
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ανάλυση Δεδομένων (Data Analytics) για 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (MME)

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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

€800 + ΦΠΑ  €544 €256 +  ΦΠΑ €152 20%

*Δικαιούχοι επιχορήγησης είναι εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών (επιχορήγηση €544,.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.

Διάρκεια: 32 ώρες

Ημερομηνίες:  12/05/21 – 04/06/21

Για εγγραφές µέχρι 5 Μαίου:
Early bird1: €700 + ΦΠΑ 
Επιχορήγηση ΑΝΑΔ: €544
Τελικό κόστος για εταιρείες: €156 + ΦΠΑ ( €133) 
1Early Bird: Ισχύει για δικαιούχους επιχορήγησης που 
  εγγραφούν και πληρώσουν το κόστος 
συμμετοχής  μέχρι 5 Μαίου 2021.

Για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δεδομένου ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της κυπριακής οικονομίας, τάσσεται ως επιτακτική 
ανάγκη η συνεχής αναβάθμιση και βελτίωσή τους, με στόχο την 
προσαρμοστικότητα στις αλλαγές και προκλήσεις της σύγχρονης 
εποχής. Οι συνθήκες που επικρατούν μετά το ξέσπασμα της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 έχουν σαφώς επηρεάσει και τη λειτουργία 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες καλούνται να επιβιώσουν 
και να ανακάμψουν χρησιμοποιώντας οικονομικά βιώσιμες στρατηγικές 
και λύσεις, βασισμένες κυρίως στην ανάλυση των δεδομένων. 
Πρόκειται για ένα σημαντικό ψηφιακό εργαλείο στα χέρια ατόμων τα 
οποία εργάζονται σε κάποιον επιχειρηματικό τομέα και επιθυμούν να 
συνδυάσουν την υφιστάμενη γνώση και εμπειρία τους με τις τεχνικές 
της ανάλυσης δεδομένων. Η ζήτηση που υπάρχει στην ευρύτερη αγορά 
εργασίας για επαγγελματίες που είναι σε θέση να αξιοποιούν τεχνικές 
ανάλυσης δεδομένων είναι αναμφίβολα μεγάλη, επομένως η σχετική 
κατάρτιση αποτελεί πλέον ένα πολύτιμο επαγγελματικό προσόν. 

https://forms.gle/FQqQKS1Mu1m1jxxN7
setup
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ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα 
αποκτήσουν σημαντικά εφόδια σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων 
και στάσεων, σχετικά με την ανάλυση δεδομένων, αποκτώντας τη 
δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη του οργανισμού ή της 
επιχείρησης για την οποία εργάζονται.

Οι θεωρητικές γνώσεις σε συνδυασμό με την εμπειρία και τη 
δυνατότητα ταχύτατης εξοικείωσης με εφαρμογές ανάλυσης 
δεδομένων, καθιστούν τον καταρτιζόμενο ένα πολύτιμο εργαλείο για 
κάθε οργανισμό/επιχείρηση. 

Συγκεκριμένα, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:
- Να διαχειρίζονται διάφορα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων για

τον οργανισμό τους.
- Να χειρίζονται πηγές δεδομένων και διαύλων μεταφοράς

δεδομένων για τον οργανισμό τους.
- Να αξιοποιούν τα εργαλεία, γλώσσες προγραμματισμού και

λογισμικό για την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων.
- Να εξάγουν συμπεράσματα με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης

δεδομένων.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
- Να επιλέγουν πηγές δεδομένων και μεθόδων επεξεργασίας

δεδομένων για τον οργανισμός τους.
- Να εκτελούν επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων για την εξαγωγή

συμπερασμάτων για τον οργανισμό τους.
- Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και τη σημασία των

αποτελεσμάτων της ανάλυσης δεδομένών.
- Να αιτιολογούν τα συμπεράσματα σύμφωνα με την ανάλυση

δεδομένων.

Σε επίπεδο στάσεων: 
- Να αντιπαραβάλλουν πηγές δεδομένων και μεθόδων επεξεργασίας

δεδομένων.
- Να δικαιολογούν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας δεδομένων για

τον οργανισμός τους.
- Να αντικρούουν συμπεράσματα με γνώμονα τα αποτελέσματα της

επεξεργασίας δεδομένων

Επίσης, μέσω του περιεχομένου του προγράμματος ο καταρτιζόμενος 
θα γνωρίζει πολύ καλά τα χαρακτηριστικά των δεδομένων, τις 
πηγές τους και την εύκολη πρόσβαση σε αυτές, θα είναι σε θέση 
να αντλήσει και να μετασχηματίσει δεδομένα, να χρησιμοποιήσει 
εργαλεία μοντελοποίησης και οπτικοποίησης δεδομένων, καθώς και 
να αναπτύξει μοντέλα σε πραγματικό περιβάλλον. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊστάμενους και διευθυντικά 
στελέχη εταιρειών, οικονομικούς διευθυντές και διευθυντές 
τεχνολογίας και υποδομών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία Ώρες

12/05/2021 15:00 – 18:15

14/05/2021 15:00 – 17:45

17/05/2021 15:00 – 17:45

18/05/2021 15:00 – 18:15

20/05/2021 15:00 – 18:15

24/05/2021 15:00 – 18:15

26/05/2021 15:00 – 18:15

27/05/2021 15:00 – 18:15

31/05/2021 15:00 – 18:15

02/06/2021 15:00 – 18:15

04/06/2021 15:00 – 18:15

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick 
www.frederick.ac.cy/EKEK, τηλ. 22394489, ekek@frederick.ac.cy.




