
Κέληξν Παξαγσγηθφηεηαο Κχπξνπ 

α.α. 7.6.01.02   

Ππόζκληζη για Δκδήλωζη Δνδιαθέπονηορ  

ςνεπγαηών Διζηγηηών/Δκπαιδεςηών ζηο Κένηπο Παπαγωγικόηηηαρ  

και ζηο Μεζογειακό Ινζηιηούηο Γιεύθςνζηρ (MIM) 

1. Ππόζκληζη 

Σν Κέληξν Παξαγσγηθφηεηαο Κχπξνπ (KΔΠΑ) απεπζχλεη πξφζθιεζε γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο 

απφ θπζηθά πξφζσπα γηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο σο εηζεγεηέο ή/θαη εθπαηδεπηέο ζε 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο πνπ δηνξγαλψλεη.  

Η πξφζθιεζε είλαη αλνηθηή δειαδή ρσξίο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ελδηαθέξνληνο. Χο 

εθ ηνχηνπ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 8 νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Η επηινγή εηζεγεηψλ ζα γίλεηαη γηα θάζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδεηαη αλάγθε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 4.  

εκεηψλεηαη φηη ην ΚΔΠΑ δηαηεξεί ζχζηεκα αμηνιφγεζεο κε βάζε ην νπνίν νη εηζεγεηέο 

αμηνινγνχληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα πξνγξάκκαηα. Με ζηφρν ηε δηαηήξεζε ςειήο θαη 

ζηαζεξήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο, ην ΚΔΠΑ δχλαηαη λα ζπλερίδεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ίδην εηζεγεηή, λννπκέλνπ φηη ε αμηνιφγεζή ηνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή.  

Δλδεηθηηθά ηα πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία δεηνχληαη ππεξεζίεο εηζεγεηψλ/εθπαηδεπηψλ αθνξνχλ: 

1. Πξφγξακκα MBA πιήξνπο θνίηεζεο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα θαη πξφγξακκα Μάζηεξ ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ή ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε κεξηθήο θνίηεζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

ηνπ Μεζνγεηαθνχ Ιλζηηηνχηνπ Γηεχζπλζεο (MΙΓ). 

2. Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα /εκηλάξηα Γηεπζπληηθήο Αλάπηπμεο γηα ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ Γηεπζπληηθνχ θαη Δπνπηηθνχ επηπέδνπ ή γηα αλέξγνπο ζε ζέκαηα 

Μάλαηδκελη, Παξαγσγηθφηεηαο, Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαη ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα γηα επί 

κέξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. 

3. Δλεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο θαη εξγαζηήξηα πνπ δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ Κέληξνπ Europass Κχπξνπ ζε καζεηέο, θνηηεηέο, άλεξγνπο ή θαη εξγαδφκελνπο.  

4. Πξνγξάκκαηα Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζε επίπεδν ηφζν αξρηθήο θαηάξηηζεο 

(ηαρχξξπζκα) φζν θαη ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο (επηκνξθσηηθά) γηα εξγαδνκέλνπο ή 

αλέξγνπο. 

5. Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε βαζηθέο ή νξηδφληηεο δεμηφηεηεο (επηθνηλσλία, νκαδηθή 

εξγαζία, επίιπζε πξνβιεκάησλ, δηαρείξηζε ρξφλνπ, δηαρείξηζε άγρνπο, Η/Τ θ.ά.) γηα 

εξγαδνκέλνπο ή αλέξγνπο. 

Κάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο δπλαηφ λα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα ή ζέκαηα 

ηα νπνία πηζαλφ λα αλαηίζεληαη ζε δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηή.   

Πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ δηεμάγνληαη αλά εμάκελν είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ΚΔΠΑ (www.mlsi.gov.cy/kepa) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΜΙΓ (www.mim.ac.cy).  

http://www.mlsi.gov.cy/kepa
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2. Δλάσιζηα απαιηούμενα πποζόνηα 

1. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο γιψζζαο δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία δηεμάγεηαη ην εθάζηνηε πξφγξακκα 

ε νπνία ζα δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.   

2. Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο Δθπαηδεπηή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΔΚ) 

απφ ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΑλΑΓ), γηα πξνγξάκκαηα πνπ 

επηρνξεγνχληαη απφ ηελ ΑλΑΓ.  

Δπί πιένλ, νη ελδηαθεξφκελνη εηζεγεηέο/εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη επίπεδν 

ηνπ πξνζθεξνκέλνπ πξνγξάκκαηνο, λα θαηέρνπλ σο ειάρηζηα ηα πην θάησ πξνζφληα: 

Δπίπεδο και ηύπορ 
ππογπάμμαηορ 

Δλάσιζηα απαιηούμενα Πποζόνηα 
Διζηγηηών/Δκπαιδεςηών 

1. Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 

ΜΙΓ. 

Γηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζε γλσζηηθφ αληηθείκελν 
ζρεηηθφ κε ην ζέκα πνπ πξνηίζεηαη λα δηδάμεη. 

ή 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο επηπέδνπ Μάζηεξ ζε γλσζηηθφ 
αληηθείκελν ζρεηηθφ κε απηφ πνπ πξνηίζεηαη λα δηδάμεη θαη  
δεθαεηήο ζρεηηθή επαγγεικαηηθή πείξα.  

ή 

Μέινο ηνπ πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ Κχπξνπ 
θαη δεθαεηήο ζρεηηθή επαγγεικαηηθή πείξα. 

2. Πξνγξάκκαηα Γηεπζπληηθήο 

Αλάπηπμεο γηα ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ 

αλψηεξνπ ή αλψηαηνπ 

επηπέδνπ θαη γηα αλέξγνπο. 

 

Γηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζε γλσζηηθφ αληηθείκελν 
ζρεηηθφ κε ην ζέκα πνπ πξνηίζεηαη λα δηδάμεη. 

ή 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο επηπέδνπ Μάζηεξ ζε γλσζηηθφ 
αληηθείκελν ζρεηηθφ κε απηφ πνπ πξνηίζεηαη λα δηδάμεη θαη  
πεληαεηήο ζρεηηθή επαγγεικαηηθή πείξα.  

ή 

Μέινο ηνπ πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ Κχπξνπ 
θαη πεληαεηήο ζρεηηθή  επαγγεικαηηθή πείξα. 

ή 

Πξψηνο παλεπηζηεκηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζε γλσζηηθφ 
αληηθείκελν ζρεηηθφ κε απηφ πνπ πξνηίζεηαη λα δηδάμεη θαη 
επηαεηή ζρεηηθή επαγγεικαηηθή πείξα. 

3. Πξνγξάκκαηα Γηεπζπληηθήο 

Αλάπηπμεο γηα ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ 

Δπνπηηθνχ ή θαηψηεξνπ 

επηπέδνπ θαη γηα αλέξγνπο. 

Πξψηνο παλεπηζηεκηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζε γλσζηηθφ 
αληηθείκελν ζρεηηθφ κε απηφ πνπ πξνηίζεηαη λα δηδάμεη θαη 
ηξηεηήο ζρεηηθή επαγγεικαηηθή πείξα. 

4. Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε 

νξηδφληηεο ή/θαη βαζηθέο 

δεμηφηεηεο (επηθνηλσλία, 

επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

δηαρείξηζε ρξφλνπ, θ.ά.) γηα 

πξνζσπηθφ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ θαη γηα αλέξγνπο. 

Πξψηνο παλεπηζηεκηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζε γλσζηηθφ 
αληηθείκελν ζρεηηθφ κε απηφ πνπ πξνηίζεηαη λα δηδάμεη θαη 
ηξηεηήο ζρεηηθή επαγγεικαηηθή πείξα. 
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5. Πξνγξάκκαηα Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα 

Δθπαηδεπηέο/Σερλίηεο 

Αλψηεξνπ Δπηπέδνπ θαη γηα 

αλέξγνπο. 

Γίπισκα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηεηνχο 
θνίηεζεο ή ηζφηηκν πξνζφλ ή πηζηνπνίεζε απφ αξκφδην 
νξγαληζκφ ζε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζρεηηθφ κε απηφ πνπ 
πξνηίζεηαη λα δηδάμεη θαη πεληαεηήο ζρεηηθή επαγγεικαηηθή 
πείξα. 

