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ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

Κύξηνο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
είλαη ε ελαξκόληζε κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο Δ.Δ. γηα πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζηα θξάηε κέιε θαη ζηα 
θξάηε ππό έληαμε. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη νη 
εθπαηδεπόκελνη λα έρνπλ θαηαλνήζεη: 

 Σε ζεκαζία θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο 
δηαρείξηζεο ησλ Απνβιήησλ από 
Καηαζθεπέο Καηεδαθίζεηο θαη 
Δθζθαθέο απνξξηκκάησλ ζε 
παγθόζκηα θαη ηνπηθή θιίκαθα, 

 Σνπο ηξόπνπο θαη ηερληθέο ηεο 
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ από Καηαζθεπέο 
Καηεδαθίζεηο θαη Δθζθαθέο (ΑΔΚΚ) . 

 Σηο ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα 
αθνινπζήζεη θάζε κεραληθόο 
κειεηεηήο θαη θαηαζθεπαζηήο βάζεη 
ησλ λέσλ Καλνληζκώλ ΚΓΠ 159/2011 
θαη ηνπ Νόκνπ Πεξί ηεξεώλ θαη 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 185/2011. 

 Σνπο ηξόπνπο θαη ηηο βέιηηζηεο 
πξαθηηθέο ζε ζέκαηα πξόιεςεο. 

 Σε ζεκαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο 
θαη θνηλσληθήο δηάζηαζεο ζηε 
δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ από 
Καηαζθεπέο Καηεδαθίζεηο θαη 
Δθζθαθέο (ΑΔΚΚ). 

 

Πεξηερόκελα: 

ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΩΝ ΑΔΚΚ Δ 
ΔΡΓΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ 
ΤΛΙΚΑ  

 Πεξηβάιινλ θαη ΑΔΚΚ.  

 Πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηα 
ΑΔΚΚ. 

 Πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο ζηηο 
Καηαζθεπέο. 

Πξαθηηθή άζθεζε: Καζνξηζκόο ζπζηήκαηνο 
δηαρσξηζκνύ ησλ απνξξηκκάησλ εξγνηαμίνπ – 
θόζηνο ρσξηζηήο ζπιινγήο. Οη εθπαηδεπόκελνη 
ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ θαη λα πξνηείλνπλ γηα 
ζπγθεθξηκέλν εξγνηάμην πνπ ζα ηνπο δνζεί. Σν 
ηξόπν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
ρσξηζηήο δηαινγήο ζην εξγνηάμην θαη λα 
ππνινγίζνπλ ην θνζηνιόγην πνπ πξνθύπηεη από 
ηελ επηινγή. 
 

ΚΓΠ 159/2011 «Ο Πεξί ηεξεώλ θαη Δπηθηλδύλσλ 
Απνβιήησλ Νόκνο Απόβιεηα από Δθζθαθέο 
Καηαζθεπέο θαη Καηεδαθίζεηο »: 

 Οξηζκνί, 

 Πεδίν εθαξκνγήο, 

 θνπόο, 

 Πνζνηηθνί ζηόρνη, 

 Απαγνξεύζεηο, 

 Έλαξμε ηζρύνο, 

 Κπξώζεηο. 

Δηδηθή αλαθνξά ζην ζέκα ηνπ ζρεδίνπ 
Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 
ΚΓΠ 159/2011 «Ο Πεξί ηεξεώλ θαη Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ Νόκνο Απόβιεηα από Δθζθαθέο 
Καηαζθεπέο θαη Καηεδαθίζεηο ». 
Πξαθηηθή Άζθεζε: Καηάξηηζε ηεο δνκήο, ησλ 
πεξηερνκέλσλ θαη ησλ θεθαιαίσλ ελόο 
Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 
ΔΚΚ. Ο θάζε εθπαηδεπόκελνο ζα πξέπεη λα 
ζπληάμεη ηε δνκή ελόο ρεδίνπ Γηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ πξνεηνηκάδνληαο θαη νξγαλώλνληαο 
ηηο εξγαζίεο κε βάζε έλα ρξνλνδηάγξακκα έξγνπ 
ην νπνίν ζα έρεη πξνεγνπκέλσο ζπκπεξηιάβεη 
εξγαζίεο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ ζε 
απηό. 

ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ:  

 Μέζα πξνζσξηλήο Απνζήθεπζεο ΑΔΚΚ 

 Μέζα Μεηαθνξάο ΑΔΚΚ 

 Σξόπνη επαλαρξεζηκνπνίεζεο  

 Δπεμεξγαζία ΑΔΚΚ 

 Σειηθή Γηάζεζε ΑΔΚΚ 

 Παξαγσγή ΑΔΚΚ θαηά ηηο θάζεηο Καηαζθεπήο ησλ 
έξγσλ   

 Θεξκηθέο, νπηηθέο θαη ελεξγεηαθέο ηδηόηεηεο ησλ 
πιηθώλ 

 Τιηθά θαη θξηηήξηα ζε ζρέζε κε ην γεληθό 
πεξηβάιινλ 

 

Οηθνινγηθή πξνηίκεζε. 
 

ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ.  

 

Φάζεηο θαηαζθεπήο έξγνπ θαη ΑΔΚΚ: 

 Πξνεηνηκαζία νηθνπέδσλ, εθζθαθέο, ππνδνκέο 

 Καηαζθεπή θέξνληνο νξγαληζκνύ 

 Σειεηώκαηα  

 

Υξνλνδηάγξακκα έξγνπ: 

Τπό ην πξίζκα ησλ ππνρξεώζεσλ θαη βάζεη ησλ ΚΓΠ 
159/2011. 

 

θαξίθεκα ρώξνπ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζην 
εξγνηάμην . 

 

Μεηξών έξγσλ θαη θαηαγξαθή ΑΔΚΚ. 

 

Σξόπνο ππνινγηζκνύ επίηεπμεο ζηόρσλ Αλαθύθισζεο 
γηα ηηο εξγνιεπηηθέο εηαηξίεο. 
 
Πξαθηηθή Άζθεζε: νη εθπαηδεπόκελνη ρσξίδνληαη ζε 
νκάδεο θαη αλαιακβάλνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηή 
λα ζρεδηάζνπλ έλα ζθαξίθεκα ρώξνπ πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο ζην εξγνηάμην γηα κηα κνλνθαηνηθία 250 
ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ κε ππόγεην θαη ζηέγε κε ζηόρν 
ηελ πξόηαζε εθαξκνγήο ηεο ρξήζεο ελόο όζν ην 
δπλαηό θαιύηεξνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ θαη 
ππό ην πξίζκα νηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ θαη δηθαηόηεξεο 
πξνο αλαθύθισζε ρξήζεο ησλ πιηθώλ πνπ ζα 
δηαιερηνύλ ρσξηζηά. 

ε πνηνπο απεπζύλεηαη: 
Γηεπζπληηθό & Δπηζηεκνληθό 
Πξνζσπηθό Δξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ 
 
Γηάξθεηα: 12 ώξεο 
Γηάξθεηα Δλδνεπηρεηξεζηαθνύ 
κέξνπο :  7 ώξεο 
 
Μεζνδνινγία: 
Γηα ηελ θαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ δηαιέμεηο κε 
δηαθάλεηεο, νκάδεο εξγαζίαο, 
παξαδείγκαηα εθαξκνγήο θαη ρξήζεο 
ηνπ εγρεηξηδίνπ. 
 
Γιώζζα: Διιεληθή 
 
Δηζεγεηήο: Παλαγηώηεο Αιαβέξαο 
 

ην πξόγξακκα ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηα 
Απόβιεηα ησλ Καηαζθεπώλ, Καηεδαθίζεσλ θαη Δθζθαθώλ (ΑΔΚΚ), απόβιεηα πνπ 
απνηεινύλ ζαθώο ηόζν θαηά βάξνο όζν θαη θαη’ όγθν ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 
ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ. 

