμχ άιισλ ζπδεηήζεθαλ θαη ζπκθσλήζεθαλ ηα πην θάησ:  
 

 Να πξνσζεζεί θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ην ζέκα ησλ επηζεσξήζεσλ ησλ 
θηηξίσλ.  Κνηλή είλαη ε εθηίκεζε φηη, ηφζν νη επηζεσξήζεηο, φζν θαη νη 
εξγαζίεο αλαθαίληζεο θαη ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ θηηξίσλ, ζα 
πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ εγθεθξηκέλνπο αδεηνχρνπο Δξγνιήπηεο θαη 
Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο / Μειεηεηέο. 

 

 Να πξαγκαηνπνηεζνχλ εκηλάξηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο γηα εθκάζεζε 
ησλ φξσλ πκβνιαίσλ, έηζη ψζηε λα θαηαπνιεκεζεί ην θαηλφκελν ησλ 
πνιχ ρακειψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ δηαγξαθψλ άξζξσλ ησλ πκβνιαίσλ. 

 

 Να ελεκεξσζνχλ ηα κέιε ησλ πλδέζκσλ γηα ην πσο δηακνξθψλεηαη ην 
ηειηθφ θφζηνο ελφο έξγνπ, έηζη ψζηε λα δίλνληαη νη ζσζηέο πιεξνθνξίεο 
ζηνπο ηδηνθηήηεο απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ. 

 

 Να νινθιεξσζεί ε αλαζεψξεζε ησλ πκβνιαίσλ αθνχ ηθαλνπνηεζνχλ 
φια ηα εκπιεθφκελα κέξε.  

 



 38 

 Να πξνσζεζεί ελεκεξσηηθή επηζηνιή απφ ην ΠΟΛΜΖΚ πξνο ηελ 
Ο..Δ.Ο.Κ. αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία Μεηξψνπ Μειεηεηψλ. 

 

 Να νξηζζνχλ επηηξνπέο θαη απφ ηηο δχν Οξγαλψζεηο, νη νπνίεο λα 
εμεηάζνπλ ην ζέκα ηεο θφξκνπιαο V.O.P. (απμνκεηψζεηο εξγαηηθψλ θαη 
πιηθψλ).  

 

 Να ζεζκνζεηεζνχλ θνηλέο ζπλαληήζεηο θάζε δίκελν γηα ηε ζπδήηεζε 
ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο δχν θιάδνπο. 

 
 
 
18. Παξνπζία ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. ζηελ Έθζεζε Γόκεζεο θαη Αλαθαίληζεο 
Construction Cyprus θαη Sevenergy 2018 
 
Απφιπηα επηηπρεκέλε ήηαλ ε πξψηε παξνπζία ηεο Οκνζπνλδίαο πλδέζκσλ 
Δξγνιάβσλ Οηθνδνκψλ Κχπξνπ (Ο..Δ.Ο.Κ.), ζηελ Έθζεζε Γφκεζεο θαη 
Αλαθαίληζεο, Construction Cyprus θαη Sevenergy 2018, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζηηο 16 – 18 Μαξηίνπ 2018, ζην ρψξν ηεο θξαηηθήο έθζεζεο. 
 
ηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν εθζεζηαθφ ρψξν ηνπ πεξηπηέξνπ ηεο Ο..Δ.Ο.Κ., νη 
εθπξφζσπνί ηεο είραλ ηελ επθαηξία λα δηαθσηίζνπλ ην θνηλφ θαη θάζε 
ελδηαθεξφκελν, γηα ην ξφιν ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
εκπεξηθιείεη ε αλάζεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζε κε αδεηνχρνπο εξγνιήπηεο, λα 
απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα ησλ επηζθεπηψλ θαη λα δηαλέκνπλ ελεκεξσηηθφ πιηθφ 
γηα πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζα επελδχζνπλ ζε 
αθίλεηα. 
 
Ζ Έθζεζε δηνξγαλψζεθε απφ ηελ ΟΔΒ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν 
Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ θαη ηελ Αξρή Ζιεθηξηζκνχ 
Κχπξνπ. 
 
