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ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
ζεκηλαξίνπ νη θαηαξηηδόκελνη ζα : 
 

 Απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα 
νξγάλσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο 
ηνπ ρώξνπ ηνπ Δξγνηαμίνπ 

 Αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζην 
θαηαξηηζκό / παξαθνινύζεζε / 
ελεκέξσζε πξνόδνπ ησλ 
δηαθόξσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ 
ηνπ Έξγνπ. 

 Γλσξίδνπλ θαη πξνζδηνξίδνπλ , 
κε βάζεη ηα έγγξαθα ζπκβνιαίνπ, 
ην εύξνο ησλ εξγαζηώλ – 
Δξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

  Γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο 
όζν αθνξά  Οξγάλσζε 
πξνζσπηθνύ  / έιεγρν θαη 
Γηνίθεζε  ζην Δξγνηάμην– 
Δπηθνηλσλία – Σπλεξγαζία κε 
όινπο ηνπ Σπληειεζηέο  ηνπ 
Έξγνπ 

 Αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζηε 
Γηαρείξηζε Αιιαγώλ – 
Μεηαηξνπώλ θαη ηηο επηπηώζεηο 
ηνπο ζηνπο παξακέηξνπο ηνπ 
Έξγνπ 

 Δθαξκόδνπλ θαιέο πξαθηηθέο 
ζηε Γηαρείξηζε Πνηόηεηαο ησλ 
Δξγαζηώλ θαη ζηε Γηαρείξηζε 
Υιηθώλ θαη Μεραλεκάησλ. 

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

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: 
 
Οξγάλσζε / Πξνεηνηκαζία Δξγνηαμίνπ. 

 
Καηαλόεζε Δγγξάθσλ Σπκβνιαίσλ / 
Δξγαζηαθώλ Σρέζεσλ /Αζθαιηζηηθώλ εγγξάθσλ. 

 
Καηαξηηζκόο / Δηνηκαζία Φξνλνδηαγξάκκαηνο 
δξαζηεξηνηήησλ Έξγνπ (Βαζηθό 
Φξνλνδηάγξακκα) 
 
Παξαθνινύζεζε Πξνόδνπ Δξγαζηώλ -
Δλεκέξσζε Φξνλνδηαγξάκκαηνο Έξγνπ 
(Updates). 

 
Έιεγρνο – Πξνβιέςεηο - Γηαρείξηζε Φξνληθώλ 
Απνθιίζεσλ  Δξγαζηώλ – Γηνξζσηηθά κέηξα. 
 
Δηνηκαζία ”As Impacted” (Γηθαησκαηηθό) 
Φξνλνδηαγξάκκαηνο θαη Καηαξηηζκόο “As Built” 
Φξνλνδηαγξάκκαηνο Έξγνπ 
Οξγάλσζε Πξνζσπηθνύ ζην Δξγνηάμην / 
Έιεγρνο-Γηνίθεζε / Οδεγίεο –Μεζνδνινγία 
εθηέιεζεο εξγαζηώλ/Σπληνληζκόο Υπεξγνιάβσλ 
/ Δπηθνηλσλία /Σπλεξγαζία κε Σπληειεζηέο 
Έξγνπ. 

 
Έιεγρνο Πνηόηεηαο Δξγαζηώλ / Γηαρείξηζε 
Υιηθώλ θαη Μεραλεκάησλ. 
Γηαρείξηζε Αιιαγώλ– Μεηαηξνπώλ /  
Κνζηνινγήζεηο αιιαγώλ / Φξνληθέο Δπηπηώζεηο. 

 
Αζθάιεηα θαη Υγεία  ζην Δξγνηάμην  θαη ε ζρεηηθή 
λνκνζεζία γηα Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο γηα 
Δξγνηάμηα – Καλνληζκνί.- Κίλδπλνη – Πξνιεπηηθά 
κέηξα. 

Οη ζεκεξηλέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο  ησλ Έξγσλ  θαζηζηνύλ ηελ 

ηθαλόηεηα απνηειεζκαηηθήο Επνπηείαο / Δηαρείξηζεο ησλ 

δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ελόο 

Έξγνπ αδήξηηε αλαγθαηόηεηα. Η ζσζηή επνπηεία δηαζθαιίδεη ηελ 

νξζή νξγάλσζε, έιεγρν θαη εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ πεξηνξίδνληαο ή 

θαη απνθιείνληαο ρξνληθέο ή/θαη νηθνλνκηθέο απνθιίζεηο. 

Η αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηε ζσζηή επνπηεία ζην 

Εξγνηάμην ζα ζπκβάιεη ζηε  παξαγσγηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

θαη ζα ζέζεη ην Έξγν θάησ από κηα 

νξγαλσκέλε δηνίθεζε-δηαρείξηζε 

θαη έιεγρν πξνο όθεινο όισλ ησλ 

ζπληειεζηώλ ηνπ Έξγνπ. 
 

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΔΠΟΠΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Δ 

ΔΡΓΟΣΑΞΙΑ 
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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 επηθνηλσλήζηε καδί καο 

 

 
Ηκέξεο θαη ώξεο Γηεμαγωγήο 

 

 
Ηκεξνκελίεο 
 

 
Ώξεο Γηεμαγωγήο 
 

 
Τεηάξηε 21/11/2018 
 

 
09:00 - 16:45 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΔΠΟΠΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Δ ΔΡΓΟΣΑΞΙΑ 

 

 

Κωδηθόο εκηλαξίνπ : Π011066 
 
Ηκεξνκελία Έλαξμεο: Τεηάξηε 21/11/2018 
 
Ηκεξνκελία Λήμεο : Τεηάξηε 21/11/2018 
 
Γηάξθεηα : 7 ώξεο 
 
Υώξνο Γηεμαγωγήο :  
Σύλδεζκνο Δξγνιάβσλ Οηθνδνκώλ Λεκεζνύ  
Σηπγώλ 45, 3117 Λεκεζόο 
 
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 :18/11/2018 
 

Κωδηθόο – Σίηινο εκηλαξίνπ: Π011066 – Απνηειεζκαηηθή Δπνπηηθή Ιθαλόηεηα ζε 
εξγνηάμηα 

Ηκεξνκελία Έλαξμεο: 21/11/2018 
Ηκεξνκελία Λήμεο: 21/11/2018 

 

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 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 εγγξάθξεο 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 δηαηεξέη 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 εμνθιήζεη όιεο ηνπο νη νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαθνξηθά κε ηα έληππα ηεο ΑλΑΔ. Σε άιιε πεξίπησζε ζα 

απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθόο κόιηο ηθαλνπνηεζνύλ όιεο νη πην πάλσ πξνϋπνζέζεηο. 

          Απνδέρνκαη όινπο ηνπο πην πάλω όξνπο ζπκκεηνρήο 

 
Υπνγξαθή: 

 
Ηκεξνκελία: 

 
Σθξαγίδα (ζε πεξίπησζε 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:  

Τειέθσλν/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 
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ζπκκεηνρήο 
 
 

 

 

 
 

 
          Απνδερόκαζηε όινπο ηνπο πην πάλω όξνπο ζπκκεηνρήο 

 
Υπνγξαθή: 
 

 
Ηκεξνκελία: 

 
Σθξαγίδα (ζε πεξίπησζε εηαηξείαο):  
 

 

 
 
 
 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (2) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (3) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (4) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (5) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Γήιωζε ζπκκεηνρήο 


