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1. Το Έργο «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» 

 
Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) είχε αναλάβει την υλοποίηση του Έργου 
«Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. 

Το Έργο «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» είχε ως στόχο την εξοικείωση στελεχών επιχειρήσεων 
και αυτοτελώς εργαζομένων με την ψηφιακή οικονομία, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει το διαδίκτυο και να εναρμονισθούν με τις 
σύγχρονες τάσεις της αγοράς, οι οποίες ολοένα και περισσότερο κατευθύνονται προς τις 
πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business). 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ήταν περίπου €1εκ. και η περίοδος εφαρμογής του από τον Ιούλιο 
του 2009 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2015. 

1.1 Η ανάγκη 
Σε ότι αφορά τον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας η Κύπρος έχει παρουσιάσει σημαντική 
πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη διασύνδεση 
με το Διαδίκτυο τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. Όμως, η Κύπρος 
εξακολουθεί να υστερεί  συγκριτικά με άλλες τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες στο επίπεδο της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των Ηλεκτρονικών Δεξιοτήτων και της Αξιοποίησης του 
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. 

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού, το ΚΕΠΑ ξεκίνησε από τον Ιούλιο 
του 2009 την υλοποίηση του Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» με στόχο την περαιτέρω 
εξάπλωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. 

Βασικός στόχος του Έργου ήταν να βοηθήσει, να καταρτίσει και να στηρίξει τον επιχειρηματικό 
κόσμο της Κύπρου, έτσι ώστε να επωφεληθεί από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Πρωτοβουλίες όπως το Έργο «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» συμβάλλουν στην αύξηση της 
χρήσης των νέων τεχνολογιών, που αναμφίβολα αυξάνει την παραγωγικότητα, 
ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα τόσο στο επίπεδο της επιχείρησης όσο και σε εθνικό και 
ατομικό επίπεδο. 
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1.2 Δράσεις του Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» 
Το ¨Έργο «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» προσέφερε σε κάθε συμμετέχοντα, χωρίς οποιαδήποτε 
οικονομική επιβάρυνση, πολύπλευρη στήριξη σε θέματα αξιοποίησης του ηλεκτρονικού 
επιχειρείν.  

Κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφημιστικές εκστρατείες, εξατομικευμένη 
υποστήριξη, μελέτες και διαδικτυακές υπηρεσίες αποτέλεσαν τα είδη των διάφορων 
πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε». 

Επιγραμματικά αναφέρεται ότι υλοποιήθηκαν 274 προγράμματα κατάρτισης με 3419 
συμμετέχοντες και παρασχέθηκαν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 833 επιχειρήσεις με την 
υλοποίηση κατ’ ιδίαν συναντήσεων στο χώρο της επιχείρησης. 

Στη συνέχεια αποτυπώνονται οι πιο βασικές δράσεις του Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» 
με μια σύντομη αναφορά στα αποτελέσματα της κάθε δράσης. 

2. Κατάρτιση 

Στο πλαίσιο του Έργου υλοποιήθηκαν συνολικά 274 προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια 
και εργαστήρια με το συνολικό αριθμό συμμετεχόντων που τα ολοκλήρωσαν με επιτυχία να 
ανέρχεται στους 3419. 

Στο πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα διάφορα είδη προγραμμάτων που 
υλοποιήθηκαν:τυωθείτε και Εξελιχθείτε»: 

Τίτλος Προγράμματος 
Διάρκεια 

Προγράμματος 
(σε ώρες) 

Αριθμός 
Προγραμμάτων 

που 
υλοποιήθηκαν 

Συνολικός 
αριθμός 

συμμετεχόντων 

Βασική Κατάρτιση σε θέματα ηλεκτρονικού 
επιχειρείν 24 121 1280 

Προπαρασκευαστική κατάρτιση  για 
απόκτηση βασικών γνώσεων χρήσης του 
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

8 9 79 

Εργαστήρια για την εκμάθηση του 
Συστήματος Πληρωμής Εισφορών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

2 17 255 

Σεμινάρια σε 8 Εξειδικευμένα Θέματα 
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 10 24 356 

Σεμινάρια Επιχειρηματικής Αξιοποίησης του 
Ψηφιακού Μάρκετινγκ και των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης 