ην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο, δηνξγαλψζεθε γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
επηρεηξεκαηίεο, ην άββαην 17/03/2018, Ζκεξίδα κε ζέκα «Δλεξγεηαθή 
Αλαβάζκηζε ζηνλ Ξελνδνρεηαθφ Σνκέα», ζηελ νπνία απεχζπλε Υαηξεηηζκφ θαη ν 
Γηεπζπληήο ηεο Ο..Δ.Ο.Κ.. 
 
 
 
19. Υξεκαηηθά Βξαβεία ζηνπο Άξηζηνπο Φνηηεηέο θαη Μαζεηέο ζε 
Κιάδνπο ηνπ Καηαζθεπαζηηθνύ Σνκέα από ηελ Ο..Δ.Ο.Κ. 
 
ην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ζηήξημεο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη 
καζεηψλ, ζε θιάδνπο ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ Σνκέα, ε Οκνζπνλδία πλδέζκσλ 
Δξγνιάβσλ Οηθνδνκψλ Κχπξνπ (Ο..Δ.Ο.Κ.) ζπλέρηζε ην ζεζκφ ησλ 
βξαβεχζεσλ άξηζησλ θνηηεηψλ θαη καζεηψλ γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016 – 2017. 
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Δθπξφζσπνη ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. παξεπξέζεθαλ ζηηο Σειεηέο Απνθνίησλ ηνλ 
πεξαζκέλν Ηνχλην θαη επέδσζαλ ηα πην θάησ βξαβεία:  
 

 Υξεκαηηθφ Βξαβείν €500, ζηε θνηηήηξηα Υξπζνζηφκνπ Αληηγφλε ηεο 

Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ – Σκήκα 

Αξρηηεθηνληθήο. 

 

 Υξεκαηηθφ Βξαβείν €100, ζηε καζήηξηα Άληξηα Νηθνιάνπ ηεο Σερληθήο 

ρνιήο Πφιεσο Υξπζνρνχο – Κιάδν Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη 

Αξρηηεθηνληθήο. 

 

 Υξεκαηηθφ Βξαβείν €100, ζην καζεηή Θεφδσξν Διεπζεξίνπ ηεο Σερληθήο 

ρνιήο Μαθαξίνπ Γ΄ - Κιάδν Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Αξρηηεθηνληθήο. 

Ζ Ο..Δ.Ο.Κ. ζα ζπλερίζεη λα ζηεξίδεη ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηνλ ηνκέα, νη 
νπνίνη ζα απνηειέζνπλ ην κειινληηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ θιάδνπ θαη λα 
ελζαξξχλεη ηελ εηζδνρή λέσλ παηδηψλ ζε θιάδνπο ηεο Σερληθήο θαη Αλψηαηεο 
Δθπαίδεπζεο, ζηνλ Σνκέα ηεο Οηθνδνκηθήο Βηνκεραλίαο.  
 
 
 
20. Δλδπλάκσζε ησλ ρέζεσλ κε ηνπο Δθπξνζώπνπο ησλ Μέζσλ 
Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο 
 
Ζ Οκνζπνλδία πλδέζκσλ Δξγνιάβσλ Οηθνδνκψλ Κχπξνπ (Ο..Δ.Ο.Κ.) 
δεμηψζεθε ηνλ πεξαζκέλν Ηνχιην ζηνλ ππαίζξην ρψξν ηνπ Garden Day & Night 
ζηε Λεπθσζία, ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, ζην 
πιαίζην ηεο δηαρξνληθήο θαη άςνγεο ζπλεξγαζίαο πνπ δηαηεξνχλ, αιιά θαη ηεο 
πεξαηηέξσ ελδπλάκσζεο ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ.   
 