Θα παξνπζηαζηνύλ νη ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη θάζε κεραληθόο 
κειεηεηήο θαη θαηαζθεπαζηήο βάζεη ησλ λέσλ Καλνληζκώλ ΚΓΠ 159/2011 θαη ηνπ 
Νόκνπ Πεξί ηεξεώλ θαη Δπηθηλδύλσλ Απνβιήησλ 185/2011 θαη ζπγθεθξηκέλα ε 
ζύληαμε θαη εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ θαη ε νηθνλνκηθή 
δηάζηαζε από ηελ εθαξκνγή ηνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ηύρνπλ  εθπαίδεπζεο 

ζηελ πξνεηνηκαζία, ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη 
νινθιήξσζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ ΔΚΚ. Δπίζεο ζα εθπαηδεπηνύλ ζε 
ζέκαηα πξόιεςεο, κείσζεο, 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθύθισζεο 
απνβιήησλ εθζθαθώλ θαηαζθεπώλ θαη 
θαηεδαθίζεσλ. 

 
 

Προεηοιμαζία Ολοκληρωμένοσ Στεδίοσ 

Διατείριζης ηων Αποβλήηων από Καηαζκεσές 
Καηεδαθίζεις και Εκζκαθές (ΑΕΚΚ) 
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πλνιηθό 
Κόζηνο  

 

 
Δπηρνξήγεζε 

ΑλΑΓ 

 
Καζαξό 
Κόζηνο 

πκκεηνρήο 

 
Μηθξέο/ Μεζαίεο 
θαη Μεγάιεο 
Δπηρεηξήζεηο 
 

 
 

€1500 

 
 

€1500 

 
 

Φ.Π.Α 

 
Άλεξγνπο & 
Φνηηεηέο  
 

 
Παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε καδί καο 

 
 

 
Ηκέξεο θαη ώξεο Γηεμαγωγήο 

 

 
Ηκεξνκελίεο  
 

 
Ώξεο Γηεμαγωγήο 
 

 
Παξαζθεπή 07/09/2018 
 
άββαην      08/09/2018 
 

 
15:00-20:00 
 
09:00- 16:00 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Προεηοιμαζία Ολοκληρωμένοσ Στεδίοσ Διατείριζης ηων Αποβλήηων 

από Καηαζκεσές Καηεδαθίζεις και Εκζκαθές (ΑΕΚΚ) 

 

Κωδηθόο εκηλαξίνπ : 263250 
 
Ηκεξνκελία Έλαξμεο: 07/09/2018 
Ηκεξνκελία Λήμεο :  08/09/2018 
 
Ηκεξνκελία Δλδνεπηρεηξεζηαθνύ κέξνπο :  
ε ζπλελλόεζε κε ηνλ εθπαηδεπηή  
 
Γηάξθεηα : 12 ώξεο 
Γηάξθεηα Δλδνεπηρεηξεζηαθνύ κέξνπο : 7 ώξεο 
 
Υώξνο Γηεμαγωγήο :  
Ξελνδνρείν Ρόδνλ 
Αγξόο 
 
πλνιηθό Κόζηνο εκηλαξίνπ: 1500 επξώ+Φ.Π.Α. 
Δπηρνξήγεζε ΑλΑΓ: 1500 επξώ 
Καζαξό Κόζηνο : Φ.Π.Α. 
 

Πεξηιακβάλεη δηακνλή ζε δίθιηλν 
δωκάηην, ζην μελνδνρείν Ρόδνλ ζηνλ 
Αγξό, κε πιήξε δηαηξνθή 

 

 