6. Πξνγξάκκαηα Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα 

Δθπαηδεπηέο/Σερλίηεο θαη γηα 

αλέξγνπο. 

Γίπισκα Μεηαιπθεηαθήο ρνιήο ηνπιάρηζηνλ δηεηνχο 
θνίηεζεο ζε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζρεηηθφ κε απηφ πνπ 
πξνηίζεηαη λα δηδάμεη θαη ηεηξαεηήο ζρεηηθή επαγγεικαηηθή 
πείξα.  
                                       ή 
Απνιπηήξην Σερληθήο ρνιήο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζε  
γλσζηηθφ αληηθείκελν ζρεηηθφ κε απηφ πνπ πξνηίζεηαη λα 
δηδάμεη θαη επηαεηήο ζρεηηθή επαγγεικαηηθή πείξα σο 
Σερλίηεο. 
                                     ή  
απνιπηήξην Νέαο χγρξνλεο Μαζεηείαο θαη δεθαεηήο 
ζρεηηθή επαγγεικαηηθή πείξα σο Σερλίηεο.  

3. Θέμαηα ηα οποία πιθανόν να πεπιλαμβάνονηαι ζε ππογπάμμαηα ηος ΚΔΠΑ (ζηην 

Δλληνική και Αγγλική γλώζζα). 

       Σα πηζαλά ζέκαηα παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Ι  

4. Δπιλογή ςνεπγαηών Διζηγηηών/Δκπαιδεςηών 

Οη ελδηαθεξφκελνη, νη νπνίνη εθ πξψηεο φςεσο πιεξνχλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα ζε ζρέζε κε ηνλ 

ηίηιν ζπνπδψλ, θαηαρσξνχληαη ζε βάζε δεδνκέλσλ κε έλδεημε γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ.  

Η επηινγή ζπλεξγαηψλ γίλεηαη απφ Δπηηξνπή Δπηινγήο πλεξγαηψλ (εθεμήο νλνκαδφκελε 

Δπηηξνπή), πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ΚΔΠΑ θαη απνηειείηαη απφ Λεηηνπξγνχο θαη 

Δθπαηδεπηέο ηνπ ΚΔΠΑ. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ππφθεηληαη ζε έγθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ 

ΚΔΠΑ.  

Όηαλ θαη εθφζνλ ππάξμεη αλάγθε αλάζεζεο ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο γηα ζπγθεθξηκέλν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ε Δπηηξνπή εμεηάδεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε 

ζρέζε κε ηελ πείξα πνπ απαηηείηαη γηα ην επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαιεί ζε ζπλέληεπμε 

φζνπο ελδηαθεξφκελνπο πιεξνχλ ηα ειάρηζηα πξνζφληα.  

ηε ζπλέληεπμε νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ δείγκα πξνεγνχκελεο δηδαθηηθήο 

εξγαζίαο ηνπο π.ρ. παξνπζηάζεηο ή ζεκεηψζεηο ή/θαη λα ππνβάινπλ κηθξήο έθηαζεο εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή/θαη λα παξνπζηάζνπλ ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Η ζπλέληεπμε δηεμάγεηαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή ε νπνία δχλαηαη λα θαιεί ζε απηήλ θαη λα ζπκβνπιεχεηαη άιινπο Λεηηνπξγνχο 

ηνπ ΚΔΠΑ ή άιινπο ζπλεξγάηεο κε εμεηδίθεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ αληηθείκελν.  Η 

Δπηηξνπή αμηνινγεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

παξνπζηάζεσλ ή/θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα ππνβάινπλ, ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη 

ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ εξσηήζεσλ.  

Η αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηε κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

λννπκέλνπ φηη ηθαλνπνηεί ηελ Δπηηξνπή.   

ε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο δηεπθξηλήζεηο ή ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ γηα επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ηνπο. 
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Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πξνγξακκάησλ πνπ επαλαιακβάλνληαη, θαη εθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε 

γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο ζηα ίδηα ζέκαηα ζε κειινληηθή πεξίνδν, αλ κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ ππάξρνπλ άηνκα πνπ έρνπλ ήδε βαζκνινγεζεί θαηφπηλ ζπλέληεπμεο γηα 

ην ίδην ζέκα, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα ιάβεη ππφςε ηελ ηειεπηαία  βαζκνινγία ησλ αηφκσλ απηψλ, 

ρσξίο λα θαιέζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε λέα ζπλέληεπμε.    

