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Προλογικό θμείωμα 

Θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων αποτελεί ηωτικό 
ςτοιχείο τθσ αδιάκοπθσ μακθςιακισ 
πορείασ του ανκρϊπου μζςω τθσ οποίασ 
επιτυγχάνεται θ βελτίωςθ των δεξιοτιτων 
και των ικανοτιτων του ατόμου, θ 
επανειδίκευςθ όςων πλιττονται από τθν 
ανεργία, θ αναβάκμιςθ των γνϊςεων και 
των ικανοτιτων προςαρμογισ και θ 
κοινωνικι ζνταξθ, θ μείωςθ των κοινωνικϊν 

ανιςοτιτων, θ ενίςχυςθ τθσ ιδιότθτασ του ενεργοφ πολίτθ και θ 
προςωπικι ανάπτυξθ.   

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κεωρϊντασ τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ωσ 
αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ και ςε μια 
προςπάκεια για περαιτζρω προϊκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, 
ζχει προωκιςει το «Ανανεωμζνο Ευρωπαϊκό κεματολόγιο για τθν 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων για τα ζτθ 2012-14», το οποίο ςτόχο ζχει να 
ςυνεχίςει, να ενιςχφςει και να ςυμπλθρϊςει το ςυντελοφμενο ζργο 
ςτον εν λόγω τομζα βάςει των ςτόχων που ορίηονται ςτο 
ςτρατθγικό πλαίςιο «Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ 2020». 

Θ Κφπροσ ςυμμετζχει ςτθν πρωτοβουλία αυτι τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ μζςα από ςυγκεκριμζνο Σχζδιο Δράςθσ που εκπονεί το 
Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ (Υ.Ρ.Ρ) ςε ςυνεργαςία με 
τμιματα και οργανιςμοφσ άλλων Υπουργείων και Διευκφνςεων, το 
οποίο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τθν 
Κυπριακι Δθμοκρατία. Μια από τισ δραςτθριότθτεσ τουσ Σχεδίου 
είναι και θ εκπόνθςθ του παρόντοσ Οδθγοφ, ο οποίοσ 
ςυμπεριλαμβάνει τισ ςθμαντικότερεσ ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ και 
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κατάρτιςθσ που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ οι ενιλικεσ τθσ Κφπρου 
ςιμερα.  

Στόχοσ του Οδθγοφ είναι θ ενθμζρωςθ των ενθλίκων για το 
κεμελιϊδεσ δικαίωμά τουσ ςτθν εκπαίδευςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ ηωισ τουσ, κακϊσ και θ ενθμζρωςθ για τισ εκπαιδευτικζσ 
ευκαιρίεσ που ζχουν όλοι οι ενιλικεσ, ειδικά αυτοί που ανικουν ςε 
ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ και αντιμετωπίηουν διάφορα 
προβλιματα εξαιτίασ τθσ μειωμζνθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν 
εκπαίδευςθ. 

Ευελπιςτοφμε ότι μζςα από τον υφιςτάμενο Οδθγό κακϊσ και τισ 
υπόλοιπεσ δράςεισ που κα υλοποιιςει το Υπουργείο Ραιδείασ και 
Ρολιτιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με όλουσ τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
φορείσ, κα ενιςχυκεί θ προςπάκεια για επίτευξθ του εκνικοφ μασ 
ςτόχου για αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ του ενιλικου πλθκυςμοφ τθσ 
Κφπρου ςτθ διά βίου μάκθςθ. Απϊτεροσ ςτόχοσ όλων των 
προςπακειϊν είναι να δοκοφν τα απαραίτθτα εχζγγυα ςτον 
ενιλικο πλθκυςμό, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίηει τισ 
πολυάρικμεσ προκλιςεισ τθσ ςθμερινισ κοινωνίασ που οφείλονται 
ςτισ ταχφτατεσ κοινωνικοοικονομικζσ, δθμογραφικζσ, 
πολυπολιτιςμικζσ, περιβαλλοντικζσ και τεχνολογικζσ αλλαγζσ. 

 

Ολυμπία Στυλιανοφ 
Γενικι Διευκφντρια Υπουργείου Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ 
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Προλογικό θμείωμα 
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κατάρτιςθσ που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ οι ενιλικεσ τθσ Κφπρου 
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Ειςαγωγικό  θμείωμα       

Ο παρόν Οδθγόσ, εκπονικθκε ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «Τλοποίθςθ 
του ανανεωμζνου Ευρωπαϊκοφ Θεματολογίου για τθν 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων 2012 – 2014», που υλοποιεί το Υπουργείο 
Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ.  

Το Ανανεωμζνο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τθν Εκπαίδευςθ 
Ενθλίκων 2012-14, κακορίηει τισ εμφάςεισ για ευρωπαϊκι 
ςυνεργαςία ςτισ πολιτικζσ για τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων 2012-20. 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ ςε κάκε Κράτοσ 
Μζλοσ και ςφμφωνα με τισ εκνικζσ προτεραιότθτεσ, τα Κράτθ Μζλθ 
καλοφνται να εςτιάςουν τισ δράςεισ τουσ ςτουσ ακόλουκουσ 
τομείσ:  

- Υλοποίθςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ και τθσ κινθτικότθτασ. 

- Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 
εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ. 

- Ρροαγωγι τθσ ιςοτιμίασ, τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ 
ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτα κοινά μζςω τθσ εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων. 

- Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ καινοτομίασ όςον 
αφορά τουσ ενιλικεσ και το εκπαιδευτικό περιβάλλον τουσ. 

- Βελτίωςθ τθσ βάςθσ γνϊςεων για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων 
και τθσ παρακολοφκθςισ τθσ.  

Ο Οδθγόσ περιλαμβάνει βαςικζσ πλθροφορίεσ αναφορικά με 
δράςεισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ενθλίκων, με ςτόχο να 
προςφζρει πλθροφορίεσ ςε άτομα που ενδιαφζρονται να 
βελτιϊςουν τισ γνϊςεισ και ικανότθτεσ τουσ, με ζμφαςθ ςε άτομα 
που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. Το Υπουργείο 
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Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ, ςε τακτά χρονικά ςθμεία, κα 
επικαιροποιεί τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ, με ςτόχο τθν ζγκαιρθ και 
ζγκυρθ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων 

Σθμειϊνεται, ότι οι πλθροφορίεσ που καταγράφονται ςτον Οδθγό, 
ενδζχεται να διαφοροποιθκοφν, ςυνεπϊσ οι ενδιαφερόμενοι 
μποροφν να επικοινωνοφν με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ για 
πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ (για παράδειγμα ςε ςχζςθ με τισ 
προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ υλοποίθςθσ των δράςεων 
επιμόρφωςθσ). 

Ο Οδθγόσ, ο οποίοσ ζχει εκπονθκεί από τθν Enoros Consulting Ltd 
ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν Υποκζςεων 
του Υπουργείου Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ, ζχει αναρτθκεί ςτθν 
ςχετικι ιςτοςελίδα (http://www.moec.gov.cy/aethee/index.html), 
κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Αναδόχου (www.enoros.com.cy).  
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1. Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ 
 

1.1 Επιμορφωτικά Κζντρα  

Τίτλοσ Δράςθσ 

1.1.α Προγράμματα Επιμορφωτικών Κζντρων 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ– Δθμοτικι Εκπαίδευςθ. 

Διάρκεια 

Τα μακιματα που προςφζρονται ςτα Επιμορφωτικά Κζντρα είναι 
διάρκειασ 90 λεπτϊν. Συνολικά προςφζρονται 24 ενενθντάλεπτα 
μακιματα μια φορά τθ βδομάδα. Τα μακιματα ξεκινοφν τον 
Οκτϊβριο και λιγουν το Μάιο.   

Ομάδα Στόχοσ 

Τα μακιματα των Επιμορφωτικϊν Κζντρων μποροφν να 
παρακολουκιςουν άτομα θλικίασ 15 ετϊν και άνω.   

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Τα δίδακτρα κακορίηονται ωσ εξισ: 

 Ρόλεισ:€51 

 Φπαικροσ:€41 

 Κοινότθτεσ κάτω των 500 κατοίκων:€20 

 Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ :€59 
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 Ελλθνικι Γλϊςςα για Τουρκοκυπρίουσ: Δωρεάν 

 Τουρκικι Γλϊςςα για Ελλθνοκυπρίουσ: Δωρεάν 

 Άτομα 65 ετϊν και άνω: Δωρεάν 

Σθμειϊνεται, ότι κάκε χρόνο οργανϊνονται δωρεάν μακιματα ςε 
Ιδρφματα, Στζγεσ Ενθλίκων, Κζντρα Φροντίδασ Θλικιωμζνων κ.ά., 
ειδικζσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ φοιτοφν αναλφάβθτοι, άτομα με ειδικζσ 
ανάγκεσ, ανάπθροι, εγκλωβιςμζνοι, κατάδικοι, ψυχικά αςκενείσ και 
άτομα Τρίτθσ Θλικίασ.  

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Ο γενικόσ ςκοπόσ των Επιμορφωτικϊν Κζντρων είναι θ ολόπλευρθ 
ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του κάκε ατόμου και θ κοινωνικι, 
οικονομικι και πολιτιςτικι πρόοδοσ των πολιτϊν και τθσ κοινωνίασ 
γενικότερα. Οι ςκοποί των Επιμορφωτικϊν Κζντρων ςυμβαδίηουν 
με τθν αναπτυξιακι πολιτικι του κράτουσ και τουσ ευρφτερουσ 
ςτόχουσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ για παροχι 
ευκαιριϊν Διά Βίου Μάκθςθσ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ τθσ Κυπριακισ 
Δθμοκρατίασ. 

Τα Επιμορφωτικά Κζντρα προςφζρουν 70 περίπου διαφορετικά 
κζματα κάκε χρόνο και ζχουν καταξιωκεί ςτθ ςυνείδθςθ των 
πολιτϊν ωσ ζνα αξιόλογο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ενθλίκων γι’ 
αυτό και μεγάλοσ αρικμόσ, πζραν των 30.000 ετθςίωσ, ςυμμετζχει 
μαηικά ςε αυτό. Σθμειϊνεται ότι τα Επιμορφωτικά Κζντρα 
υλοποιοφν προγράμματα και ςε ςυνεργαςία με τθ Σχολι των 
Κεντρικϊν Φυλακϊν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Ραρακολοφκθςθσ. 
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Ο γενικόσ ςκοπόσ των Επιμορφωτικϊν Κζντρων είναι θ ολόπλευρθ 
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οικονομικι και πολιτιςτικι πρόοδοσ των πολιτϊν και τθσ κοινωνίασ 
γενικότερα. Οι ςκοποί των Επιμορφωτικϊν Κζντρων ςυμβαδίηουν 
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Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Τα Επιμορφωτικά Κζντρα λειτουργοφν ςτισ τζςςερισ επαρχίεσ τθσ 
ελεφκερθσ Κφπρου. Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ είναι τα ακόλουκα: 
Επαρχία Λευκωςίασ  
Επιμορφωτικά Κζντρα, Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ  
Μπλοκ Γ’, 3οσ όροφοσ, Οδόσ Κίμωνοσ και Θουκυδίδου 1434, 
Ακρόπολθ  
Τθλζφωνα: 22800800 / 22800803, Τθλεομοιότυπο: 22800802 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: epimorfotika@schools.ac.cy  

Επαρχία Λεμεςοφ 

Οίκθμα Επιμορφωτικϊν Κζντρων , Βερςαλλιϊν 53 3012, Λεμεςόσ 
Τθλζφωνο: 25877524, Τθλεομοιότυπο: 25306555 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: epimorfotika.lem@schools.ac.cy  

Επαρχία Λάρνακασ /Αμμοχώςτου 
Επιμορφωτικά Κζντρα, Επαρχιακό Γραφείο Ραιδείασ, Λεωφόροσ 
Ελευκερίασ 65 Ακίνθτα Οικονόμου , 1οσ όροφοσ , 7102, Αραδίππου 
Τθλζφωνο: 24813264, Τθλεομοιότυπο: 24304585 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: epimorfotika.lar@schools.ac.cy 

Επαρχία Πάφου 
Επιμορφωτικά Κζντρα Επαρχιακό Γραφείο Ραιδείασ, 
Οδόσ Νεόφυτου Νικολαΐδθ, Νζα Επαρχιακά Κυβερνθτικά Γραφεία 
Ράφου 
Τ.Θ. 60077, 8100, Ράφοσ  
Τθλζφωνο: 26804521 / 26804522, Τθλεομοιότυπο: 26912163 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: epimorfotika.paf@schools.ac.cy  

Ιςτοςελίδα: http://www.moec.gov.cy/epimorfotika/index.html 
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Τίτλοσ Δράςθσ 

1.1.β Πρόγραμμα Εκμάκθςθσ τθσ Ελλθνικισ Γλώςςασ ςε 
Μετανάςτεσ και Ξενόγλωςςουσ Κατοίκουσ τθσ Κφπρου 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ-Επιμορφωτικά Κζντρα. 

Διάρκεια 

Σε ετιςια βάςθ τθν περίοδο Νοζμβριοσ – Μάιοσ. Διάρκεια 
μακθμάτων 50 περίοδοι.  

Ομάδα Στόχοσ 

Μετανάςτεσ και ξενόγλωςςοι κάτοικοι Κφπρου. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Δεν υπάρχει κόςτοσ  ςυμμετοχισ.  

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Το παρόν ζργο αφορά τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων επιμόρφωςθσ 
για τθν εκμάκθςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ ςε μετανάςτεσ και 
ξενόγλωςςουσ κατοίκουσ τθσ Κφπρου. Βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου 
είναι θ ενίςχυςθ τθσ προςπάκειασ αφξθςθσ των οικονομικά 
ενεργϊν και απαςχολοφμενων ατόμων και ευπακϊν κοινωνικϊν 
ομάδων με αποτζλεςμα και τθ διεφρυνςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Θ 
υλοποίθςθ τθσ δράςθσ εκμάκθςθσ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ ςτοχεφει 
ςτθν άρςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ κακϊσ και τθν ενίςχυςθ 
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τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ ςυνοχισ. Οι βαςικοί ςτόχοι του 
ζργου είναι:  

(i) θ ανάπτυξθ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων, (ii) θ προϊκθςθ των 
ίςων ευκαιριϊν και ςυμμετοχι ςτισ ενεργθτικζσ πολιτικζσ 
απαςχόλθςθσ και (iii) θ ιςότιμθ ςυμμετοχι ςτθν επικοινωνία με τον 
τοπικό πλθκυςμό, με το επαγγελματικό περιβάλλον, τα πολιτικά, 
πολιτιςτικά και κοινωνικά δρϊμενα τθσ χϊρασ. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Γραμματεία Επιμορφωτικϊν Κζντρων  

Τθλζφωνο: 22 800803 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: epimorfotika@schools.ac.cy 

Ιςτοςελίδα: http://www.ekt.org.cy  
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1.2 Μζςθ Γενικι Εκπαίδευςθ  

Τίτλοσ Δράςθσ   

1.2.α Προγράμματα Κρατικών Ινςτιτοφτων Επιμόρφωςθσ (ΚΙΕ) 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ- Μζςθ Εκπαίδευςθ. 

Διάρκεια  

Από Σεπτζμβριο, με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ζωσ το Μάιο. 

Ομάδα Στόχοσ  

Τα ΚIE παρζχουν ςειρά μακθμάτων ςε ενιλικεσ ςυμβάλλοντασ ςτθ 
διά βίου εκπαίδευςθ, κακϊσ και ςε μακθτζσ όλων των βακμίδων 
(Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου). 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Τα δίδακτρα κυμαίνονται από €225 ζωσ €410,ανάλογα με το 
μάκθμα και το επίπεδο. Το τζλοσ εγγραφισ είναι € 10 για κάκε 
μάκθμα. Απαλλάςςονται από τα δίδακτρα όςοι εμπίπτουν ςε 
ειδικζσ κατθγορίεσ ςφμφωνα με αποφάςεισ Υπουργικοφ 
Συμβουλίου. Ραρζχονται δωρεάν μακιματα Τουρκικισ  Γλϊςςασ ςε 
Ελλθνοκφπριουσ κακϊσ και Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςε 
Τουρκοκφπριουσ. 
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Σφντομθ Ρεριγραφι 
Τα προςφερόμενα μακιματα είναι: 

 Ξζνεσ γλϊςςεσ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, 
Ιςπανικά, ωςικά, Τουρκικά) μζχρι το επίπεδο Β1 ι Β2 του 
Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ. 

 Λογιςτικι ςε όλα τα επίπεδα. 
 Ρλθροφορικι. 

 Ελλθνικά ςε Τουρκοκφπριουσ και άλλουσ ξενόγλωςςουσ. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι 

Ριςτοποιθτικό επιτυχίασ (για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ) 

Βεβαίωςθ Ραρακολοφκθςθσ (για τα υπόλοιπα μακιματα) 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Γραμματεία των Κρατικϊν Ινςτιτοφτων Επιμόρφωςθσ: 22-800646-
47-48 

Τθλεομοιότυπο: 22-305514. 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kie@moec.gov.cy  

Ιςτοςελίδα: http://www.moec.gov.cy/kie/ 
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Τίτλοσ Δράςθσ:  

1.2.β  Πρόγραμμα Εςπερινοφ Γυμναςίου – Λυκείου 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Διεφκυνςθ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ 

Διάρκεια 

Θ φοίτθςθ ςτθ μεγαλφτερι τθσ διάρκεια διαρκεί 6 χρόνια 

Ομάδα Στόχοσ 

Άτομα που για διάφορουσ λόγουσ δεν μπόρεςαν να φοιτιςουν ςτο 
γυμνάςιο ι να ολοκλθρϊςουν τον πρωινό γυμναςιακό ι λυκειακό 
κφκλο ςπουδϊν.  

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Το Εςπερινό Γυμνάςιο -  Λφκειο προςφζρει δφο τάξεισ γυμναςιακοφ 
κφκλου (προπαραςκευαςτικι και τθ Γϋ τάξθ) και τζςςερεισ τάξεισ 
λυκειακοφ κφκλου (Δϋ, Εϋ, Στϋ και Ηϋ τάξθ). Στθν προπαραςκευαςτικι 
τάξθ (γυμναςιακοφ κφκλου) εγγράφονται απόφοιτοι δθμόςιου 
εξατάξιου δθμοτικοφ ςχολείου, αφοφ προςκομίςουν απολυτιριο 
δθμοτικοφ ςχολείου ι άτομα που φοίτθςαν με επιτυχία ςτθν Αϋ τάξθ 
Γυμναςίου μζςθσ εκπαίδευςθσ (γυμναςιακοφ κφκλου).  

Στθ Γϋ τάξθ (γυμναςιακοφ κφκλου) εγγράφονται μακθτζσ που ζχουν 
ενδεικτικό τθσ Β' τάξθσ ςχολείου μζςθσ εκπαίδευςθσ (γυμναςιακοφ 
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Σφντομθ Ρεριγραφι 
Τα προςφερόμενα μακιματα είναι: 

 Ξζνεσ γλϊςςεσ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, 
Ιςπανικά, ωςικά, Τουρκικά) μζχρι το επίπεδο Β1 ι Β2 του 
Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ. 

 Λογιςτικι ςε όλα τα επίπεδα. 
 Ρλθροφορικι. 

 Ελλθνικά ςε Τουρκοκφπριουσ και άλλουσ ξενόγλωςςουσ. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι 

Ριςτοποιθτικό επιτυχίασ (για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ) 

Βεβαίωςθ Ραρακολοφκθςθσ (για τα υπόλοιπα μακιματα) 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Γραμματεία των Κρατικϊν Ινςτιτοφτων Επιμόρφωςθσ: 22-800646-
47-48 

Τθλεομοιότυπο: 22-305514. 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kie@moec.gov.cy  

Ιςτοςελίδα: http://www.moec.gov.cy/kie/ 
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Τίτλοσ Δράςθσ:  

1.2.β  Πρόγραμμα Εςπερινοφ Γυμναςίου – Λυκείου 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Διεφκυνςθ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ 

Διάρκεια 

Θ φοίτθςθ ςτθ μεγαλφτερι τθσ διάρκεια διαρκεί 6 χρόνια 

Ομάδα Στόχοσ 

Άτομα που για διάφορουσ λόγουσ δεν μπόρεςαν να φοιτιςουν ςτο 
γυμνάςιο ι να ολοκλθρϊςουν τον πρωινό γυμναςιακό ι λυκειακό 
κφκλο ςπουδϊν.  