 
Δηζεγεηήο: Παλαγηώηεο Αιαβέξαο  
 
Ο θ. Παλαγηώηεο Αιαβέξαο γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε όπνπ ηειείσζε ηηο παλεπηζηεκηαθέο ηνπ ζπνπδέο ζην ΑΠΘ σο Πνιηηηθόο 
Μεραληθόο. Από ην 1994 σο ην 2006 ζηε Βηέλλε ηεο Απζηξίαο ζπλέρηζε ηηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο  ηνπ εηδηθεπόκελνο ζηε δηαρείξηζε 
ησλ απνξξηκκάησλ θαη εξγάζηεθε εθεί σο κειεηεηήο θαη επηβιέπσλ. Δληξύθεζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα απνξξίκκαηα 
Δθζθαθώλ, Καηαζθεπώλ θαη Καηεδαθίζεσλ (Α.Δ.Κ.Κ.) θαη Δλαιιαθηηθώλ πζηεκάησλ Αλαθύθισζεο (Απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο, 
Παιαηά ειαζηηθά, ΑΗΗΔ, θιπ.). Δίλαη κέινο ηνπ Γ. ηνπ Federation International Recycling FIR θαη ηνπ Γ. ηνπ European Quality 
Association Recycling, Δπξσπατθνί θιαδηθνί νξγαληζκνί γηα ηελ Αλαθύθισζε. Παξνπζηάδεη κε κεγάιε επηηπρία ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε 

ηε δηαρείξηζε ησλ Απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα, στην Κύπξν, ζηελ Απζηξία θαη ζε άιιεο ρώξεο.  
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Σειεπηαία εκεξνκελία εγγξαθήο : 02/08/2018 
 

Κωδηθόο – Σίηινο εκηλαξίνπ: 263250 – Πξνεηνηκαζία Οινθιεξωκέλνπ ρεδίνπ 
Γηαρείξηζεο ηωλ Απνβιήηωλ από Καηαζθεπέο Καηεδαθίζεηο θαη Δθζθαθέο (ΑΔΚΚ) 

Ηκεξνκελία Έλαξμεο: 07/09/2018 
Ηκεξνκελία Λήμεο: 08/09/2018 

Γ. Δπέλδπζε Δθπαίδεπζεο 
Η ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΣΑΙ (ηνπιάρηζηνλ 3 κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
ζεκηλαξίνπ) 

Παξαθάισ ηηκνινγήζηε        Σν ζπκκεηέρνληα        Σελ εηαηξεία   Αξ. Πηζησηηθνύ Πειάηε (αλ ππάξρεη): 

       Γηα δηθαηνύρνπο επηρνξήγεζεο από ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (ΑλΑΓ):       €0,00 + Φ.Π.Α 

       Γηα κε δηθαηνύρνπο επηρνξήγεζεο από ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (ΑλΑΓ):     €1500 + Φ.Π.Α 

       Γηα αλέξγνπο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηεο Αξρήο Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (ΑλΑΓ):   €0 

 
Γ. Όξνη ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ηεο Οκνζπνλδίαο πλδέζκωλ Δξγνιάβωλ Οηθνδνκώλ Κύπξνπ 

1. Η Ομοζπονδία αποδέσεηαι δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ μέσπι 3 εργάσιμες μέρες ππιν ηην έναπξη ηος ζεμιναπίος. Η 

Ομοζπονδία δεν δεζμέςεηαι όηι θα αποδεσθεί εγγπάθπερ πος λαμβάνονηαι ζε λιγόηεπο από 3 επγάζιμερ μέπερ ππιν ηην 

έναπξη ηος ζεμιναπίος. 

2. Γπαπηέρ ακςπώζειρ 3 επγάζιμερ μέπερ ππιν από ηην έναπξη ηος ζεμιναπίος γίνονηαι αποδεκηέρ και ζε πεπίπηυζη 

πληπυμήρ επιζηπέθεηαι πίζυ ολόκληπο ηο ποζό. Ακςπώζειρ πος δεν εμπίπηοςν ζηον πιο πάνυ όπο ηιμολογούνηαι 

κανονικά. Ανηικαηαζηάζειρ ζςμμεηεσόνηυν είναι αποδεκηέρ νοούμενος όηι οι ανηικαηαζηάηερ πληπούν ηα κπιηήπια για 

ζςμμεηοσή ζηο ζςγκεκπιμένο ππόγπαμμα. 