ε πεξίπησζε πνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε νη δηαζέζηκνη ελδηαθεξφκελνη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ δελ πιεξνχλ ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα, ην ΚΔΠΑ δχλαηαη λα απνηαζεί ζε 

άιια άηνκα ηα νπνία λα αμηνινγήζεη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ δελ 

εληνπίδεηαη άηνκν κε ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην θαηαιιειφηεξν θαηά ηελ θξίζε ηεο άηνκν απφ ηελ πθηζηάκελε βάζε δεδνκέλσλ.   

Σν Κέληξν Παξαγσγηθφηεηαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζθαιεί ζε πξνζσπηθή βάζε: 

α) Δλ ελεξγεία ζηειέρε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ή εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ, κέζσ ησλ νηθείσλ 
πξντζηακέλσλ ηνπο, 

β)  Δλ ελεξγεία αμησκαηνχρνπο ηνπ θξάηνπο, 

γ)  Γηαπξεπή ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη πεηπρεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο, 

δ) Δηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο σο εηζεγεηέο ζε ζέκαηα ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο ή/θαη ηεο 
αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

5. Αμοιβή 

Σν χςνο ηεο ακνηβήο θαηά επίπεδν θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη αλαζεσξείηαη 

θαηά θαηξνχο. Η ακνηβή ζηε βάζε ηεο πην πξφζθαηεο εγθπθιίνπ γηα θάζε ψξα δηδαζθαιίαο, 

αλάινγα κε ην επίπεδν θαη ηνλ ηχπν ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο, είλαη ε αθφινπζε: 

α) Καζεγεηέο Δκπεηξνγλψκνλεο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηερλνινγηθνχο ή επηζηεκνληθνχο ηνκείο: €100 

β) Γηεπζπληηθή αλάπηπμε γηα ζηειέρε κέζνπ, αλψηεξνπ, αλψηαηνπ θαη κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ: 
€65 

γ) Γηεπζπληηθή Αλάπηπμε γηα ζηειέρε Δπνπηηθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ επηπέδνπ: €43  

δ) Καηάξηηζε ζε βαζηθέο ή/θαη νξηδφληηεο δεμηφηεηεο: €32 

ε) Δθπαηδεπηέο-Σερλίηεο Αλψηεξνπ Δπηπέδνπ: €32 

ζη) Δθπαηδεπηέο/Σερλίηεο: €23 

δ) Βνεζνί Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο: €15 

Ννείηαη φηη ην επίπεδν ζην νπνίν εληάζζεηαη ε πξνζθεξφκελε ππεξεζία θαζνξίδεηαη απφ ην ΚΔΠΑ.  
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζηνχλ δηαθνξεηηθά επίπεδα ακνηβήο ζην πιαίζην ηνπ 
ίδηνπ πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν, αλ θαη εθφζνλ απηφ ελδείθλπηαη.  

6. Τποσπεώζειρ ζςνεπγαηών  

Οη εηζεγεηέο/εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη ζα επηιεγνχλ λα δηδάμνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, έρνπλ 
ηηο εμήο ππνρξεψζεηο: 

 λα βνεζνχλ, φπνπ δεηεζεί, ζηελ επεμεξγαζία θαη αλάπηπμε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 λα εηνηκάδνπλ ζεκεηψζεηο, παξνπζηάζεηο ζε κνξθή PowerPoint θαη άιιν θαηάιιειν γηα ηελ 
πεξίπησζε πιηθφ, φπνπ είλαη απαξαίηεην  

 λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπνπ είλαη απαξαίηεην 

 λα βαζκνινγνχλ, φπνπ δεηεζεί, γξαπηά, εμεηάζεηο ή/θαη δηπισκαηηθέο  

 λα θαζνδεγνχλ θνηηεηέο ζε δηπισκαηηθέο ηνπο εξγαζίεο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 
κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ 