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Το Εςπερινό Γυμνάςιο -  Λφκειο προςφζρει δφο τάξεισ γυμναςιακοφ 
κφκλου (προπαραςκευαςτικι και τθ Γϋ τάξθ) και τζςςερεισ τάξεισ 
λυκειακοφ κφκλου (Δϋ, Εϋ, Στϋ και Ηϋ τάξθ). Στθν προπαραςκευαςτικι 
τάξθ (γυμναςιακοφ κφκλου) εγγράφονται απόφοιτοι δθμόςιου 
εξατάξιου δθμοτικοφ ςχολείου, αφοφ προςκομίςουν απολυτιριο 
δθμοτικοφ ςχολείου ι άτομα που φοίτθςαν με επιτυχία ςτθν Αϋ τάξθ 
Γυμναςίου μζςθσ εκπαίδευςθσ (γυμναςιακοφ κφκλου).  

Στθ Γϋ τάξθ (γυμναςιακοφ κφκλου) εγγράφονται μακθτζσ που ζχουν 
ενδεικτικό τθσ Β' τάξθσ ςχολείου μζςθσ εκπαίδευςθσ (γυμναςιακοφ 
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κφκλου) ι όςοι ζμειναν ςτάςιμοι ςτθν τάξθ αυτι ι προβιβάςτθκαν 
ς’ αυτι από τθν προπαραςκευαςτικι τάξθ και όςοι κατατάχτθκαν 
φςτερα από κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςτθν τάξθ αυτι. Στθ Δϋ τάξθ 
(λυκειακοφ κφκλου) εγγράφονται απόφοιτοι τθσ Γϋ τάξθσ 
γυμναςιακοφ κφκλου ςχολείου μζςθσ εκπαίδευςθσ ι όςοι ζμειναν 
ςτάςιμοι ςτθν τάξθ αυτι ι όςοι προβιβάςτθκαν ς’ αυτι από τθ Γϋ 
τάξθ και όςοι κατατάχτθκαν φςτερα από κατατακτιριεσ εξετάςεισ 
ςτθν τάξθ αυτι. Ο λυκειακόσ κφκλοσ ακολουκεί τθν οργάνωςι του 
Λυκείου Επιλογισ Μακθμάτων, προςφζροντασ τισ επιλογζσ τθσ 
κλαςικισ, κετικισ, οικονομικισ κατεφκυνςθσ. Στον κλαςικό κφκλο 
ςπουδϊν δίνεται ζμφαςθ ςε μακιματα όπωσ Αρχαία, Λατινικά, 
Φιλοςοφικά. Στον οικονομικό κφκλο ςπουδϊν δίνεται ζμφαςθ ςε 
μακιματα όπωσ Λογιςτικι, Εμποριολογία, Ρολιτικι Οικονομία, 
Τεχνικι Ρωλιςεων. Στο κετικό κφκλο ςπουδϊν δίνεται ζμφαςθ ςε 
μακιματα όπωσ Μακθματικά, Φυςικι, Χθμεία, Ρλθροφορικι. Σε 
όλουσ τουσ κφκλουσ διδάςκονται, μεταξφ άλλων Νζα Ελλθνικά, 
Ιςτορία, Αγγλικά. Το απολυτιριο των Εςπερινϊν Σχολείων είναι 
ιςότιμο με το απολυτιριο των θμεριςιων δθμόςιων ςχολείων και 
οι απόφοιτοί του μποροφν να φοιτιςουν ςε Ανϊτερεσ Σχολζσ ι 
Ρανεπιςτιμια. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι 

Απολυτιριο δθμόςιου εςπερινοφ ςχολείου 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Γωνία Κίμωνοσ και Θουκυδίδου, Ακρόπολθ, 1434 Λευκωςία  
Τθλζφωνο: 22 800631, Τθλεoμοιότυπο: 22 428268 

Ιςτοςελίδα: http://www.schools.ac.cy/esperina.html 
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1.3  Μζςθ Σεχνικι και Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ 

Τίτλοσ Δράςθσ 

1.3.α Προγράμματα Εςπερινών Σεχνικών χολών 

Υπεφκυνοσ Φορζασ 

Διεφκυνςθ Μζςθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ 

Διάρκεια  

Τζςςερα Χρόνια 

Ομάδα Στόχοσ  

Απόφοιτοι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κόςτοσ  ςυμμετοχισ 

Δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Τα προγράμματα ςπουδϊν που προςφζρονται είναι ιςοδφναμα με 
τα προγράμματα Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ τθσ 
πρωινισ κανονικισ φοίτθςθσ. Το αναλυτικό πρόγραμμα ςε κάκε 
κλάδο και ειδικότθτα είναι κοινό με το αναλυτικό πρόγραμμα του 
κάκε αντίςτοιχου κλάδου/ειδικότθτασ τθσ πρωινισ κανονικισ 
φοίτθςθσ, προςαρμοςμζνο όμωσ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και 
ανάγκεσ ενθλίκων μακθτϊν. Ρροςφζρονται επίςθσ υπθρεςίεσ από 
Κακθγθτζσ Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικισ Αγωγισ, μζςα ςτα 
πλαίςια τθσ Διά Βίου Κακοδιγθςθσ. 
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φςτερα από κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςτθν τάξθ αυτι. Στθ Δϋ τάξθ 
(λυκειακοφ κφκλου) εγγράφονται απόφοιτοι τθσ Γϋ τάξθσ 
γυμναςιακοφ κφκλου ςχολείου μζςθσ εκπαίδευςθσ ι όςοι ζμειναν 
ςτάςιμοι ςτθν τάξθ αυτι ι όςοι προβιβάςτθκαν ς’ αυτι από τθ Γϋ 
τάξθ και όςοι κατατάχτθκαν φςτερα από κατατακτιριεσ εξετάςεισ 
ςτθν τάξθ αυτι. Ο λυκειακόσ κφκλοσ ακολουκεί τθν οργάνωςι του 
Λυκείου Επιλογισ Μακθμάτων, προςφζροντασ τισ επιλογζσ τθσ 
κλαςικισ, κετικισ, οικονομικισ κατεφκυνςθσ. Στον κλαςικό κφκλο 
ςπουδϊν δίνεται ζμφαςθ ςε μακιματα όπωσ Αρχαία, Λατινικά, 
Φιλοςοφικά. Στον οικονομικό κφκλο ςπουδϊν δίνεται ζμφαςθ ςε 
μακιματα όπωσ Λογιςτικι, Εμποριολογία, Ρολιτικι Οικονομία, 
Τεχνικι Ρωλιςεων. Στο κετικό κφκλο ςπουδϊν δίνεται ζμφαςθ ςε 
μακιματα όπωσ Μακθματικά, Φυςικι, Χθμεία, Ρλθροφορικι. Σε 
όλουσ τουσ κφκλουσ διδάςκονται, μεταξφ άλλων Νζα Ελλθνικά, 
Ιςτορία, Αγγλικά. Το απολυτιριο των Εςπερινϊν Σχολείων είναι 
ιςότιμο με το απολυτιριο των θμεριςιων δθμόςιων ςχολείων και 
οι απόφοιτοί του μποροφν να φοιτιςουν ςε Ανϊτερεσ Σχολζσ ι 
Ρανεπιςτιμια. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι 

Απολυτιριο δθμόςιου εςπερινοφ ςχολείου 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Γωνία Κίμωνοσ και Θουκυδίδου, Ακρόπολθ, 1434 Λευκωςία  
Τθλζφωνο: 22 800631, Τθλεoμοιότυπο: 22 428268 

Ιςτοςελίδα: http://www.schools.ac.cy/esperina.html 
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1.3  Μζςθ Σεχνικι και Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ 

Τίτλοσ Δράςθσ 

1.3.α Προγράμματα Εςπερινών Σεχνικών χολών 

Υπεφκυνοσ Φορζασ 

Διεφκυνςθ Μζςθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ 

Διάρκεια  

Τζςςερα Χρόνια 

Ομάδα Στόχοσ  

Απόφοιτοι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κόςτοσ  ςυμμετοχισ 

Δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Τα προγράμματα ςπουδϊν που προςφζρονται είναι ιςοδφναμα με 
τα προγράμματα Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ τθσ 
πρωινισ κανονικισ φοίτθςθσ. Το αναλυτικό πρόγραμμα ςε κάκε 
κλάδο και ειδικότθτα είναι κοινό με το αναλυτικό πρόγραμμα του 
κάκε αντίςτοιχου κλάδου/ειδικότθτασ τθσ πρωινισ κανονικισ 
φοίτθςθσ, προςαρμοςμζνο όμωσ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και 
ανάγκεσ ενθλίκων μακθτϊν. Ρροςφζρονται επίςθσ υπθρεςίεσ από 
Κακθγθτζσ Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικισ Αγωγισ, μζςα ςτα 
πλαίςια τθσ Διά Βίου Κακοδιγθςθσ. 
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 Για το 2014 κα λειτουργιςουν οι πιο κάτω κλάδοι, εφόςον υπάρχει 
ικανοποιθτικόσ αρικμόσ ενδιαφερομζνων μακθτϊν για κάκε κλάδο: 

-Μθχανολογία. 

-Θλεκτρολογία. 

- Ρολιτικι Μθχανικι και Αρχιτεκτονικι. 

- Ξενοδοχειακζσ και Επιςιτιςτικζσ Τζχνεσ. 

- Δομικά Ζργα. 

 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Απολυτιριο ιςότιμο των Τεχνικϊν Σχολϊν. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Για Λευκωςία: Αντϊνθσ Θεοδϊρου (από τισ 17:30-20:30) 

Τθλ.: 22447359. 

Για Λεμεςό: Μαργαρίτα Μωυςι  

Τθλ: 22-806348. 

Ιςτοςελίδα: http://www.moec.gov.cy /mtee/index.html 
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Τίτλοσ Δράςθσ 

1.3.β Μεταλυκειακά Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και 
Κατάρτιςθσ (ΜΙΕΕΚ) 

Υπεφκυνοσ Φορζασ 

Διεφκυνςθ Μζςθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ. 

Διάρκεια 

Ζνα ι Δφο Χρόνια. 

Ομάδα Στόχοσ 

Απόφοιτοι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Κόςτοσ  ςυμμετοχισ 

Δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Τα ΜΙΕΕΚ προςφζρουν ςφγχρονα προγράμματα Σπουδϊν, τα οποία 
παρζχουν επιςτθμονικζσ, τεχνικζσ και επαγγελματικζσ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ και ταυτόχρονα χαρακτθρίηονται από ευελιξία και 
προςαρμοςτικότθτα προσ τισ ραγδαία επιτελοφμενεσ αλλαγζσ ςτθν 
οικονομία. Κφριοσ γνϊμονασ για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων 
είναι θ άμεςθ επαγγελματικι αποκατάςταςθ των ςπουδαςτϊν ςε 
κζςεισ ανϊτερου τεχνικοφ. Οι απόφοιτοι των ΜΙΕΕΚ κα είναι ςε 
κζςθ αν επικυμοφν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ, να φοιτιςουν 
ςε Ανϊτερα και Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα. Οι 
προςφερόμενοι κλάδοι είναι: 
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Απολυτιριο ιςότιμο των Τεχνικϊν Σχολϊν. 
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Για Λευκωςία: Αντϊνθσ Θεοδϊρου (από τισ 17:30-20:30) 
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Τίτλοσ Δράςθσ 

1.3.β Μεταλυκειακά Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και 
Κατάρτιςθσ (ΜΙΕΕΚ) 

Υπεφκυνοσ Φορζασ 

Διεφκυνςθ Μζςθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ. 

Διάρκεια 

Ζνα ι Δφο Χρόνια. 

Ομάδα Στόχοσ 

Απόφοιτοι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Κόςτοσ  ςυμμετοχισ 

Δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Τα ΜΙΕΕΚ προςφζρουν ςφγχρονα προγράμματα Σπουδϊν, τα οποία 
παρζχουν επιςτθμονικζσ, τεχνικζσ και επαγγελματικζσ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ και ταυτόχρονα χαρακτθρίηονται από ευελιξία και 
προςαρμοςτικότθτα προσ τισ ραγδαία επιτελοφμενεσ αλλαγζσ ςτθν 
οικονομία. Κφριοσ γνϊμονασ για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων 
είναι θ άμεςθ επαγγελματικι αποκατάςταςθ των ςπουδαςτϊν ςε 
κζςεισ ανϊτερου τεχνικοφ. Οι απόφοιτοι των ΜΙΕΕΚ κα είναι ςε 
κζςθ αν επικυμοφν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ, να φοιτιςουν 
ςε Ανϊτερα και Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα. Οι 
προςφερόμενοι κλάδοι είναι: 
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-Τεχνικόσ Δικτφων Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Επικοινωνιϊν. 

-Τεχνικόσ Θλεκτρομθχανολογικϊν Ψυκτικϊν Εγκαταςτάςεων ςτθ 
Βιομθχανία. 

-Τεχνικόσ Διαχείριςθσ Φυςικοφ Αερίου Βιομθχανικϊν και Οικιακϊν 
Εγκαταςτάςεων. 

-Τεχνικόσ Συγκόλλθςθσ Σωλθνϊςεων Διακίνθςθσ Αερίων και 
Βιομθχανικϊν Καταςκευϊν. 

-Ειδικόσ Αρτοποιόσ και Ηαχαροπλάςτθσ. 

-Τεχνικόσ Βιομθχανικϊν και Οικιακϊν Αυτοματιςμϊν. 

-Τεχνικόσ Εγκατάςταςθσ και Συντιρθςθσ Φωτοβολταϊκϊν 
Συςτθμάτων και Ανεμογεννθτριϊν. 

-Τεχνικόσ Βιολογικϊν Κθπευτικϊν Καλλιεργειϊν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Δίπλωμα Μεταλυκειακισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και 
Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Ελίνα Ραλλθκαρά  

Τθλ.: +357 22 800645 

Κυριάκοσ Κυριάκου 

Τθλ.: +357 22 800339 

Ιςτοςελίδα:  

http://www.moec.gov.cy/mtee/metalykeiaka-instituta.html 
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Τίτλοσ Δράςθσ 

1.3.γ Απογευματινά και Βραδινά Σμιματα Σεχνικών χολών 
Κφπρου 

Υπεφκυνοσ Φορζασ 

Διεφκυνςθ Μζςθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ. 

Διάρκεια 

Ζνα ι Τρία Χρόνια. 

Ομάδα Στόχοσ  

Απόφοιτοι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

€256.30/Επίπεδο Τεχνικοφ. 

€239.20/Επιμορφωτικά τριετοφσ διάρκειασ. 

 €153.78/Επιμορφωτικά μακιματα μονοετοφσ διάρκειασ. 

 €394.69/Ρροπαραςκευαςτικά μακιματα για τισ Ραγκφπριεσ 
Εξετάςεισ. 

€394.69/Ρροπαραςκευαςτικά μακιματα για τισ Εξετάςεισ τθσ 
Θλεκτρομθχανολογικισ Υπθρεςίασ.  

Για όλα τα προγράμματα καταβάλλεται επιπλζον ποςό €8.54 ωσ 
δικαίωμα εγγραφισ. 
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Σφντομθ Ρεριγραφι 

Τα απογευματινά και βραδινά τμιματα των Τεχνικϊν Σχολϊν 
ςκοπό ζχουν α. τθ ςυνεχι επιμόρφωςθ του τεχνικοφ προςωπικοφ 
ϊςτε να μπορεί να ανταποκρίνεται ςτισ νζεσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ 
εργαςίασ, β. τθν παροχι προπαραςκευαςτικϊν μακθμάτων για τισ 
Ραγκφπριεσ Εξετάςεισ και για άλλεσ εξωτερικζσ εξετάςεισ για τισ 
οποίεσ θ ειδικι προετοιμαςία κρίνεται ωσ αναγκαία. Τα Τριετι 
Ρρογράμματα ζχουν ωσ βάςθ τουσ τθν φλθ που περιλαμβάνεται 
ςτα αντίςτοιχα θμεριςια Ρρογράμματα των Τεχνικϊν Σχολϊν, 
κεωρθτικισ και Ρρακτικισ Κατεφκυνςθσ.  

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Για τα Τριετι Ρρογράμματα «Απολυτιριο Βραδινϊν Μακθμάτων 
Τεχνικισ Κατάρτιςθσ» και «Απολυτιριο Βραδινϊν Μακθμάτων 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ» και για τα Μονοετι Ρρογράμματα 
«Ριςτοποιθτικό Ραρακολοφκθςθσ». 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Σε όλεσ τισ Τεχνικζσ Σχολζσ  

Τθλ: +357 2247354/+357 25871402/+357 24821226/+357 
26306283/+357 23742880. 

Ιςτοςελίδα: http://www.moec.gov.cy/mtee/index.html  
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1.4  Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο  

Τίτλοσ Δράςθσ 

1.4.α εμινάρια για γονείσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο Κφπρου (ΡΙΚ) 

Διάρκεια 

Σε απογευματινό – βραδινό χρόνο ι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ κατά 
το χρόνο λειτουργίασ των ςχολείων. 

Ομάδα Στόχοσ 

Σφνδεςμοι Γονζων και Κθδεμόνων/Γονείσ μακθτϊν και μακθτριϊν. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Σφντομθ Ρεριγραφι 
Τα Ρρογράμματα Επιμόρφωςθσ του ΡΙΚ ςχεδιάηονται με βάςθ τισ 
προτεραιότθτεσ και τισ εμφάςεισ του Υπουργείου Ραιδείασ και 
Ρολιτιςμοφ, τισ ανάγκεσ των Διευκφνςεων του ΥΡΡ, τισ ανάγκεσ 
των ίδιων των εκπαιδευτικϊν, λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ τισ 
ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθν εκπαίδευςθ.  
 

Τα ςεμινάρια διεξάγονται από λειτουργοφσ του Τομζα 
Επιμόρφωςθσ του ΡΙΚ ςε απογευματινό – βραδινό χρόνο ι ςε 
κάποιεσ περιπτϊςεισ κατά το χρόνο λειτουργίασ των ςχολείων. Τα 
ςεμινάρια μπορεί να προςφζρονται υπό μορφι παρουςίαςθσ, με 
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ςυηιτθςθ και να περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ βιωματικοφ 
χαρακτιρα, ι μπορεί να διεξάγονται και μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ 
όπου γονείσ και παιδιά ζχουν τθν ευκαιρία να μοιραςτοφν  
κοινζσ εμπειρίεσ και βιϊματα τα οποία ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ 
επικοινωνία μεταξφ τουσ με δυνατότθτεσ επζκταςθσ.  
 
Κατά τθ ςχολικι χρονιά 2012-2013 προςφζρονται οι εξισ 
κεματικζσ περιοχζσ: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο, Διακρίςεισ και 
τρόποι Αντιμετϊπιςθσ, Δεξιότθτεσ Ηωισ, Ενθμζρωςθ γονζων ςε 
κζματα που αφοροφν τα Νζα Αναλυτικά Ρρογράμματα, 
Εκφοβιςτικι - Επικετικι Συμπεριφορά και τρόποι Αντιμετϊπιςθσ 
τθσ, Θετικι Γονεϊκότθτα και τεχνικζσ κετικισ αλλθλεπίδραςθσ ςτισ 
ςχζςεισ γονζων και παιδιϊν, Καλλιζργεια αξιϊν και ςτάςεων μζςα 
από κριτικι ςκζψθ, Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Ρρόλθψθ τθσ 
χριςθσ ουςιϊν εξάρτθςθσ (ςε ςυνεργαςία με το ΚΕΝΘΕΑ), 
Σεξουαλικι Αγωγι και Ραιδιά, Συναιςκθματικι Αγωγι, Υγιεινι 
Διατροφι. 
 
Το περιεχόμενο και θ μορφι του ςεμιναρίου εξειδικεφονται μετά 
τθν τελικι του ζγκριςθ. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι 

Ριςτοποιθτικό Ραρακολοφκθςθσ 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο Κφπρου, Tθλ.: 22402300, 22402387, 
22402331 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@cyearn.pi.ac.cy  

Ιςτοςελίδα: http://www.pi.ac.cy  
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2. Πανεπιςτιμιο Κφπρου 
Τίτλοσ Δράςθσ   

2.1 Προγράμματα Κζντρου Επιςτθμονικισ Επιμόρφωςθσ 
Αξιολόγθςθσ και Ανάπτυξθσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ   

Ρανεπιςτιμιο Κφπρου. 

