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ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
ζεκηλαξίνπ νη θαηαξηηδόκελνη ζα 
είλαη ζε ζέζε: 
 
Να πηζηνπνηεζνύλ ,από ηελ 
ΑλΑΓ, ζην επαγγεικαηηθό πεδίν 
«Γηεύζπλζε Δπνπηεία Έξγνπ 
Δπίπεδν 6». 
 
Να γλσξίδνπλ ηνπο θαλόλεο 
νξγάλσζεο θαη δηεύζπλζεο ηνπ 
εξγνηαμίνπ. 
 
Να γλσξίδνπλ ηα Έγγξαθα 
Σπκβνιαίνπ (Όξνη, Πξνδηαγξαθέο, 
Σρέδηα, Αζθάιεηεο). 
 
Να εθαξκόδνπλ ηηο νξζέο 
πξαθηηθέο ζηελ ρξήζε θαη 
εθαξκνγή ησλ πιηθώλ. 
 
Να αζθνύλ δηνίθεζε κε δίθαην θαη 
ηξόπν θαη λα ελζαξξύλνπλ ην 
πξνζσπηθό γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. 
 
Να επαηζζεηνπνηεζνύλ θαη λα 
εθαξκόδνπλ ηηο πξόλνηεο ηνπ 
ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
Να εθηεινύλ ηηο εξγαζίεο ρσξίο 
απνθιίζεηο από ηηο πξόλνηεο ηνπ 
ζπκβνιαίνπ. 
 

 

ε πνηνπο απεπζύλεηαη: 
 
Τν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε 
Δηεπζπληηθά Σηειέρε Εξγνιεπηηθώλ 
Εηαηξεηώλ θαη Μεραληθνύο όισλ ησλ 
Κιάδσλ πνπ επηζπκνύλ λα 
εκβαζύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο κέζα 
από παξνπζηάζεηο θαη ζπδήηεζε 
πξαθηηθώλ  παξαδεηγκάησλ από ηελ 
θαζεκεξηλή πξάμε ζηα εξγνηάμηα θαη 
λα απνθηήζνπλ κηα ζθαηξηθή αληίιεςε 
γηα ην αληηθείκελν. 
Τν πξόγξακκα είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηξόπν 
ώζηε λα βνεζήζεη όζνπο ζηνρεύνπλ λα 
πηζηνπνηεζνύλ ζην επαγγεικαηηθό πεδίν 
«Δηεύζπλζε Επνπηεία Έξγνπ Επίπεδν 6». 
 
Γηάξθεηα: 60 ώξεο 
 
Μεζνδνινγία: 
 
Γηα ηελ θαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ  Video 
projector,LCD projector,  ειεθηξνληθόο 
ππνινγηζηήο, δηαδίθηπν, καξθαδόξνη, πίλαθαο, 
Αξρηηεθηνληθά,  ζηαηηθά ειεθηξνινγηθά,  
κεραλνινγηθά ζρέδηα,  θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα 
θαη ιεπηνκέξεηεο, Τερληθνί όξνη 
πξνδηαγξαθέο,  ηερληθά θπιιάδηα πιηθώλ,  
ηερληθά θπιιάδηα εμνπιηζκνύ . 
 
Γιώζζα: Ειιεληθή 
 
Δηζεγεηήο: Γηώξγνο Φξηζηνθόξνπ 
 

 

Πεξηερόκελα: 
 

- Εγθαηάζηαζε θαη νξγάλσζε εξγνηαμίνπ  
- Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε αξρηηεθηνληθώλ, 
ζηαηηθώλ, κεραλνινγηθώλ θαη ειεθηξνινγηθώλ 
ζρεδίσλ θαη απεηθόληζε ιεπηνκεξεηώλ 
- Εγθαηάζηαζε θαη νξγάλσζε εξγνηαμίνπ 
- Μεηξήζεηο πνζνηήησλ θαη θνζηνινγήζεηο 
εξγαζηώλ  
- Παξαγγειίεο, παξαιαβέο θαη απνζήθεπζε 
πιηθώλ 
- Παξαθνινύζεζε εθηέιεζεο εξγαζηώλ 
ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα εξγαζίαο θαη ην 
ρξνλνδηάγξακκα ζπκπιήξσζεο ηνπ έξγνπ 
- Οξγάλσζε πξνζσπηθνύ θαη θαηακεξηζκόο 
εξγαζίαο 
- Οδεγίεο γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε 
ηα ζρέδηα, ην πξόγξακκα εξγαζίαο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ 
- Έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ησλ εξγαζηώλ 
- Καηαγξαθή σξαξίνπ, πξόζζεηεο εξγαζίεο θαη 
εκεξνιόγην έξγνπ 
- Καηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε 
κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ 
- Καηαλόεζε ηερληθήο νξνινγίαο ζηελ αγγιηθή 
γιώζζα 
- Φξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 
- Καηαλόεζε εγγξάθσλ ζπκβνιαίσλ, 
ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ θαη αζθαιηζηηθώλ 
εγγξάθσλ 
- Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
- Σπληνληζκόο ππεξγνιάβσλ θαη ππεξεζηώλ 
πνπ εκπιέθνληαη ζην έξγν 
- Σπλεξγαζία κε ππεύζπλν εξγνηαμίνπ, 
επηβιέπνληα κεραληθό, αξρηηέθηνλα θαη άιινπο 
ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ 
- Δηνίθεζε ζπληειεζηώλ έξγσλ 
- Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ πιηθώλ θαη 
θαηαλόεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπο 
 

