
 

 
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝΕΜΙΝΑΡΙΩΝΕΜΙΝΑΡΙΩΝΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ    
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΟΚΤΩΒΡΙΟΥΟΚΤΩΒΡΙΟΥΟΚΤΩΒΡΙΟΥ----ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 2012 2012 2012    

    
    

12 διαφορετικά σεµινάρια!12 διαφορετικά σεµινάρια!12 διαφορετικά σεµινάρια!12 διαφορετικά σεµινάρια!    
    
    
1111 ● ‘’Κόσµηµα από υγρό γυαλί & ψυχρό σµάλτο’’‘’Κόσµηµα από υγρό γυαλί & ψυχρό σµάλτο’’‘’Κόσµηµα από υγρό γυαλί & ψυχρό σµάλτο’’‘’Κόσµηµα από υγρό γυαλί & ψυχρό σµάλτο’’    
Έναρξη:  Τρίτη  02 & Πέµπτη 04/10/2012  18.00 – 20.00 
∆ιάρκεια:  SSSS:::: 4 ώρες (δύο 2 ωρες συναντήσεις) 
Κόστος:  60€ 

    
    
2222    ● ‘’Χειροποίητα σαπούνια’’‘’Χειροποίητα σαπούνια’’‘’Χειροποίητα σαπούνια’’‘’Χειροποίητα σαπούνια’’    
Ηµεροµηνία: Τετάρτη  03/10/2012    18.00 – 20.30 
∆ιάρκεια:  XXXXSSSS:::: 2 ½  ώρες (µία συνάντηση) 
Κόστος:  40€ 
    
    
3333    ● ‘’Κατασκευή τσάντας’’‘’Κατασκευή τσάντας’’‘’Κατασκευή τσάντας’’‘’Κατασκευή τσάντας’’    
Έναρξη:  Τρίτη  09/10/2012    18.00 – 21.00 
∆ιάρκεια:  XXXXSSSS:::: 3 ώρες (µία συνάντηση) 
Κόστος:  45€ 

    
    
4444    ● ‘’Σπιτικό φυσικό φαρµακείο‘’Σπιτικό φυσικό φαρµακείο‘’Σπιτικό φυσικό φαρµακείο‘’Σπιτικό φυσικό φαρµακείο’’’’’’’’    
Ηµεροµηνία: Τετάρτη  10/10/2012    18.00 – 20.00 
∆ιάρκεια:  XXXXSSSS:::: 2  ώρες (µία συνάντηση) 
Κόστος:  30€ 
    
    
5555    ● ‘’‘’‘’‘’DecoupageDecoupageDecoupageDecoupage / τεχνική της χαρτοπετσέτας’’ / τεχνική της χαρτοπετσέτας’’ / τεχνική της χαρτοπετσέτας’’ / τεχνική της χαρτοπετσέτας’’    
Έναρξη:   Πέµπτη  11/10/2012    17.30 – 21.30 
∆ιάρκεια:  SSSS:::: 4 ώρες (µία 4ωρη συνάντηση) 
Κόστος:  60€ 

    
    
6666    ● ‘’∆ηµιουργίες µε ‘’∆ηµιουργίες µε ‘’∆ηµιουργίες µε ‘’∆ηµιουργίες µε fimofimofimofimo    –    powertexpowertexpowertexpowertex    – κόσµηµα  κόσµηµα  κόσµηµα  κόσµηµα decoupagedecoupagedecoupagedecoupage’’’’’’’’    
Έναρξη:  Τρίτη  16 & 23/10/2012   18.00 – 20.00 
∆ιάρκεια:  SSSS: : : : 4 ώρες (δύο 2ωρες συναντήσεις) 
Κόστος:  60€ 

    



 

    
    
    
    
7777    ● ‘’‘’‘’‘’FeltingFeltingFeltingFelting’’’’’’’’    
Έναρξη:  Τετάρτη  17 & 24/10/2012   18.00 – 20.30 
∆ιάρκεια:  SSSS:::: 5 ώρες (δύο 2 ½ ωρες συναντήσεις) 
Κόστος:  75€ 

    
    
8888    ● ‘’Κό‘’Κό‘’Κό‘’Κόσµηµασµηµασµηµασµηµα    – µεικτές τεχνικές µεικτές τεχνικές µεικτές τεχνικές µεικτές τεχνικές’’’’’’’’            
Έναρξη:  Πέµπτη  18, 25/10 & 1, 8/11/2012  18.00 – 21.00 
∆ιάρκεια:  LLLL:::: 12 ώρες (τέσσερις 3 ωρες συναντήσεις)    
Κόστος:  180€    
    
 

9999    ● ‘’Φτιά‘’Φτιά‘’Φτιά‘’Φτιάχνω φόρεµα σε γραµµή Α’’χνω φόρεµα σε γραµµή Α’’χνω φόρεµα σε γραµµή Α’’χνω φόρεµα σε γραµµή Α’’    
Έναρξη:  Τρίτη  30/10/2012    18.00 – 21.00 
∆ιάρκεια:  SSSS:::: 6 ώρες (δύο 3ωρες συναντήσεις)  
Κόστος:  90€ 
 

 

10101010    ● ‘’‘’‘’‘’Κρέµες & φΚρέµες & φΚρέµες & φΚρέµες & φυτικά καλλυντικάυτικά καλλυντικάυτικά καλλυντικάυτικά καλλυντικά’’ ’’ ’’ ’’     
Έναρξη:  Τετάρτη  31/10/2012     18.00 – 21.00 
∆ιάρκεια:  XXXXSSSS:::: 3 ώρες (µία συνάντηση) 
Κόστος:  45€ 
 