Διάρκεια   

Ροικίλει- Ρρογράμματα από 1 μζρα μζχρι και 2 ζτθ. 

Ομάδα Στόχοσ   

Ενιλικεσ. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Ροικίλει- Αναλόγωσ διάρκειασ προγράμματοσ.  

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Για το 2013 προςφζρονται τα ακόλουκα προγράμματα:  

-Ρρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - Ραγκφπρια Συνεργατικι 
Συνομοςπονδία. 

- Ρρόγραμμα εκμάκθςθσ ρωςικισ, τουρκικισ και αρμζνικθσ 
γλϊςςασ. 

- Αγγλικά για ειδίκευςθ μθχανικϊν. 

- Σχολι ξεναγϊν. 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Οδθγόσ Ευκαιριών Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ προσ Ενιλικεσ 

26 

ςυηιτθςθ και να περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ βιωματικοφ 
χαρακτιρα, ι μπορεί να διεξάγονται και μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ 
όπου γονείσ και παιδιά ζχουν τθν ευκαιρία να μοιραςτοφν  
κοινζσ εμπειρίεσ και βιϊματα τα οποία ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ 
επικοινωνία μεταξφ τουσ με δυνατότθτεσ επζκταςθσ.  
 
Κατά τθ ςχολικι χρονιά 2012-2013 προςφζρονται οι εξισ 
κεματικζσ περιοχζσ: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο, Διακρίςεισ και 
τρόποι Αντιμετϊπιςθσ, Δεξιότθτεσ Ηωισ, Ενθμζρωςθ γονζων ςε 
κζματα που αφοροφν τα Νζα Αναλυτικά Ρρογράμματα, 
Εκφοβιςτικι - Επικετικι Συμπεριφορά και τρόποι Αντιμετϊπιςθσ 
τθσ, Θετικι Γονεϊκότθτα και τεχνικζσ κετικισ αλλθλεπίδραςθσ ςτισ 
ςχζςεισ γονζων και παιδιϊν, Καλλιζργεια αξιϊν και ςτάςεων μζςα 
από κριτικι ςκζψθ, Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Ρρόλθψθ τθσ 
χριςθσ ουςιϊν εξάρτθςθσ (ςε ςυνεργαςία με το ΚΕΝΘΕΑ), 
Σεξουαλικι Αγωγι και Ραιδιά, Συναιςκθματικι Αγωγι, Υγιεινι 
Διατροφι. 
 
Το περιεχόμενο και θ μορφι του ςεμιναρίου εξειδικεφονται μετά 
τθν τελικι του ζγκριςθ. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι 

Ριςτοποιθτικό Ραρακολοφκθςθσ 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο Κφπρου, Tθλ.: 22402300, 22402387, 
22402331 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@cyearn.pi.ac.cy  

Ιςτοςελίδα: http://www.pi.ac.cy  

 

Οδθγόσ Ευκαιριών Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ προσ Ενιλικεσ 

27 

2. Πανεπιςτιμιο Κφπρου 
Τίτλοσ Δράςθσ   

2.1 Προγράμματα Κζντρου Επιςτθμονικισ Επιμόρφωςθσ 
Αξιολόγθςθσ και Ανάπτυξθσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ   

Ρανεπιςτιμιο Κφπρου. 

Διάρκεια   

Ροικίλει- Ρρογράμματα από 1 μζρα μζχρι και 2 ζτθ. 

Ομάδα Στόχοσ   

Ενιλικεσ. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Ροικίλει- Αναλόγωσ διάρκειασ προγράμματοσ.  

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Για το 2013 προςφζρονται τα ακόλουκα προγράμματα:  

-Ρρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - Ραγκφπρια Συνεργατικι 
Συνομοςπονδία. 

- Ρρόγραμμα εκμάκθςθσ ρωςικισ, τουρκικισ και αρμζνικθσ 
γλϊςςασ. 

- Αγγλικά για ειδίκευςθ μθχανικϊν. 

- Σχολι ξεναγϊν. 
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- Train the trainer course & International train the trainer course - 
World Federation of tourist Guide Association. 

- Αναπτφςςοντασ τθν επαγγελματία γυναίκα.  
 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Ραρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Αβρααμίδου Χριςτίνα 

Τθλ. +357  22894148 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  avraamidou.christina@ucy.ac.cy  

Ιςτοςελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/kepeaa/el-GR/HOME.aspx  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

2.2 Προγράμματα Ελεφκερου Πανεπιςτθμίου  

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Ρανεπιςτιμιο Κφπρου. Το Ελεφκερο Ρανεπιςτιμιο λειτουργεί ςτισ 
ακόλουκεσ περιοχζσ και με τισ αντίςτοιχεσ ςυνεργαςίεσ: 

 Τθλλυρίασ ςτον Κάτω Ρφργο ςε ςυνεργαςία με τθν Ιερά 
Μθτρόπολθ Κφκκου και Τθλλυρίασ και το Κοινοτικό 
Συμβοφλιο Κάτω Ρφργου. 

 Ηθνϊνειο ςτθ Λάρνακα ςε ςυνεργαςία με το Διμο 
Λάρνακασ,  τθν Ρροοδευτικι Κίνθςθ Λάρνακασ και το ΙΚ. 

 Σαλαμίνιο Αμμοχϊςτου ςτο Ραραλίμνι ςε ςυνεργαςία με 
τθν Ιερά Μθτρόπολθ Κωνςταντίασ-Αμμοχϊςτου.  

 Ελεφκερο Ρανεπιςτιμιο ςτθν Ομογζνεια του Λονδίνου ςε 
ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Κυπριακι Αδελφότθτα 
Θνωμζνου Βαςιλείου. 

 Ιεροκιπειον ςτθν Ράφο ςε ςυνεργαςία με το Διμο 
Γεροςκιπου και το άδιο Ράφοσ 93.7. 

 Διμου Αμμοχϊςτου ςτθ Λεμεςό ςε ςυνεργαςία με το Διμο 
Αμμοχϊςτου, το ΤΕΡΑΚ και τον αδιοτθλεοπτικό  Στακμό 
Capital. 

 Κατεχόμενων Διμων Επαρχίασ Κερφνειασ (Κερφνεια, 
Λάπθκοσ, Καραβάσ) ςε ςυνεργαςία με τθν Ιερά Μθτρόπολθ 
Κερφνειασ. 
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- Train the trainer course & International train the trainer course - 
World Federation of tourist Guide Association. 

- Αναπτφςςοντασ τθν επαγγελματία γυναίκα.  
 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Ραρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Αβρααμίδου Χριςτίνα 

Τθλ. +357  22894148 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  avraamidou.christina@ucy.ac.cy  

Ιςτοςελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/kepeaa/el-GR/HOME.aspx  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

2.2 Προγράμματα Ελεφκερου Πανεπιςτθμίου  

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Ρανεπιςτιμιο Κφπρου. Το Ελεφκερο Ρανεπιςτιμιο λειτουργεί ςτισ 
ακόλουκεσ περιοχζσ και με τισ αντίςτοιχεσ ςυνεργαςίεσ: 

 Τθλλυρίασ ςτον Κάτω Ρφργο ςε ςυνεργαςία με τθν Ιερά 
Μθτρόπολθ Κφκκου και Τθλλυρίασ και το Κοινοτικό 
Συμβοφλιο Κάτω Ρφργου. 

 Ηθνϊνειο ςτθ Λάρνακα ςε ςυνεργαςία με το Διμο 
Λάρνακασ,  τθν Ρροοδευτικι Κίνθςθ Λάρνακασ και το ΙΚ. 

 Σαλαμίνιο Αμμοχϊςτου ςτο Ραραλίμνι ςε ςυνεργαςία με 
τθν Ιερά Μθτρόπολθ Κωνςταντίασ-Αμμοχϊςτου.  

 Ελεφκερο Ρανεπιςτιμιο ςτθν Ομογζνεια του Λονδίνου ςε 
ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Κυπριακι Αδελφότθτα 
Θνωμζνου Βαςιλείου. 

 Ιεροκιπειον ςτθν Ράφο ςε ςυνεργαςία με το Διμο 
Γεροςκιπου και το άδιο Ράφοσ 93.7. 

 Διμου Αμμοχϊςτου ςτθ Λεμεςό ςε ςυνεργαςία με το Διμο 
Αμμοχϊςτου, το ΤΕΡΑΚ και τον αδιοτθλεοπτικό  Στακμό 
Capital. 

 Κατεχόμενων Διμων Επαρχίασ Κερφνειασ (Κερφνεια, 
Λάπθκοσ, Καραβάσ) ςε ςυνεργαςία με τθν Ιερά Μθτρόπολθ 
Κερφνειασ. 
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Διάρκεια  

Ζναρξθ 5 Οκτωβρίου – Λιξθ 31 Μαΐου. 

Ομάδα Στόχοσ  

Ολόκλθρθ θ κυπριακι κοινωνία. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Τα Ελεφκερα Ρανεπιςτιμια είναι ζνασ κοινωνικόσ και  πολιτιςτικόσ 
κεςμόσ που διοργανϊνεται από το Ρανεπιςτιμιο Κφπρου ςε 
ςυνεργαςία με Διμουσ, Κοινότθτεσ και άλλουσ κοινωνικοφσ και 
πολιτιςτικοφσ φορείσ. Ρρόκειται για ζνα κεςμό που δίνει τθ 
δυνατότθτα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςε επίκαιρα και διαχρονικά 
κζματα. Τα Ελεφκερα Ρανεπιςτιμια ζχουν κακιερωκεί ςτθ 
ςυνείδθςθ τθσ κοινωνίασ ωσ ςχολεία διά βίου μάκθςθσ και ωσ μζςο 
πρόςβαςθσ ςτο ζργο και τθν ζρευνα που διεξάγεται. 
Αναπτφςςονται προβλθματιςμοί, δθμιουργοφνται νζεσ ιδζεσ και 
επιτυγχάνεται θ πνευματικι εγριγορςθ των πολιτϊν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Ραρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Γραφείο Εκδθλϊςεων, Τθλ: +357 22 894305 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: events@ucy.ac.cy 

Ιςτοςελίδα: ww.ucy.ac.cy/goto/pure/gr/eleftherapanepistimia.aspx 
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Τίτλοσ Δράςθσ  

2.3 Πρόγραμμα Εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλώςςασ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Ρανεπιςτιμιο Κφπρου – Σχολείο Ελλθνικισ Γλϊςςασ. 

Διάρκεια Ρρογραμμάτων  

α) Εντατικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα προςφζρεται δφο φορζσ το 
χρόνο (Σεπτζμβριο και Ιανουάριο) και ζχει διάρκεια 13 εβδομάδεσ 
(5 φορζσ τθν εβδομάδα - 3 διδακτικζσ ενότθτεσ τθν θμζρα, 
ςυνολικι διάρκεια 195 ϊρεσ). 

β)  Μθ εντατικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα προςφζρεται μια φορά 
το χρόνο (Σεπτζμβριο) και ζχει διάρκεια 26 εβδομάδεσ (2 φορζσ τθν 
εβδομάδα - 3 διδακτικζσ ενότθτεσ τθν θμζρα, ςυνολικι διάρκεια 
156 ϊρεσ).   

γ) Εντατικό κερινό πρόγραμμα: Το κερινό πρόγραμμα προςφζρεται 
Αφγουςτο με διάρκεια 4 εβδομάδεσ (τα μακιματα είναι 
κακθμερινά - 5 διδακτικζσ ενότθτεσ τθν θμζρα, με ςυνολικι 
διάρκεια 100 ϊρεσ). 

Ομάδα Στόχοσ  

Αλλόγλωςςοι. 

Κόςτοσ  ςυμμετοχισ 

α) Εντατικό προγράμματα: 500 ευρϊ. 

β) Μθ εντατικό πρόγραμμα:  500 ευρϊ. 

γ) Εντατικό κερινό πρόγραμμα: 250 ευρϊ. 
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Διάρκεια  

Ζναρξθ 5 Οκτωβρίου – Λιξθ 31 Μαΐου. 

Ομάδα Στόχοσ  

Ολόκλθρθ θ κυπριακι κοινωνία. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Τα Ελεφκερα Ρανεπιςτιμια είναι ζνασ κοινωνικόσ και  πολιτιςτικόσ 
κεςμόσ που διοργανϊνεται από το Ρανεπιςτιμιο Κφπρου ςε 
ςυνεργαςία με Διμουσ, Κοινότθτεσ και άλλουσ κοινωνικοφσ και 
πολιτιςτικοφσ φορείσ. Ρρόκειται για ζνα κεςμό που δίνει τθ 
δυνατότθτα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςε επίκαιρα και διαχρονικά 
κζματα. Τα Ελεφκερα Ρανεπιςτιμια ζχουν κακιερωκεί ςτθ 
ςυνείδθςθ τθσ κοινωνίασ ωσ ςχολεία διά βίου μάκθςθσ και ωσ μζςο 
πρόςβαςθσ ςτο ζργο και τθν ζρευνα που διεξάγεται. 
Αναπτφςςονται προβλθματιςμοί, δθμιουργοφνται νζεσ ιδζεσ και 
επιτυγχάνεται θ πνευματικι εγριγορςθ των πολιτϊν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Ραρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Γραφείο Εκδθλϊςεων, Τθλ: +357 22 894305 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: events@ucy.ac.cy 

Ιςτοςελίδα: ww.ucy.ac.cy/goto/pure/gr/eleftherapanepistimia.aspx 
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Τίτλοσ Δράςθσ  

2.3 Πρόγραμμα Εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλώςςασ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Ρανεπιςτιμιο Κφπρου – Σχολείο Ελλθνικισ Γλϊςςασ. 

Διάρκεια Ρρογραμμάτων  

α) Εντατικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα προςφζρεται δφο φορζσ το 
χρόνο (Σεπτζμβριο και Ιανουάριο) και ζχει διάρκεια 13 εβδομάδεσ 
(5 φορζσ τθν εβδομάδα - 3 διδακτικζσ ενότθτεσ τθν θμζρα, 
ςυνολικι διάρκεια 195 ϊρεσ). 

β)  Μθ εντατικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα προςφζρεται μια φορά 
το χρόνο (Σεπτζμβριο) και ζχει διάρκεια 26 εβδομάδεσ (2 φορζσ τθν 
εβδομάδα - 3 διδακτικζσ ενότθτεσ τθν θμζρα, ςυνολικι διάρκεια 
156 ϊρεσ).   

γ) Εντατικό κερινό πρόγραμμα: Το κερινό πρόγραμμα προςφζρεται 
Αφγουςτο με διάρκεια 4 εβδομάδεσ (τα μακιματα είναι 
κακθμερινά - 5 διδακτικζσ ενότθτεσ τθν θμζρα, με ςυνολικι 
διάρκεια 100 ϊρεσ). 

Ομάδα Στόχοσ  

Αλλόγλωςςοι. 

Κόςτοσ  ςυμμετοχισ 

α) Εντατικό προγράμματα: 500 ευρϊ. 

β) Μθ εντατικό πρόγραμμα:  500 ευρϊ. 

γ) Εντατικό κερινό πρόγραμμα: 250 ευρϊ. 
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Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοι του Σχολείου Ελλθνικισ Γλϊςςασ (ΣEΓ) είναι να προςφζρει 
διαφοροποιθμζνα προγράμματα εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ που να 
προςαρμόηονται ςτισ ιδιαίτερεσ  ανάγκεσ των ωφελοφμενων και να 
παρζχει υψθλισ ποιότθτασ διδαςκαλία εφαρμόηοντασ ςφγχρονεσ 
μεκόδουσ εκμάκθςθσ των γλωςςϊν και αξιοποιϊντασ τισ 
ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ. Θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ που ακολουκείται 
από το ΣΕΓ βαςίηεται ςτθν επικοινωνιακι προςζγγιςθ, με ςτόχο οι 
ςπουδαςτζσ να κατακτιςουν τισ δεξιότθτεσ που χρειάηονται για να 
εκφραςτοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςε διαφορετικζσ περιςτάςεισ 
και ποικίλα επίπεδα επικοινωνίασ. Ρροςφζρονται τζςςερα επίπεδα 
διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ: αρχικό, ενδιάμεςο, προχωρθμζνο και 
ανϊτερο. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Στο τζλοσ κάκε προγράμματοσ παρζχεται πιςτοποιθτικό ςε όςουσ 
ςπουδαςτζσ  παρακολοφκθςαν ςυςτθματικά τα μακιματα και 
ολοκλιρωςαν με επιτυχία τθ γραπτι και τθν προφορικι εξζταςθ.  

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Ρανεπιςτιμιο Κφπρου, Σχολείο Ελλθνικισ Γλϊςςασ 

Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωςία, Κφπροσ, Τθλζφωνο: +357 22892028 

Τθλεομοιότυπο: +357 22895066 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: smgreek@ucy.ac.cy 

Ιςτοςελίδα: http://www.ucy.ac.cy/smg  
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Τίτλοσ Δράςθσ                             

2.4 Προγράμματα Αγγλικών για εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ 
(Αρχιτζκτονεσ/Μθχανολόγουσ Μθχανικοφσ/ Θλεκτρολόγουσ 
Μθχανικοφσ/ Πολιτικοφσ Μθχανικοφσ) 

Υπεφκυνοσ Φορζασ                    

Κζντρο Γλωςςϊν Ρανεπιςτθμίου Κφπρου και Κζντρο Επιςτθμονικισ 
Επιμόρφωςθσ, Αξιολόγθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΚΕΡΕΑΑ) 

Διάρκεια                                     

50 ϊρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ                           

Εκμάκθςθ τθσ χριςθσ τθσ Αγγλικισ για ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςε 
ςυγκεκριμζνο πεδίο δράςθσ. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

€400. 

Σφντομθ Ρεριγραφι              

Το πρόγραμμα εςτιάηεται ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ 
ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πεδίο δράςθσ όπωσ θ πολιτικι μθχανικι, 
μθχανολογικι μθχανικι, θλεκτρολογικι μθχανικι κακϊσ και 
αρχιτεκτονικι. Τα μακιματα αυτά επικεντρϊνονται ςτθν ανάπτυξθ 
γλωςςικϊν γνϊςεων που απαιτοφνται για τθν επιτυχία ςτθν 
εργαςία των ςυμμετεχόντων.  Ζμφαςθ δίνεται ςτθν εκμάκθςθ 
δομϊν   και λεξιλογίου για τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου πεδίου 
γνϊςθσ που επιλζγεται. Ζτςι επιτυγχάνεται θ α) χριςθ κατάλλθλου 
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Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοι του Σχολείου Ελλθνικισ Γλϊςςασ (ΣEΓ) είναι να προςφζρει 
διαφοροποιθμζνα προγράμματα εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ που να 
προςαρμόηονται ςτισ ιδιαίτερεσ  ανάγκεσ των ωφελοφμενων και να 
παρζχει υψθλισ ποιότθτασ διδαςκαλία εφαρμόηοντασ ςφγχρονεσ 
μεκόδουσ εκμάκθςθσ των γλωςςϊν και αξιοποιϊντασ τισ 
ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ. Θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ που ακολουκείται 
από το ΣΕΓ βαςίηεται ςτθν επικοινωνιακι προςζγγιςθ, με ςτόχο οι 
ςπουδαςτζσ να κατακτιςουν τισ δεξιότθτεσ που χρειάηονται για να 
εκφραςτοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςε διαφορετικζσ περιςτάςεισ 
και ποικίλα επίπεδα επικοινωνίασ. Ρροςφζρονται τζςςερα επίπεδα 
διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ: αρχικό, ενδιάμεςο, προχωρθμζνο και 
ανϊτερο. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Στο τζλοσ κάκε προγράμματοσ παρζχεται πιςτοποιθτικό ςε όςουσ 
ςπουδαςτζσ  παρακολοφκθςαν ςυςτθματικά τα μακιματα και 
ολοκλιρωςαν με επιτυχία τθ γραπτι και τθν προφορικι εξζταςθ.  