Οη λέεο Ννκνζεζίεο, νη ςειέο πνηνηηθέο απαηηήζεηο θαη ε αηζζεηηθή ησλ 

ζχγρξνλσλ Οηθνδνκηθψλ θαη Τερληθψλ Έξγσλ πξνυπνζέηνπλ 

 ςειφ επίπεδν γλψζεσλ ζε πνιινχο ηνκείο. Η εγθαηάζηαζε θαη 

νξγάλσζε εξγνηαμίνπ, ε θαηαλφεζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ, ζηαηηθψλ θαη 

άιισλ ηερληθψλ ζρεδίσλ, ησλ δνκηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηδηνηήησλ 

ηνπο,  ε νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε θαηαλφεζε ησλ 

εγγξάθσλ ησλ Σπκβνιαίσλ Δξγνιαβίαο,  ε ζσζηή ζπλεξγαζία κε φινπο 

ηνπο ζπληειεζηέο ελφο Έξγνπ θαη πιεζψξα άιισλ ζεκάησλ, απνηεινχλ 

βαζηθνχο ηνκείο γηα βειηίσζε. 

Η θαηάξηηζε φισλ  ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ κε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο  

θαη ηνπ βέιηηζηνπ θφζηνπο ησλ έξγσλ 

εθαξκφδνληαο ηηο ζρεηηθέο Ννκνζεζίεο. 
 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ / ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΔΡΓΟΤ 
ΔΠ/CYQF/EQF6 
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πκκεηνρήο 

 
Μηθξέο/ 
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€230 
+Φ.Π.Α* 
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Παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε καδί καο 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                          
 

 
Ηκέξεο θαη ώξεο Γηεμαγωγήο 

 

 
Ηκεξνκελίεο 
 

 
Ώξεο Γηεμαγωγήο 
 

 
Τεηάξηε 13/2/2019, Σάββαην 16/2, 
Τεηάξηε 20/2, Τεηάξηε, 27/2, Σάββαην 
2/3, Τεηάξηε, 6/3, Τεηάξηε 13/3, Σάββαην 
16/3, Τεηάξηε 20/3, Τεηάξηε 27/3,  
Σάββαην 30/3, Τεηάξηε 3/4, Σάββαην 6/4, 
Τεηάξηε 10/4 θαη Τεηάξηε 17/4/2019 
 

 
Τεηάξηεο 16:00-19:15 
Σάββαηα 08:30-15:00 

 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ / ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΔΡΓΟΤ – ΔΠ/CYQF/EQF6 

 
 

 Κωδηθόο εκηλαξίνπ : Π011066 
 
Ηκεξνκελία Έλαξμεο: 13/02/2019 
 
Ηκεξνκελία Λήμεο : 17/04/2019 
 
Γηάξθεηα : 60 ώξεο 
 
Υώξνο Γηεμαγωγήο :  
Κέληξν Εθπαίδεπζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 
«Ο Οηθνδόκνο» 
Λεσθόξνο Λεκεζνύ έλαληη Forum  
 
πλνιηθό Κόζηνο εκηλαξίνπ :  
1250 επξώ + Φ.Π.Α 
 
Πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ 
ζεκηλαξίνπ, ζεκεηώζεηο, δηαιείκκαηα γηα 
θαθέ θαη ζλαθ θαη πηζηνπνηεηηθό 
παξαθνινύζεζεο. 
 
 

 

Δηζεγεηήο: Γηώξγνο Φξηζηνθόξνπ 

Ο θ. Γηώξγνο Φξηζηνθόξνπ είλαη Σύκβνπινο Πνιηηηθόο Μεραληθόο M.Sc C.I.A.B (ICB), είλαη 
Πηζηνπνηεκέλνο Εθπαηδεπηήο Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο από ηελ ΑλΑΔ θαη Αμηνινγεηήο ηνπ Πξόηππνπ 
Επαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο Δηεύζπλζε/Επνπηεία Έξγνπ (Επίπεδν ΣΕΠ/CyQF/EQF 6) θαη Αμηνινγεηήο 
Δνκώλ Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Έρεη πνιύρξνλε εκπεηξία σο Μειεηεηήο θαη Επηβιέπσλ Μεραληθόο 
ζε Οηθνδνκηθά θαη Τερληθά Έξγα ηνπ Δεκόζηνπ θαη Ιδησηηθνύ Τνκέα. Έρεη ζρεδηάζεη θαη πινπνηήζεη ζεηξέο 
Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο πνπ απεπζύλνληαη ζε Αξρηηέθηνλεο, Μεραληθνύο, Εξγνιάβνπο, Εξγνδεγνύο 
θαη Επηζηάηεο. Σπκκεηείρε από δηάθνξεο ζέζεηο  ζην έξγν ηνπ Σπλδέζκνπ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη 
Αξρηηεθηόλσλ Κύπξνπ όπσο επίζεο θαη ζε δηάθνξεο Κξαηηθέο Επηηξνπέο θαη Επηζηεκνληθέο Επηηξνπέο 
ηνπ ΕΤΕΚ. Δηεηέιεζε εθπξόζσπνο ηνπ ΕΤΕΚ ζηελ ηξηκειή Επαξρηαθή Επηηξνπή Λεπθσζίαο γηα εμέηαζε 
αηηήζεσλ πνιενδνκηθήο ακλεζηίαο). 
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Σειεπηαία εκεξνκελία εγγξαθήο :10/02/2019 

