
 

Επιχορηγηµένο Σεµινάριο από την ΑνΑΔ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, 
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

08 & 09 Απριλίου 2019    Διάρκεια: 09:00 – 16:00 
10 Απριλίου 2019 Διάρκεια: 09:00 – 11:00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με την παρακολούθηση του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα δικαιούνται   
10 µονάδες συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης (CPD points) για τους 

συνδέσµους RICS και ΣΕΕΟΚΚ. 
 

Σχετικά µε το σεµινάριο 
 
Η επιµέτρηση ποσοτήτων σε κατασκευαστικά έργα τόσο στο δηµόσιο όσο και ιδιωτικό τοµέα καθώς και η 
κοστολόγηση αποτελούν τη βάση για µια σωστή διεξαγωγή, διαχείριση και έλεγχο των έργων της κατασκευαστικής 
βιοµηχανίας.  
 
Η χρήση πρότυπων µεθολογιών ευκολύνουν τους συντελεστές που ασχολούνται µε όλο το φάσµα της ετοιµασίας 
προσφορών κοστολόγησης, διαχείρισης κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και της συντήρησης και διαχείρισης 
του ολοκληρωµένου έργου.  
 
Το CostOS σκοπό έχει να παρέχει σύγχρονη και ευκολη µεθοδολογία η οποία θα σµυκρίνει το χρόνο για την 
ετοιµασία όλων των σχετικών εγγράφων και γενικά θα ευκολύνει τους χρήστες στην τήρηση αρχείων αλλά και στον 
έλεγχο και τη σωστή διαχείριση του έργου. 



 
 

	  
	  
Σηµείωση:  

 
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να φέρουν µαζί τους φορητό υπολογιστή κατά τη 
διάρκεια του σεµιναρίου 

	  
Χώρος και ηµεροµηνίες: 

 
Χώρος Σεµιναρίου:   
ETC Events Training Centre 
Πρίγκηπος Καρόλου 4, Αγιος Δοµέτιος, 2373, Λευκωσία 
Τηλ. 22779810  - Ηλεκτρ. Σελίδα: www.etccentre.com 

 
 
 

 
 

Κόστος Συµµετοχής (Ευρώ) για µη δικαιούχους της χορηγίας της 
ΑνΑΔ 

 
  €350,00 + 66,50 Φ.Π.Α 

 
Κόστος  για δικαιούχους της χορηγίας της ΑνΑΔ 

 
      €75,00 + 66,50 Φ.Π.Α 

Ειδική τιµή για µέλη του ΕΤΕΚ, ΣΕΕΟΚΚ και RICS 
 

 
   €68,00 + 64,60 Φ.Π.Α 

Οι άνεργοι που πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ (2 άτοµα) 
 

  €96,00 συµπ. Φ.Π.Α 

Οι άνεργοι που δεν πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ 
 

€100,00 + 19,00 Φ.Π.Α 

 
Τo πρόγραµµα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.  Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν µε  
εργοδοτούµενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της  
σχετικής επιχορήγησης 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Στόχοι: 
 
• Ενηµέρωση και εκπαίδευση σχετικά µε 

κοστολογήσεις κατασκευαστικών έργων 
• Ετοιµασία  προσφορών 
• Επιµέτρηση ποσοτήτων 
• Ετοιµασία δελτίων ποσοτήτων 
• Αξιολόγηση προσφορών 
• Ετοιµασία εκθέσεων πόρων κόστους και 

παραγωγών (εργατικά, µηχανήµατα, υλικά, 
κλπ.) µε τη χρήση εξειδικευµένου λογισµικού 
προγράµµατος από τους συµµετέχοντες,  
υλοποιώντας τις εν λόγω δραστηριότητες πιο 
παραγωγικά και πιο αποτελεσµατικά. 

 

Σε ποιους απευθύνεται: 
 

• Εργολάβοι τεχνικών και οικοδοµικών 
έργων (κοστολόγοι, επιµετρητές 
ποσοτήτων), 

• Εργολάβοι ηλεκτρολογικών και 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων, 

• Σύµβουλοι επιµετρητές ποσοτήτων 
• Ανώτατα στελέχη κατασκευαστικών 

εταιρειών (commercial, tender, 
procurement, project management κτλ) 

• Μέλη επαγγελµατικών οργανισµών 
(ΕΤΕΚ κτλ).    

 

Η AISM MANAGEMENT LTD παρέχει επίσης ενδοϋπηρεσιακά προγράµµατα και εξειδικευµένη κατάρτιση. 