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Ρανεπιςτιμιο Κφπρου, Σχολείο Ελλθνικισ Γλϊςςασ 

Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωςία, Κφπροσ, Τθλζφωνο: +357 22892028 

Τθλεομοιότυπο: +357 22895066 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: smgreek@ucy.ac.cy 

Ιςτοςελίδα: http://www.ucy.ac.cy/smg  
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2.4 Προγράμματα Αγγλικών για εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ 
(Αρχιτζκτονεσ/Μθχανολόγουσ Μθχανικοφσ/ Θλεκτρολόγουσ 
Μθχανικοφσ/ Πολιτικοφσ Μθχανικοφσ) 

Υπεφκυνοσ Φορζασ                    

Κζντρο Γλωςςϊν Ρανεπιςτθμίου Κφπρου και Κζντρο Επιςτθμονικισ 
Επιμόρφωςθσ, Αξιολόγθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΚΕΡΕΑΑ) 

Διάρκεια                                     

50 ϊρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ                           

Εκμάκθςθ τθσ χριςθσ τθσ Αγγλικισ για ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςε 
ςυγκεκριμζνο πεδίο δράςθσ. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

€400. 

Σφντομθ Ρεριγραφι              

Το πρόγραμμα εςτιάηεται ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ 
ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πεδίο δράςθσ όπωσ θ πολιτικι μθχανικι, 
μθχανολογικι μθχανικι, θλεκτρολογικι μθχανικι κακϊσ και 
αρχιτεκτονικι. Τα μακιματα αυτά επικεντρϊνονται ςτθν ανάπτυξθ 
γλωςςικϊν γνϊςεων που απαιτοφνται για τθν επιτυχία ςτθν 
εργαςία των ςυμμετεχόντων.  Ζμφαςθ δίνεται ςτθν εκμάκθςθ 
δομϊν   και λεξιλογίου για τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου πεδίου 
γνϊςθσ που επιλζγεται. Ζτςι επιτυγχάνεται θ α) χριςθ κατάλλθλου 
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ςτυλ και τόνου για επαγγελματικι πεικαρχία, β) δόμθςθ του 
αγγλικοφ λεξιλογίου για αποτελεςματικό γράψιμο, γ) ενίςχυςθ τθσ 
παραγωγικότθτασ, εργαςιακισ απόδοςθσ και αυτοπεποίκθςθσ. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Οι εγγραφζσ γίνονται μζςω ΚΕΡΕΑΑ, ςτο τθλζφωνο 22 89 4151 ι 
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: kepeaa@ucy.ac.cy   

Ιςτοςελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/langce/el-GR/HOME.aspx  
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Τίτλοσ Δράςθσ                             

2.5 Εργαςτιρια για Αγγλικά για Επιχειριςεισ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ                    

Κζντρο Γλωςςϊν Ρανεπιςτθμίου Κφπρου και Κζντρο Επιςτθμονικισ 
Επιμόρφωςθσ, Αξιολόγθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΚΕΡΕΑΑ). 

Διάρκεια                                     

10 ϊρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ                           

Εκμάκθςθ τθσ χριςθσ τθσ Αγγλικισ για επικοινωνία ςτον 
επιχειρθματικό χϊρο. 

Κόςτοσ   ςυμμετοχισ           

€100. 

Σφντομθ Ρεριγραφι              

Το εργαςτιρι αυτό ζχει ςχεδιαςτεί για επαγγελματίεσ ςτον 
επιχειρθματικό κόςμο που ομιλοφν τθν αγγλικι ωσ δεφτερθ 
γλϊςςα.  Μζςα ςε διάςτθμα 10 ωρϊν κα βελτιϊςετε τθν ικανότθτα 
ςασ να γράφετε ςτα αγγλικά, τθν προφορικι ςασ επικοινωνία, 
κακϊσ και τθ βελτίωςθ τθσ αντίλθψθσ κειμζνων. Θ ςωςτι γραπτι 
επικοινωνία ςτον επαγγελματικό χϊρο είναι μζγιςτθσ ςθμαςίασ για 
τθν επιτυχία ςασ. Το πρόγραμμα αυτό εςτιάηει ςτισ απαιτιςεισ των 
γραπτϊν κειμζνων που προωκοφνται με ςθμειϊματα, επιςτολζσ, 
προτάςεισ, προςφορζσ και τεχνικζσ αναφορζσ.   
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ςτυλ και τόνου για επαγγελματικι πεικαρχία, β) δόμθςθ του 
αγγλικοφ λεξιλογίου για αποτελεςματικό γράψιμο, γ) ενίςχυςθ τθσ 
παραγωγικότθτασ, εργαςιακισ απόδοςθσ και αυτοπεποίκθςθσ. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Οι εγγραφζσ γίνονται μζςω ΚΕΡΕΑΑ, ςτο τθλζφωνο 22 89 4151 ι 
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: kepeaa@ucy.ac.cy   

Ιςτοςελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/langce/el-GR/HOME.aspx  
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2.5 Εργαςτιρια για Αγγλικά για Επιχειριςεισ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ                    

Κζντρο Γλωςςϊν Ρανεπιςτθμίου Κφπρου και Κζντρο Επιςτθμονικισ 
Επιμόρφωςθσ, Αξιολόγθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΚΕΡΕΑΑ). 

Διάρκεια                                     

10 ϊρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ                           

Εκμάκθςθ τθσ χριςθσ τθσ Αγγλικισ για επικοινωνία ςτον 
επιχειρθματικό χϊρο. 

Κόςτοσ   ςυμμετοχισ           

€100. 

Σφντομθ Ρεριγραφι              

Το εργαςτιρι αυτό ζχει ςχεδιαςτεί για επαγγελματίεσ ςτον 
επιχειρθματικό κόςμο που ομιλοφν τθν αγγλικι ωσ δεφτερθ 
γλϊςςα.  Μζςα ςε διάςτθμα 10 ωρϊν κα βελτιϊςετε τθν ικανότθτα 
ςασ να γράφετε ςτα αγγλικά, τθν προφορικι ςασ επικοινωνία, 
κακϊσ και τθ βελτίωςθ τθσ αντίλθψθσ κειμζνων. Θ ςωςτι γραπτι 
επικοινωνία ςτον επαγγελματικό χϊρο είναι μζγιςτθσ ςθμαςίασ για 
τθν επιτυχία ςασ. Το πρόγραμμα αυτό εςτιάηει ςτισ απαιτιςεισ των 
γραπτϊν κειμζνων που προωκοφνται με ςθμειϊματα, επιςτολζσ, 
προτάςεισ, προςφορζσ και τεχνικζσ αναφορζσ.   
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Σε περίπτωςθ που ενδιαφζρεςτε για ενδοεπιχειρθςιακό 
πρόγραμμα, τότε το υλικό προςαρμόηεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ 
τθσ εταιρείασ ςασ. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι 

Ριςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Οι εγγραφζσ γίνονται μζςω ΚΕΡΕΑΑ, ςτο τθλζφωνο 22 89 4151 ι 
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: kepeaa@ucy.ac.cy  

Ιςτοςελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/langce/el-GR/HOME.aspx  
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2.6 Ρωςικά για Ενιλικεσ και Επιχειρθματίεσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ                    

Κζντρο Γλωςςϊν Ρανεπιςτθμίου Κφπρου και Κζντρο Επιςτθμονικισ 
Επιμόρφωςθσ, Αξιολόγθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΚΕΡΕΑΑ). 

Διάρκεια                                     

120 ϊρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ                          

Εκμάκθςθ τθσ ωςικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε επίπεδο Α1. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ             

€840. 

Σφντομθ Ρεριγραφι              

Το πρόγραμμα δίνει ζμφαςθ ςτθν πρακτικι εφαρμογι και χριςθ 
τθσ γλϊςςασ ςε ςχζςθ με τθν κακθμερινι ηωι ςτον κόςμο. 
Χρθςιμοποιϊντασ επικοινωνιακι μεκοδολογία, και με τθν επιτυχι 
ςυμπλιρωςθ του προγράμματοσ, ςτο πρϊτο μζροσ του Α1 
ενςωματϊνονται πλθροφορίεσ για το πϊσ να παρουςιάςεισ τον 
εαυτό ςου, χαιρετιςμοφ, κζματα άμεςα ςυνυφαςμζνα με τθ 
γνωριμία των πελατϊν ςασ και πϊσ να βοθκιςετε τουσ πελάτεσ ςασ 
να ςασ γνωρίςουν. Οι ςυμμετζχοντεσ κα αποκτιςουν τα 
απαραίτθτα γλωςςικά προςόντα για να λάβουν μζροσ ςε μικρζσ 
ςυηθτιςεισ ςχετικά με τθν κακθμερινι και επαγγελματικι ηωι. 
Επίςθσ κα μάκουν πωσ το να διαβάηουν ςτθ ρωςικι, να διευκετοφν 
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Σε περίπτωςθ που ενδιαφζρεςτε για ενδοεπιχειρθςιακό 
πρόγραμμα, τότε το υλικό προςαρμόηεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ 
τθσ εταιρείασ ςασ. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι 

Ριςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Οι εγγραφζσ γίνονται μζςω ΚΕΡΕΑΑ, ςτο τθλζφωνο 22 89 4151 ι 
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: kepeaa@ucy.ac.cy  

Ιςτοςελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/langce/el-GR/HOME.aspx  
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2.6 Ρωςικά για Ενιλικεσ και Επιχειρθματίεσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ                    

Κζντρο Γλωςςϊν Ρανεπιςτθμίου Κφπρου και Κζντρο Επιςτθμονικισ 
Επιμόρφωςθσ, Αξιολόγθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΚΕΡΕΑΑ). 

Διάρκεια                                     

120 ϊρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ                          

Εκμάκθςθ τθσ ωςικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε επίπεδο Α1. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ             

€840. 

Σφντομθ Ρεριγραφι              

Το πρόγραμμα δίνει ζμφαςθ ςτθν πρακτικι εφαρμογι και χριςθ 
τθσ γλϊςςασ ςε ςχζςθ με τθν κακθμερινι ηωι ςτον κόςμο. 
Χρθςιμοποιϊντασ επικοινωνιακι μεκοδολογία, και με τθν επιτυχι 
ςυμπλιρωςθ του προγράμματοσ, ςτο πρϊτο μζροσ του Α1 
ενςωματϊνονται πλθροφορίεσ για το πϊσ να παρουςιάςεισ τον 
εαυτό ςου, χαιρετιςμοφ, κζματα άμεςα ςυνυφαςμζνα με τθ 
γνωριμία των πελατϊν ςασ και πϊσ να βοθκιςετε τουσ πελάτεσ ςασ 
να ςασ γνωρίςουν. Οι ςυμμετζχοντεσ κα αποκτιςουν τα 
απαραίτθτα γλωςςικά προςόντα για να λάβουν μζροσ ςε μικρζσ 
ςυηθτιςεισ ςχετικά με τθν κακθμερινι και επαγγελματικι ηωι. 
Επίςθσ κα μάκουν πωσ το να διαβάηουν ςτθ ρωςικι, να διευκετοφν 
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ραντεβοφ, να προγραμματίηουν ςυναντιςεισ, πϊσ να κάνουν 
τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ όπωσ το να ανοίξουν τρεχοφμενο ατομικό ι 
εταιρικό λογαριαςμό. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι 

Ριςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Οι εγγραφζσ γίνονται μζςω ΚΕΡΕΑΑ, ςτο τθλζφωνο 22 89 4151 ι 
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: kepeaa@ucy.ac.cy .   

Ιςτοςελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/langce/el-GR/HOME.aspx  
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2.7 Μακιματα Εκμάκθςθσ Σουρκικισ Γλώςςασ για ενιλικεσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ                    

Κζντρο Γλωςςϊν Ρανεπιςτθμίου Κφπρου και Κζντρο Επιςτθμονικισ 
Επιμόρφωςθσ, Αξιολόγθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΚΕΡΕΑΑ) 

Διάρκεια                                     

120 ϊρεσ 

Ομάδα Στόχοσ                          

Εκμάκθςθ τθσ Τουρκικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε επίπεδο αρχαρίων 
Α1. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ              

€840. 

Σφντομθ Ρεριγραφι              

Το πρόγραμμα δίνει ζμφαςθ ςτθν πρακτικι εφαρμογι και χριςθ 
τθσ γλϊςςασ ςε ςχζςθ με τθν κακθμερινι ηωι ςτον κόςμο.  
Χρθςιμοποιϊντασ επικοινωνιακι μεκοδολογία, και με τθν επιτυχι 
ςυμπλιρωςθ του προγράμματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν 
καλφψει ςε ςθμαντικό βακμό το επίπεδο Α1 και κα μποροφν να 
λειτουργοφν ςε επίπεδο Α2 του Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου για 
ξζνεσ γλϊςςεσ.   
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ραντεβοφ, να προγραμματίηουν ςυναντιςεισ, πϊσ να κάνουν 
τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ όπωσ το να ανοίξουν τρεχοφμενο ατομικό ι 
εταιρικό λογαριαςμό. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι 

Ριςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Οι εγγραφζσ γίνονται μζςω ΚΕΡΕΑΑ, ςτο τθλζφωνο 22 89 4151 ι 
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: kepeaa@ucy.ac.cy .   

Ιςτοςελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/langce/el-GR/HOME.aspx  
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2.7 Μακιματα Εκμάκθςθσ Σουρκικισ Γλώςςασ για ενιλικεσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ                    

Κζντρο Γλωςςϊν Ρανεπιςτθμίου Κφπρου και Κζντρο Επιςτθμονικισ 
Επιμόρφωςθσ, Αξιολόγθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΚΕΡΕΑΑ) 

Διάρκεια                                     

120 ϊρεσ 

Ομάδα Στόχοσ                          

Εκμάκθςθ τθσ Τουρκικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε επίπεδο αρχαρίων 
Α1. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ              

€840. 

Σφντομθ Ρεριγραφι              

Το πρόγραμμα δίνει ζμφαςθ ςτθν πρακτικι εφαρμογι και χριςθ 
τθσ γλϊςςασ ςε ςχζςθ με τθν κακθμερινι ηωι ςτον κόςμο.  
Χρθςιμοποιϊντασ επικοινωνιακι μεκοδολογία, και με τθν επιτυχι 
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Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία    

Οι εγγραφζσ γίνονται μζςω ΚΕΡΕΑΑ, ςτο τθλζφωνο 22 89 4151 ι 
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: kepeaa@ucy.ac.cy  .   

Ιςτοςελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/langce/el-GR/HOME.aspx  
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Τίτλοσ Δράςθσ                             

2.8 Μακιματα Εκμάκθςθσ Σουρκικισ Γλώςςασ για ενιλικεσ με  
εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ (Ιατρικό- Παραϊατρικό Προςωπικό) 

Υπεφκυνοσ Φορζασ                    

Κζντρο Γλωςςϊν Ρανεπιςτθμίου Κφπρου και Κζντρο Επιςτθμονικισ 
Επιμόρφωςθσ, Αξιολόγθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΚΕΡΕΑΑ). 

Διάρκεια                                      

50 ϊρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ                          

Εκμάκθςθ τθσ Τουρκικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε επίπεδο αρχαρίων 
Α1. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ              

€400. 

Σφντομθ Ρεριγραφι              

Αυτό το πρόγραμμα είναι δομθμζνο για να καλφπτει τισ ανάγκεσ 
των ατόμων που εργάηονται ςτον ιατρικό χώρο και χρειάηεται να 
επικοινωνοφν ςε κακθμερινι βάςθ με τουρκοκφπριουσ αςκενείσ. 
Είναι ςχεδιαςμζνο κυρίωσ να αναπτφξει τισ ικανότθτεσ των χρθςτϊν 
ςτθν ομιλία, αντίληψη και κατανόηση και επικεντρϊνεται ςτθν 
ανάπτυξθ των επικοινωνιακϊν ικανοτιτων τουσ. Με τθν επιτυχι 
ςυμπλιρωςθ των μακθμάτων, οι ςυμμετζχοντεσ κα μποροφν να 
επικοινωνοφν πλθροφορίεσ για τουσ αςκενείσ τουσ και κα μποροφν 
να καταλαβαίνουν τισ ανάγκεσ τουσ.  Το πρόγραμμα δίνει ζμφαςθ 
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Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία    

Οι εγγραφζσ γίνονται μζςω ΚΕΡΕΑΑ, ςτο τθλζφωνο 22 89 4151 ι 
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: kepeaa@ucy.ac.cy  .   

Ιςτοςελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/langce/el-GR/HOME.aspx  
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ςτθν πρακτικι κακθμερινι εφαρμογι χριςθσ τθσ γλϊςςασ ςε 
ςχζςθ με τθν κακθμερινι ηωι. Με τθ χριςθ επικοινωνιακισ 
μεκοδολογίασ, το πρόγραμμα προςφζρει ομαδικι ςυηιτθςθ, 
ακρόαςθ, αντίλθψθ και ςυμμετοχι ςε ςυηθτιςεισ (role-plays). 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία    

Οι εγγραφζσ γίνονται μζςω ΚΕΡΕΑΑ, ςτο τθλζφωνο 22 89 4151 ι 
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: kepeaa@ucy.ac.cy   

Ιςτοςελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/langce/el-GR/HOME.aspx  
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Τίτλοσ Δράςθσ                             

2.9 Πρόγραμμα για Επαγγελματικι Μετάφραςθ Εγγράφων ςε 
Ρωςικά-Αγγλικά 

Υπεφκυνοσ Φορζασ                   

Κζντρο Γλωςςϊν Ρανεπιςτθμίου Κφπρου και Κζντρο Επιςτθμονικισ 
Επιμόρφωςθσ, Αξιολόγθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΚΕΡΕΑΑ). 

Διάρκεια                                     

16 ϊρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ                           

Το πρόγραμμα Επαγγελματικισ Μετάφραςθσ από ωςικά ςε 
Αγγλικά ζχει ςχεδιαςτεί για να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ των 
επαγγελματιϊν που επικυμοφν να μάκουν πϊσ να χειρίηονται 
ζγγραφα και τθ διαδικαςία μετάφραςθσ από ρωςικά ςε αγγλικά.    

Κόςτοσ Συμμετοχισ  

€160/ανά άτομο (ελάχιςτοσ αρικμόσ ατόμων ανά ομάδα 8 μζγιςτοσ 
15). 

Σφντομθ Ρεριγραφι         

Το πρόγραμμα ακολουκεί μία μακθτοκεντρικι προςζγγιςθ ςτθν 
οποία περιλαμβάνονται προςζγγιςθ εμπειρικϊν καταςτάςεων, 
επεξεργαςία πραγματικϊν υποκζςεων, ομαδικι εργαςία και 
προςομοίωςθ με πραγματικι εργαςία. Θζματα που 
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ςτθν πρακτικι κακθμερινι εφαρμογι χριςθσ τθσ γλϊςςασ ςε 
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Οι εγγραφζσ γίνονται μζςω ΚΕΡΕΑΑ, ςτο τθλζφωνο 22 89 4151 ι 
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: kepeaa@ucy.ac.cy   

Ιςτοςελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/langce/el-GR/HOME.aspx  
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περιλαμβάνονται ςτθν φλθ ζχουν ςχζςθ με τα ςυχνά προβλιματα 
μετάφραςθσ (γραμματικι/ λεξιλόγιο), τθ διαχείριςθ 
επιχειρθματικισ αλλθλογραφίασ, επιςτολϊν, ςυμφωνιϊν (π.χ. 
άδειεσ, μετοχζσ, πωλιςεισ, αγορζσ, υπθρεςίεσ δανείων και 
αντιπροςωπίεσ), ζγγραφα τραπεηικϊν λογαριαςμϊν κ.λπ. Το 
πρόγραμμα προςφζρεται ςυνικωσ ωσ ενδοεπιχειρθςιακό και 
προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ τθσ εταιρείασ. Οι ςυμμετζχοντεσ κα 
πρζπει να ζχουν ιδθ γνϊςθ τθσ ρωςικισ ςε επίπεδο Β2-C1 και τθσ 
αγγλικισ ςε επίπεδο IGCSE ι GCE “O” level. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Οι εγγραφζσ γίνονται μζςω ΚΕΡΕΑΑ, ςτο τθλζφωνο: +357 22 89 
4151 ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: kepeaa@ucy.ac.cy    

Ιςτοςελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/langce/el-GR/HOME.aspx  
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3. Σεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου 
Τίτλοσ Δράςθσ 

3.1 Προγράμματα εκμάκθςθσ Ελλθνικισ γλώςςασ ςτο Κζντρο 
Γλωςςών του Σεχνολογικοφ Πανεπιςτθμίου Κφπρου 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Κζντρο Γλωςςϊν του Τεχνολογικοφ Ρανεπιςτθμίου Κφπρου 
(TE.ΡA.K) 

Διάρκεια 

13 εβδομάδεσ, 2 μακιματα τθν εβδομάδα, διάρκειασ 90 λεπτϊν. 