Δπηπξφζζεηα κε ηα πην πάλσ, νη εθπαηδεπηέο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο έρνπλ ηηο 
αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 
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 λα εηνηκάδνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηή ηνπ ΚΔΠΑ, θαηάινγν ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ  πξνγξάκκαηνο 

 λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζσζηή ρξήζε θαη θχιαμε ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 λα πξνεηνηκάδνπλ ηπρφλ πιηθά θαη εξγαιεία  πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο  

7. Αξιολόγηζη ειζηγηηών/εκπαιδεςηών 

ην ηέινο θάζε πξνγξάκκαηνο, ή θαη ελδηάκεζα, νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ην 
πξφγξακκα θαη ηνλ εηζεγεηή κε βάζε εξσηεκαηνιφγην.  

8. Δκδήλωζη Δνδιαθέπονηορ 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ην εηδηθφ έληππν Γήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

πνπ επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα ΙΙ ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ππνδεηθλχνληαο ηα ζέκαηα ηα 

νπνία, κε βάζε ηα πξνζφληα ηνπο, κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ/δηδάμνπλ θαη λα επηζπλάςνπλ 

βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα θαη άιια απνδεηθηηθά ζε αληίγξαθα (ηίηινπο ζπνπδψλ, πηζηνπνίεζε 

ΑλΑΓ θ.ά.) απφ ηα νπνία λα δηαθαίλεηαη φηη θαηέρνπλ ηα ειάρηζηα πξνζφληα φπσο αλαιχνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 2. Σν έληππν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΠΑ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

αξρείνπ word θαη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Υεηξφγξαθα έληππα δελ 

ζα γίλνληαη απνδεθηά γηα απνθπγή ιαζψλ ζηελ θαηαρψξεζε.  

Σα πην πάλσ έγγξαθα κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  info@kepa.mlsi.gov.cy, λα παξαδνζνχλ ζην αξρείν ηνπ ΚΔΠΑ, Λεσθφξνο 

Καιιηπφιεσο 77, ΣΣ 2100 Αγιαληδηά, ή λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο ζηε Γηεχζπλζε:  

Κέληξν Παξαγσγηθφηεηαο Κχπξνπ,  
Λεσθφξνο Καιιηπφιεσο 77, 
Σ.Θ. 20536, 
1679 Λεπθσζία.  
 
Δλδηαθεξφκελνη νη νπνίνη επηζπκνχλ λα αλαζεσξήζνπλ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αλαζεσξεκέλν έληππν θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

Άηνκα πνπ είραλ δειψζεη ελδηαθέξνλ γηα ζπλεξγαζία ζε πξνεγνχκελε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη 

λα ππνβάινπλ εθ λένπ αίηεζε εθηφο εάλ επηζπκνχλ λα αλαζεσξήζνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηα 

ππνβιεζέληα ζηνηρεία. ε πεξίπησζε δε πνπ επηζπκνχλ λα απνζχξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

παξαθαινχληαη φπσο απνζηείινπλ ζρεηηθή επηζηνιή ζηελ πην πάλσ δηεχζπλζε ή απνζηείινπλ  

ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηελ πην πάλσ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνηαζνχλ ζηνλ πην θάησ αξκφδην 

Λεηηνπξγφ ηνπ Κέληξνπ Παξαγσγηθφηεηαο: 

Αληξέαο ηπιηαλνχ, ηει. 22806144 ή ειεθηξνληθή δηεχζπλζε astylianou@kepa.mlsi.gov.cy 

mailto:info@kepa.mlsi.gov.cy


Παράρτημα IΙ Έντσπο Δήλωσης Ενδιαυέροντος 

1. ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ/ΓΙΔΤΘΤΝΗ/ΔΠΟΠΣΔΙΑ  

1.1. Αξρέο Γηεχζπλζεο / Principles of Management  

1.2. ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο θαη ηξαηεγηθή Γηεχζπλζε / Strategic Planning and Strategic 

Management 

1.3. Θεσξία ησλ Οξγαλψζεσλ  θαη Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά  / Organisation Theory and 

Organisational Behaviour 

1.4. Γηνίθεζε Έξγνπ / Project Management 

1.5. Οξγάλσζε θαη Μέζνδνη / Organisation and Methods 

1.6. Δπηρεηξεζηαθή Γηνίθεζε / Operations Management 

1.7. ηαηηζηηθή γηα Δπηρεηξήζεηο / Business Statistics 

1.8. Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα / Operational Research (Management Science) 

