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Χώρος Διεξαγωγής: ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ» Κ.Ε.Π.Ο.  ΛΤΔ 
Αρ. Δ.Ε.Κ D001066 

Λεωφόρος Λεμεσού 276, 2571 Νήσου, Λευκωσία (έναντι Σχολής ΦΟΡΟΥΜ) 
 

Εισηγητής: κος. Γιώργος Χριστοφόρου 

 
Ο εισηγητής είναι Σύμβουλος Μελετητής, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. C.I.A ICB, μέλος του ΕΤΕΚ, 
πιστοποιημένος εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης, αξιολογητής ΣΕΠ/CyQF/EQF6, αξιολογητής ΔΕΚ. 
Έχει πολύχρονη εμπειρία ως Μελετητής και Επιβλέπων Μηχανικός σε Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα του 
Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει σειρές προγραμμάτων κατάρτισης για 
Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς, Εργολάβους, Εργοδηγούς, Τεχνίτες. Είναι εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ στην Τεχνική 
Επιτροπή Επαγγελματικών Προτύπων (Δέσμη Κατασκευές). 

 
Σε ποιους απευθύνεται: 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικά Στελέχη Εργοληπτικών Εταιρειών, Μηχανικούς όλων των 
Κλάδων και Εργοδηγούς που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους μέσα από παρουσιάσεις και 
επιλύσεις πρακτικών  εφαρμογών από την καθημερινή πράξη στα εργοτάξια και να αποκτήσουν μια σφαιρική 
αντίληψη για την Διεύθυνση/Εποπτεία Έργου. 
 
Στόχοι του προγράμματος: 
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση: 

• Να πιστοποιηθούν από την ΑνΑΔ, στο επαγγελματικό προσόν «Διεύθυνση Εποπτεία Έργου Επίπεδο 6». 

• Να γνωρίζουν τους κανόνες οργάνωσης και διεύθυνσης του εργοταξίου. 

• Να γνωρίζουν τα Έγγραφα Συμβολαίου (Όροι, Προδιαγραφές, Σχέδια, Απόβλητα, Ασφάλειες). 

• Να εφαρμόζουν τις ορθές πρακτικές στην χρήση και εφαρμογή των υλικών. 

• Να ασκούν διοίκηση με δίκαιο και τρόπο και να ενθαρρύνουν το προσωπικό για την επίτευξη του 

προγράμματος εργασίας. 

• Να ευαισθητοποιηθούν και να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του σχεδίου ασφάλειας και υγείας. 

• Να εκτελούν τις εργασίες με την κατάλληλη μεθοδολογία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου. 

Η κατάρτιση των στελεχών των Εργοληπτικών Εταιρειών που ασχολούνται με την Διεύθυνση/Εποπτεία Έργου  θα 
βοηθήσει στην εμβάθυνση των εξειδικευμένων γνώσεων  και δεξιοτήτων  που απαιτούνται σε διάφορους τομείς και 
εργασίες που καλύπτουν  ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που επιτελούνται στα εργοτάξια από την παραλαβή του χώρου 
από τον Εργολάβο μέχρι και τη Προσωρινή και Τελική Παραλαβή του Έργου. 
Οι  αλλαγές στις Νομοθεσίες και οι ψηλές ποιοτικές απαιτήσεις των σύγχρονων Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων 
προϋποθέτουν ψηλό επίπεδο γνώσεων σε πολλούς τομείς όπως είναι η εγκατάσταση και οργάνωση εργοταξίου, η 
κατανόηση των αρχιτεκτονικών, στατικών και άλλων σχεδίων, των δομικών προϊόντων,  η οργάνωση και ο συντονισμός του 
προσωπικού, η κατανόηση των εγγράφων των Συμβολαίων Εργολαβίας,  η συνεργασία με όλους τους συντελεστές ενός 
Έργου και πληθώρα άλλων θεμάτων. 
Η πρακτική κατάρτιση σε συνθήκες εργαστηρίου ή/και εργοταξίου θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή 
των προνοιών του πρότυπου επαγγελματικού προσόντος. 

. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΣΕΠ/CYQF/EQF6 

 
                    ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  
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Ενότητες προγράμματος : 

1. Εγκατάσταση και οργάνωση εργοταξίου. 
2. Αναγνώριση των δομικών υλικών και κατανόηση των ιδιοτήτων τους. 
3. Επίσκεψη σε εργοτάξιο. 
4. Αναγνώριση και κατανόηση αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών σχεδίων 

και απεικόνιση λεπτομερειών. 
5. Μετρήσεις ποσοτήτων και κοστολογήσεις εργασιών. 
6. Παραγγελίες, παραλαβές και αποθήκευση υλικών. 
7. Πρακτική εφαρμογή στο εργαστήριο ή/και στο εργοτάξιο. 
8. Παρακολούθηση εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας και το χρονοδιάγραμμα 

συμπλήρωσης του έργου. 
9. Οργάνωση προσωπικού και καταμερισμός εργασίας . 
10. Οδηγίες για εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τα σχέδια, το πρόγραμμα εργασίας και τις 

