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ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: 
 

Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηνπ 
ζεκηλαξίνπ νη θαηαξηηδόκελνη 
ζα : 
 

 Πξνγξακκαηίδνπλ ηηο 
βαζηθέο Δξγαζίεο 
πξνεηνηκαζίαο ηνπ ρώξνπ ηνπ 
Δξγνηαμίνπ 

 Σρεκαηίδνπλ ηελ γεληθή 
Οξγάλωζε Δξγνηαμίνπ 

 Υινπνηνύλ ηηο δηεπζεηήζεηο 
γηα ηηο Πξνζωξηλέο 
Δγθαηαζηάζεηο, βνεζεηηθνύο 
ρώξνπο θαη ππεξεζίεο πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ Δξγνηαμίνπ. 

 Δθαξκόδνπλ θαιέο 
πξαθηηθέο ζηε δηάηαμε 
/ρωξνζέηεζε όιωλ ηωλ 
εγθαηαζηάζεωλ θαη ηωλ 
βνεζεηηθώλ ρώξωλ εληόο ηνπ 
ρώξνπ ηνπ Δξγνηαμίνπ. 

 Γλωξίδνπλ ηα ζέκαηα θαη ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπο όζν αθνξά 
ηελ Αζθάιεηα θαη Υγηεηλή  ζην 
Δξγνηάμην – Κηλδύλνπο θαη 
Πξνιεπηηθά κέηξα γηα 
απνθπγή αηπρεκάηωλ. 

 Δθαξκόδνπλ ηελ βαζηθή 
Ννκνζεζία – Καλνληζκνύο 
(Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο) 
πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία 
ηωλ Δξγνηαμίωλ. 

ε πνηνπο απεπζύλεηαη: 
 

Αξρηηέθηνλεο,  Πνιηηηθνύο Μεραληθνύο,  
Δξγνιήπηεο θαζώο θαη άιινπο 
επαγγεικαηίεο  θαη ζηειέρε πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ  
θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα. 
 
Γηάξθεηα: 7 ώξεο 

 
Μεζνδνινγία: 
 

Γηα ηελ θαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ δηαιέμεηο κε 
δηαθάλεηεο. 
 
Γιώζζα: Διιεληθή 
 
Δηζεγεηήο: Γηώξγνο Καιινύξεο 
 

Πεξηερόκελα: 
 

Γεληθή Οξγάλωζε Δξγνηαμίωλ 

 Οξηζκνί Βαζηθέο έλλνηεο – Πξνεηνηκαζία 
- Οξγαλόγξακκα 

 Δξγαζίεο Δγθαηάζηαζεο ηνπ Δξγνηαμίνπ. 
 
Γεληθή Οξγάλωζε Δξγνηαμίωλ 

 Δγθαηαζηάζεηο, Βνεζεηηθνί ρώξνη - 
Βαζηθέο αξρέο Δζωηεξηθήο Γηάηαμεο 
Δξγνηαμίωλ. 

 Καλνληζκνί Δξγνηαμίνπ – Σρέδηα Γξάζεο 
Έθηαθηωλ Αλαγθώλ 
 
Αζθάιεηα θαη Υγεία  ζην Δξγνηάμην  θαη ε 
ζρεηηθή λνκνζεζία γηα Διάρηζηεο 
Πξνδηαγξαθέο γηα Δξγνηάμηα – Καλνληζκνί. 
 
Πξνιεπηηθά Μέηξα – Δηδηθά Μέηξα - 
Κίλδπλνη 
 
Άζθεζε- (Μειέηε Πεξίπηωζεο): Σην 
πιαίζην ηνπ Σρεδίνπ Αζθάιεηαο, λα 
εηνηκαζζεί  ην Σρέδην Γηαξξύζκηζεο 
Δξγνηαμίνπ γηα έλα Έξγν ππό κειέηε: λα 
θαζνξηζζνύλ νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο -
θαζνξηζκόο πξνζωξηλώλ εγθαηαζηάζεωλ / 
ππεξεζηώλ θαη άιιωλ ζπλαθώλ 
απαηηήζεωλ γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
Δξγνηαμίνπ. 
 

Η Εθηέιεζε/Παξαγσγή ησλ Καηαζθεπαζηηθώλ Έξγσλ πξνϋπνζέηεη 

πάληνηε ηελ ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία Εξγνηαμίσλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ εξγαζηώλ. Τν ζύγρξνλν Εξγνηάμην, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 

Έξγνπ,  ρξεηάδεηαη ηελ ζσζηή νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκό όισλ ησλ 

πόξσλ (Αλζξώπηλν Πξνζσπηθό, Μεραλεκάησλ, Εγθαηαζηάζεσλ, 

Υιηθώλ ) πνπ ζα ζπλππάξμνπλ ζην Εξγνηάμην ώζηε απηό λα ιεηηνπξγήζεη 

ζσζηά θαη παξαγσγηθά. 