Ομάδα Στόχοσ 

Εργαηόμενοι ςε: 

 πρεςβείεσ ξζνων χωρϊν ςτθν Κφπρο. 
 μονάδεσ υγείασ (ιατροί, νοςθλευτζσ κ.ά.). 
 τουριςτικά επαγγζλματα (εςτιατόρια, ξενοδοχεία, 

τουριςτικά γραφεία κ.ά.). 
 νομικά επαγγζλματα. 
 γραμματειακά επαγγζλματα. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

350 Ευρϊ. 
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Σφντομθ Ρεριγραφι 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ δθμιουργοφνται ποικίλα 
προγράμματα, γενικοφ ενδιαφζροντοσ ι εξειδικευμζνα 
προγράμματα, προςαρμοςμζνα ςτισ επικοινωνιακζσ ανάγκεσ των 
ςπουδαςτϊν. Τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ (διάρκεια, 
επίπεδο, κόςτοσ, ατομικι ι ομαδικι φοίτθςθ κ.ά.) κακορίηονται 
από τισ ανάγκεσ των ςπουδαςτϊν. 
Στο πλαίςιο αυτό, οι ςπουδαςτζσ ςυμμετζχουν ςε διάφορεσ 
δραςτθριότθτεσ πολιτιςμικοφ χαρακτιρα, όπωσ: 
Α. Επιςκζψεισ ςε χϊρουσ όπου γίνεται αυκεντικι χριςθ τθσ 
γλϊςςασ. 
Β. Συμμετοχι ςε εργαςτιρι χοροφ. 
Γ. Ραρακολοφκθςθ κεατρικϊν παραςτάςεων, ςυναυλιϊν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

 Βεβαίωςθ Ελλθνομάκειασ. 
Στουσ υποψιφιουσ που ολοκλθρϊνουν επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ, 
χορθγείται βεβαίωςθ ελλθνομάκειασ. 
 Βεβαίωςθ Ραρακολοφκθςθσ. 
Σε όποιον παρακολουκιςει τα μακιματα ςε τακτικι βάςθ 
χορθγείται βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων για κάκε 
νόμιμθ χριςθ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Τεχνολογικό Ρανεπιςτιμιο Κφπρου, Κζντρο Γλωςςϊν 
Κϊςτα Χαράκθ 8, 3115 
Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεςόσ 
Τθλ. +357 25002206, Κιν: +357 99383743 
Φαξ: +357 25 00 26 34,  
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: greek@cut.ac.cy 
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4. Ανοικτό Πανεπιςτιμιο Κφπρου 
Τίτλοσ Δράςθσ 

4.1 Προςφορά αυτοτελών Θεματικών Ενοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ 
προώκθςθσ τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ (ΔΒΜ) – Ανοικτό 
Πανεπιςτιμιο Κφπρου 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο Κφπρου – ΑΡΚΥ. 

Διάρκεια 

8 μινεσ (Σεπτζμβριοσ – Μάιοσ).  

Ομάδα Στόχοσ 
Πλα τα άτομα που ζχουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για διεφρυνςθ των 
γνϊςεϊν τουσ ςε ακαδθμαϊκό επίπεδο για τα ςυγκεκριμζνα 
γνωςτικά αντικείμενα που καλφπτουν οι αυτοτελείσ Θεματικζσ 
Ενότθτεσ. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Χίλια επτακόςια πενιντα ευρϊ (€1750) ανά Θεματικι Ενότθτα. 

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Οι αυτοτελείσ Θεματικζσ Ενότθτεσ που προςφζρει το ΑΡΚΥ ςτο 
πλαίςιο τθσ προαγωγισ τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ ζχουν ωσ ςτόχο τθν 
περαιτζρω εξειδίκευςθ και κατάρτιςθ ατόμων που ζχουν ιδθ ζνα 
πρϊτο πτυχίο ι μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν (αφορά ςτισ 
Θεματικζσ Ενότθτεσ μεταπτυχιακοφ επιπζδου), αλλά και ςτθν 
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Σφντομθ Ρεριγραφι 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ δθμιουργοφνται ποικίλα 
προγράμματα, γενικοφ ενδιαφζροντοσ ι εξειδικευμζνα 
προγράμματα, προςαρμοςμζνα ςτισ επικοινωνιακζσ ανάγκεσ των 
ςπουδαςτϊν. Τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ (διάρκεια, 
επίπεδο, κόςτοσ, ατομικι ι ομαδικι φοίτθςθ κ.ά.) κακορίηονται 
από τισ ανάγκεσ των ςπουδαςτϊν. 
Στο πλαίςιο αυτό, οι ςπουδαςτζσ ςυμμετζχουν ςε διάφορεσ 
δραςτθριότθτεσ πολιτιςμικοφ χαρακτιρα, όπωσ: 
Α. Επιςκζψεισ ςε χϊρουσ όπου γίνεται αυκεντικι χριςθ τθσ 
γλϊςςασ. 
Β. Συμμετοχι ςε εργαςτιρι χοροφ. 
Γ. Ραρακολοφκθςθ κεατρικϊν παραςτάςεων, ςυναυλιϊν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

 Βεβαίωςθ Ελλθνομάκειασ. 
Στουσ υποψιφιουσ που ολοκλθρϊνουν επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ, 
χορθγείται βεβαίωςθ ελλθνομάκειασ. 
 Βεβαίωςθ Ραρακολοφκθςθσ. 
Σε όποιον παρακολουκιςει τα μακιματα ςε τακτικι βάςθ 
χορθγείται βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων για κάκε 
νόμιμθ χριςθ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Τεχνολογικό Ρανεπιςτιμιο Κφπρου, Κζντρο Γλωςςϊν 
Κϊςτα Χαράκθ 8, 3115 
Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεςόσ 
Τθλ. +357 25002206, Κιν: +357 99383743 
Φαξ: +357 25 00 26 34,  
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: greek@cut.ac.cy 
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4. Ανοικτό Πανεπιςτιμιο Κφπρου 
Τίτλοσ Δράςθσ 

4.1 Προςφορά αυτοτελών Θεματικών Ενοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ 
προώκθςθσ τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ (ΔΒΜ) – Ανοικτό 
Πανεπιςτιμιο Κφπρου 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο Κφπρου – ΑΡΚΥ. 

Διάρκεια 

8 μινεσ (Σεπτζμβριοσ – Μάιοσ).  

Ομάδα Στόχοσ 
Πλα τα άτομα που ζχουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για διεφρυνςθ των 
γνϊςεϊν τουσ ςε ακαδθμαϊκό επίπεδο για τα ςυγκεκριμζνα 
γνωςτικά αντικείμενα που καλφπτουν οι αυτοτελείσ Θεματικζσ 
Ενότθτεσ. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Χίλια επτακόςια πενιντα ευρϊ (€1750) ανά Θεματικι Ενότθτα. 

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Οι αυτοτελείσ Θεματικζσ Ενότθτεσ που προςφζρει το ΑΡΚΥ ςτο 
πλαίςιο τθσ προαγωγισ τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ ζχουν ωσ ςτόχο τθν 
περαιτζρω εξειδίκευςθ και κατάρτιςθ ατόμων που ζχουν ιδθ ζνα 
πρϊτο πτυχίο ι μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν (αφορά ςτισ 
Θεματικζσ Ενότθτεσ μεταπτυχιακοφ επιπζδου), αλλά και ςτθν 
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κατάρτιςθ ατόμων χωρίσ πτυχίο (αφορά ςτισ Θ.Ε. προπτυχιακοφ 
επιπζδου). Το ΑΡΚΥ προςφζρει τισ ακόλουκεσ Θεματικζσ Ενότθτεσ: 
ΕΡΑ 63: Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
ΕΡΑ 64Κ: Συνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ 
ΕΡΑ 65: Ανοικτι και Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ 
ΜΔΕ 50: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ 
ΜΔΕ 51: Χρθματοοικονομικι και Λογιςτικι 
ΜΔΕ 60: Θγεςία και λιψθ αποφάςεων 
ΜΔΕ 61: Μάρκετινγκ 
ΤΟΙΚ 50: Τραπεηικό Ρεριβάλλον 
ΤΟΙΚ 51: Τραπεηικι Διοίκθςθ 
ΤΟΙΚ 60: Χρθματοοικονομικι 
ΤΟΙΚ 61: Λογιςτικι 
ΡΔΕ 101: Αρχζσ Διοίκθςθσ 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό μεταπτυχιακισ/προπτυχιακισ επιμόρφωςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 
Υπθρεςία Σπουδϊν και Μθτρϊου Φοιτθτϊν  
Τθλ.: +357 22411711  

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: admissions@ouc.ac.cy 

Ιςτοςελίδα: http://www.ouc.ac.cy 
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5. Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρώπινου Δυναμικοφ 
Τίτλοσ Δράςθσ 

5.1 Μονοεπιχειρθςιακά Προγράμματα Αρχικισ και υνεχιηόμενθσ 
Κατάρτιςθσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ 

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια 

Θ ελάχιςτθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ είναι 6 ϊρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ 

Εργαηόμενοι. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Καταβάλλεται χοριγθμα ςτον εργοδότθ που υπολογίηεται ςτθ 
βάςθ των επιλζξιμων δαπανϊν που επωμίηεται για οργάνωςθ και 
εφαρμογι του προγράμματοσ (κόςτοσ εκπαιδευτι, κόςτοσ 
προςωπικοφ, τρζχουςεσ δαπάνεσ και ζμμεςεσ δαπάνεσ). Δεν 
υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ ςχεδίαςθ, οργάνωςθ και εφαρμογι 
προγραμμάτων κατάρτιςθσ από τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ για 
κάλυψθ των αναγκϊν του προςωπικοφ τουσ ςε όλα τα επίπεδα. Ο 
ςχεδιαςμόσ και θ οργάνωςθ κατάλλθλων προγραμμάτων γίνεται 
ςτθ βάςθ Θεματολογίου Ρροτεραιοτιτων που καταρτίηεται από τθν 
ΑνΑΔ και κοινοποιείται ςτισ επιχειριςεισ, με ςκοπό να αποτελζςει 
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κατάρτιςθ ατόμων χωρίσ πτυχίο (αφορά ςτισ Θ.Ε. προπτυχιακοφ 
επιπζδου). Το ΑΡΚΥ προςφζρει τισ ακόλουκεσ Θεματικζσ Ενότθτεσ: 
ΕΡΑ 63: Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
ΕΡΑ 64Κ: Συνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ 
ΕΡΑ 65: Ανοικτι και Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ 
ΜΔΕ 50: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ 
ΜΔΕ 51: Χρθματοοικονομικι και Λογιςτικι 
ΜΔΕ 60: Θγεςία και λιψθ αποφάςεων 
ΜΔΕ 61: Μάρκετινγκ 
ΤΟΙΚ 50: Τραπεηικό Ρεριβάλλον 
ΤΟΙΚ 51: Τραπεηικι Διοίκθςθ 
ΤΟΙΚ 60: Χρθματοοικονομικι 
ΤΟΙΚ 61: Λογιςτικι 
ΡΔΕ 101: Αρχζσ Διοίκθςθσ 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό μεταπτυχιακισ/προπτυχιακισ επιμόρφωςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 
Υπθρεςία Σπουδϊν και Μθτρϊου Φοιτθτϊν  
Τθλ.: +357 22411711  

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: admissions@ouc.ac.cy 

Ιςτοςελίδα: http://www.ouc.ac.cy 
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5. Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρώπινου Δυναμικοφ 
Τίτλοσ Δράςθσ 

5.1 Μονοεπιχειρθςιακά Προγράμματα Αρχικισ και υνεχιηόμενθσ 
Κατάρτιςθσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ 

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια 

Θ ελάχιςτθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ είναι 6 ϊρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ 

Εργαηόμενοι. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Καταβάλλεται χοριγθμα ςτον εργοδότθ που υπολογίηεται ςτθ 
βάςθ των επιλζξιμων δαπανϊν που επωμίηεται για οργάνωςθ και 
εφαρμογι του προγράμματοσ (κόςτοσ εκπαιδευτι, κόςτοσ 
προςωπικοφ, τρζχουςεσ δαπάνεσ και ζμμεςεσ δαπάνεσ). Δεν 
υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ ςχεδίαςθ, οργάνωςθ και εφαρμογι 
προγραμμάτων κατάρτιςθσ από τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ για 
κάλυψθ των αναγκϊν του προςωπικοφ τουσ ςε όλα τα επίπεδα. Ο 
ςχεδιαςμόσ και θ οργάνωςθ κατάλλθλων προγραμμάτων γίνεται 
ςτθ βάςθ Θεματολογίου Ρροτεραιοτιτων που καταρτίηεται από τθν 
ΑνΑΔ και κοινοποιείται ςτισ επιχειριςεισ, με ςκοπό να αποτελζςει 
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χριςιμο κακοδθγθτικό ζγγραφο. Τα προγράμματα οργανϊνονται 
από τισ επιχειριςεισ και επιχορθγοφνται από τθν ΑνΑΔ ςτο πλαίςιο 
ςυγκεκριμζνου Οδθγοφ Ρολιτικισ και Διαδικαςιϊν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Είναι επικυμθτό να απονζμεται ςτουσ καταρτιςκζντεσ 
πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ κατάρτιςθσ από τουσ εφαρμοςτζσ του 
προγράμματοσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357 22390300 
Θλεκτρονικό Tαχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/100/p
c_id/173  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.2 Μονοεπιχειρθςιακά Προγράμματα υνεχιηόμενθσ Κατάρτιςθσ 
ςτο Εξωτερικό 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

Θ ελάχιςτθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ είναι 2 θμζρεσ και θ μζγιςτθ 
είναι 60 θμζρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ 

Εργαηόμενοι. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Καταβάλλεται χοριγθμα ςτον εργοδότθ που υπολογίηεται ςτθ 
βάςθ των επιλζξιμων δαπανϊν που επωμίηεται για τθ ςυμμετοχι 
του ςτο πρόγραμμα (δίδακτρα/δικαίωμα ςυμμετοχισ, ζξοδα 
μετακίνθςθσ και κόςτοσ προςωπικοφ). Δεν υπάρχει κόςτοσ 
ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ επιμόρφωςθ των ςτελεχϊν των 
επιχειριςεων ςε νζεσ αντιλιψεισ και μεκόδουσ Διεφκυνςθσ κακϊσ 
και ςε εξειδικευμζνα κζματα που αποςκοποφν ςτθ μεταφορά 
τεχνολογίασ και τεχνογνωςίασ ςτθν Κφπρο. Ο ςχεδιαςμόσ και θ 
οργάνωςθ κατάλλθλων προγραμμάτων γίνεται ςτθ βάςθ 
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χριςιμο κακοδθγθτικό ζγγραφο. Τα προγράμματα οργανϊνονται 
από τισ επιχειριςεισ και επιχορθγοφνται από τθν ΑνΑΔ ςτο πλαίςιο 
ςυγκεκριμζνου Οδθγοφ Ρολιτικισ και Διαδικαςιϊν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Είναι επικυμθτό να απονζμεται ςτουσ καταρτιςκζντεσ 
πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ κατάρτιςθσ από τουσ εφαρμοςτζσ του 
προγράμματοσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357 22390300 
Θλεκτρονικό Tαχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/100/p
c_id/173  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.2 Μονοεπιχειρθςιακά Προγράμματα υνεχιηόμενθσ Κατάρτιςθσ 
ςτο Εξωτερικό 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

Θ ελάχιςτθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ είναι 2 θμζρεσ και θ μζγιςτθ 
είναι 60 θμζρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ 

Εργαηόμενοι. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Καταβάλλεται χοριγθμα ςτον εργοδότθ που υπολογίηεται ςτθ 
βάςθ των επιλζξιμων δαπανϊν που επωμίηεται για τθ ςυμμετοχι 
του ςτο πρόγραμμα (δίδακτρα/δικαίωμα ςυμμετοχισ, ζξοδα 
μετακίνθςθσ και κόςτοσ προςωπικοφ). Δεν υπάρχει κόςτοσ 
ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ επιμόρφωςθ των ςτελεχϊν των 
επιχειριςεων ςε νζεσ αντιλιψεισ και μεκόδουσ Διεφκυνςθσ κακϊσ 
και ςε εξειδικευμζνα κζματα που αποςκοποφν ςτθ μεταφορά 
τεχνολογίασ και τεχνογνωςίασ ςτθν Κφπρο. Ο ςχεδιαςμόσ και θ 
οργάνωςθ κατάλλθλων προγραμμάτων γίνεται ςτθ βάςθ 
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Θεματολογίου Ρροτεραιοτιτων που καταρτίηεται από τθν ΑνΑΔ και 
κοινοποιείται ςτισ επιχειριςεισ, με ςκοπό να αποτελζςει χριςιμο 
κακοδθγθτικό ζγγραφο. Τα προγράμματα οργανϊνονται από τισ 
επιχειριςεισ και επιχορθγοφνται από τθν ΑνΑΔ ςτο πλαίςιο 
ςυγκεκριμζνου Οδθγοφ Ρολιτικισ και Διαδικαςιϊν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Kατάρτιςθσ ι άλλθ γραπτι βεβαίωςθ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357 22390300 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/103/p
c_id/173 
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.3 Πολυεπιχειρθςιακά Προγράμματα υνεχιηόμενθσ Κατάρτιςθσ 
υνικθ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

Θ ελάχιςτθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ είναι 6 ϊρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ  

Εργαηόμενοι. 

Κόςτοσ  ςυμμετοχισ 

Καταβάλλεται χοριγθμα ςτον εργοδότθ, εργοδοτοφμενοι του 
οποίου παρακολοφκθςαν με επιτυχία πρόγραμμα, για κάλυψθ 
μζρουσ του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ/διδάκτρων ςτο πρόγραμμα. 
Το χοριγθμα καταβάλλεται ςτον οργανωτι του προγράμματοσ 
μετά από ςχετικι εξουςιοδότθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Δεν υπάρχει 
κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ παροχι ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ για 
κάλυψθ των αναγκϊν των εργαηομζνων μζςω ςυμμετοχισ ςε 
προγράμματα κατάρτιςθσ που εφαρμόηονται από δθμόςια ι 
ιδιωτικά ιδρφματα κατάρτιςθσ και οργανιςμοφσ. Τα προγράμματα 
καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ τθσ 
επιχείρθςθσ και όλα τα επαγγζλματα. Ο ςχεδιαςμόσ και θ 
οργάνωςθ κατάλλθλων προγραμμάτων γίνεται ςτθ βάςθ 
Θεματολογίου Ρροτεραιοτιτων που καταρτίηεται από τθν ΑνΑΔ και 
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Θεματολογίου Ρροτεραιοτιτων που καταρτίηεται από τθν ΑνΑΔ και 
κοινοποιείται ςτισ επιχειριςεισ, με ςκοπό να αποτελζςει χριςιμο 
κακοδθγθτικό ζγγραφο. Τα προγράμματα οργανϊνονται από τισ 
επιχειριςεισ και επιχορθγοφνται από τθν ΑνΑΔ ςτο πλαίςιο 
ςυγκεκριμζνου Οδθγοφ Ρολιτικισ και Διαδικαςιϊν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Kατάρτιςθσ ι άλλθ γραπτι βεβαίωςθ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357 22390300 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/103/p
c_id/173 
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.3 Πολυεπιχειρθςιακά Προγράμματα υνεχιηόμενθσ Κατάρτιςθσ 
υνικθ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

Θ ελάχιςτθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ είναι 6 ϊρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ  

Εργαηόμενοι. 