προδιαγραφές του έργου. 
11. Έλεγχος της ποιότητας των εργασιών. 
12. Καταγραφή ωραρίου, πρόσθετες εργασίες και ημερολόγιο έργου. 
13. Κατανόηση της λειτουργίας και συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
14. Διοίκηση συντελεστών έργων. 
15. Συνεργασία με υπεύθυνο εργοταξίου, επιβλέποντα μηχανικό, αρχιτέκτονα και άλλους συντελεστές 

έργου. 
16. Συντονισμός υπεργολάβων και υπηρεσιών που εμπλέκονται στο έργο. 
17. Ασφάλεια και υγεία στην εργασία και προστασία του περιβάλλοντος. 
18. Κατανόηση εγγράφων συμβολαίων, συλλογικών συμβάσεων και ασφαλιστικών εγγράφων. 
19. Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 
20. Τεχνική ορολογία στην αγγλική γλώσσα. 

 
Κόστος Συμμετοχής: 
 

Κόστος για δικαιούχους της χορηγίας ΑνΑΔ 
(Μικρές / Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις) €255 +  ΦΠΑ* 

 
 
Σύνολο: €497.25 

Κόστος συμμετοχής για μη δικαιούχους της χορηγίας 
ΑνΑΔ €1275 + ΦΠΑ* 

 
 
Σύνολο: €1517.25 

Άνεργοι που πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ ΔΩΡΕΑΝ  

(* Ο Φ.Π.Α  είναι €242.25 και υπολογίζεται στο συνολικό κόστος του σεμιναρίου) 
 
Περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σημειώσεις, διαλείμματα για καφέ και σνακ και 
πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
 
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 
 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΩΡΑ 

Δευτέρα 
28/09,      05/10      12/10,      19/10,      26/10,      02/11,      09/11,    
16/11,       23/11,     30/11,       07/12 

16:00 – 19:15 

Πέμπτη 
08/10,      15/10,      22/10,      29/10,      05/11,      12/11,      19/11,    
26/11,  03/12 

16:00 – 19:15 
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Κωδικός  - Τίτλος Σεμιναρίου:  Διεύθυνση/Εποπτεία Έργου ΣΕΠ/CYQF/EQF6 

 
Χώρος Διεξαγωγής: ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ»Κ.Ε.Π.Ο. ΛΤΔ ( Αρ. Δ.Ε.Κ D001066) 

Λεωφόρος Λεμεσού 276, 2571 Νήσου, Λευκωσία (έναντι Σχολής ΦΟΡΟΥΜ) 
 

Ημερομηνία Έναρξης: 28/09/2020   Ημερομηνία Λήξης : 07/12/2020   Διάρκεια : 60 ώρες 

 
Δήλωση συμμετοχής 

Τελευταία ημερομηνία εγγραφής : 23/09/2020 
 

Α. Στοιχεία Οργανισμού (αν εφαρμόζεται) 
 

Εταιρεία / Οργανισμός: 

 
 
 

Οικονομική 
Δραστηριότητα: 

 
 
 

Διεύθυνση: 

 
 
 

 
Υπεύθυνος για την 
εγγραφή: 
 
Τίτλος Θέσης: 

 
 

Τηλέφωνο: Φαξ:                                                            Εmail.: 
 
 
 

Β. Στοιχεία Συμμετέχοντα  
    
 
Όνομα: Επίθετο: A.Δ.Τ. 

Τίτλος / Θέση Εργασίας:   

Περιγραφή Καθηκόντων:   

Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας: Email: ΦΑΞ. 

  
 
Γ. Λόγοι Συμμετοχής 
    
 
Λόγοι για τους οποίους είναι επιθυμητή  
η συμμετοχή στο πρόγραμμα: 
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Δ. Κόστος Εκπαίδευσης 

 
Ε. Όροι συμμετοχής σε προγράμματα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του 

σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο 
από 3 εργάσιμες μέρες  πριν την έναρξη του σεμιναρίου. 

2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση 
πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται 
κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια 
για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και 
μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους 
υποψήφιους συμμετέχοντες. 

4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  δεν αποδέχεται την είσοδο των 
συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια 
περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης  (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής). 

6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  πριν την έναρξη του σεμιναρίου. 

7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου 
ότι  έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση 
θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις. 

 
 

 

   □       Αποδέχομαι όλους τους πιο πάνω όρους συμμετοχής 
 
 
Υπογραφή: 
 

 
Ημερομηνία: 

 
Σφραγίδα (σε περίπτωση εταιρείας):  
 

 

 

 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  
(τουλάχιστον 3 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου) 
 
Παρακάλω τιμολογήστε           Το συμμετέχοντα        Την εταιρεία                                                                    
 Αρ. Πιστωτικού Πελάτη (αν υπάρχει): 
 
Για δικαιούχους επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ):      €255 + Φ.Π.Α*  
(*υπολογίζεται στο συνολικό κόστος του σεμιναρίου) 
 
Για μη δικαιούχους επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ):     €1275 + Φ.Π.Α * 
 
Για ανέργους που πληρούν τα κριτήρια της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ):   €0 
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