Οη ζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ Έξγσλ θαζηζηνύλ ηηο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο 

γηα νξζό ζρεδηαζκό, εγθαηάζηαζε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

Εξγνηαμίνπ αδήξηηε αλαγθαηόηεηα ηόζν 

γηα ηελ ζσζηή όζν θαη γηα ηελ αζθαιή 

δηεθπεξαίσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ 

εξγαζηώλ ελόο Έξγνπ. 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΩΝ Δ  

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑ 
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πλνιηθό 
Κόζηνο  

 

 
Δπηρνξήγεζε 

ΑλΑΓ 

 
Καζαξό 
Κόζηνο 

πκκεηνρήο 

 
Μηθξέο/ 
Μεζαίεο θαη 
Μεγάιεο 
Δπηρεηξήζεηο 
 

 
 

€165+Φ.Π.Α 

 
 

€119 

 
 

€46 + Φ.Π.Α* 
(*ζην ζπλνιηθό 

θόζηνο) 

 
Άλεξγνπο & 
Φνηηεηέο  
 

 
Παξαθαιώ επηθνηλωλήζηε καδί καο 

 

 
Ηκέξεο θαη ώξεο Γηεμαγωγήο 

 

 
Ηκεξνκελίεο 
 

 
Ώξεο Γηεμαγωγήο 
 

 
Τεηάξηε 12/12/2018 
 

 
09:00 - 17:00 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΩΝ Δ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑ 

 

 

Κωδηθόο εκηλαξίνπ : Π011067 
 
Ηκεξνκελία Έλαξμεο: Τεηάξηε 12/12/2018 
 
Ηκεξνκελία Λήμεο : Τεηάξηε 12/12/2018 
 
Γηάξθεηα : 7 ώξεο 
 
Υώξνο Γηεμαγωγήο :  
Γξαθεία Σπλδέζκνπ Δξγνιεπηώλ Οηθνδνκηθώλ 
Δξγαζηώλ Πάθνπ. 
Λεωθόξνο Διιάδνο 30 
Πνιπθαηνηθία Δπθιέαο, 2

νο
 όξνθνο, Πάθνο 

 
πλνιηθό Κόζηνο εκηλαξίνπ : 165 επξώ + Φ.Π.Α 
Πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, 
ζεκεηώζεηο, δηαιείκκαηα γηα θαθέ θαη ζλαθ θαη 
πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο. 
 
 

 

Δηζεγεηήο: Γηώξγνο Καιινύξεο 

Ο εθπαηδεπηήο θ. Γεώξγηνο Καιινύξεο, ηειείσζε ηηο παλεπηζηεκηαθέο ηνπ ζπνπδέο ζην ΑΤΙ σο  Τερληθόο 

Μεραληθόο ζηε Πνιηηηθή Μεραληθή θαη ζηε ζπλέρεηα ζην University of New Brunswick [CANADA] 

απέθηεζε παλεπηζηεκηαθό θαη κεηαπηπρηαθό δίπισκα ζην θιάδν ηεο Πνιηηηθήο Μεραληθήο.  Έρεη 

εξγαζηεί σο Εθπαηδεπηήο Νέσλ Τερληθώλ Μεραληθώλ Πνι. Μερ. ζηε Δηαρείξηζε / Πξνγξακκαηηζκό  

Καηαζθεπαζηηθώλ Έξγσλ, Εθηειεζηηθόο Μεραληθόο (Εξγνηαμίνπ) –Σπληνληζηήο Έξγσλ, Επηβιέπσλ 

Μεραληθόο Εξγνηαμίνπ θαη Δηεπζπληήο Οηθνδνκηθώλ Έξγσλ. Είλαη πηζηνπνηεκέλνο Εθπαηδεπηήο 

Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο από ηελ ΑΝΑΔ. 
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Σειεπηαία εκεξνκελία εγγξαθήο :10/12/2018 
 

Κωδηθόο – Σίηινο εκηλαξίνπ: Π011067 – Οξγάλωζε Δξγνηαμίωλ ζε Καηαζθεπαζηηθά 
Έξγα 

Ηκεξνκελία Έλαξμεο: 12/12/2018 
Ηκεξνκελία Λήμεο: 12/12/2018 

 

