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ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ  (DE MINIMIS) 

 
Περίοδος: Α΄ Εξάμηνο 2019 

 
Αναφέρομαι στον Προγραμματισμό Δραστηριοτήτων Κατάρτισης που υποβλήθηκε στην Αρχή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισής 
(ΚΕΚ) σας για έγκριση προδιαγραφών και εφαρμογής προγραμμάτων για την πιο πάνω περίοδο 
και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 
 
1. Οι προδιαγραφές που έχουν υποβληθεί έχουν εξετασθεί με βάση τις πρόνοιες του Οδηγού 

Πολιτικής και Διαδικασιών (Οκτώβριος 2018) για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα 
Κατάρτισης – Συνήθη, από τις πρόνοιες του οποίου διέπεται η συνεργασία του ΚΕΚ σας με 
την ΑνΑΔ. Ο εν λόγω Οδηγός και τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη 
διεύθυνση www.anad.org.cy. 

 
2. Μετά την εξέταση του υποβληθέντος Προγραμματισμού Δραστηριοτήτων Κατάρτισης, σε 

συνάρτηση με τον Προγραμματισμό που υποβλήθηκε από άλλα ΚΕΚ η ΑνΑΔ έχει εγκρίνει 6 
Προδιαγραφές Προγραμμάτων Κατάρτισης καθώς και την εφαρμογή 4 Προγραμμάτων 
Κατάρτισης. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση, παρέχεται στο ΚΕΚ σας 
η δυνατότητα εφαρμογής μέσα στο Α΄ Εξάμηνο 2019 μέχρι και 4 προγραμμάτων κατάρτισης 
σύμφωνα με οποιεσδήποτε από τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του ΚΕΚ σας που 
περιλαμβάνονται στον Προγραμματισμό. 

 
3. Οι προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα 

«Προγραμματισμός Προδιαγραφών ΠΕ Προγραμμάτων». Στον πίνακα «Μη Εγκριθείσες 
Προδιαγραφές» φαίνονται οι προδιαγραφές που δεν έχουν εγκριθεί και οι λόγοι απόρριψής 
τους. Σημειώνεται ότι, η απόφαση για έγκριση ή μη κάθε προδιαγραφής λαμβάνεται με βάση 
τις προτεραιότητες σύμφωνα με το Θεματολόγιο 2017-2018 για τα Πολυεπιχειρησιακά 
Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη του οποίου η ισχύς επεκτάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2019, το περιεχόμενο και άλλα ποιοτικά στοιχεία της προδιαγραφής. Πρόσθετα, η απόφαση 
βασίζεται στις δυνατότητες του Προϋπολογισμού της ΑνΑΔ. Διευκρινίζεται επίσης ότι, κατά 
την εξέταση των προδιαγραφών, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση του ΚΕΚ και των 
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δραστηριοτήτων του με βάση διάφορα στοιχεία, όπως ο βαθμός υλοποίησης προγραμμάτων 
κατάρτισης σε προηγούμενα εξάμηνα, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν, καθώς και τα αποτελέσματα επιτόπιων επισκέψεων 
ελέγχου. Σημειώνεται ότι, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα 
όποτε ζητηθούν από την ΑνΑΔ. 

 
4. Αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων που θα εφαρμόσετε μέσα στο Α’ 

Εξάμηνο 2019, η ΑνΑΔ εξετάζει «Αίτηση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης για Έγκριση 
Εφαρμογής Προγράμματος Κατάρτισης» [Έντυπο 4 (ΠΕ)], που υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις 
εβδομάδες (21 ημερολογιακές μέρες) πριν από την έναρξη του προγράμματος. Κατ’ 
εξαίρεση, αιτήσεις για εφαρμογή προγραμμάτων με ημερομηνία έναρξης μέχρι και τις 20 
Ιανουαρίου 2019 θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2018. 

 
5. Αναφορικά με προγράμματα που αφορούν Κατάρτιση Εκπαιδευτών, σε σχέση με την 

καταλληλότητα των προτεινόμενων εκπαιδευτών, διευκρινίζεται ότι συναφές ακαδημαϊκό 
προσόν αποτελεί προσόν τουλάχιστον επιπέδου 6 στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) 
ή/και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (CyQF) συναφές με την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών. 
Επαγγελματική πείρα σχετική με το θέμα του προγράμματος αποτελεί εκπαιδευτική πείρα 
σχετική με την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών. Διευκρινίζεται ότι πείρα ενός χρόνου ισοδυναμεί 
με 120 ώρες κατάρτισης. 