Κόςτοσ  ςυμμετοχισ 

Καταβάλλεται χοριγθμα ςτον εργοδότθ, εργοδοτοφμενοι του 
οποίου παρακολοφκθςαν με επιτυχία πρόγραμμα, για κάλυψθ 
μζρουσ του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ/διδάκτρων ςτο πρόγραμμα. 
Το χοριγθμα καταβάλλεται ςτον οργανωτι του προγράμματοσ 
μετά από ςχετικι εξουςιοδότθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Δεν υπάρχει 
κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ παροχι ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ για 
κάλυψθ των αναγκϊν των εργαηομζνων μζςω ςυμμετοχισ ςε 
προγράμματα κατάρτιςθσ που εφαρμόηονται από δθμόςια ι 
ιδιωτικά ιδρφματα κατάρτιςθσ και οργανιςμοφσ. Τα προγράμματα 
καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ τθσ 
επιχείρθςθσ και όλα τα επαγγζλματα. Ο ςχεδιαςμόσ και θ 
οργάνωςθ κατάλλθλων προγραμμάτων γίνεται ςτθ βάςθ 
Θεματολογίου Ρροτεραιοτιτων που καταρτίηεται από τθν ΑνΑΔ και 
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κοινοποιείται ςτουσ παροχείσ κατάρτιςθσ, με ςκοπό να αποτελζςει 
χριςιμο κακοδθγθτικό ζγγραφο.  

Θ ΑνΑΔ εξετάηει τα προγράμματα που υποβάλλονται από 
δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ παροχείσ κατάρτιςθσ δυο φορζσ το χρόνο 
και επιχορθγεί τα ςυγκεκριμζνα προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ 
κατάρτιςθσ που εγκρίνονται. Τα προγράμματα επιχορθγοφνται από 
τθν ΑνΑΔ ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνου Οδθγοφ Ρολιτικισ και 
Διαδικαςιϊν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357  22390300 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/95/pc
_id/173  

 

 

Οδθγόσ Ευκαιριών Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ προσ Ενιλικεσ 

55 

Τίτλοσ Δράςθσ  

5.4 Πολυεπιχειρθςιακά Προγράμματα υνεχιηόμενθσ Κατάρτιςθσ 
Ηωτικισ θμαςίασ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

Θ ελάχιςτθ διάρκεια του ιδρυματικοφ μζρουσ είναι 12 ϊρεσ και του 
ενδοεπιχειρθςιακοφ μζρουσ είναι 3,5 ϊρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ 

Εργαηόμενοι. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Καταβάλλεται χοριγθμα ςτον εργοδότθ, εργοδοτοφμενοι του 
οποίου παρακολοφκθςαν με επιτυχία πρόγραμμα, για κάλυψθ 
μζρουσ του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ/διδάκτρων ςτο πρόγραμμα. 
Το χοριγθμα καταβάλλεται ςτον οργανωτι του προγράμματοσ 
μετά από ςχετικι εξουςιοδότθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Δεν υπάρχει 
κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ παροχι ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ για 
κάλυψθ των αναγκϊν κατάρτιςθσ των εργαηομζνων μζςα από τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα κατάρτιςθσ που εφαρμόηονται 
από δθμόςια ι ιδιωτικά ιδρφματα κατάρτιςθσ και οργανιςμοφσ ςε 
κζματα ηωτικισ ςθμαςίασ.  
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κοινοποιείται ςτουσ παροχείσ κατάρτιςθσ, με ςκοπό να αποτελζςει 
χριςιμο κακοδθγθτικό ζγγραφο.  

Θ ΑνΑΔ εξετάηει τα προγράμματα που υποβάλλονται από 
δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ παροχείσ κατάρτιςθσ δυο φορζσ το χρόνο 
και επιχορθγεί τα ςυγκεκριμζνα προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ 
κατάρτιςθσ που εγκρίνονται. Τα προγράμματα επιχορθγοφνται από 
τθν ΑνΑΔ ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνου Οδθγοφ Ρολιτικισ και 
Διαδικαςιϊν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357  22390300 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/95/pc
_id/173  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.4 Πολυεπιχειρθςιακά Προγράμματα υνεχιηόμενθσ Κατάρτιςθσ 
Ηωτικισ θμαςίασ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

Θ ελάχιςτθ διάρκεια του ιδρυματικοφ μζρουσ είναι 12 ϊρεσ και του 
ενδοεπιχειρθςιακοφ μζρουσ είναι 3,5 ϊρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ 

Εργαηόμενοι. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Καταβάλλεται χοριγθμα ςτον εργοδότθ, εργοδοτοφμενοι του 
οποίου παρακολοφκθςαν με επιτυχία πρόγραμμα, για κάλυψθ 
μζρουσ του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ/διδάκτρων ςτο πρόγραμμα. 
Το χοριγθμα καταβάλλεται ςτον οργανωτι του προγράμματοσ 
μετά από ςχετικι εξουςιοδότθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Δεν υπάρχει 
κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ παροχι ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ για 
κάλυψθ των αναγκϊν κατάρτιςθσ των εργαηομζνων μζςα από τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα κατάρτιςθσ που εφαρμόηονται 
από δθμόςια ι ιδιωτικά ιδρφματα κατάρτιςθσ και οργανιςμοφσ ςε 
κζματα ηωτικισ ςθμαςίασ.  
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Ο ςχεδιαςμόσ και θ οργάνωςθ κατάλλθλων προγραμμάτων γίνεται 
ςτθ βάςθ Θεματολογίου Ρροτεραιοτιτων που καταρτίηεται από τθν 
ΑνΑΔ. 

Θ ΑνΑΔ εξετάηει τα προγράμματα που υποβάλλονται από 
δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ παροχείσ κατάρτιςθσ δυο φορζσ το χρόνο 
και επιχορθγεί τα ςυγκεκριμζνα προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ 
κατάρτιςθσ που εγκρίνονται. Τα προγράμματα επιχορθγοφνται από 
τθν ΑνΑΔ ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνου Οδθγοφ Ρολιτικισ και 
Διαδικαςιϊν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι 

Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357 22390300 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/138/p
c_id/173  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.5 Πολυεπιχειρθςιακά Προγράμματα υνεχιηόμενθσ Κατάρτιςθσ 
ςτο Εξωτερικό 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

Θ ελάχιςτθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ είναι 4 θμζρεσ και θ μζγιςτθ 
διάρκεια είναι 15 θμζρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ  

Εργαηόμενοι. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Καταβάλλεται χοριγθμα ςε εργοδότεσ που ςυμμετζχουν με 
εργοδοτοφμενό τουσ ςτο πρόγραμμα, ζναντι των επιλζξιμων 
δαπανϊν που επωμίηονται (κόςτοσ εκπαιδευτϊν, ζξοδα 
μετακίνθςθσ, τρζχουςεσ δαπάνεσ, κόςτοσ υπθρεςιϊν κακοδιγθςθσ 
και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και κόςτοσ προςωπικοφ). Δεν 
υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ βελτίωςθ και ο εμπλουτιςμόσ των 
γνϊςεων και δεξιοτιτων υψθλόβακμων ςτελεχϊν ςτισ επιχειριςεισ 
μζςα από τθν απόκτθςθ πρακτικϊν γνϊςεων και εμπειριϊν από 
ανάλογεσ επιτυχθμζνεσ επιχειριςεισ του εξωτερικοφ. Τα 
προγράμματα οργανϊνονται από τθν ΑνΑΔ, ι από 
Συνδζςμουσ/Οργανιςμοφσ/Φορείσ που εκπροςωποφν διάφορα  
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Ο ςχεδιαςμόσ και θ οργάνωςθ κατάλλθλων προγραμμάτων γίνεται 
ςτθ βάςθ Θεματολογίου Ρροτεραιοτιτων που καταρτίηεται από τθν 
ΑνΑΔ. 

Θ ΑνΑΔ εξετάηει τα προγράμματα που υποβάλλονται από 
δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ παροχείσ κατάρτιςθσ δυο φορζσ το χρόνο 
και επιχορθγεί τα ςυγκεκριμζνα προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ 
κατάρτιςθσ που εγκρίνονται. Τα προγράμματα επιχορθγοφνται από 
τθν ΑνΑΔ ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνου Οδθγοφ Ρολιτικισ και 
Διαδικαςιϊν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι 

Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357 22390300 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/138/p
c_id/173  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.5 Πολυεπιχειρθςιακά Προγράμματα υνεχιηόμενθσ Κατάρτιςθσ 
ςτο Εξωτερικό 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

Θ ελάχιςτθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ είναι 4 θμζρεσ και θ μζγιςτθ 
διάρκεια είναι 15 θμζρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ  

Εργαηόμενοι. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Καταβάλλεται χοριγθμα ςε εργοδότεσ που ςυμμετζχουν με 
εργοδοτοφμενό τουσ ςτο πρόγραμμα, ζναντι των επιλζξιμων 
δαπανϊν που επωμίηονται (κόςτοσ εκπαιδευτϊν, ζξοδα 
μετακίνθςθσ, τρζχουςεσ δαπάνεσ, κόςτοσ υπθρεςιϊν κακοδιγθςθσ 
και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και κόςτοσ προςωπικοφ). Δεν 
υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ βελτίωςθ και ο εμπλουτιςμόσ των 
γνϊςεων και δεξιοτιτων υψθλόβακμων ςτελεχϊν ςτισ επιχειριςεισ 
μζςα από τθν απόκτθςθ πρακτικϊν γνϊςεων και εμπειριϊν από 
ανάλογεσ επιτυχθμζνεσ επιχειριςεισ του εξωτερικοφ. Τα 
προγράμματα οργανϊνονται από τθν ΑνΑΔ, ι από 
Συνδζςμουσ/Οργανιςμοφσ/Φορείσ που εκπροςωποφν διάφορα  
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επαγγζλματα ι κλάδουσ/τομείσ τθσ οικονομίασ τθσ Κφπρου ςτο 
πλαίςιο ςυγκεκριμζνου Οδθγοφ Ρολιτικισ και Διαδικαςιϊν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357  22390300 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/15/pc
_id/173  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.6 χζδιο τελζχωςθσ Επιχειριςεων με Απόφοιτουσ 
Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

6 μινεσ. 

Ομάδα Στόχοσ  

Άνεργοι απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Θ ΑνΑΔ καταβάλλει χοριγθμα ςτον εργοδότθ που υπολογίηεται ςτθ 
βάςθ των επιλζξιμων δαπανϊν κατάρτιςθσ του νεοπροςλθφκζντοσ 
ατόμου με ανϊτατο ποςό επιχοριγθςθσ τα €1.200 το μινα. Δεν 
υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ αυτισ είναι θ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και 
διεφκυνςθσ των επιχειριςεων και οργανιςμϊν μζςα από τθν 
ςτελζχωςθ και κατάρτιςθ νζων αποφοίτων τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ. Θ ΑνΑΔ παρζχει κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ για να 
προςφζρουν κζςεισ εργαςίασ, πρακτικι κατάρτιςθ και εργαςιακι 
πείρα διάρκειασ ζξι μθνϊν ςε απόφοιτουσ. 
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επαγγζλματα ι κλάδουσ/τομείσ τθσ οικονομίασ τθσ Κφπρου ςτο 
πλαίςιο ςυγκεκριμζνου Οδθγοφ Ρολιτικισ και Διαδικαςιϊν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357  22390300 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/15/pc
_id/173  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.6 χζδιο τελζχωςθσ Επιχειριςεων με Απόφοιτουσ 
Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

6 μινεσ. 

Ομάδα Στόχοσ  

Άνεργοι απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Θ ΑνΑΔ καταβάλλει χοριγθμα ςτον εργοδότθ που υπολογίηεται ςτθ 
βάςθ των επιλζξιμων δαπανϊν κατάρτιςθσ του νεοπροςλθφκζντοσ 
ατόμου με ανϊτατο ποςό επιχοριγθςθσ τα €1.200 το μινα. Δεν 
υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ αυτισ είναι θ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και 
διεφκυνςθσ των επιχειριςεων και οργανιςμϊν μζςα από τθν 
ςτελζχωςθ και κατάρτιςθ νζων αποφοίτων τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ. Θ ΑνΑΔ παρζχει κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ για να 
προςφζρουν κζςεισ εργαςίασ, πρακτικι κατάρτιςθ και εργαςιακι 
πείρα διάρκειασ ζξι μθνϊν ςε απόφοιτουσ. 
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Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357 22390300 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/104/p
c_id/172  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.7 Ζκτακτο χζδιο τιριξθσ τθσ Απαςχόλθςθσ με Εξατομικευμζνθ 
Κατάρτιςθ Ανζργων ςτισ Επιχειριςεισ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

3 μινεσ. 

Ομάδα Στόχοσ  

Μακροχρόνια Άνεργοι (εγγεγραμμζνοι ςτθ Δθμόςια Υπθρεςία 
Απαςχόλθςθσ για περίοδο 6 μθνϊν και άνω). 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Θ ΑνΑΔ καταβάλλει χοριγθμα ςτον εργοδότθ που υπολογίηεται ςτθ 
βάςθ των επιλζξιμων δαπανϊν κατάρτιςθσ του νεοπροςλθφκζντοσ 
ατόμου με ανϊτατο ποςό επιχοριγθςθσ τα €1.200 το μινα. Δεν 
υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ.  

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ παροχι κινιτρων ςε εργοδότεσ, με τθ 
μορφι χορθγίασ και κακοδιγθςθσ, για εξατομικευμζνθ κατάρτιςθ 
μακροχρόνια ανζργων ατόμων, για πλιρωςθ δθλωμζνων κενϊν 
κζςεων εργαςίασ με μακροχρόνια ανζργουσ ι αντικατάςταςθ 
προςωρινά απαςχολοφμενων αλλοδαπϊν από τρίτεσ χϊρεσ με 
Κφπριουσ και κοινοτικοφσ ανζργουσ. 
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Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357 22390300 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/104/p
c_id/172  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.7 Ζκτακτο χζδιο τιριξθσ τθσ Απαςχόλθςθσ με Εξατομικευμζνθ 
Κατάρτιςθ Ανζργων ςτισ Επιχειριςεισ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

3 μινεσ. 

Ομάδα Στόχοσ  

Μακροχρόνια Άνεργοι (εγγεγραμμζνοι ςτθ Δθμόςια Υπθρεςία 
Απαςχόλθςθσ για περίοδο 6 μθνϊν και άνω). 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Θ ΑνΑΔ καταβάλλει χοριγθμα ςτον εργοδότθ που υπολογίηεται ςτθ 
βάςθ των επιλζξιμων δαπανϊν κατάρτιςθσ του νεοπροςλθφκζντοσ 
ατόμου με ανϊτατο ποςό επιχοριγθςθσ τα €1.200 το μινα. Δεν 
υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ.  

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ παροχι κινιτρων ςε εργοδότεσ, με τθ 
μορφι χορθγίασ και κακοδιγθςθσ, για εξατομικευμζνθ κατάρτιςθ 
μακροχρόνια ανζργων ατόμων, για πλιρωςθ δθλωμζνων κενϊν 
κζςεων εργαςίασ με μακροχρόνια ανζργουσ ι αντικατάςταςθ 
προςωρινά απαςχολοφμενων αλλοδαπϊν από τρίτεσ χϊρεσ με 
Κφπριουσ και κοινοτικοφσ ανζργουσ. 
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Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357 22390300 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy  

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/127/p
c_id/173  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.8 Σαχφρρυκμα Προγράμματα Αρχικισ Κατάρτιςθσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

21-25 εβδομάδεσ. 

Ομάδα Στόχοσ.  

Άνεργοι και νεοειςερχόμενοι ςτθν αγορά εργαςίασ. Δίνεται 
προτεραιότθτα ςτουσ μακροχρόνια ανζργουσ, τουσ οικονομικά 
αδρανείσ, άτομα με αναπθρία (που δεν επθρεάηει τθ ςυμμετοχι 
τουσ ςτο πρόγραμμα και τθν απαςχόλθςθ τουσ ςτο επάγγελμα), 
μονογονιοφσ και νζουσ κάτω των 25 ετϊν.  

Κόςτοσ 

Τα προγράμματα παρζχονται δωρεάν. Επιπλζον, καταβάλλεται 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εβδομαδιαίο επίδομα κατάρτιςθσ €125. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ παροχι βαςικισ αρχικισ κατάρτιςθσ ςε 
ανειδίκευτα άτομα που ειςζρχονται ςτθν αγορά εργαςίασ ι ςε 
ανζργουσ, για να μπορζςουν να απαςχολθκοφν ςε επαγγζλματα 
ςτα οποία υπάρχει ηιτθςθ ειδικευμζνου εργατικοφ δυναμικοφ. Οι 
καταρτιηόμενοι αποκτοφν τισ βαςικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθν 
ειδικότθτα για τθν οποία εφαρμόηεται το πρόγραμμα και γίνονται 
ικανοί μετά τθ λιξθ του προγράμματοσ, να εργαςτοφν ςτθν 
ειδικότθτα αποδοτικά. Τα προγράμματα εφαρμόηονται από 
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Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357 22390300 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy  

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/127/p
c_id/173  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.8 Σαχφρρυκμα Προγράμματα Αρχικισ Κατάρτιςθσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

21-25 εβδομάδεσ. 

Ομάδα Στόχοσ.  

Άνεργοι και νεοειςερχόμενοι ςτθν αγορά εργαςίασ. Δίνεται 
προτεραιότθτα ςτουσ μακροχρόνια ανζργουσ, τουσ οικονομικά 
αδρανείσ, άτομα με αναπθρία (που δεν επθρεάηει τθ ςυμμετοχι 
τουσ ςτο πρόγραμμα και τθν απαςχόλθςθ τουσ ςτο επάγγελμα), 
μονογονιοφσ και νζουσ κάτω των 25 ετϊν.  

Κόςτοσ 

Τα προγράμματα παρζχονται δωρεάν. Επιπλζον, καταβάλλεται 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εβδομαδιαίο επίδομα κατάρτιςθσ €125. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ παροχι βαςικισ αρχικισ κατάρτιςθσ ςε 
ανειδίκευτα άτομα που ειςζρχονται ςτθν αγορά εργαςίασ ι ςε 
ανζργουσ, για να μπορζςουν να απαςχολθκοφν ςε επαγγζλματα 
ςτα οποία υπάρχει ηιτθςθ ειδικευμζνου εργατικοφ δυναμικοφ. Οι 
καταρτιηόμενοι αποκτοφν τισ βαςικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθν 
ειδικότθτα για τθν οποία εφαρμόηεται το πρόγραμμα και γίνονται 
ικανοί μετά τθ λιξθ του προγράμματοσ, να εργαςτοφν ςτθν 
ειδικότθτα αποδοτικά. Τα προγράμματα εφαρμόηονται από 
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ιδρφματα κατάρτιςθσ όπωσ το Κζντρο Ραραγωγικότθτασ και το 
Ανϊτερο Ξενοδοχειακό Ινςτιτοφτο Κφπρου. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357 22390300 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/105/p
c_id/172  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.9 Ζκτακτο χζδιο Επιμόρφωςθσ Ανζργων 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

Κυμαίνεται ανάλογα με το αντικείμενο του προγράμματοσ (μζςθ 
διάρκεια 80 ϊρεσ). 

Ομάδα Στόχοσ  

Άνεργοι. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Τα προγράμματα παρζχονται δωρεάν. Επιπλζον, καταβάλλεται 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ επίδομα κατάρτιςθσ €85 τθν ϊρα. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ παροχι ευκαιριϊν κατάρτιςθσ ςε άτομα 
που κακίςτανται άνεργα λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, με επιδίωξθ 
τθν ουςιαςτικι βελτίωςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων τουσ για 
παραγωγικι επανζνταξι τουσ ςτθν απαςχόλθςθ. Τα επιμορφωτικά 
προγράμματα οργανϊνονται από τθν ΑνΑΔ, ςε ςφμπραξθ με τθ 
Δθμόςια Υπθρεςία Απαςχόλθςθσ (ΔΥΑ), το Κζντρο 
Ραραγωγικότθτασ και το Ανϊτερο Ξενοδοχειακό Ινςτιτοφτο 
Κφπρου. Τα προγράμματα αυτά καλφπτουν ςθμαντικζσ οριηόντιεσ 
αλλά και εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
πράςινων δεξιοτιτων. 
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ιδρφματα κατάρτιςθσ όπωσ το Κζντρο Ραραγωγικότθτασ και το 
Ανϊτερο Ξενοδοχειακό Ινςτιτοφτο Κφπρου. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357 22390300 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/105/p
c_id/172  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.9 Ζκτακτο χζδιο Επιμόρφωςθσ Ανζργων 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

Κυμαίνεται ανάλογα με το αντικείμενο του προγράμματοσ (μζςθ 
διάρκεια 80 ϊρεσ). 