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

Παξαθάιω ηηκνινγήζηε        Τν ζπκκεηέρνληα        Τελ εηαηξεία   Αξ. Πηζηωηηθνύ Πειάηε (αλ ππάξρεη): 

       Γηα δηθαηνύρνπο επηρνξήγεζεο από ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (ΑλΑΓ):       €46 + Φ.Π.Α* (*ζην  
ζπλνιηθό θόζηνο) 

       Γηα κε δηθαηνύρνπο επηρνξήγεζεο από ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (ΑλΑΓ):     €165 + 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 Οκνζπνλδία απνδέρεηαη δειώζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη 3 εργάσιμες μέρες πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ. Η 

Οκνζπνλδία δελ δεζκέπεηαη όηη ζα απνδερζεί εγγξαθέο πνπ ιακβάλνληαη ζε ιηγόηεξν από 3 εξγάζηκεο κέξεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

2. Γξαπηέο αθπξώζεηο 3 εξγάζηκεο κέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ζε πεξίπησζε 

πιεξσκήο επηζηξέθεηαη πίζσ νιόθιεξν ην πνζό. Αθπξώζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνλ πην πάλσ όξν ηηκνινγνύληαη 

θαλνληθά. Αληηθαηαζηάζεηο ζπκκεηερόλησλ είλαη απνδεθηέο λννύκελνπ όηη νη αληηθαηαζηάηεο πιεξνύλ ηα θξηηήξηα γηα 

ζπκκεηνρή ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα. 

3. Η Οκνζπνλδία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη ή λα αλαβάιεη εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα κέρξη θαη κηα κέξα πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ. Όιεο νη πξνπιεξσκέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα επηζηξέθνληαη ζηνπο ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

4. Όιεο νη εγγξάθεο είλαη απζηεξά πξνπιεξσηέεο θαη ε Οκνζπνλδία δελ απνδέρεηαη ηελ είζνδν ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ 

αίζνπζα αλ δελ έρνπλ εμνθιεζεί νη νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. 

5. Σπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ παξνπζίεο θάησ από ην 75% δελ κπνξνύλ λα επηρνξεγεζνύλ από ηελ ΑλΑΔ θαη ζε ηέηνηα 

πεξίπησζε ζα θιεζνύλ λα θαηαβάινπλ ην πνζό ηεο επηρνξήγεζεο  (επηπιένλ ηνπ δηθνύ ηνπο πνζνύ πιεξσκήο). 

6. Γηα ηα επηρνξεγεκέλα πξνγξάκκαηα από ηελ ΑλΑΔ όια ηα έληππα ηεο ΑλΑΔ ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηελ 

Οκνζπνλδία πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

7. Πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο ζα δίλνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ λννύκελνπ όηη  

έρνπλ εμνθιεζεί όιεο ηνπο νη νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαθνξηθά κε ηα έληππα ηεο ΑλΑΔ. Σε άιιε πεξίπησζε ζα 

απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθώο κόιηο ηθαλνπνηεζνύλ όιεο νη πην πάλσ πξνϋπνζέζεηο. 

          Απνδέρνκαη όινπο ηνπο πην πάλω όξνπο ζπκκεηνρήο 

 
Υπνγξαθή: 

 
Ηκεξνκελία: 

 
Σθξαγίδα (ζε πεξίπηωζε εηαηξείαο):  

 

Α. ηνηρεία Οξγαληζκνύ (αλ εθαξκόδεηαη) 

Δηαηξέηα / Οξγαληζκόο:  

Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηόηεηα:  

Γηεύζπλζε:  

Υπεύζπλνο γηα ηελ εγγξαθή 
θαη ηίηινο ζέζεο: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (1) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Τειέθωλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

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

Γήιωζε ζπκκεηνρήο 



Σύλδεζκνο Εξγνιεπηώλ Πάθνπ, Τειέθσλα: 26934633, Φαμ: 26950342               Email: bcap@cytanet.com.cy , Ιζηνζειίδα: www.oseok.org.cy 

 

                                  
 

ζπκκεηνρήο 
 
 

 

 

 
 

 
          Απνδερόκαζηε όινπο ηνπο πην πάλω όξνπο ζπκκεηνρήο 

 
Υπνγξαθή: 
 

 
Ηκεξνκελία: 

 
Σθξαγίδα (ζε πεξίπηωζε εηαηξείαο):  
 

 

 
 
 
 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (2) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόληωλ:  Τειέθωλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (3) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόληωλ:  Τειέθωλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (4) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόληωλ:  Τειέθωλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (5) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόληωλ:  Τειέθωλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Γήιωζε ζπκκεηνρήο 


