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Επιχορηγημένο Σεμινάριο από την ΑνΑΔ 

 

 
 

Μάρτιος 2020 
 

 
 

 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
(42 ωρών)  

 
 
 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΣΤΗΝ 

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   
 

 
 
 
 

Η νέα Μέθοδος Επιμέτρησης 
και Κοστολόγησης είναι 

γεγονός. 
Εσύ την γνωρίζεις: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

03,04,05/03/2020 
02,03,04/04/2020 

 
Χρόνος Εκπαίδευσης   

08:30 – 16:15 (7 ώρες)  
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Σχετικά με το Σεμινάριο: 
 
Όλοι αναγνωρίζουν την χρησιμότητα της Επιμέτρησης και Κοστολόγησης για σκοπούς καθορισμού του 
μεγέθους και του κόστους των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν, καθώς και για την ετοιμασία 
προσφορών (procurement). Οι ποσότητες είναι αναμφίβολα ο πιο καλός τρόπος άσκησης ελέγχου στο 
κόστος και στο χρόνο ενός οικοδομικού έργου. Οι σύμβουλοι, οι ιδιοκτήτες, οι εργολάβοι και οι 
υπεργολάβοι χρειάζονται τις ποσότητες ενός έργου για διαφορετικούς λόγους. Μέχρι σήμερα όλοι 
μετρούν την ίδια  εργασία με διαφορετικούς τρόπους. Οι πρωταγωνιστές της οικοδομικής βιομηχανίας 
με πλήρη συνείδηση  της χρησιμότητας μιας Νέας Μεθόδου Επιμέτρησης και Κοστολόγησης, έχουν 
αποφασίσει να υιοθετήσουν την νέα μέθοδο επιμέτρησης για λεπτομερείς ποσότητες του RICS, σαν την 
ενιαία αυτή Μέθοδο Επιμέτρησης και Κοστολόγησης για την Οικοδομική Βιομηχανία. Μια ενιαία 
σύγχρονη Μέθοδος Επιμέτρησης θα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην Οικοδομική Βιομηχανία με 
πρώτιστο πλεονέκτημα την εναρμόνιση και τυποποίηση των προσφορών. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Εκπαιδευτής του σεμιναρίου θα είναι ο κύριος Τόλης Χατζησυμεών 
 

Master’s of Science - THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN, USA 
BSc in Engineering - NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 

 

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

συνδέσμους RICS και ΣΕΕΟΚΚ. 
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Σκοπός: 
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και βελτίωση της 
προσωπικής γνώσης, η σωστή πρακτική και αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων που αφορούν την Επιμέτρηση, βάσει της Νέας 
Μεθόδου Επιμέτρησης και Κοστολόγησης NRM2.  
Σε ποιους απευθύνεται: 
• Μέλη του ΕΤΕΚ ολων των ειδικοτήτων 
• Μέλη του ΣΕΕΟΚΚ 
• Επιμετρητές Ποσοτήτων 
• Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων  
• Μελετητές  
• Εργολήπτες Έργων 
• Υπεργολάβους Έργων 
• Επιβλέποντες Μηχανικούς  
• Λειτουργούς Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων 
• Χρηματοδοτικά / Πιστωτικά Κέντρα 
• Τεχνικούς 

 

Στόχοι: 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι 
καταρτιζόμενοι: 

•  
• Θα ενημερωθούν και εφαρμόσουν τις νέες 

εξελίξεις της Μεθόδου Επιμέτρησης και 
Κοστολόγησης NRM2 σε ένα πραγματικό έργο. 

• Θα συγκρίνουν και αναγνωρίζουν τις νέες 
εξελίξεις της Μεθόδου Επιμέτρησης NRM2 .   

• Θα αναγνωρίζουν τα μειονεκτήματα και τα 
πλεονεκτήματα της νέας αυτής μεθόδου και 
χρησιμοποιώντας την γνώση αυτή θα μπορούν 
να εφαρμόζουν την νέα αυτή μέθοδο,  στις 
επιμετρήσεις που έχουν να ολοκληρώσουν, είτε 
για την ετοιμασία των εγγράφων προσφορών, 
είτε για την ετοιμασία πιστοποιήσεων, είτε για 
την ετοιμασία των απαιτήσεων τους. 