1.9. Δκπνξηθφ Γίθαην / Business Law 

1.10. Παξαγσγηθφηεηα / Productivity  

1.11. Γηεχζπλζε Σερλνινγίαο / Technology Management  

1.12. Γεκφζηεο ρέζεηο / Public Relations 

1.13. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη Ηζηθή / Corporate Social Responsibility   

1.14. Γηαρείξηζε Τιηθψλ θαη Απνζεκάησλ / Inventory Management 

1.15. Οξγάλσζε Γξαθείνπ θαη Γξακκαηεηαθά / Office Management and Secretarial 

2. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  

2.1. Γηεχζπλζε Παξαγσγήο / Production Management 

2.2. ρεδίαζε, Αλάπηπμε θαη Παξαγσγή λέσλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ / Product and Service 

Design and Production 

2.3. Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο / Supply Chain Management-Logistics 

2.4. Μεηαπνίεζε Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ / Manufacture of Agricultural Products 

3. ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ/ΠΧΛΗΔΙ  

3.1. Γηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ / Marketing Management  

3.2. Γηεχζπλζε Πσιήζεσλ / Sales Management 

3.3. Έξεπλα Αγνξάο / Market Research 

3.4. Σερληθέο Πσιήζεσλ /Sales Techniques 

3.5. Φεθηαθφ Μάξθεηηλγθ / Digital Marketing 

4. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  

4.1. Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ / Human Resource Management 

4.2. Απνηειεζκαηηθή Ηγεζία / Effective Leadership 

4.3. πζηήκαηα Δπηινγήο, Πξφζιεςεο, Αλάπηπμεο θαη Αμηνιφγεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ / 

Human Resource Selection, Recruitment, Development and Assessment Systems  

4.4. Τπνθίλεζε / Motivation 

4.5. Γεμηφηεηεο Γηαπξαγκάηεπζεο / Negotiation Skills 

4.6. Αλάπηπμε Πξνζσπηθψλ Γεμηνηήησλ / Personal Development 

4.7. Οξηδφληηεο Γεμηφηεηεο (Οκαδηθή Δξγαζία, Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Δπηθνηλσλία, Γηαρείξηζε 

Υξφλνπ, Γηαρείξηζε Άγρνπο) / Horizontal kills (Team Work, Problem Solving, Communication, 

Time Management, Stress Management,) 
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4.8.  Δξγαζηαθέο ρέζεηο / Labour Relations 

4.9. Δξγαηηθή Ννκνζεζία / Labour law 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

5.1. Οηθνλνκηθά / Economics 

5.2. Λνγηζηηθή / Financial Accounting 

5.3. Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή / Managerial Accounting 

5.4. Υξεκαηννηθνλνκηθά / Finance 

5.5. Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο / Feasibility and Appraisal of Projects 

5.6. Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο θαη Πξνυπνινγηζκφο / Business Planning and Budgeting 

5.7. Υξεκαηνδφηεζε θαη Αμηνιφγεζε Δπελδχζεσλ / Investment Appraisal and Financing  

5.8. Αζθαιηζηηθά / Insurances 

5.9. Σξαπεδηθά /Banking  

6. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ  

6.1. Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο / Quality Management 

6.2. Μνληέια Οιηθήο Πνηφηεηαο / Total Quality Management Models 

6.3. πζηήκαηα θαη Πξφηππα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ΙSΟ 9000 / Quality Management Systems and 

Standards 

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΦΗΦΙΑΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ 

7.1. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο / Management Information Systems) 

7.2. Πξνγξακκαηηζκφο/Αλάπηπμε εθαξκνγψλ / Programming/ Developing Software Systems) 

7.3. Υξήζε Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο (Word, Excel, PowerPoint) / Use of Computer Applications 

(Word, Excel, PowerPoint) 

7.4. Γηαρείξηζε Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο / Social Media Management 

