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Δ Η Λ Ω Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 
 01 & 02 Δεκεμβρίου 2022 

 
 

Προσωπικά στοιχεία συμμετέχοντα:  
 
Σε περίπτωση που πραγματοποιούν εγγραφές Τμήματα, συνιστούμε όπως η αίτηση 
συμπληρώνεται με τα στοιχεία του συμμετέχοντα και όχι του τμήματος (τηλέφωνα, φαξ και 
email). 
 

Επώνυμο: Όνομα: 

Εταιρεία/ Οργανισμός: 

Μέγεθος επιχείρησης: Οικονομική Δραστηριότητα: 

Θέση εργασίας: Προσόντα: 

Καθήκοντα: Κίνητρα Συμμετοχής: 

Διεύθυνση:                        Ταχ. Κώδικας:    Πόλη: 

Τηλέφωνο:     Φαξ:  E-mail: 

Υπεύθυνος για την εγγραφή (σε περίπτωση που είναι άλλος από το συμμετέχοντα): 

Ονοματεπώνυμο: Τηλέφωνο: 

E-mail: Τηλεομοιότυπο: 

 

Κόστος Συμμετοχής: 
Το κόστος συμμετοχής είναι €300 + ΦΠΑ (€57) = €357 και περιλαμβάνει την παρακολούθηση του 
σεμιναρίου, ηλεκτρονικές σημειώσεις και ηλεκτρονικό πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Παρακαλώ σημειώστε Χ στο κουτάκι αναλόγως:  

Δικαιούχοι επιχορήγησης από ΑνΑΔ 

α) Οι συμμετέχοντες που θα ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν σχετικής 
επιχορήγησης όπως πιο κάτω. 
 
Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ:  € 238 
Καθαρό κόστος συμμετοχής:   €   62 + ΦΠΑ (€57) = €119        
 

β) Άνεργοι δικαιούχοι επιχορήγησης από ΑνΑΔ: Δωρεάν    
 
Μη δικαιούχοι επιχορήγησης από ΑνΑΔ (Αυτοεργοδοτούμενοι ή άλλοι): 
 
α) Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ με τακτοποιημένες τις οφειλές τους προς το Σύλλογο: 
 
Επιχορήγηση από ΣΠΟΛΜΗΚ: € 157.14   
Καθαρό κόστος συμμετοχής:      € 142.86 + ΦΠΑ (€27.14) = €170  
 
β) Άλλοι (ότι δεν αναφέρεται πιο πάνω):         
Καθαρό κόστος συμμετοχής:      € 300 + ΦΠΑ (€57) = €357      
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ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ: 
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο που δεν ευθύνεται το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό 
Κέντρο ΣΠΟΛΜΗΚ, η Αρχή (ΑνΑΔ) δεν καταβάλει την επιχορήγηση στο ΣΠΟΛΜΗΚ, θα 
καταβάλουμε εμείς (εταιρεία που συμμετέχει με εργοδοτούμενό/ους της) το συνολικό κόστος του 
σεμιναρίου απ’ ευθείας στο ΣΠΟΛΜΗΚ με τη λήξη του προγράμματος. 
 
Όνομα επιχείρησης/οργανισμού: …………………………………………………………………………... 
 
Ονοματεπώνυμο Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου: …………………………………….. 
 
______________________________________________________________________________ 
Υπογραφή & Σφραγίδα Επιχείρησης                 Ημερομηνία 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Πολιτική Ακυρώσεων: 
Συμμετοχές που ακυρώνονται γραπτώς: 

• τουλάχιστον 7 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου δεν θα έχουν καμία χρηματική επιβάρυνση, 

• μεταξύ 3-6 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, θα επιβαρύνονται με 50% της 

ολικής τιμής και 

• λιγότερο από 3 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου θα τιμολογούνται κανονικά. 

Η αντικατάσταση συμμετέχοντα είναι αποδεκτή. 

2. Στοιχεία πληρωμής:  

Στοιχεία έκδοσης Τιμολογίου (εάν διαφέρουν από πιο πάνω) ………………………………………….. 

Όνομα προσώπου ή εταιρείας/ οργανισμού……………………………………………………………….. 

3. Τρόπος πληρωμής:  
 Επιταγή  

(Οι επιταγές να εκδίδονται προς: Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ και να 

αποστέλλονται στην Ταχυδρομική Θυρίδα 23334, 1681, Λευκωσία) 

 VISA (πληρωμή στο γραφείο ή μέσω τηλεφώνου και αποστολής βεβαίωσης ότι η visa 

ανήκει στην εταιρεία) 

 Τραπεζική Κατάθεση - Τράπεζα Κύπρου, Αρ. Λογ.: 357030778028, IBAN: CY60 0020 0195 

0000 3570 3077 8028, SWIFT/BIC: BCYPCY2N (Θα πρέπει να μας αποστείλετε την απόδειξη της 

κατάθεσης σας, στην οποία να αναφέρεται το όνομα της εταιρείας, ο τίτλος του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος και ο αριθμός τιμολογίου). 

4. Κράτηση Θέσης: 
Για κράτηση θέσης παρακαλείστε όπως στείλετε συμπληρωμένη τα πιο κάτω έντυπα με 
βάση την κατηγορία στην οποία εμπίπτετε: 
 

Επιχείρηση/Οργανισμός Άνεργοι 
Μη δικαιούχοι επιχορήγησης από 

ΑνΑΔ: 

• Έντυπο 6 (ΠΕ) της ΑΝΑΔ 

• Έντυπο ΚΕ2 της ΑΝΑΔ 

• Δήλωση Συμμετοχής 

• Έντυπο 1 (ΠΕ Α) της ΑΝΑΔ 

• Δήλωση Συμμετοχής  

• Δήλωση Συμμετοχής  
 

 
μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2022 στο admin@spolmik.org ή στο φαξ 22-674650 και 
τηλεφωνήσετε στο 22-672866 για επιβεβαίωση παραλαβής. Το τέλος συμμετοχής 
προπληρώνεται.  

mailto:admin@spolmik.org

