
 

 

 
Ημερομηνίες: 03 & 04/11/2020 

Διάρκεια: 14 Ωρες 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Με την παρακολούθηση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα δικαιούνται 10 μονάδες  

συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης (CPD points). 
 

Στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης θα απονεμηθεί  
πιστοποιητικό παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται το λεκτικό 

«Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την  
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και από τον  

Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο». 
 

Εκπαιδευτής του σεμιναρίου θα είναι: 
 
• H κυρία Άννα Ιακώβου Στυλιανού, Εγκεκριμμένη Επιμετρητής Ποσοτήτων, Εγκεκριμένη Εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ.  
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Ημερομηνίες: 03 & 04/11/2020 

 

 
Σχετικά με το Σεμινάριο 

 
Η επιτυχής έκβαση κάθε Οικοδομής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 
συμβόλαιο (τη σύμβαση που έχει υπογραφτεί από τα μέρη). Η νομική 
δέσμευση στη σύμβαση είναι αυτή που κατευθύνει θέματα όπως το 
κόστος, το χρόνο και την ποιότητα του έργου. Γνωρίζουμε όμως τα 
Οικοδομικά Συμβόλαια τα οποία υπογράφουμε;  
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση των οικοδομικών συμβολαίων 
της Κυπριακής Οικοδομικής Βιομηχανίας ΜΕΔΣΚ, με ειδική αναφορά στις 
απαιτήσεις που αφορούν χρόνο και κόστος και στη διαδικασία που 
πρέπει να γίνεται. Σκοπός του μέρους Β του σεμιναρίου είναι η 
εκπαίδευση σε ειδικά θέματα του συμβολαίου μέσω διαδραστικών 
ασκήσεων. Επίσης υπάρχει ειδική αναφορά στην πανδημία COVID 19 και 
τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων μέσω των συμβολαίων. 

 
Η γλώσσα του σεμιναρίου είναι η ελληνική. 
 
 

 
 

Σε ποιους απευθύνεται: 
• Μέλη ΕΤΕΚ που ασχολούντια με τα συμβόλαια. 
• Επιμετρητές Ποσοτήτων 
• Δικηγόρους 
• Αρχιτέκτονες 
• Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων  
• Μελετητές  
• Εργολήπτες Έργων 
• Επιβλέποντες Μηχανικούς  
• Λειτουργούς Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων 
• Χρηματοδοτικά / Πιστωτικά Κέντρα 
• Τεχνικούς  
 
Στόχοι: 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες 
αναγνωρίζουν τους τύπους των συμβολαίων που υπάρχουν. Τα 
έγγραφα του Συμβολαίου και τους πρωταγωνιστές του 
Συμβολαίου και την σωστή χρησιμοποίηση τους μέσα από 
παραδείγματα που έχουμε από δεδικασμένες υποθέσεις. 
• Θα διακρίνουν τα άρθρα που επηρεάζουν την ποιότητα της 

εργασίας, το κόστος και τον χρόνο του Συμβολαίου. 
• Θα εφαρμόζουν τους όρους του συμβολαίου ορθά. 
• Θα εφαρμόζουν τους όρους των ασφαλειών στα συμβόλαια 

σωστά. 
• Θα εκτιμούν τυχόν κινδύνους που απορρέουν από το 

συμβόλαιο. 
• Θα γίνεται σωστή εκτίμηση κινδύνου για τις ασφάλειες. 
• Θα υιοθετούν τον σωστό τύπο συμβολαίου ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του έργου. 
 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  
€338,00  +  64,22 (Φ.Π.Α) 

Πληρωτέο κόστος συμμετοχής συμμετοχής για δικαιούχους 
επιχορήγησης της ΑνΑΔ 

 
€100,00 + 64,22 (Φ.Π.Α) 

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

Οι άνεργοι που δεν πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ 
 

€100,00 + €19,00 (Φ.Π.Α.) 

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

€150,00 + €28.50 (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. 



Ημερομηνίες: 03 & 04/11/2020 

 

  
ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 
 
ΧΩΡΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 
ETC Events Training Centre 
Πρίγκηπος Καρόλου 4, Αγιος Δομέτιος, 2373, Λευκωσία – Τηλ. 22779810 
 
Ημερομηνίες: 03 & 04/11/2020 
Διάρκεια: 14 Ωρες 
 
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:                                                                                                             €338,00  + 64,22 (Φ.Π.Α) 

 
Το κόστος συμμετοχής για δικαιούχους μετά από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ:   €100,00  + 64,22 (Φ.Π.Α)  

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

 
Οι άνεργοι που δεν πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ                                                    €100,00 + €19,00 (Φ.Π.Α.) 

 
Κόστος σεμιναρίου για μη δικαιούχους επιχορήγησης της ΑνΑΔ                            €150,00 + €28.50 (Φ.Π.Α.) 
(Άτομα που υπάγονται σε κυβερνητικές υπηρεσίες ή αυτοεργοδοτούμενοι) 
 
*  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 

 

 

 



Ημερομηνίες: 03 & 04/11/2020 

 

 

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. 
   