7.5. Αζθάιεηα Γεδνκέλσλ / Data Security 

7.6. Γηαδίθηπν / Internet 

8. ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

8.1. Έξεπλα θαη Καηλνηνκία/ Research and Innovation 

8.2. Μεηαθνξά Σερλνινγίαο- Σερλνγλσζίαο / Technology Transfer 

8.3. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ / Entrepreneurship and Βusiness 

Δnvironment 

9. ΘΔΜΑΣΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ 

9.1. Δπξσπατθή Έλσζε, Θεζκηθά Όξγαλα θαη Πνιηηηθέο / European Union, Institutions and Policies 

9.2. Δπξσπατθά Υξεκαηνδνηηθά Σακεία / European Funds 

9.3. Δπξσπατθέο Πξσηνβνπιίεο / European Initiatives 

10. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ  

10.1. Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ / Natural Resource Economics   

10.2. Γηαρείξηζε Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ (Oil & Gas Management) 

10.3. Αγνξέο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ (Oil & Gas Markets) 

10.4. Ννκνζεζία πεξί ζπκβάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ (Oil & Gas 

Contract Law) 
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10.5. Οηθνλνκηθά Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ (Oil And Gas Economics) 

11.  ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΙΑ  

11.1. Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ Δξγαζία / Health and Safety at Work 

11.2. Τγηεηλή Σξνθίκσλ / Food Safety. 

11.3. πζηήκαηα HACCP / Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) System 

11.4. ρεδηαζκφο πζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο / Designing 

and implementation of Health and Safety Systems at work 

12. ΔΝΔΡΓΔΙΑ/ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

12.1. Θεκειηψδεηο Αξρέο Δλέξγεηαο / Foundations of Energy 

12.2. Δλεξγεηαθή Γηαρείξηζε Κηεξίσλ/ Building Energy Management    

12.3. Οηθνλνκηθά γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο / Economics for Renewable Energy  

12.4. Δλεξγεηαθή θαη Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή / Policy νn Energy and the Environment  

12.5. Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο / Environmental Management  

12.6. Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο – Φσηνβνιηατθά - Αηνιηθή Δλέξγεηα / Renewable Energy 

Sources - Photovoltaics - Wind Power 

13. ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ  

13.1. Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε ζην Γεκφζην Σνκέα / Financial Management in the Public Sector 

13.2. Γεκνζηνυπαιιειηθφ Γίθαην / Civil Service Law 

13.3. Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ Κππξηαθνχ Κξάηνπο θαη ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

(Organisation and Operation of the Cyprus Republic and the Wider Public Sector. 

13.4. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο - Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε / Information 

Systems for Public Administration - E-government 

14. ΘΔΜΑΣΑ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ   

14.1. Μεζνδνινγία Έξεπλαο θαη πγγξαθή Γηπισκαηηθήο / Research Methodology and Dissertation 

Writing 

15. ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 

15.1. Οηθνδνκηθή – Γνκηθά Έξγα / Construction and Building Technology 

15.2. Αξρηηεθηνληθφ θαη Μεραλνινγηθφ ρέδην θαη AutoCAD/ Architectural and Mechanical Design and 

AutoCAD 

15.3. Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε εξγνηαμίσλ / Organization and Management of Construction Sites 

15.4. Μεηξήζεηο Πνζνηήησλ θαη Κνζηνιφγεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ / Quantity Surveying and 

Costing 

15.5. Έιεγρνο πνηφηεηαο θαηαζθεπήο πιηθψλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ / Quality Control in Construction 

15.6. Έγγξαθα πκβνιαίσλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ θαη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο/ Contracts and Insurance 

Coverage for Construction Corks 

15.7. Διαηνρξσκαηηζκφο θαη Δμσξατζκφο Κηεξίσλ / Painting and Decorating 

15.8. Ξπινπξγηθή θαη Δπηπινπνηία / Woodworking, Joinery, Cabinet Making Φχμε, Κιηκαηηζκφο θαη 

Αεξηζκφο/ Refrigeration, ventilation and air-conditioning 

15.9. Τδξαπιηθέο Δγθαηαζηάζεηο / Plumbing and Thermo-mechanical Installations 

15.10. Αινπκηλνθαηαζθεπέο / Aluminum Constructions 

15.11. Ηιεθηξνινγία - Ηιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο / Electrology - Domestic Electrical Installations 
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15.12. Ηιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκφο ζε Δθξεθηηθέο Αηκφζθαηξεο / Electrical Installations 

and Equipment in Explosive Atmospheres - ATEX  

15.13. Αληηθεξαπληθή Πξνζηαζία / Lightning Protection 

15.14. ρεδηαζκφο θαη Μειέηε Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ Οηθνδνκψλ / Telecommunication networks 