 
11 11 11 11 ● ‘’‘’‘’‘’ΚατασκευΚατασκευΚατασκευΚατασκευήήήή & διακόσµηση  & διακόσµηση  & διακόσµηση  & διακόσµηση αντικειµένωναντικειµένωναντικειµένωναντικειµένων’’’’’’’’            
Έναρξη:  Τρίτη  6, 13, 20, 27 & Πέµπτη 29/11/2012  18.00 – 20.00 
∆ιάρκεια:  ΜΜΜΜ:::: 10 ώρες (πέντε 2 ωρες συναντήσεις)    
Κόστος:  150€    
    
    
12121212    ● ‘’Χειροποίητα σαπούνια’’‘’Χειροποίητα σαπούνια’’‘’Χειροποίητα σαπούνια’’‘’Χειροποίητα σαπούνια’’    
Ηµεροµηνία: Τετάρτη  07/11/2012    18.00 – 20.30 
∆ιάρκεια:  XXXXSSSS:::: 2 ½  ώρες (µία συνάντηση) 
Κόστος:  40€ 
    
    
13131313    ● ‘’Κατασκευή & διακόσµηση κεριού‘’Κατασκευή & διακόσµηση κεριού‘’Κατασκευή & διακόσµηση κεριού‘’Κατασκευή & διακόσµηση κεριού’’’’’’’’    
Ηµεροµηνία: Τετάρτη  14 & 21/11/2012   18.00 – 21.00 
∆ιάρκεια:  SSSS:::: 6 ώρες (δύο 3ωρες συναντήσεις) 
Κόστος:  90€ 
    
    
    



 

    
    
    
    
14141414    ● ‘’‘’‘’‘’DecoupageDecoupageDecoupageDecoupage / τε / τε / τε / τεχνική της χαρτοπετσέτας’’χνική της χαρτοπετσέτας’’χνική της χαρτοπετσέτας’’χνική της χαρτοπετσέτας’’    
Έναρξη:   Πέµπτη  15/11/2012    17.30 – 21.30 
∆ιάρκεια:  SSSS:::: 4 ώρες (µία 4ωρη συνάντηση) 
Κόστος:  60€ 

    
    
15151515    ● ‘’∆ηµιουργίες µε ‘’∆ηµιουργίες µε ‘’∆ηµιουργίες µε ‘’∆ηµιουργίες µε fimofimofimofimo    –    powertexpowertexpowertexpowertex    – κόσµηµα  κόσµηµα  κόσµηµα  κόσµηµα decoupagedecoupagedecoupagedecoupage’’’’’’’’    
Έναρξη:  Πέµπτη  22/11/2012    17.30 – 21.30 
∆ιάρκεια:  SSSS: : : : 4 ώρες (µία συνάντηση) 
Κόστος:  60€ 

    
    
16161616    ● ‘’‘’‘’‘’Κρέµες & φΚρέµες & φΚρέµες & φΚρέµες & φυτικά καλλυντικάυτικά καλλυντικάυτικά καλλυντικάυτικά καλλυντικά’’ ’’ ’’ ’’     
Έναρξη:  Τετάρτη  28/11/2012     18.00 – 21.00 
∆ιάρκεια:  XXXXSSSS:::: 3 ώρες (µία συνάντηση) 
Κόστος:  45€ 

    
    
    
    
    
    
ΣηµείωσηΣηµείωσηΣηµείωσηΣηµείωση::::    Τα σεµινάρια πραγµατοποιούνται στο χώρο µας κάθε Τρίτη Τα σεµινάρια πραγµατοποιούνται στο χώρο µας κάθε Τρίτη Τα σεµινάρια πραγµατοποιούνται στο χώρο µας κάθε Τρίτη Τα σεµινάρια πραγµατοποιούνται στο χώρο µας κάθε Τρίτη –    

Τετάρτη & Πέµπτη, Τετάρτη & Πέµπτη, Τετάρτη & Πέµπτη, Τετάρτη & Πέµπτη, από Οκτώβρη ’12 έως Ιούνη ’13.από Οκτώβρη ’12 έως Ιούνη ’13.από Οκτώβρη ’12 έως Ιούνη ’13.από Οκτώβρη ’12 έως Ιούνη ’13.    
Στις παραπάνωΣτις παραπάνωΣτις παραπάνωΣτις παραπάνω τιµές δεν συµπεριλαµβά τιµές δεν συµπεριλαµβά τιµές δεν συµπεριλαµβά τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος των νεται το κόστος των νεται το κόστος των νεται το κόστος των 
υλικών.  υλικών.  υλικών.  υλικών.      
Για την παρακολούθησή τουςΓια την παρακολούθησή τουςΓια την παρακολούθησή τουςΓια την παρακολούθησή τους    δενδενδενδεν απαιτείται  απαιτείται  απαιτείται  απαιτείται κόστος κόστος κόστος κόστος 
εγγραφής ενώ συµπεριλαµβάνεται φπα 23%.εγγραφής ενώ συµπεριλαµβάνεται φπα 23%.εγγραφής ενώ συµπεριλαµβάνεται φπα 23%.εγγραφής ενώ συµπεριλαµβάνεται φπα 23%.    
    
    

Επεξήγηση συµβόλων:      XS: 3 ώρες - S: 4-6 ώρες - M: 8-10 ώρες- L: 12 ώρες  
                  XL:16 ώρες 

 


