
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια και το κόστος συμμετοχής του προσφερόμενου προγράμματος παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κόστος Συμμετοχής 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ

(για τους δικαιούχους) 
Κόστος Συμμετοχής για 

δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ
Έκπτωση σε 

μη δικαιούχους επιχορήγησης

€ 400.00 + ΦΠΑ €76.00 €252.00 € 148.00 + ΦΠΑ €76.00 20%

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πράσινη ευαισθητoποίηση και ενημέρωση 
ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο - 
Eπικοινωνιακές τεχνικές και δεξιότητες

Σημειώσεις: Δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ είναι εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών (επιχορήγηση €252.00) και άνεργοι (100% επιχορήγηση) 
νοουμένου ότι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ΑνΑΔ. Δεν καταβάλλεται ενίσχυση σε αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα ή δημόσιους 
υπάλληλους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick www.frederick.
ac.cy/EKEK , 22394489, ή να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του προγράμματος, Δρ Κουνναμά Κωνσταντίνο, res.cc@frederick.ac.cy 

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνουν για πρώτη φορά, την έναρξη του προγράμματος 
«Πράσινη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο - Επικοινωνιακές τεχνικές και δεξιότητες».

To πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να προσαρμόσουν τις λειτουργίες τους σε πιο αειφόρες 
πρακτικές και να ενισχύσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες, ώστε να υλοποιούν με επιτυχία τους στόχους και τα προγράμματα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. Παράλληλα, η κατάρτιση αυτή ανταποκρίνεται στους στόχους της ΕΕ για τη διεύρυνση του διαλόγου για το Περιβάλλον και 
την Αειφορία, μεταξύ των κοινωνικών εταίρων (European Commission, Employment and Social Affairs). 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι 
σε θέση: 
- Να αντιλαμβάνονται και να εξηγούν τις έννοιες της αειφόρου 
 ανάπτυξης και την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος με 
 παραδείγματα από την Κυπριακή πραγματικότητα.
- Να κατανοούν τη σύνδεση και το συστημικό χαρακτήρα των 
 ζητημάτων αειφόρου ανάπτυξης, τόσο στην αναζήτηση των αιτιών 
 των προβλημάτων, όσο και στην αναζήτηση λύσεων.
- Να εντοπίζουν και να συζητούν τις δυσκολίες που προβάλλονται 
 στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και άλλων 
 ζητημάτων αειφόρου ανάπτυξης. 
- Να καταγράφουν καινούριους  στόχους σχετικά με αειφόρες
 δράσεις και θέσεις.  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Εργοδοτούμενους σε ιδιωτικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες 
ακολουθούν ή ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν φιλοπεριβαλλοντικές 
πρακτικές και θα ήθελαν να τις προβάλουν στo πλαίσιo της κοινωνικής 
εταιρικής ευθύνης της εταιρίας.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το πρόγραμμα διάρκειας 21 ωρών θα πραγματοποιηθεί στις 
εγκαταστάσεις και εργαστήρια του Πανεπιστημίου Frederick στη 
Λευκωσία. 