• Να ενημερωθούν όλα τα μέλη για τη Νέα 
Μέθοδο Επιμέτρησης και Κοστολόγησης, ούτως 
ώστε να χρησιμοποιείται μόνο αυτή στην 
Κυπριακή Αγορά, κάτι το οποίο θα είναι 
αναγκαστικό μετά το διάστημα 
αναπροσαρμογής. 

 

Χώρος και ημερομηνίες: 
 
Ο χώρος και οι ημερομηνίες του προγράμματος αναγράφονται πιο κάτω στην φόρμα εγγραφής.  Επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα μας:  www.etccentre.com για τα τρέχοντα προγράμματα μας.  
Κόστος Συμμετοχής: 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  
    €914,00  +  €173,66 (Φ.Π.Α.) 

Πληρωτέο κόστος συμμετοχής συμμετοχής για 
δικαιούχους επιχορήγησης της ΑνΑΔ 

 
     €200,00 + €173,66 (Φ.Π.Α.) 

Τιμή για μέλη ΕΤΕΚ, RICS, ΣΕΕΟΚΚ που πληρούν της 
χορηγίας της ΑνΑΔ  

     
     €200,00 + €173,66 (Φ.Π.Α.) 

Κόστος σεμιναρίου για όλους μη δικαιούχους 
επιχορήγησης της ΑνΑΔ (Άτομα που υπάγονται σε 
κυβερνητικές υπηρεσίες ή αυτοεργοδοτούμενους) 

    €500,00 + €95,00 (Φ.Π.Α.) 

Οι άνεργοι που πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ     €300,00 + €57,00 (Φ.Π.Α.) 
Οι άνεργοι που δεν πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ 
 

    €300,00 + €57,00 (Φ.Π.Α.) 
• Ο *  Φ.Π.Α. υπολογίζεται στο αρχικό κόστος του σεμιναρίου. 

 
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.  

 

Η AISM MANAGEMENT LTD επίσης παρέχει 
ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια τα οποία μπορεί να είναι 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης σας.  Ειδικά 
στα θέματα Επιμέτρησης και Ετοιμασίας Προσφορών 

(procurement) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
εξειδικευμένη κατάρτιση. 
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ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ 
 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  

03,04,05/03/2020 & 02,03,04/04/2020 	
							ΦΟΡΜΑ	ΕΓΓΡΑΦΗΣ   

ΤΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 
ETC EVENTS TRAINING CENTRE LTD 
Οδός Πρίγκηπος Καρόλου 4, 2373 Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία 
Τηλ. 22 779810 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ: 
Παρακαλώ συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής και αποστείλετε την  χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους: 
1.  Στο  φαξ αρ.: +357 22779780  
2.  Στο e-mail aisman@cytanet.com.cy 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 
Κόστος Σεμιναρίου:                                                                                                                 €914,00  + €173,66 (Φ.Π.Α.)  
Πληρωτέο κόστος συμμετοχής συμμετοχής για                                                                €200,00 + €173,66 (Φ.Π.Α.) 
δικαιούχους επιχορήγησης της ΑνΑΔ                                                                                                
Τιμή για μέλη ΕΤΕΚ, RICS, ΣΕΕΟΚΚ που πληρούν της χορηγίας της ΑνΑΔ                     €200,00 + €173,66 (Φ.Π.Α.) 
 
Κόστος σεμιναρίου για όλους μη δικαιούχους επιχορήγησης της ΑνΑΔ  
(Άτομα που υπάγονται σε κυβερνητικές υπηρεσίες ή αυτοεργοδοτούμενους)          €500,00 + €95,00 (Φ.Π.Α.)  
Οι άνεργοι που πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ                                                                  €300,00 + €57,00 (Φ.Π.Α.)  
Οι άνεργοι που δεν πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ                                                           €300,00 + €57,00 (Φ.Π.Α.)  
*  Φ.Π.Α. υπολογίζεται στο αρχικό κόστος του σεμιναρίου. 
 
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 
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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 εκπαιδευτικούς 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. 
  