18 8 128 

Αξιοποίηση Εφαρμογών Λογισμικού 
Ανοικτού Κώδικα (ΛΑΚ) 24 24 386 

Εργαστήρια για την εκμάθηση των 
σημαντικών συστημάτων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης 

5 70 914 

Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης 
επαγγελματιών Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών 

100 1 21 

ΣΥΝΟΛΟ 274 3419 
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2.1 Βασική Κατάρτιση σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν 
Σε κάθε συμμετέχοντα δινόταν η ευκαιρία και δυνατότητα για δωρεάν παρακολούθηση 
επιμορφωτικού προγράμματος διάρκειας 24 ωρών, πρόσβαση στα Κέντρα Υποστήριξης και 
Κατάρτισης και εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Τα προγράμματα 
κατάρτισης άρχισαν να υλοποιούνται το Σεπτέμβρη του 2009 και συνεχίστηκαν να διεξάγονται 
σε μόνιμη βάση μέχρι τα μέσα του 2013 στα δύο Κέντρα Υποστήριξης και Κατάρτισης, τα οποία 
βρίσκονταν στη Λευκωσία και στη Λεμεσό. Κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκαν 121 
προγράμματα, τα οποία ολοκλήρωσαν με επιτυχία 1280 άτομα. 

 

Το περιεχόμενο του επιμορφωτικού 
προγράμματος, συνολικής διάρκειας 24 ωρών, 
αποτελείτο από τις πιο κάτω έξι (6) ενότητες: 

• Το Διαδίκτυο και οι Εφαρμογές του 
• Ηλεκτρονική Μάθηση  

• Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες προς 
τις Επιχειρήσεις  

• Δημιουργία και Αξιοποίηση 
Επιχειρηματικών Ιστοσελίδων  

• Το ευρύτερο Περιβάλλον του 
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν  

• Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων  

2.2 Προπαρασκευαστική Κατάρτιση: 
Όλες οι υποψήφιες για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχειρήσεις αξιολογούνταν με βάση τις 
ικανότητες και γνώσεις τους. Σε περίπτωση που στελέχη επιχειρήσεων δεν κατείχαν τις βασικές 
γνώσεις χρήσης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), τύγχαναν προπαρασκευαστικής 
κατάρτισης πριν την παρακολούθηση του κανονικού επιμορφωτικού προγράμματος. Το 
προπαρασκευαστικό πρόγραμμα κατάρτισης ήταν διάρκειας 8 ωρών και κάλυπτε θέματα 
βασικών δεξιοτήτων στη χρήση του Η/Υ. 

Υλοποιήθηκαν συνολικά 9 προπαρασκευαστικά προγράμματα, τα οποία παρακολούθησαν 79 
άτομα. 

2.3 Εργαστήρια για την εκμάθηση του Συστήματος Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Το συγκεκριμένο εξειδικευμένο εργαστήριο προσέφερε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 
γνωρίσουν τις δυνατότητες του συστήματος και ειδικότερα την όλη διαδικασία χρήσης του για 
την πληρωμή των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του διαδικτύου.  

Υλοποιήθηκαν συνολικά 17 εργαστήρια, τα οποία παρακολούθησαν 255 άτομα. 
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2.4 Εξειδικευμένα Σεμινάρια 
Η δράση αυτή αφορούσε την υλοποίηση σειράς σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα 
ηλεκτρονικού επιχειρείν, με στόχο την ενημέρωση στελεχών επιχειρήσεων και αυτοτελώς 
εργαζομένων για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν και την εξοικείωση 
των συμμετεχόντων στα σεμινάρια με συστήματα και εφαρμογές που στοχεύουν στην εξάπλωση 
του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Τα σεμινάρια κάλυψαν οκτώ (8) διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με το 
ηλεκτρονικό επιχειρείν όπως «Δημιουργία και Αξιοποίηση Επιχειρηματικών Ιστοσελίδων και 
Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου», «Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου», 
«Παραγωγικότητα Γραφείου με τη χρήση των Google Apps», «Διαδικτυακό Μάρκετινγκ», 
«Αυτοματοποίηση Γραφείου» και «Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων». 

Την περίοδο 2010-2013 πραγματοποιήθηκαν 24 σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα 
ηλεκτρονικού επιχειρείν τα οποία παρακολούθησαν 356 άτομα. 

