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ΘΕΜΑ  : Πραγματοποιείται από το ΙΕΚΕΜ ΣΕΕ εμινάριο για τον ΚΕΝΑΚ ςτθ φρο, ςτισ 15, 16 
 και 17 Ιουλίου 2011 

ΧΕΣ  :  Πρόταςθ ομάδασ Μελϊν του υλλόγου για τθν πραγματοποίθςθ εμιναρίου για τον 
 ΚΕΝΑΚ ςτθ φρο. 

 
 
 Με αφορμι τθν πρόταςθ ομάδασ μελϊν του υλλόγου για τθν πραγματοποίθςθ του 
εμιναρίου για τον ΚΕΝΑΚ ςτθ φρο, προβικαμε ςε ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ και πραγματοποιείται 
από το ΙΕΚΕΜ ΣΕΕ, εμινάριο ςτθ φρο ςτισ 15, 16 και 17 Ιουλίου 2011. 
 
Η υλοποίθςθ του εμιναρίου ςτθ φρο, είναι ΗΜΑΝΣΙΚΗ κακ’ όςον παρζχεται θ δυνατότθτα 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ των Μελϊν του υλλόγου μασ και όχι μόνο, ςτθ φρο, χωρίσ να είναι υποχρεωτικι θ 
μετάβαςθ ςτθν Ακινα, για το ςκοπό αυτό.  
 
Σο κζμα του εμιναρίου αφορά τθν «Ενεργειακή Απόδοςη και Πιςτοποίηςη Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)-ΝΕΕ 
ΣΟΣΕΕ - ΜΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ-ΛΟΓΙΜΙΚΑ, ΜΕ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ» (Κωδικόσ : 
ΕΝΕΡ4Π) διάρκειασ 20 ωρϊν και κα πραγματοποιθκεί ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του 
Επιμελθτθρίου Κυκλάδων, μετά από δωρεάν παραχϊρθςθ, ειδικά για τον ςκοπό αυτό.  
 
Αναλυτικά το πρόγραμμα ζχει ωσ εξισ:  

 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ  15 Ιουλίου 2011 17:00-21:00 
ΑΒΒΑΣΟ  16 Ιουλίου 2011 9:00-13:00 και 17:00-21:00 
ΚΤΡΙΑΚΗ  17 Ιουλίου 2011 9:00-13:00 και 17:00-21:00 
 
Οι οικονομικζσ υποχρεϊςεισ του κάκε καταρτιηόμενου είναι οι ακόλουκεσ: 
 

ΚΩΔ. ΚΛΑΔΙΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΚΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΩΡΕ 
Μέλη 

Σ.Ε.Ε. 

Μη Μέλη 

Σ.Ε.Ε. 
Εταιρείες 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΕΡ4Π 
Ενεργειακή Απόδοζη και Πιζηοποίηζη Κηιρίων (ΚΕΝΑΚ)-ΝΕΕ ΣΟΣΕΕ - 
ΜΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ-ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΜΕ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  

20 150 € 200 € 275 € 

 

Επιπλζον των παραπάνω ποςϊν που κακορίηει το ΙΕΚΕΜ ΣΕΕ για το εμινάριο, ο κάκε 
καταρτιηόμενοσ,  καλείται να ςυμμετάςχει ςτθν κάλυψθ των δαπανϊν του ειςθγθτι,  με το ποςό των 
40 ευρϊ, το οποίο το καταβάλλει ςτο φλλογο Μ.Μ.Ν.Κ. 
 

Ερμοφπολθ,    1-7-2011 
Αρικ. Πρωτ.:   584 

 
ΠΡΟ : 

- ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 
- ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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Απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ φπαρξθ ενόσ Η/Τ ανά ζναν ζωσ το πολφ δφο καταρτιηόμενουσ. 
 
Με τθν πεποίκθςθ ότι κα ανταποκρικείτε ςτθν Πρόκλθςθ – Πρόςκλθςθ για υμμετοχι ςτο εμινάριο 
αυτό, ο φλλογοσ είναι ςτθ διάκεςι ςασ για τθν παροχι κάκε πλθροφορίασ. 
  
 
υνθμμζνα 

1. Ζγγραφο του υλλόγου Μ.Μ.Ν.Κ. με κζμα: Ζητείται ο οριςμόσ του τριημέρου καθώσ και των 
λοιπών υποχρεώςεων ωσ προσ την πραγματοποίηςη Σεμιναρίου ςτη Σφρο για τον ΚΕΝΑΚ. 

2. Ζγγραφο του ΙΕΚΕΜ με κζμα: Διοργάνωςη Σεμιναρίου ςτη Σφρο. 
3. Ζγγραφο παραχϊρθςθσ αίκουςασ ςυνεδριάςεων Επιμελθτθρίου Κυκλάδων. 
4. Αίτθςθ με οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ για τθ ςυμμετοχι ςτο εμινάριο. 
 
 

Με εκτίμθςθ, 
 

Ο Πρόεδροσ  Η γραμματζασ 
Εμμανουιλ  Καλαβρόσ  Μόνικα  Δενδρινοφ 

 
 
 
 

  

Αρχιτζκτων μθχ/κοσ  Πτυχ. Πολιτικόσ Μθχ/κόσ 
  δομικϊν ζργων Σ.Ε. 

 