3. Η Ομοζπονδία διαηηπέι ηο δικαίυμα να ακςπώζει ή να αναβάλει εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα μέσπι και μια μέπα ππιν ηην 

έναπξη ηος. Όλερ οι πποπληπυμέρ για ηο ζςγκεκπιμένο ππόγπαμμα επιζηπέθονηαι ζηοςρ ςποτήθιοςρ ζςμμεηέσονηερ. 

4. Όλερ οι εγγπάθερ είναι αςζηηπά πποπληπυηέερ και η Ομοζπονδία δεν αποδέσεηαι ηην είζοδο ηυν ζςμμεηεσόνηυν ζηην 

αίθοςζα αν δεν έσοςν εξοθληθεί οι οικονομικέρ ηοςρ ςποσπεώζειρ. 

5. Σςμμεηέσονηερ πος έσοςν παποςζίερ κάηυ από ηο 75% δεν μποπούν να επισοπηγηθούν από ηην ΑνΑΔ και ζε ηέηοια 

πεπίπηυζη θα κληθούν να καηαβάλοςν ηο ποζό ηηρ επισοπήγηζηρ  (επιπλέον ηος δικού ηοςρ ποζού πληπυμήρ). 

6. Για ηα επισοπηγημένα ππογπάμμαηα από ηην ΑνΑΔ όλα ηα ένηςπα ηηρ ΑνΑΔ θα ππέπει να αποζηέλλονηαι ζηην 

Ομοζπονδία ππιν ηην έναπξη ηος ζεμιναπίος. 

7. Πιζηοποιηηικά παπακολούθηζηρ θα δίνονηαι ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ με ηην ολοκλήπυζη ηος ζεμιναπίος νοούμενος όηι  

έσοςν εξοθλήθει όλερ ηοςρ οι οικονομικέρ ςποσπεώζειρ αναθοπικά με ηα ένηςπα ηηρ ΑνΑΔ. Σε άλλη πεπίπηυζη θα 

αποζηέλλονηαι ηασςδπομικόρ μόλιρ ικανοποιηθούν όλερ οι πιο πάνυ πποϋποθέζειρ. 

 

          Απνδέρνκαη όινπο ηνπο πην πάλω όξνπο ζπκκεηνρήο 

 
Τπνγξαθή: 
 

 
Ηκεξνκελία: 

 
θξαγίδα (ζε πεξίπησζε εηαηξείαο):  
 

 

Α. ηνηρεία Οξγαληζκνύ (αλ εθαξκόδεηαη) 

Δηαηξέηα / Οξγαληζκόο:      

Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηόηεηα:      

Γηεύζπλζε:      

Τπεύζπλνο γηα ηελ εγγξαθή 
θαη ηίηινο ζέζεο: 

     

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (1) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Σίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Σειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

        ην πξόγξακκα ζα ζπκκεηέρνπλ πέξαλ ηνπ ελόο ζπκκεηέρνληα (Σε αυηήν ηην περίπηωζη ζυμπληρώζηε και ηην επόμενη ζελίδα) 

Γήιωζε ζπκκεηνρήο 



Ομοζπονδία Σςνδέζμυν Επγολάβυν Οικοδομών Κύππος, Τηλέθυνα: 22753606, 22753628, Φαξ: 22751664               Email: eleni@oseok.org.cy, 
Ιζηοζελίδα: www.oseok.org.cy 

 

  
 

ζπκκεηνρήο 
 
 

 
 

 
 

 

 
          Απνδερόκαζηε όινπο ηνπο πην πάλω όξνπο ζπκκεηνρήο 

 
Τπνγξαθή: 
 

 
Ηκεξνκελία: 

 
θξαγίδα (ζε πεξίπησζε εηαηξείαο):  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (2) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Σίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Σειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (3) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Σίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Σειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (4) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Σίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Σειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (5) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Σίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Σειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Γήιωζε ζπκκεηνρήο 