2.5 Σεμινάρια Επιχειρηματικής Αξιοποίησης του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης 

Βασικός στόχος του σεμιναρίου, διάρκειας 18 ωρών, ήταν να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 
αναπτύξουν και να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Μέσω 
του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
γνώσεις και εργαλεία για τη σωστή, επαγγελματική και αποτελεσματική χρήση των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Υλοποιήθηκαν συνολικά 8 σεμινάρια, τα οποία παρακολούθησαν 128 άτομα. 

2.6 Αξιοποίηση Εφαρμογών Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΛΑΚ) 

Η δράση αυτή αφορούσε την υλοποίηση σειράς προγραμμάτων κατάρτισης, στη χρήση 
συγκεκριμένων Λογισμικών Ανοικτού Κώδικα.  

Υλοποιήθηκαν, εντός του 2015, 24 προγράμματα κατάρτισης στα Λογισμικά WordPress, 
Joomla, Drupal, Moodle και OpenOffice.  Το κάθε πρόγραμμα ήταν διάρκειας 24 ωρών και στο 
σύνολο τους ο αριθμός των συμμετεχόντων ανήλθε στα 386 άτομα. 

2.7 Εργαστήρια για την εκμάθηση των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 
Η συγκεκριμένη δράση του Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» αφορούσε τη διοργάνωση 
πεντάωρων (5) εργαστηρίων για την εκμάθηση των βασικών συστημάτων Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, όπως του Συστήματος Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του 
συστήματος TAXISNet για την ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων τόσο του ΦΠΑ 
όσο και του Φόρου Εισοδήματος. 

Υλοποιήθηκαν συνολικά 70 εργαστήρια, τα οποία παρακολούθησαν 914 άτομα. 
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2.8 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανέργων Πτυχιούχων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Στο πλαίσιο του Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε», οργανώθηκε πιλοτικό πρόγραμμα 
επιμόρφωσης ανέργων πτυχιούχων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το 
πρόγραμμα παρακολούθησαν 21 απόφοιτοι σχολών ΤΠΕ και στόχευε στην ομαλότερη ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας. 

Το πρόγραμμα διεξήχθη την περίοδο 22 Ιουνίου 2015 – 24 Ιουλίου 2015, είχε συνολική διάρκεια 
100 ώρες και περιλάμβανε τις πιο κάτω πέντε θεματικές ενότητες: 

1. Τεχνικές Σχεδιασμού, Διαχείρισης και αποτελεσματικής Υλοποίησης Έργων 
Πληροφορικής 

2. Διαχείριση Ποιότητας, Ρίσκου και Ασφάλειας Πληροφοριών στα έργα πληροφορικής 
3. Υπηρεσίες Cloud Computing και εφαρμογές για Κινητές Συσκευές 
4. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Απασχολησιμότητας (employability skills) 
5. Ημερίδες «Γνωρίζω τον εργοδότη μου και την αγορά εργασίας» 

3. Εξατομικευμένη Υποστήριξη 

Οι συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά προγράμματα είχαν την ευκαιρία να λαμβάνουν 
επιπρόσθετες πληροφορίες, επεξηγήσεις, οδηγίες και συμβουλές για τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
επιχειρήσεών τους με τους πιο κάτω τρόπους: 

• Με κατ’ ιδίαν συνάντηση στα Κέντρο Υποστήριξης και Κατάρτισης 

• Με τηλεφωνική επικοινωνία 

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

4. Κατ’ ιδίαν συναντήσεις στο χώρο της επιχείρησης 

Η συγκεκριμένη δράση του Έργου 
«Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» 
αφορούσε τη στήριξη 833 επιχειρήσεων 
ή/και αυτοτελώς εργαζομένων για την 
από μέρους τους αξιοποίηση του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν με την 
υλοποίηση κατ’ ιδίαν συναντήσεων 
στο χώρο της επιχείρησης. 

Οι ειδικοί στόχοι της συγκεκριμένης 
δράσης ήταν οι ακόλουθοι: 

• Η παρότρυνση στελεχών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων για ενεργό 
συμμετοχή στις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

• Η προσφορά βασικής κατάρτισης, επί τόπου στο χώρο της επιχείρησης, με στόχο την 
αξιοποίηση των ευκαιριών και δυνατοτήτων που προσφέρει το ηλεκτρονικό επιχειρείν 
σήμερα στην Κύπρο. 

• Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης σε σχέση με τις πρακτικές 
του ηλεκτρονικού επιχειρείν που εφαρμόζει 

• Η ετοιμασία σύντομου επιχειρηματικού σχεδίου για την καταγραφή των επόμενων 
ενεργειών από μέρους της επιχείρησης για την περαιτέρω αξιοποίηση του ηλεκτρονικού 
επιχειρείν. 
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5. Παραγωγή και προβολή εκπαιδευτικών εκπομπών 

Εντός του 2012 παράχθηκαν και το 2013 και 2014 προβλήθηκαν 34 εκπαιδευτικές εκπομπές σε 
θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν από τα τηλεοπτικά κανάλια ΡΙΚ (3 φορές), ΑΝΤ1, ΜΕΓΑ και 
ΣΙΓΜΑ. Η κάθε εκπομπή είχε διάρκεια περίπου 12 λεπτά και στόχευε στην ενημέρωση των 
επιχειρήσεων και του κοινού για συστήματα, εφαρμογές και τελευταίες εξελίξεις σε θέματα 
ηλεκτρονικού επιχειρείν, καθώς επίσης και στην παρότρυνσή τους για την ενεργό συμμετοχή 
τους στις πρακτικές αυτές. 

Όλες οι εκπομπές είναι διαθέσιμες στο κανάλι του Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» στο 
“YouTube”. 

6. Εκστρατεία προώθησης των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένας 
εναλλακτικός τρόπος αμφίδρομης 
επικοινωνίας, πληροφόρησης και 
παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη 
(G2C: Government to Citizen), τις 
επιχειρήσεις (G2B: Government to 
Business) και άλλους κυβερνητικούς 
φορείς (G2G: Government to 
Government). 

Στόχος του ΚΕΠΑ στον τομέα αυτό είναι 
να βοηθήσει τον κυπριακό Δημόσιο 
Τομέα να παράσχει στους πολίτες και 

στις επιχειρήσεις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα και με το 
μικρότερο δυνατό κόστος, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στη 
μείωση της ταλαιπωρίας. 

Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΠΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και το Τμήμα 
Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ), εγκαινίασε το 2012 και συνέχισε το 2013 και 2014 την 
εκστρατεία προώθησης των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Δημόσιας 
Υπηρεσίας, κάτω από το σύνθημα «Καν’ το ηλεκτρονικά». Στόχος της εκστρατείας ήταν να 
ενημερώσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από την 
ηλεκτρονική διεκπεραίωση συναλλαγών με το Δημόσιο, μέσα από την αξιοποίηση των 
συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Μέσα από την ιστοσελίδα www.kepa.gov.cy/egov οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να 
ενημερωθούν για τον τρόπο διεκπεραίωσης των συναλλαγών τους με το δημόσιο, όπως η 
υποβολή φορολογικής δήλωσης, η ανανέωση άδειας κυκλοφορίας, η πληρωμή εξώδικων 
προστίμων κτλ, με ηλεκτρονικό τρόπο.  

7. Έρευνες / Μελέτες 

Στο πλαίσιο του Έργου διεξήχθηκαν οι πιο κάτω Έρευνες / Μελέτες: 

• Αξιολόγηση Χάσματος Επαγγελματιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) 

• Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας 

• Διερεύνηση για το βαθμό Αξιοποίησης των Λογισμικών Ανοικτού Κώδικα και των 
εκπαιδευτικών αναγκών όσο αφορά τα Λογισμικά Ανοικτού Κώδικα στη Κύπρο. 

• Ο ανεκμετάλλευτος πόρος του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα 



Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε 

 

www.kepa.gov.cy/diktiothite 9 / 10 
 

8. Δημοσιεύσεις και Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 

8.1 Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
Η 24σέλιδη έκδοση «Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν» δημιουργήθηκε από το ΚΕΠΑ, στο 
πλαίσιο του Έργου “Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε”, με σκοπό να ενημερώσει τον επιχειρηματικό 
κόσμο της Κύπρου για τη σημερινή εικόνα του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Κύπρο και για 
τους διάφορους τρόπους αξιοποίησής του. 