Ομάδα Στόχοσ  

Άνεργοι. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Τα προγράμματα παρζχονται δωρεάν. Επιπλζον, καταβάλλεται 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ επίδομα κατάρτιςθσ €85 τθν ϊρα. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ παροχι ευκαιριϊν κατάρτιςθσ ςε άτομα 
που κακίςτανται άνεργα λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, με επιδίωξθ 
τθν ουςιαςτικι βελτίωςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων τουσ για 
παραγωγικι επανζνταξι τουσ ςτθν απαςχόλθςθ. Τα επιμορφωτικά 
προγράμματα οργανϊνονται από τθν ΑνΑΔ, ςε ςφμπραξθ με τθ 
Δθμόςια Υπθρεςία Απαςχόλθςθσ (ΔΥΑ), το Κζντρο 
Ραραγωγικότθτασ και το Ανϊτερο Ξενοδοχειακό Ινςτιτοφτο 
Κφπρου. Τα προγράμματα αυτά καλφπτουν ςθμαντικζσ οριηόντιεσ 
αλλά και εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
πράςινων δεξιοτιτων. 
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Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357  22390300 

κ. Ραναγιϊτθσ Ραναγιϊτου, Ρροϊςτάμενοσ Επαγγελματικϊν 
Εργαςτθρίων Κζντρου Ραραγωγικότθτασ 

Τθλ.: +357 22806150 

 

κ. Μαρία Μικελλίδου, Ανϊτερθ Λειτουργόσ Ραραγωγικότθτασ 

Τθλ.: +357  22806107 

 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/53/pc
_id/172  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.10 Βελτίωςθ τθσ Απαςχολθςιμότθτασ των Ανζργων 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

160 ϊρεσ για τα προγράμματα κατάρτιςθσ και 10 εβδομάδεσ για τα 
προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ πείρασ. 

Ομάδα Στόχοσ  

Άνεργοι. Δίνεται προτεραιότθτα ςτισ γυναίκεσ, ςτουσ νζουσ θλικίασ 
15-24 ετϊν χωρίσ προςόντα, άτομα θλικίασ άνω των 55 ετϊν και 
ομάδεσ που κινδυνεφουν με κοινωνικό αποκλειςμό (μακροχρόνια 
άνεργουσ, άτομα με αναπθρία, μονογονιοφσ, οικογζνειεσ με 
ςοβαρά προβλιματα). 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Καταβάλλεται επίδομα κατάρτιςθσ €85 τθν ϊρα για τα 
προγράμματα κατάρτιςθσ και €125 τθν εβδομάδα κατάρτιςθσ για 
τα προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ πείρασ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προςφορά ευκαιριϊν ςυμμετοχισ ςε 
προγράμματα κατάρτιςθσ και προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ 
πείρασ για ανζργουσ, ϊςτε να βελτιωκοφν ουςιαςτικά οι 
δυνατότθτεσ ζνταξθσ/ επανζνταξισ τουσ ςτθν εργαςία. Θ δράςθ 
υλοποιείται ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 
«Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινο Κεφάλαιο και Κοινωνικι Συνοχι 2007-
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Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357  22390300 

κ. Ραναγιϊτθσ Ραναγιϊτου, Ρροϊςτάμενοσ Επαγγελματικϊν 
Εργαςτθρίων Κζντρου Ραραγωγικότθτασ 

Τθλ.: +357 22806150 

 

κ. Μαρία Μικελλίδου, Ανϊτερθ Λειτουργόσ Ραραγωγικότθτασ 

Τθλ.: +357  22806107 

 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/53/pc
_id/172  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.10 Βελτίωςθ τθσ Απαςχολθςιμότθτασ των Ανζργων 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

160 ϊρεσ για τα προγράμματα κατάρτιςθσ και 10 εβδομάδεσ για τα 
προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ πείρασ. 

Ομάδα Στόχοσ  

Άνεργοι. Δίνεται προτεραιότθτα ςτισ γυναίκεσ, ςτουσ νζουσ θλικίασ 
15-24 ετϊν χωρίσ προςόντα, άτομα θλικίασ άνω των 55 ετϊν και 
ομάδεσ που κινδυνεφουν με κοινωνικό αποκλειςμό (μακροχρόνια 
άνεργουσ, άτομα με αναπθρία, μονογονιοφσ, οικογζνειεσ με 
ςοβαρά προβλιματα). 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Καταβάλλεται επίδομα κατάρτιςθσ €85 τθν ϊρα για τα 
προγράμματα κατάρτιςθσ και €125 τθν εβδομάδα κατάρτιςθσ για 
τα προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ πείρασ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προςφορά ευκαιριϊν ςυμμετοχισ ςε 
προγράμματα κατάρτιςθσ και προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ 
πείρασ για ανζργουσ, ϊςτε να βελτιωκοφν ουςιαςτικά οι 
δυνατότθτεσ ζνταξθσ/ επανζνταξισ τουσ ςτθν εργαςία. Θ δράςθ 
υλοποιείται ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 
«Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινο Κεφάλαιο και Κοινωνικι Συνοχι 2007-
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2013» και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο τθσ ΕΕ και από τθν Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357  22390300 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.hrdauth.com/easyconsole.cfm/page/anergoi  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.11 Βελτίωςθ τθσ Απαςχολθςιμότθτασ του Οικονομικά Αδρανοφσ 
Γυναικείου Δυναμικοφ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Διάρκεια  

100 ϊρεσ για τα προγράμματα κατάρτιςθσ και 8 εβδομάδεσ για τα 
προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ πείρασ. 

Ομάδα Στόχοσ  

Οικονομικά Αδρανζσ Γυναικείο Δυναμικό. Δίνεται προτεραιότθτα 
ςε ειδικζσ ομάδεσ που αντιμετωπίηουν ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ, όπωσ 
αρχθγοί μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, μθτζρεσ ανιλικων τζκνων, 
γυναίκεσ με χαμθλοφ επιπζδου εκπαιδευτικά/ επαγγελματικά 
προςόντα. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Καταβάλλεται επίδομα κατάρτιςθσ €85 τθν ϊρα για τα 
προγράμματα κατάρτιςθσ και €125 τθν εβδομάδα κατάρτιςθσ για 
τα προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ πείρασ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προςφορά ευκαιριϊν ςυμμετοχισ ςε 
προγράμματα κατάρτιςθσ και προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ 
πείρασ για οικονομικά αδρανείσ γυναίκεσ, ϊςτε να βελτιωκοφν 
ουςιαςτικά οι δυνατότθτεσ ζνταξθσ/επανζνταξισ τουσ ςτθν 
εργαςία.  
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2013» και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο τθσ ΕΕ και από τθν Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357  22390300 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.hrdauth.com/easyconsole.cfm/page/anergoi  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.11 Βελτίωςθ τθσ Απαςχολθςιμότθτασ του Οικονομικά Αδρανοφσ 
Γυναικείου Δυναμικοφ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Διάρκεια  

100 ϊρεσ για τα προγράμματα κατάρτιςθσ και 8 εβδομάδεσ για τα 
προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ πείρασ. 

Ομάδα Στόχοσ  

Οικονομικά Αδρανζσ Γυναικείο Δυναμικό. Δίνεται προτεραιότθτα 
ςε ειδικζσ ομάδεσ που αντιμετωπίηουν ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ, όπωσ 
αρχθγοί μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, μθτζρεσ ανιλικων τζκνων, 
γυναίκεσ με χαμθλοφ επιπζδου εκπαιδευτικά/ επαγγελματικά 
προςόντα. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Καταβάλλεται επίδομα κατάρτιςθσ €85 τθν ϊρα για τα 
προγράμματα κατάρτιςθσ και €125 τθν εβδομάδα κατάρτιςθσ για 
τα προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ πείρασ. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προςφορά ευκαιριϊν ςυμμετοχισ ςε 
προγράμματα κατάρτιςθσ και προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ 
πείρασ για οικονομικά αδρανείσ γυναίκεσ, ϊςτε να βελτιωκοφν 
ουςιαςτικά οι δυνατότθτεσ ζνταξθσ/επανζνταξισ τουσ ςτθν 
εργαςία.  
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Θ δράςθ υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ «Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινο Κεφάλαιο και Κοινωνικι 
Συνοχι 2007-2013» και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο τθσ ΕΕ και από τθν Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ ωσ εκνικι ςυμμετοχι. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357  22390300 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.hrdauth.com/easyconsole.cfm/page/gynaikes  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.12 χζδιο Σοποκζτθςθσ Ανζργων Νζων Πτυχιοφχων για 
Απόκτθςθ Εργαςιακισ Πείρασ ςε Επιχειριςεισ / Οργανιςμοφσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

6 μινεσ. 

Ομάδα Στόχοσ  

Εγγεγραμμζνοι άνεργοι πτυχιοφχοι κάτω των 35 ετϊν χωρίσ ςχετικι 
με τισ ςπουδζσ τουσ πείρα, πζραν του ενόσ μθνόσ. Δίνεται 
προτεραιότθτα ςε κατόχουσ Μεταπτυχιακοφ ι Διδακτορικοφ 
τίτλου, ζγγαμουσ με εξαρτϊμενο τζκνο/τζκνα, ζγγαμουσ με 
εγγεγραμμζνο/θ ςτθ ΔΥΑ άνεργο/θ ςφηυγο, μονογονιοφσ με 
εξαρτϊμενα τζκνα και ςε μακροχρόνια ανζργουσ. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Καταβάλλεται επίδομα κατάρτιςθσ €125 τθν εβδομάδα. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ παροχι ευκαιριϊν απόκτθςθσ 
εργαςιακισ πείρασ ςε άνεργουσ νζουσ πτυχιοφχουσ, με ςκοπό τθ 
βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ τουσ με τθν παράλλθλθ παροχι 
δυνατότθτασ ςε επιχειριςεισ/οργανιςμοφσ να αξιοποιιςουν 
προςοντοφχο δυναμικό. Θ δράςθ δφναται να ςυγχρθματοδοτθκεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Οδθγόσ Ευκαιριών Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ προσ Ενιλικεσ 

70 

Θ δράςθ υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ «Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινο Κεφάλαιο και Κοινωνικι 
Συνοχι 2007-2013» και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο τθσ ΕΕ και από τθν Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ ωσ εκνικι ςυμμετοχι. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357  22390300 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.hrdauth.com/easyconsole.cfm/page/gynaikes  
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Τίτλοσ Δράςθσ  

5.12 χζδιο Σοποκζτθςθσ Ανζργων Νζων Πτυχιοφχων για 
Απόκτθςθ Εργαςιακισ Πείρασ ςε Επιχειριςεισ / Οργανιςμοφσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Διάρκεια  

6 μινεσ. 

Ομάδα Στόχοσ  

Εγγεγραμμζνοι άνεργοι πτυχιοφχοι κάτω των 35 ετϊν χωρίσ ςχετικι 
με τισ ςπουδζσ τουσ πείρα, πζραν του ενόσ μθνόσ. Δίνεται 
προτεραιότθτα ςε κατόχουσ Μεταπτυχιακοφ ι Διδακτορικοφ 
τίτλου, ζγγαμουσ με εξαρτϊμενο τζκνο/τζκνα, ζγγαμουσ με 
εγγεγραμμζνο/θ ςτθ ΔΥΑ άνεργο/θ ςφηυγο, μονογονιοφσ με 
εξαρτϊμενα τζκνα και ςε μακροχρόνια ανζργουσ. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Καταβάλλεται επίδομα κατάρτιςθσ €125 τθν εβδομάδα. 

Σφντομθ Ρεριγραφι  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ παροχι ευκαιριϊν απόκτθςθσ 
εργαςιακισ πείρασ ςε άνεργουσ νζουσ πτυχιοφχουσ, με ςκοπό τθ 
βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ τουσ με τθν παράλλθλθ παροχι 
δυνατότθτασ ςε επιχειριςεισ/οργανιςμοφσ να αξιοποιιςουν 
προςοντοφχο δυναμικό. Θ δράςθ δφναται να ςυγχρθματοδοτθκεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  
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Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Εργαςιακισ Ρείρασ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Στζλλα Φιλίππου 

Τθλ.: +357  22390300 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@hrdauth.org.cy 

Ιςτοςελίδα: 
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/141 
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6. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινςτιτοφτο Κφπρου 
Τίτλοσ Δράςθσ 

6.1 Πρόγραμμα Μαγειρικών Σεχνών 

Υπεφκυνοσ Φορζασ 

Ανϊτερο Ξενοδοχειακό Ινςτιτοφτο Κφπρου. 

Διάρκεια  

Τρία ζτθ (Δίπλωμα – 180 ECTS) με δυνατότθτα εξόδου ςτο δεφτερο 
ζτοσ (Ριςτοποιθτικό – 120 ECTS). 

Ομάδα Στόχοσ  

Πλα τα προγράμματα πλιρουσ φοίτθςθσ είναι προςιτά ςε 
υποψιφιουσ που επιτυγχάνουν ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ, οι 
οποίεσ διεξάγονται από τθν Υπθρεςία Εξετάςεων του Υπουργείου 
Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ για τα Ανϊτερα και Ανϊτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρφματα.  Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να γίνει 
δεκτι αίτθςθ για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ είναι θ κατοχι 
απολυτθρίου εξατάξιασ ςχολισ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ ι εξατάξιασ 
ιδιωτικισ ςχολισ αναγνωριςμζνθσ από το Υπουργείο Ραιδείασ και 
Ρολιτιςμοφ. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

€750 περίπου (για τθν αγορά βιβλίων και επαγγελματικοφ 
ρουχιςμοφ και εξοπλιςμοφ).   
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Σφντομθ Ρεριγραφι       

Το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν προετοιμαςία των φοιτθτϊν για 
άμεςθ εργοδότθςθ και ανζλιξθ ςε εποπτικό και μεςο-διευκυντικό  
επίπεδο ς’ ζνα ευρφ φάςμα κζςεων ςτον τομζα του επιςιτιςμοφ. 
Ταυτόχρονα, ςτοχεφει ςτο να διευκολφνει και να προάγει τθ Διά 
Βίου Μάκθςθ και τθν  επαγγελματικι ανζλιξθ. Το πρόγραμμα 
ςτοχεφει ςε άτομα με ταλζντο και πάκοσ για τθ μαγειρικι τα οποία 
επικυμοφν να επιδιϊξουν επαγγελματικι ςταδιοδρομία ςε  
ξενοδοχεία  μικροφ, μεςαίου  και μεγάλου μεγζκουσ και ςε 
επιςιτιςτικζσ επιχειριςεισ. Διευκολφνει τουσ φοιτθτζσ να γίνουν 
επιδζξιοι μάγειρεσ και θγζτεσ ςτθ διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ, 
ςφνκετθ βιομθχανία παραγωγισ και παράκεςθσ φαγθτοφ. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι   

Στο τζλοσ του τρίτου ζτουσ ςπουδϊν απονζμεται ςτο φοιτθτι 
ανϊτερο Δίπλωμα ςτισ Μαγειρικζσ Τζχνεσ το οποίο αντιςτοιχεί ςε 
180 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS). Ο φοιτθτισ  ζχει το δικαίωμα να 
τερματίςει τισ ςπουδζσ του ςτο δεφτερο ζτοσ λαμβάνοντασ 
Ριςτοποιθτικό με 120 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS)  για άμεςθ  
εργοδότθςθ  ςε  ζνα ευρφ φάςμα κζςεων ςτον τομζα του 
επιςιτιςμοφ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Μαρία Χριςτοφίδου Τθλ. +357 22404810 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mchristofidou@hhic.mlsi.gov.cy  

Ιςτοςελίδα: http://www.hhic.ac.cy    
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Τίτλοσ Δράςθσ 

6.2 Πρόγραμμα Ξενοδοχειακισ και Σουριςτικισ Διεφκυνςθσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ:  

Ανϊτερο Ξενοδοχειακό Ινςτιτοφτο Κφπρου (ΑΞΙΚ). 

Διάρκεια 

Τρία ζτθ (Δίπλωμα – 180 ECTS) με δυνατότθτα εξόδου ςτο δεφτερο 
ζτοσ (Ριςτοποιθτικό – 120 ECTS). 

Ομάδα Στόχοσ 

Πλα τα προγράμματα πλιρουσ φοίτθςθσ είναι προςιτά ςε 
υποψιφιουσ που επιτυγχάνουν ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ, οι 
οποίεσ διεξάγονται από τθν Υπθρεςία Εξετάςεων του Υπουργείου 
Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ για τα Ανϊτερα και Ανϊτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρφματα. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ κατοχι 
απολυτθρίου Μζςθσ Εκπαίδευςθσ ι εξατάξιασ ιδιωτικισ ςχολισ 
αναγνωριςμζνθσ από το Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ. 

Κόςτοσ  ςυμμετοχισ 

€750 περίπου (για τθν αγορά βιβλίων και επαγγελματικοφ 
ρουχιςμοφ και εξοπλιςμοφ). 

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Το πρόγραμμα είναι ςχεδιαςμζνο να προετοιμάηει φοιτθτζσ για 
άμεςθ εργοδότθςθ και ανζλιξθ ςε εποπτικό και μεςο-διευκυντικό 
επίπεδο ςε μια ποικιλία ξενοδοχειακϊν και τουριςτικϊν 
επαγγελμάτων. Ταυτόχρονα ςτοχεφει ςτο να διευκολφνει και να 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Οδθγόσ Ευκαιριών Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ προσ Ενιλικεσ 

74 

Σφντομθ Ρεριγραφι       

Το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν προετοιμαςία των φοιτθτϊν για 
άμεςθ εργοδότθςθ και ανζλιξθ ςε εποπτικό και μεςο-διευκυντικό  
επίπεδο ς’ ζνα ευρφ φάςμα κζςεων ςτον τομζα του επιςιτιςμοφ. 
Ταυτόχρονα, ςτοχεφει ςτο να διευκολφνει και να προάγει τθ Διά 
Βίου Μάκθςθ και τθν  επαγγελματικι ανζλιξθ. Το πρόγραμμα 
ςτοχεφει ςε άτομα με ταλζντο και πάκοσ για τθ μαγειρικι τα οποία 
επικυμοφν να επιδιϊξουν επαγγελματικι ςταδιοδρομία ςε  
ξενοδοχεία  μικροφ, μεςαίου  και μεγάλου μεγζκουσ και ςε 
επιςιτιςτικζσ επιχειριςεισ. Διευκολφνει τουσ φοιτθτζσ να γίνουν 
επιδζξιοι μάγειρεσ και θγζτεσ ςτθ διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ, 
ςφνκετθ βιομθχανία παραγωγισ και παράκεςθσ φαγθτοφ. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι   

Στο τζλοσ του τρίτου ζτουσ ςπουδϊν απονζμεται ςτο φοιτθτι 
ανϊτερο Δίπλωμα ςτισ Μαγειρικζσ Τζχνεσ το οποίο αντιςτοιχεί ςε 
180 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS). Ο φοιτθτισ  ζχει το δικαίωμα να 
τερματίςει τισ ςπουδζσ του ςτο δεφτερο ζτοσ λαμβάνοντασ 
Ριςτοποιθτικό με 120 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS)  για άμεςθ  
εργοδότθςθ  ςε  ζνα ευρφ φάςμα κζςεων ςτον τομζα του 
επιςιτιςμοφ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Μαρία Χριςτοφίδου Τθλ. +357 22404810 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mchristofidou@hhic.mlsi.gov.cy  

Ιςτοςελίδα: http://www.hhic.ac.cy    

 

Οδθγόσ Ευκαιριών Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ προσ Ενιλικεσ 

75 
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προάγει  τθ Διά Βίου Μάκθςθ και τθν επαγγελματικι ανζλιξθ. Το 
πρόγραμμα αρχίηει με γενικι προετοιμαςία ςε ξενοδοχειακά και 
τουριςτικά κζματα. Ακολοφκωσ κατά τθ διάρκεια του δεφτερου και 
τρίτου ζτουσ το πρόγραμμα επιτρζπει τθν εξειδίκευςθ ςτουσ τομείσ  
τθσ Διαμονισ, των Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και των 
Τουριςτικϊν.  