 
Κωδηθόο – Σίηινο εκηλαξίνπ: Π011368– Γηεύζπλζε /Δπνπηεία Έξγνπ  

ΔΠ/CYQF/EQF6 
Ηκεξνκελία Έλαξμεο: 13/02/2019 
Ηκεξνκελία Λήμεο: 17/04/2019 
 

 

Α. ηνηρεία Οξγαληζκνύ (αλ εθαξκόδεηαη) 

Εηαηξέηα / Οξγαληζκόο:  
 

Οηθνλνκηθή Δξαζηεξηόηεηα:  
 

Δηεύζπλζε :  
 

Υπεύζπλνο γηα ηελ εγγξαθή 
θαη ηίηινο ζέζεο: 

 

Τειέθσλν/ Email:  
 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (1) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Επίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Εξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

ηνηρεία πκκεηέρνληα (2) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Επίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Εξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

ηνηρεία πκκεηέρνληα (3) 

          Κνο          Κα  Όλνκα:  Επίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Εξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

ηνηρεία πκκεηέρνληα (4) 

          Κνο          Κα  Όλνκα:  Επίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Εξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

ηνηρεία πκκεηέρνληα (5) 

          Κνο          Κα  Όλνκα:  Επίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Εξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 
 

 

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

Παξαθάισ ηηκνινγήζηε        Τν ζπκκεηέρνληα        Τελ εηαηξεία   Αξ. Πηζησηηθνύ Πειάηε (αλ ππάξρεη): 

       Γηα δηθαηνύρνπο επηρνξήγεζεο από ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ (ΑλΑΔ):       €230 + Φ.Π.Α*  
(*ζην ζπλνιηθό θόζηνο) 

       Γηα κε δηθαηνύρνπο επηρνξήγεζεο από ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ (ΑλΑΔ):     €1250 + Φ.Π.Α 

       Γηα αλέξγνπο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηεο Αξρήο Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ (ΑλΑΔ):   €0 

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

1. Η Οκνζπνλδία απνδέρεηαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη 3 εργάσιμες μέρες πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ. Η 

Οκνζπνλδία δελ δεζκέπεηαη φηη ζα απνδερζεί εγγξαθέο πνπ ιακβάλνληαη ζε ιηγφηεξν απφ 3 εξγάζηκεο κέξεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

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

πιεξσκήο επηζηξέθεηαη πίζσ νιφθιεξν ην πνζφ. Αθπξψζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνλ πην πάλσ φξν ηηκνινγνχληαη 

θαλνληθά. Αληηθαηαζηάζεηο ζπκκεηερφλησλ είλαη απνδεθηέο λννχκελνπ φηη νη αληηθαηαζηάηεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα 

ζπκκεηνρή ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 

3. Η Οκνζπνλδία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ή λα αλαβάιεη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κέρξη θαη κηα κέξα πξηλ ηελ 

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

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

αίζνπζα αλ δελ έρνπλ εμνθιεζεί νη νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

5. Σπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ παξνπζίεο θάησ απφ ην 75% δελ κπνξνχλ λα επηρνξεγεζνχλ απφ ηελ ΑλΑΓ θαη ζε ηέηνηα 

πεξίπησζε ζα θιεζνχλ λα θαηαβάινπλ ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο  (επηπιένλ ηνπ δηθνχ ηνπο πνζνχ πιεξσκήο). 

6. Γηα ηα επηρνξεγεκέλα πξνγξάκκαηα απφ ηελ ΑλΑΓ φια ηα έληππα ηεο ΑλΑΓ ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηελ 

Οκνζπνλδία πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

7. Πηζηνπνηεηηθά παξαθνινχζεζεο ζα δίλνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ λννχκελνπ φηη  

έρνπλ εμνθιεζεί φιεο ηνπο νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε ηα έληππα ηεο ΑλΑΓ. Σε άιιε πεξίπησζε ζα 

απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο κφιηο ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη πην πάλσ πξνυπνζέζεηο. 

 

          Απνδέρνκαη όινπο ηνπο πην πάλω όξνπο ζπκκεηνρήο 

 
Υπνγξαθή: 
 

 
Ηκεξνκελία: 

 
Σθξαγίδα (ζε πεξίπησζε εηαηξείαο):  
 

 

 