Τα περιεχόμενα του Οδηγού περιλαμβάνουν:  

 

1. Εισαγωγή 

2. Το Έργο Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε 

3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government) 

4. e-Banking 

5. Εξόφληση λογαριασμών και τελών 

6. Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων 
(www.kypep.gov.cy) 

7. e-Gnosis (www.e-Gnosis.gov.cy) 

8. Δημιουργία και Αξιοποίηση 
Επιχειρηματικών Ιστοσελίδων 

9. Το Ευρύτερο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού 
Επιχειρείν 

10. Ευκαιρίες χρηματοδότησης 

11. Νομικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο 

Ο «Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν» είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Έργου 
«Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» (www.kepa.gov.cy/diktiothite). 

8.2 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» δημιουργήθηκε Ψηφιακό 
Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ) για τις βασικές ενότητες των επιμορφωτικών προγραμμάτων του 
Έργου. Τα μαθήματα ομαδοποιήθηκαν στις πιο κάτω ενότητες: 

• Χρήσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις 

• Δημιουργία και αξιοποίηση επιχειρηματικών ιστοσελίδων 

• Το ευρύτερο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

Το ΨΕΥ είναι προσβάσιμο μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Μάθησης του ΚΕΠΑ 
«e-Gnosis» (www.e-gnosis.gov.cy). 
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9. Διαδικτυακές Υπηρεσίες 

Στο πλαίσιο του Έργου  «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» δημιουργήθηκαν οι πιο κάτω 
Διαδικτυακές Υπηρεσίες. 

9.1 Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με» (www.kepa.gov.cy/em) 
Μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ενημέρωσέ με», ο Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι αρμόδιοι φορείς ενημερώνουν τον κάθε 
επιχειρηματία, εργαζόμενο, αυτοαπασχολούμενο, άνεργο και οποιοδήποτε πολίτη υπεύθυνα για 
όλα τους τα τελευταία νέα και εξελίξεις. 

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος της Υπηρεσίας καθορίζει το δικό του πεδίο ενδιαφερόντων (σχέδια 
χορηγιών, ευκαιρίες κατάρτισης, ευκαιρίες εργοδότησης, κτλ.) και μέσω αυτού λαμβάνει, με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσωπική ενημέρωση για τα θέματα που ανταποκρίνονται στα 
ειδικά ενδιαφέροντά του.  

Μέχρι το τέλος στου 2015 είχαν εγγραφεί στην υπηρεσία πέραν των 400 φορέων και 11.500 
χρηστών που λαμβάνουν καθημερινά ενημέρωση για τα θέματα που τους ενδιαφέρεουν. 

9.2 Διαδικτυακή Υπηρεσία «CyExports» (www.kepa.gov.cy/cyexports) 
Η Διαδικτυακή Υπηρεσία «CyExports» τέθηκε σε λειτουργία το 2013 και μέχρι το τέλος του 
2015 είχαν εγγραφεί πέραν των 150 επιχειρήσεων, οι οποίες παρουσιάζουν τα προϊόντα και 
υπηρεσίες τους, με απώτερο σκοπό την προώθησή τους στο εξωτερικό. Στόχος της Υπηρεσίας 
«CyExports» είναι να αποτελέσει ένα ενιαίο ευρετήριο κυπριακών επιχειρήσεων, προϊόντων και 
υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την προώθησή τους στο εξωτερικό. 

9.3 Κυπριακή Πύλη Δια Βίου Μάθησης (www.kepa.gov.cy/mathisi) 
Στο πλαίσιο προώθησης της Διά Βίου Μάθησης στο τόπο μας, που αναμφίβολα αυξάνει την 
παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα τόσο στο επίπεδο της επιχείρησης όσο 
και σε εθνικό και ατομικό επίπεδο, θεωρήθηκε χρήσιμη η δημιουργία ευρετηρίου 
προγραμμάτων κατάρτισης που προσφέρονται στην Κύπρο από ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα. 

Μέσω της Κυπριακής Πύλης Διά Βίου Μάθησης, οι διάφοροι φορείς Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης ενημερώνουν υπεύθυνα τον κάθε ενδιαφερόμενο για τα προγράμματα κατάρτισης 
που προσφέρουν, καθώς επίσης και για τα τελευταία νέα και εξελίξεις στο σημαντικό τομέα της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

10. Για περισσότερες πληροφορίες 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις / επεξηγήσεις / εισηγήσεις / παρατηρήσεις, ο αρμόδιος 
Λειτουργός του ΚΕΠΑ κ. Νίκος Φιλίππου είναι στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 22806111 και 
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο nphilippou@kepa.mlsi.gov.cy. 

 


