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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΚΕΠΑ
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Κέντρου

Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) και της εταιρείας EDEX – Educational Excellence Corporation Ltd
(University of Nicosia και Intercollege) για την Eκπαίδευση των Εκπαιδευτών Τεχνικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΚΕΠΑ. Η Σύμβαση αφορά εκπαίδευση σε 6 οριζόντιες
δεξιότητες καθώς και σε 10 τεχνικές θεματικές ενότητες. Η επιτυχής ολοκλήρωση της
εκπαίδευσης θα οδηγήσει σε πιστοποίηση των εκπαιδευτών του ΚΕΠΑ με βάση το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕQF). Για υλοποίηση της πιστοποίησης ο Ανάδοχος έχει
συμβληθεί με το Ινστιτούτο Συγκολλήσεων και Ποιότητας της Πορτογαλίας (Instituto de
Soldadura e Qualidade -ISQ) το οποίο διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια σε θέματα
πιστοποίησης με βάση το EQF. Το ποσό της Σύμβασης ανέρχεται στις 152.150 ευρώ.
Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου
μεταξύ των υπευθύνων του Έργου από την πλευρά του ΚΕΠΑ, των εκπαιδευτών του ΚΕΠΑ
που θα εκπαιδευτούν και του προσωπικού και συνεργατών της εταιρείας EDEX.
Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του Ιntercollege στην Λευκωσία, στους οποίους θα
διεξαχθεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Το Έργο αποτελεί μέρος του προγράμματος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης της Τεχνικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΤΕΚ) του ΚΕΠΑ. Το Έργο περιλαμβάνει επίσης την
αναβάθμιση των εργαστηρίων του ΚΕΠΑ με τη δημιουργία δυο Εργαστηρίων εικονικής
πραγματικότητας στην Λευκωσία και Λεμεσό, τη δημιουργία Εργαστηρίου Ενέργειας στην
Λάρνακα, την εξασφάλιση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και την αναβάθμιση
του εξοπλισμού των Εργαστηρίων ΤΕΚ του ΚΕΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμό του Έργου
ανέρχεται στα 1.882.000 Ελβετικά Φράγκα (περίπου 1.730.620 ευρώ) και υλοποιείται στο
πλαίσιο της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ελβετική Κυβέρνηση. Το
Πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του συστήματος
επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Στιγμιότυπο από την υπογραφή της συμφωνίας από το Διευθυντή του ΚΕΠΑ κ. Ντίνο
Καθητζιώτη (αριστερά) και τον Εκτελεστικό Διευθυντή της εταιρείας EDEX – Educational
Excellence Corporation Ltd Δρ. Στυλιανό Μαυρομούστακο.
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