Αξρηζπληάθηεο, νηθνλνκηθνί θαη άιινη ζπληάθηεο, εθπξφζσπνη ησλ έληππσλ θαη 
ειεθηξνληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ηελ 
Οκνζπνλδία θαη αληάιιαμαλ ζθέςεηο θαη απφςεηο κε ηα κέιε ηνπ Κεληξηθνχ 
πκβνπιίνπ θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ επαξρηαθψλ πλδέζκσλ ηεο 
Οκνζπνλδίαο, γηα επαγγεικαηηθά ζέκαηα.  Ζ φιε εθδήισζε ήηαλ επνηθνδνκεηηθή 
θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο.  
 
 
21. Αλαβάζκηζε Ιζηνζειίδαο ηεο Ο..Δ.Ο.Κ.  
 
Λεηηνχξγεζε πξφζθαηα ε θαηλνχξγηα Ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο πλδέζκσλ 
Δξγνιάβσλ Οηθνδνκψλ Κχπξνπ (Ο..Δ.Ο.Κ.), www.oseok.org.cy, κε λέν 
πξφζσπν θαη λένπο κεραληζκνχο γηα αλαδήηεζε βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ Οκνζπνλδία θαη ηνλ Καηαζθεπαζηηθφ Σνκέα. 

http://www.oseok.org.cy/


 40 

 
Ζ Ο..Δ.Ο.Κ. πξνρψξεζε ζηελ θαηαζθεπή ηεο θαηλνχξγηαο Ηζηνζειίδαο, κε ηε 
ζπλεξγαζία ηεο Δηαηξείαο SK Webline θαηφπηλ πξνζθνξψλ, ζην πιαίζην ηεο 
πξνζπάζεηαο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ, ηφζν πξνο ηα κέιε ησλ πλδέζκσλ 
ηεο θαη ινηπνχο ζπλεξγάηεο, φζν θαη πξνο ην θνηλφ.  
 
Με ηε ζπλερή ξνή πιεξνθνξηψλ, ε Ο..Δ.Ο.Κ. ζηνρεχεη ζε ακεζφηεξε 
επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε γηα ηε δξάζε ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ησλ πλδέζκσλ – 
Μειψλ ηεο, θαζψο θαη  γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο ζηελ Οηθνδνκηθή 
Βηνκεραλία γεληθφηεξα. 
 
 
22. Ηκεξνιόγην Έξγνπ ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. 
 
Σν Ζκεξνιφγην Έξγνπ ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. έρεη θαζηεξσζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ 
επξέσο απφ κέιε ηνπ πλδέζκνπ καο θαη κε, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ελφο 
έξγνπ. Σν Ζκεξνιφγην Έξγνπ δηαηίζεηαη απφ ηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ησλ 
πλδέζκσλ ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. ζηελ επηρνξεγεκέλε ηηκή ησλ €15,00 πιένλ Φ.Π.Α. 
γηα ηα κέιε θαη ζηελ ηηκή ησλ €20.00 πιένλ Φ.Π.Α. γηα ηα κε κέιε. 
 
 
23. Πεξηνδηθό ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. «Δξγνιήπηεο» 
 
Σν πεξηνδηθφ "Δξγνιήπηεο", ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φιεο νη δξάζεηο ηεο 
Οκνζπνλδίαο θαη ησλ πλδέζκσλ ηεο, ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο θαη άιια 
δηαρξνληθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Καηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, εμαθνινπζεί 
λα εθδίδεηαη αλά εμάκελν απφ ηελ Ο..Δ.Ο.Κ. θαη  απνζηέιιεηαη πξνο ηα κέιε 
ησλ πλδέζκσλ ηεο.  Οη επαξρηαθνί χλδεζκνη Δξγνιάβσλ Οηθνδνκψλ – Μέιε 
ηεο Ο..Δ.Ο.Κ. επηρνξεγνχλ ην πεξηνδηθφ, ην νπνίν απνζηέιιεηαη δσξεάλ πξνο 
ηα κέιε ηνπο.  
 
 
 
 
 
Αξ.Φαθ.ΟΜ.:5.2.2/VI 
Ζκεξνκελία: 08 Μαΐνπ, 2018 