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι 

Στο τζλοσ του τρίτου ζτουσ ςπουδϊν απονζμεται ςτο φοιτθτι 
Δίπλωμα ανϊτερου επιπζδου  ςτθν Ξενοδοχειακι και Τουριςτικι 
Διεφκυνςθ για το  οποίο απαιτοφνται 180 πιςτωτικζσ μονάδεσ 
(ECTS). 

Ο φοιτθτισ ζχει το δικαίωμα να τερματίςει τισ ςπουδζσ του ςτο 
δεφτερο ζτοσ ςπουδϊν λαμβάνοντασ Ριςτοποιθτικό (120 
πιςτωτικζσ μονάδεσ- ECTS).   

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Μαρία Χριςτοφίδου 

Τθλ.: +357  22404810 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mchristofidou@hhic.mlsi.gov.cy  

Ιςτοςελίδα: http://www.hhic.ac.cy    
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Τίτλοσ Δράςθσ 

6.3 χζδιο χορθγιών ςτθν ξενοδοχειακι βιομθχανία 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Ανϊτερο Ξενοδοχειακό Ινςτιτοφτο Κφπρου  

Διάρκεια 

Κάκε πρόγραμμα ζχει διάρκεια 15 θμζρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ 

Ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ που αςκοφν επιχειρθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ ςτο ζδαφοσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ και 
προβαίνουν ςε αναςτολι εργαςιϊν κατά τθ χειμερινι περίοδο. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Δεν υπάρχει κόςτοσ. Το Σχζδιο ςυγχρθματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Σκοπόσ του Σχεδίου είναι θ ενίςχυςθ ςε ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ 
που αναςτζλλουν τθ λειτουργία τουσ, κατά τθ χειμερινι περίοδο. 
Οι ςτόχοι και τα οφζλθ του Σχεδίου είναι: 

- θ ανάπτυξθ των επαγγελματικϊν γνϊςεων, δεξιοτιτων/ 
ικανοτιτων και θ αναβάκμιςθ των προςόντων των 
εργαηομζνων, 

- θ μείωςθ τθσ εποχικότθτασ, μζςω τθσ επιμικυνςθσ τθσ 
διάρκειασ απαςχόλθςθσ των εργαηομζνων, 
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ικανοτιτων και θ αναβάκμιςθ των προςόντων των 
εργαηομζνων, 

- θ μείωςθ τθσ εποχικότθτασ, μζςω τθσ επιμικυνςθσ τθσ 
διάρκειασ απαςχόλθςθσ των εργαηομζνων, 
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- θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, 

- θ προετοιμαςία για πιςτοποίθςθ προςόντων, 

- θ αξιοποίθςθ του χρόνου αναςτολισ για επιμόρφωςθ. 

Τα προγράμματα προςφζρονται παγκφπρια, ωσ ακολοφκωσ:  

1. Το βαςικό επίπεδο (προγράμματα επιμόρφωςθσ για προςωπικό 
κατϊτερων βακμίδων). Στόχοσ ο εμπλουτιςμόσ και θ ςυμπλιρωςθ 
των γνϊςεων των καταρτιηόμενων ςτισ ειδικότθτεσ τουσ, κακϊσ και 
τθν κάλυψθ των τάςεων τθσ βιομθχανίασ, κεμάτων επαγγελματικισ 
ςυμπεριφοράσ, επικοινωνίασ και Κυπρογνωςίασ.  

2. Το εποπτικό/διευκυντικό επίπεδο, με προγράμματα 
επιμόρφωςθσ για το προςωπικό με εποπτικά ι/και διευκυντικά 
κακικοντα. Τα προγράμματα ςτοχεφουν ςε εμπλουτιςμό των 
γνϊςεων/δεξιοτιτων ςε κζματα διεφκυνςθσ, αξιοποίθςθ τθσ 
τεχνολογίασ/μάρκετινγκ, προϊκθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ, 
κακϊσ και επιμόρφωςθ ςε άλλεσ ειδικότθτεσ (cross-training). 

3.Tο Κοινό Ρρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Ρροςωπικοφ που ςυμμετείχε 
ςε προθγοφμενα Ρρογράμματα κατάρτιςθσ ςτα πλαίςια του 
Σχεδίου Χορθγιϊν. Το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτον εμπλουτιςμό 
γνϊςεων του προςωπικοφ. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Ραρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Σοφοκλισ Ρετρίδθσ, Τθλ.: +357 22404824 

Θλεκτρονικό Tαχυδρομείο: spetrides@hhic.mlsi.gov.cy  

Ιςτοςελίδα: http://www.hhic.ac.cy    
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7. Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικών 
Αςφαλίςεων - Σμιμα κοινωνικισ 
ενςωμάτωςθσ ατόμων με αναπθρίεσ 
Τίτλοσ Δράςθσ     

7.1 χζδιο επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ατόμων με αναπθρίεσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ    

Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων - Τμιμα 
κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ατόμων με αναπθρίεσ. 

Διάρκεια    

Μζχρι 6 Μινεσ. 

Ομάδα Στόχοσ    

Άτομα με Αναπθρίεσ, τα οποία αντιμετωπίηουν πρόβλθμα 
εργοδότθςθσ ι ανζλιξθσ ςτο επάγγελμα τουσ ανεξάρτθτα από το 
επίπεδο μόρφωςθσ. Ραρζχεται προτεραιότθτα ςε άτομα με 
ςοβαρισ μορφισ αναπθρία, τα οποία είναι άνεργα ι 
υποαπαςχολοφμενα. 

Κόςτοσ  ςυμμετοχισ 

Δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ.   

Σφντομθ Ρεριγραφι    

Το ςχζδιο καλφπτει τισ δαπάνεσ κατάρτιςθσ μζχρι € 1.708,60 ςε 
κατάλλθλο ίδρυμα κατάρτιςθσ ι επιχείρθςθ με βάςθ ειδικό 
πρόγραμμα, το οποίο προτείνει το ενδιαφερόμενο άτομο από μόνο 
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- θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, 
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- θ αξιοποίθςθ του χρόνου αναςτολισ για επιμόρφωςθ. 

Τα προγράμματα προςφζρονται παγκφπρια, ωσ ακολοφκωσ:  

1. Το βαςικό επίπεδο (προγράμματα επιμόρφωςθσ για προςωπικό 
κατϊτερων βακμίδων). Στόχοσ ο εμπλουτιςμόσ και θ ςυμπλιρωςθ 
των γνϊςεων των καταρτιηόμενων ςτισ ειδικότθτεσ τουσ, κακϊσ και 
τθν κάλυψθ των τάςεων τθσ βιομθχανίασ, κεμάτων επαγγελματικισ 
ςυμπεριφοράσ, επικοινωνίασ και Κυπρογνωςίασ.  

2. Το εποπτικό/διευκυντικό επίπεδο, με προγράμματα 
επιμόρφωςθσ για το προςωπικό με εποπτικά ι/και διευκυντικά 
κακικοντα. Τα προγράμματα ςτοχεφουν ςε εμπλουτιςμό των 
γνϊςεων/δεξιοτιτων ςε κζματα διεφκυνςθσ, αξιοποίθςθ τθσ 
τεχνολογίασ/μάρκετινγκ, προϊκθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ, 
κακϊσ και επιμόρφωςθ ςε άλλεσ ειδικότθτεσ (cross-training). 

3.Tο Κοινό Ρρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Ρροςωπικοφ που ςυμμετείχε 
ςε προθγοφμενα Ρρογράμματα κατάρτιςθσ ςτα πλαίςια του 
Σχεδίου Χορθγιϊν. Το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτον εμπλουτιςμό 
γνϊςεων του προςωπικοφ. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Ραρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Σοφοκλισ Ρετρίδθσ, Τθλ.: +357 22404824 

Θλεκτρονικό Tαχυδρομείο: spetrides@hhic.mlsi.gov.cy  

Ιςτοςελίδα: http://www.hhic.ac.cy    
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7. Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικών 
Αςφαλίςεων - Σμιμα κοινωνικισ 
ενςωμάτωςθσ ατόμων με αναπθρίεσ 
Τίτλοσ Δράςθσ     

7.1 χζδιο επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ατόμων με αναπθρίεσ 

Υπεφκυνοσ Φορζασ    

Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων - Τμιμα 
κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ατόμων με αναπθρίεσ. 

Διάρκεια    

Μζχρι 6 Μινεσ. 

Ομάδα Στόχοσ    

Άτομα με Αναπθρίεσ, τα οποία αντιμετωπίηουν πρόβλθμα 
εργοδότθςθσ ι ανζλιξθσ ςτο επάγγελμα τουσ ανεξάρτθτα από το 
επίπεδο μόρφωςθσ. Ραρζχεται προτεραιότθτα ςε άτομα με 
ςοβαρισ μορφισ αναπθρία, τα οποία είναι άνεργα ι 
υποαπαςχολοφμενα. 

Κόςτοσ  ςυμμετοχισ 

Δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ.   

Σφντομθ Ρεριγραφι    

Το ςχζδιο καλφπτει τισ δαπάνεσ κατάρτιςθσ μζχρι € 1.708,60 ςε 
κατάλλθλο ίδρυμα κατάρτιςθσ ι επιχείρθςθ με βάςθ ειδικό 
πρόγραμμα, το οποίο προτείνει το ενδιαφερόμενο άτομο από μόνο 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Οδθγόσ Ευκαιριών Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ προσ Ενιλικεσ 

80 

του ι ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Κοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ 
Ατόμων με Αναπθρίεσ. 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κα πρζπει να: 

Α) Είναι τζτοιασ μορφισ και περιεχομζνου ζτςι ϊςτε το 
ενδιαφερόμενο άτομο να δφναται να το παρακολουκιςει. 

Β) Μθν είναι μεγάλθσ διάρκειασ, όχι πζραν τουσ 6 μινεσ  

Γ) Ρροςφζρεται ςε χϊρο και με μζςα τα οποία κρίνονται κατάλλθλα 
για χριςθ από άτομα με αναπθρίεσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Νατάςα Μιχαιλ 

Τθλ: +357 22815015, +357 22815075   

Θλεκτρονικό Tαχυδρομείο: nmichael@dsid.mlsi.gov.cy 

Ιςτοςελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/dsid  
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8. Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικών 
Αςφαλίςεων – Κζντρο Παραγωγικότθτασ 
Τίτλοσ Δράςθσ 

8.1 Προγράμματα Σεχνικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ: Αρχικι 
κατάρτιςθ ςε νζουσ ανζργουσ και ςε τεχνικό προςωπικό ςτθ 
βιομθχανία 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Κζντρο Ραραγωγικότθτασ Κφπρου 

Διάρκεια 

Ταχφρρυκμα Ρρογράμματα: 400-600 ϊρεσ. 

Επιμορφωτικά Ρρογράμματα: 20-50 ϊρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ 

Ταχφρρυκμα Ρρογράμματα: Άνεργοι. 

Επιμορφωτικά Ρρογράμματα: Τεχνικό προςωπικό ςτθ βιομθχανία. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Ταχφρρυκμα Ρρογράμματα: Δεν υπάρχει κόςτοσ. 

Επιμορφωτικά Ρρογράμματα: Εξαρτάται από τθ διάρκεια των 
προγραμμάτων. 

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Τα ταχφρρυκμα προγράμματα αρχικισ κατάρτιςθσ είναι 
πολυεπιχειρθςιακά προγράμματα, τα οποία οργανϊνονται και 
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του ι ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Κοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ 
Ατόμων με Αναπθρίεσ. 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κα πρζπει να: 

Α) Είναι τζτοιασ μορφισ και περιεχομζνου ζτςι ϊςτε το 
ενδιαφερόμενο άτομο να δφναται να το παρακολουκιςει. 

Β) Μθν είναι μεγάλθσ διάρκειασ, όχι πζραν τουσ 6 μινεσ  

Γ) Ρροςφζρεται ςε χϊρο και με μζςα τα οποία κρίνονται κατάλλθλα 
για χριςθ από άτομα με αναπθρίεσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία 

Νατάςα Μιχαιλ 

Τθλ: +357 22815015, +357 22815075   

Θλεκτρονικό Tαχυδρομείο: nmichael@dsid.mlsi.gov.cy 

Ιςτοςελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/dsid  
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8. Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικών 
Αςφαλίςεων – Κζντρο Παραγωγικότθτασ 
Τίτλοσ Δράςθσ 

8.1 Προγράμματα Σεχνικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ: Αρχικι 
κατάρτιςθ ςε νζουσ ανζργουσ και ςε τεχνικό προςωπικό ςτθ 
βιομθχανία 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Κζντρο Ραραγωγικότθτασ Κφπρου 

Διάρκεια 

Ταχφρρυκμα Ρρογράμματα: 400-600 ϊρεσ. 

Επιμορφωτικά Ρρογράμματα: 20-50 ϊρεσ. 

Ομάδα Στόχοσ 

Ταχφρρυκμα Ρρογράμματα: Άνεργοι. 

Επιμορφωτικά Ρρογράμματα: Τεχνικό προςωπικό ςτθ βιομθχανία. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ 

Ταχφρρυκμα Ρρογράμματα: Δεν υπάρχει κόςτοσ. 

Επιμορφωτικά Ρρογράμματα: Εξαρτάται από τθ διάρκεια των 
προγραμμάτων. 

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Τα ταχφρρυκμα προγράμματα αρχικισ κατάρτιςθσ είναι 
πολυεπιχειρθςιακά προγράμματα, τα οποία οργανϊνονται και 
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προωκοφνται από τθν Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και 
υλοποιοφνται από το ΚΕΡΑ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ςτθ Λευκωςία, 
Λεμεςό και Λάρνακα. Τα προγράμματα ζχουν ωσ ςκοπό τθν 
κατάρτιςθ νεοειςερχομζνων ςτθν αγορά εργαςίασ, άνεργων 
αποφοίτων ςχολϊν μζςθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και ατόμων που 
επικυμοφν να αλλάξουν επάγγελμα μζςω επανεκπαίδευςθσ.  Τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν επιχειρθςιακι κατάρτιςθ θ οποία 
υλοποιείται ςε επιχειριςεισ που εργοδοτοφν τουσ 
καταρτιηόμενουσ, υπό τθν εποπτεία του ΚΕΡΑ. 

Επιμορφωτικά Ρρογράμματα:  

Το προγράμματα είναι ςχετικά μικρισ διάρκειασ και απευκφνονται 
ςε τεχνίτεσ, ενιλικεσ εργαηομζνουσ που αςκοφν τεχνικά 
επαγγζλματα. Τα προγράμματα εςτιάηονται ςτθν απόκτθςθ 
πρόςκετων δεξιοτιτων ι/και αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων που 
διακζτουν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Ραρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

κ. Ραναγιϊτθσ Ραναγιϊτου-Ρροϊςτάμενοσ Επαγγελματικϊν 
Εργαςτθρίων Κζντρου Ραραγωγικότθτασ 

Τθλ: +357 2806150, 77 Λεωφ. Καλλιπόλεωσ, Λευκωςία 

Ιςτοςελίδα:  

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/index_gr/index_g
r?opendocument 
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9. Κδρυμα Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Διά Βίου Μάκθςθσ 
Τίτλοσ Δράςθσ 

9.1 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάκθςθσ – GRUNDTVIG & 
LEONARDO DA VINCI 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Κδρυμα Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων (ΙΔΕΡ) Διά Βίου 
Μάκθςθσ (ΔΒΜ) 

Διάρκεια 

Ανάλογα με τθ φφςθ και το αντικείμενο του προγράμματοσ. 

Ομάδα Στόχοσ 

Νομικά και φυςικά πρόςωπα, ανάλογα με τθ φφςθ του 
προγράμματοσ. 

Κόςτοσ  

Δεν υπάρχει κόςτοσ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτθςθ για 
ςυμμετοχι και λαμβάνουν χρθματοδότθςθ ανάλογα με τουσ 
κανονιςμοφσ κάκε δράςθσ.  

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Το ΙΔΕΡ διαχειρίηεται κονδφλια που παραχωροφνται ςτθν Κφπρο 
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθ ςυμμετοχι Κυπρίων 
δικαιοφχων ςε Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα Εκπαίδευςθσ και 
Κατάρτιςθσ. Το ΙΔΕΡ Διά Βίου Μάκθςθσ διαχειρίηεται το Ευρωπαϊκό 
Ρρόγραμμα Διά Βίου Μάκθςθσ με τα τζςςερα τομεακά του 
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καταρτιηόμενουσ, υπό τθν εποπτεία του ΚΕΡΑ. 

Επιμορφωτικά Ρρογράμματα:  

Το προγράμματα είναι ςχετικά μικρισ διάρκειασ και απευκφνονται 
ςε τεχνίτεσ, ενιλικεσ εργαηομζνουσ που αςκοφν τεχνικά 
επαγγζλματα. Τα προγράμματα εςτιάηονται ςτθν απόκτθςθ 
πρόςκετων δεξιοτιτων ι/και αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων που 
διακζτουν. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό Ραρακολοφκθςθσ. 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

κ. Ραναγιϊτθσ Ραναγιϊτου-Ρροϊςτάμενοσ Επαγγελματικϊν 
Εργαςτθρίων Κζντρου Ραραγωγικότθτασ 

Τθλ: +357 2806150, 77 Λεωφ. Καλλιπόλεωσ, Λευκωςία 

Ιςτοςελίδα:  

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/index_gr/index_g
r?opendocument 
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9. Κδρυμα Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Διά Βίου Μάκθςθσ 
Τίτλοσ Δράςθσ 

9.1 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάκθςθσ – GRUNDTVIG & 
LEONARDO DA VINCI 

Υπεφκυνοσ Φορζασ  

Κδρυμα Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων (ΙΔΕΡ) Διά Βίου 
Μάκθςθσ (ΔΒΜ) 

Διάρκεια 

Ανάλογα με τθ φφςθ και το αντικείμενο του προγράμματοσ. 

Ομάδα Στόχοσ 

Νομικά και φυςικά πρόςωπα, ανάλογα με τθ φφςθ του 
προγράμματοσ. 

Κόςτοσ  

Δεν υπάρχει κόςτοσ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτθςθ για 
ςυμμετοχι και λαμβάνουν χρθματοδότθςθ ανάλογα με τουσ 
κανονιςμοφσ κάκε δράςθσ.  

Σφντομθ Ρεριγραφι 

Το ΙΔΕΡ διαχειρίηεται κονδφλια που παραχωροφνται ςτθν Κφπρο 
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθ ςυμμετοχι Κυπρίων 
δικαιοφχων ςε Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα Εκπαίδευςθσ και 
Κατάρτιςθσ. Το ΙΔΕΡ Διά Βίου Μάκθςθσ διαχειρίηεται το Ευρωπαϊκό 
Ρρόγραμμα Διά Βίου Μάκθςθσ με τα τζςςερα τομεακά του 
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προγράμματα: COMENIUS για τθ Σχολικι Εκπαίδευςθ, ERASMUS 
για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, LEONARDO DA VINCI για τθν 
Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ και GRUNDTVIG για τθν 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. Θ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ενθλίκων 
περιλαμβάνεται ςτα Ρρογράμματα LEONARDO DA VINCI και 
GRUNDTVIG. Για τθ ςυμμετοχι ςτα διάφορα προγράμματα 
δθμοςιεφεται ςχετικι Ρρόςκλθςθ ςε ετιςια βάςθ, όπου καλοφνται 
οι ενδιαφερόμενοι φορείσ να υποβάλλουν τισ προτάςεισ τουσ. 

Ρροςόν που αποκτάται μετά τθ ςυμμετοχι  

Ριςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ 

Ριςτοποιθτικό Europass (ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ) 

Ρλθροφορίεσ/Επικοινωνία  

Ρροδρόμου και Δθμθτρακοποφλου 2, 1090 Λευκωςία 

 ι Τ.Θ. 25484, 1310 Λευκωςία  

Τθλζφωνο: +357 22448888 

Φαξ: +357 22678787 

Θλ. ταχυδρ.: info@llp.org.cy 

Ιςτοςελίδα: www.llp.org.cy 
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