15.15. Ηιεθηξνληθά / Electronics 

15.16. Δπηδηφξζσζε Κηλεηψλ Σειεθψλσλ / Mobile Telephone Service 

15.17. Δπηδηφξζσζε Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ / Computer Repair 

15.18. Γίθηπα Η/Τ, Γνκεκέλεο Καισδίσζεο θαη Δπηθνηλσληψλ / Structured Cabling and 

Communications Networks 

15.19. Βηνκεραληθνί θαη Οηθηαθνί Απηνκαηηζκνί/ Industrial and Home Automation (PLCs, KNX, EIB, 

SBus, Robotics, Mechatronics etc.) 

15.20. ρεδηαζκφο θαη Δθηέιεζε Δξγαζίαο κε Σερλνινγία CNC θαη CAD/CAM / CNC and CAD/CAM 

Technology 

15.21. πληήξεζε θαη Ρχζκηζε Δγθαηαζηάζεσλ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ/ Central Ηeating Ιnstallations 

15.22. πγθνιιήζεηο Μεηάιισλ/ Welding 

15.23. Δγθαηαζηάζεηο Τγξαεξίνπ/ LPG installations 

15.24. Δγθαηαζηάζεηο Φπζηθνχ Αεξίνπ/ Natural gas installations 

15.25. πγθφιιεζε σιελψζεσλ Γηαθίλεζεο Αεξίσλ θαη Βηνκεραληθψλ Καηαζθεπψλ/ Pipe Welding 

15.26. Μεραληθή Απηνθηλήησλ/ Automotive mechanics 

15.27. Μεραληθή Γηθχθισλ/ Motorcycle mechanics 

15.28. Μεραληθή Γεσξγηθψλ Μεραλεκάησλ/ Agricultural mechanics 

15.29. Ναπηνκεραληθή - Ηιεθηξηθά/Ηιεθηξνινγηθά θαη πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο θαθψλ/ Marine 

Engineering – electrical, electronic and communication systems of vessels  

15.30. Ναπηνκεραληθή - εηδηθφηεηα κεραλέο ζαιάζζεο/ Marine Engineering – Vessel motors 

15.31. Ηιεθηξνινγία Απηνθηλήησλ/ Automotive electrical systems 

15.32. Φαλνπνηεία (Ιζηψκαηα) Απηνθηλήησλ/ Car body repairs 

15.33. Βαθέο Απηνθηλήησλ/ Car painting  

15.34. Μεραληθή Βαξέσλ Ορεκάησλ- Heavy vehicle mechanics 

15.35. Μεραληθή Γεσξγηθψλ Μεραλεκάησλ (ειαθξηνχ θαη βαξεηνχ ηχπνπ) / Agricultural machinery 

mechanics 

15.36. Δγθαηαζηάζεηο LPG-CNG ζε Μεραλνθίλεηα Ορήκαηα / LPG-CNG Installations in vehicles 

15.37. Δθπαίδεπζε γηα Πηζηνπνίεζε Δγθαηαζηαηψλ Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ PVTRIN / PVTRIN 

training of photovoltaic installers for certification 

15.38. Δθπαίδεπζε Σερληθψλ γηα Δγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ/Training of Photovoltaic 

Installers 

15.39. Δγθαηάζηαζε θαη πληήξεζε Αλεκνγελλεηξηψλ/Installation and maintenance of wind generators 

15.40. Σερληθνί Αλειθπζηήξσλ- Lift technicians 

15.41. Σξαπεδνθφκνη- Waiters  

15.42. Τπάιιεινη Τπνδνρήο- Front Office management  

15.43. Καζαξηζηέο- Room service 

15.44. Οξνθνθνκία- Housekeeping 

15.45. Αξηνπνηνί- Bakers  

15.46. Μφδα, Κνπηηθή, Ραπηηθή / Fashion technology, Cutting and Tailoring 

 


