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 Φίλιπποσ Παττούρασ 

Ο Φίλιπποσ Παττούρασ είναι εκπαιδευτήσ, λέκτορασ και ςύμβουλοσ ςτουσ τομείσ τησ 

ανάπτυξησ ανθρώπινου δυναμικού και τησ δημόςιασ διοίκηςησ. Κατά την περίοδο αυτή, 

είναι εξωτερικόσ ςυνεργάτησ ςτην Κυπριακή Ακαδημία Δημόςιασ Διοίκηςησ (ΚΑΔΔ), 

ςτο Κέντρο Παραγωγικότητασ (ΚΕΠΑ) και ςτο Μεςογειακό Ινςτιτούτο Διεύθυνςησ 

(ΜΙΔ), ενώ τα τελευταία δύο χρόνια δίδαξε ςτο Πανεπιςτήμιο UCLAN. 

Ο Φ. Παττούρασ αφυπηρέτηςε το Σεπτέμβριο 2014 από τη θέςη του Προΰςταμένου τησ 

Υπηρεςίασ Σπουδών και Φοιτητικήσ Μέριμνασ ςτο Πανεπιςτήμιο Κύπρου, όπου 

εργάςτηκε για δεκαπέντε χρόνια (1999-2014).  

Στην αρχή τησ επαγγελματικήσ του καριέρασ, δίδαξε θέματα ανθρώπινου δυναμικού 

ςτο Κολλέγιο Frederick, ενώ ςτη ςυνέχεια εργάςτηκε για εννέα χρόνια ςτο ΚΕΠΑ και 

ςτο ΜΙΔ και πέντε χρόνια ςτην ΚΑΔΔ, ωσ εκπαιδευτήσ, ερευνητήσ και ςύμβουλοσ ςε 

θέματα διεύθυνςησ, ανάπτυξησ ανθρώπινου δυναμικού και δημόςιασ διοίκηςησ.  

Κατά τη διάρκεια τησ επαγγελματικήσ καριέρασ του, ο Φ. Παττούρασ ςχεδίαςε, 

οργάνωςε και ςυμμετείχε ωσ εκπαιδευτήσ ςε πέραν των 500 εργαςτηρίων,  ςεμιναρίων 

και ημερίδων, ςυνολικήσ διάρκειασ πέραν  των 5.000 ωρών, ςτα οποία ςυμμετείχαν 

ςτελέχη από οργανιςμούσ του δημόςιου, ημικρατικού και ιδιωτικού τομέα και από ΜΚΟ.  

Το 1992, μαζί με άλλουσ επαγγελματίεσ του τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ο Φ. 

Παττούρασ ςυνέβαλε ςτην ίδρυςη του Κυπριακού Συνδέςμου Διεύθυνςησ Ανθρώπινου 

Δυναμικού, ςτο Διοικητικό Συμβούλιου του  οποίου υπηρέτηςε για επτά χρόνια, δύο εκ 

των οποίων ωσ Πρόεδροσ.  

Ο Φ. Παττούρασ ςπούδαςε Διεύθυνςη και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ςτη 

Βρετανία και είναι κάτοχοσ των τίτλων MA Human Resource Management (Newcastle 

University), MSc in Training and Development (Leicester University) και BA Business 

Studies-Manpower (Middlesex University). Είναι επίςησ κάτοχοσ του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματοσ ςτη Διοίκηςη, από το ΜΙΔ ςτη Λευκωςία. 

Τέλοσ, ο Φ. Παττούρασ είναι πιςτοποιημένοσ εκπαιδευτήσ επαγγελματικήσ κατάρτιςησ 

από την ΑΝΑΔ (αρ. μητρώου 908), ενώ είναι chartered member του Chartered Institute 

of Personnel and Development (CIPD) Βρετανίασ (αρ. μητρώου 1080510Χ) και έχει 

εκπαιδευτεί ςτη χρήςη των τεςτ ικανοτήτων και προςωπικότητασ του Οργανιςμού SHL, 

καθώσ και του ερωτηματολογίου προςωπικότητασ MBTI.  

Στοιχεία επικοινωνίασ: 

Ηλεκτρ. διεύθυνςη: ph.pattouras@ucy.ac.cy 
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