 
 
 
 
 

  
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
08, 09 & 10 Απριλίου 2019  
ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	  

    
ΧΩΡΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:  
ETC Events Training Centre 
Πρίγκηπος Καρόλου 4, Αγιος Δοµέτιος, 2373 Λευκωσία  
ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ: 
Παρακαλώ συµπληρώσετε το έντυπο εγγραφής και αποστείλετε το χρησιµοποιώντας µία από τις ακόλουθες µεθόδους: 
1.  Στο  φαξ αρ.: +357 22779780  
2.  Στο e-mail aisman@cytanet.com.cy  
ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 
Το κόστος συµµετοχής θα είναι για µη δικαιούχους της χορηγίας της ΑνΑΔ:            €350,00 + 66,50 Φ.Π.Α  
Το κόστος συµµετοχής για δικαιούχους της χορηγίας της ΑνΑΔ:                                  €75,00 + 66,50 Φ.Π.Α 
Ειδική τιµή για µέλη του ΕΤΕΚ, ΣΕΕΟΚΚ και RICS:                                                  €68,00 + 64,60 Φ.Π.Α 
Οι άνεργοι που πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ   (2 άτοµα)                                              €96,00 συµπ. Φ.Π.Α 
Οι άνεργοι που δεν πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ                                                       €100,00 + 19,00 Φ.Π.Α   
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 
Η AISM Management  διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την είσοδο στο σεµινάριο ή και να παρακρατήσει  οποιοδήποτε υλικό εάν δεν 
γίνει η πληρωµή. Η AISM Management  Ltd διατηρεί το δικαίωµα να προσαρµόζει τα τιµολόγια µε τις αλλαγές στον ΦΠΑ. Τιµολόγια 
ή / και αποδείξεις θα εκδίδονται για όλους τους συµµετέχοντες.   
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: 
AISM Management Ltd, Χίου 10 Άγιος Δοµέτιος, Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλέφωνο:+357 22779840,Τηλεµοιότυπο: +35722779780 
Ηλεκτρονικό Μήνυµα: aisman@cytanet.com.cy, Ηλεκτρονική Σελίδα:  www.etccentre.com      
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ   
Τρόποι Πληρωµής:  (Παρακαλώ διευκρινίστε τον τρόπο πληρωµής πριν την έναρξη του προγράµµατος):                

      Πληρωµή την ηµέρα του σεµιναρίου    
         Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό: 
         Τράπεζα Κύπρου 018101013371, IBAN No:  CY76002001810000000101337100 BIC: BCYPCY2N                          
         Ταχυδροµικώς µε επιταγή στην AISΜ Management Ltd  
         Διεύθυνση:  Χίου 10, 2373 Άγιος Δοµέτιος, Λευκωσία   
 
 

 

 

 



 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 

Όνοµα Επιχείρησης / Οργανισµού:   
Τηλέφωνο:   

Φαξ: 

Διεύθυνση:   
Τ.Θ.   

Ταχ. Τοµέας: 

Ηλ. Ταχυδροµείο:   
Αρ. Μητρώου Εργοδότη:   

Αρ. Εγγραφής: 

Οικονοµική Δραστηριότητα:     
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο 

 
Θέση Εργασίας / 
Καθήκοντα 

e-mail 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4    

5    

 
Υπογραφή / Σφραγίδα Εταιρείας  / Οργανισµού 
 
 
 
 
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: 
Επιστροφή του τέλους του σεµιναρίου θα γίνεται  για τις ακυρώσεις που λαµβάνονται γραπτώς το αργότερο 14 ηµέρες 
πριν από το σεµινάριο. (Θα υπάρχει επιβάρυνση 10% για κάλυψη των διοικητικών εξόδων) Μετά την περίοδο αυτή δεν 
θα γίνεται καµιά  επιστροφή του τέλους.  
Η AISM Management  µπορεί να τροποποιήσει το πρόγραµµα, τους εκπαιδευτές καθώς και τον τόπο και ηµεροµηνία του 
σεµιναρίου.  Σε περίπτωση  ακύρωσης του σεµιναρίου θα επιστρέφεται όλο το ποσό. 
 
ΔΙΑΜΟΝΗ: 
Οι συµµετέχοντες από το εξωτερικό είναι υπεύθυνοι για την διαµονή τους στην Κύπρο. Ο τόπος και οι λεπτοµέρειες του 
σεµιναρίου θα αποσταλούν µετά την επιβεβαίωση της εγγραφής. 
 
 