 
6. Σύμφωνα με τον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών, στα προγράμματα είναι δυνατό να 

συμμετέχουν άνεργοι για κάλυψη κενών θέσεων. Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2018 έχει επιτραπεί η συμμετοχή όλων των εγγεγραμμένων ανέργων στα 
προγράμματα ανεξάρτητα από τη διάρκεια ανεργίας τους. Η συμμετοχή τους γίνεται 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζει το Σχέδιο και αναφέρονται στον υπό αναφορά 
Οδηγό (Παράρτημα VIII). Σημειώνεται ότι το ΚΕΚ έχει την ευθύνη για την ορθή επιλογή των 
υποψήφιων ανέργων για συμμετοχή και για το κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια και οι 
προϋποθέσεις ένταξής τους. Τονίζεται ότι, ο υποψήφιος για συμμετοχή άνεργος, πρέπει να 
ικανοποιεί την περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή, λαμβανομένων υπόψη των 
προσόντων ή/και της πείρας του. Διευκρινίζεται ότι, η συμμετοχή των ανέργων στα 
προγράμματα είναι δωρεάν και το κόστος συμμετοχής τους καλύπτεται από την 
επιχορήγηση της ΑνΑΔ προς το ΚΕΚ με το ποσό των €6/ώρα ανά άνεργο. 

 
7. Η ΑνΑΔ πραγματοποιεί επισκέψεις για έλεγχο και αξιολόγηση των προγραμμάτων, συνεπώς 

στην περίπτωση μη εφαρμογής προγράμματος το ΚΕΚ σας θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς 
την ΑνΑΔ και οπωσδήποτε πριν από την παρέλευση μιας ώρας από την προγραμματισμένη 
ώρα έναρξης της πρώτης συνάντησης του προγράμματος. Στις περιπτώσεις που για 
σοβαρούς λόγους επιβάλλεται η αλλαγή συγκεκριμένου στοιχείου της εφαρμογής 
προγράμματος κατάρτισης, όπως για παράδειγμα ημερομηνιών, ωρών, τόπου εφαρμογής ή 
εκπαιδευτή, αυτή πρέπει να γνωστοποιηθεί γραπτώς πριν από την υλοποίησή της. Για 
αλλαγές εκπαιδευτών και χώρου εφαρμογής, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η έγκριση της 
ΑνΑΔ πριν από την υλοποίησή τους. Σημειώνεται ότι όσον αφορά τον χώρο εφαρμογής θα 
πρέπει να δηλώνεται τόσο η ονομασία και ο κωδικός της πιστοποιημένης Δομής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) όσο και η ονομασία της συγκεκριμένης αίθουσας που 
προτείνεται για εφαρμογή του προγράμματος.  

 
8. Το Παρουσιολόγιο [Έντυπο 5 (ΠΕ) ή Form 5 (PE)] θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στον χώρο 

εφαρμογής του προγράμματος για έλεγχο από τους λειτουργούς ή εξουσιοδοτημένους 
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εκπροσώπους της ΑνΑΔ ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο εφαρμογής του προγράμματος. 
Το Παρουσιολόγιο θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο αμέσως μετά τη λήξη της 
κάθε συνάντησης, με βάση τις οδηγίες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του. 

 
9. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ όπως επικοινωνείτε 

με τον αρμόδιο Λειτουργό του ΚΕΚ σας, κ. Αικατερίνα Μουρουζίδη. 
 

 
Με εκτίμηση 

 
Γιάννης Μουρουζίδης 
Διευθυντής Υπηρεσιών Κατάρτισης 
 
ΚΜ/ 
  



   

1839298/1/7487 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

 Κωδ. 
Προδιαγ. 

Τίτλος Κατ. Επ. Ελάχ. 
Αρ.Θ. 

Μεγ. 
Αρ.Θ. 

Θέμα Διάρκ. 
(Ω) 

Ημερ.Έν. 
Ισχύος 

Ημερ.Λήξης 
Ισχύος 

 Π007284 ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ 

Ε 1 6 28 0304 7 1/1/2015 31/12/2019 

 Π007285 ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ 
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Ε 2 6 28 0105 14 1/1/2015 31/12/2019 

 Π007802 ΤΑ SOCIAL MEDIA ΣΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑ 

Ε 2 6 28 0302 7 1/7/2015 31/12/2019 

 Π007803 MERCHANDISING: Ο ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Ε 1 6 28 0303 7 1/7/2015 31/12/2019 
 Π010932 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ 
Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Ε 2 6 28 0701 16 1/7/2018 31/12/2019 

 Π011387 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΞΕΝΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / IDENTIFICATION AND 
DEVELOPMENT OF EMPLOYEE’S SKILLS IN 
ATTRACTING AND SUPPORTING FOREIGN 
INVESTORS TO ENSURE EFFECTIVE FINANCIAL 
MANAGEMENT AND EVALUATION OF INVESTMENTS 

Ε 2 6 28 0509 14 1/1/2019 31/12/2019 

 
Συνολικός Αριθμός Προδιαγραφών Προγραμμάτων Κατάρτισης: 6  
 
Συνολικός Αριθμός Εφαρμογών Προγραμμάτων Κατάρτισης: 4 
 
 
ΜΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 Τίτλος Κατ. Απόρριψης Λόγος Απόρριψης 
 -   



 
 

1839298/1/7487 5 

 
 



 
 

1839298/1/7487 6 

 


