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ΕΡΓΟ 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ)» 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 

ΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση 
και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)», προγραμματική περίοδος 2014- 
2020, ανακοινώνει πρόσκληση προς ενδιαφερόμενα άτομα για υποβολή αιτήσεων για έγκρισή 
τους ως Αξιολογητών Επαγγελματικών Προσόντων (στο εξής «Αξιολογητές») σε συγκεκριμένα 
επαγγελματικά πεδία. Τα επαγγελματικά πεδία, στα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση, 
παρουσιάζονται σε πίνακα στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ. 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκρισή του στον ρόλο του Αξιολογητή. Η 
υποβολή αίτησης για την απόκτηση του ρόλου γίνεται στην ψηφιακή πύλη της ΑνΑΔ «Ερμής», 
στην οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση τόσο μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ (www.anad.org.cy) 
όσο και απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ermis.anad.org.cy.  Σημειώνεται ότι, πρώτα 
πρέπει να ολοκληρωθεί η εγγραφή του αιτητή, ως φυσικό πρόσωπο, στην ψηφιακή πύλη 
«Ερμής». Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.  
 
Κάθε αίτηση εξετάζεται αμέσως μετά την υποβολή της. Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι 
αιτήσεις έχουν κριθεί συμβατές, δηλαδή ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα, καλούνται να 
συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης. Όσοι συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα 
κατάρτισης εγκρίνονται και καλούνται για υπογραφή συμφωνίας με την ΑνΑΔ για σκοπούς 
ανάθεσης αξιολογήσεων επαγγελματικών προσόντων υποψηφίων, ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα σχετικών αιτήσεων.  Η συμφωνία θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.  
 
Τα κριτήρια έγκρισης των Αξιολογητών για τα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) στους 
διάφορους τομείς, οι σχετικές επεξηγήσεις για τα απαιτούμενα προσόντα και την επαγγελματική 
πείρα, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται στον Οδηγό Πολιτικής και 
Διαδικασιών «Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ): Αξιολογητές Επαγγελματικών 
Προσόντων», τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξετάσουν προσεκτικά.  
 
Σημειώνεται ότι ισχύουν τα ακόλουθα ασυμβίβαστα αναφορικά με την απόκτηση του ρόλου του 
Αξιολογητή:  
 

Άτομα που εργοδοτούνται σε φορέα που έχει εγκριθεί ως Κέντρο Αξιολόγησης 
Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) δεν μπορούν να οριστούν ως Αξιολογητές για 
διενέργεια αξιολόγησης σε αυτό. 
 

https://www.anad.org.cy/wps/wcm/connect/hrda/a233ba9c-e5c9-4046-bb67-a8b85a8de683/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%B1+CyQF-EQF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE+%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CE%9A%CE%91%CE%95%CE%A0+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_HHHAH9O0NGE980A7L632QJ0000-a233ba9c-e5c9-4046-bb67-a8b85a8de683-nHDPoZy
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Οι Αξιολογητές δεν μπορούν να επενεργούν ως εκπαιδευτές στο πλαίσιο Σχεδίων της ΑνΑΔ, 
σε θέμα σχετικό με το ΠΕΠ στο οποίο διενεργούν αξιολογήσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της 
συμφωνίας που έχουν υπογράψει με την ΑνΑΔ.  
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο 
τηλέφωνο 22390300 και την ηλεκτρονική διεύθυνση info@anad.org.cy.   
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Επαγγελματικά πεδία και επίπεδα CyQF/EQF για υποβολή αιτήσεων για 

έγκριση ως ως Αξιολογητών Επαγγελματικών Προσόντων 

 

Α/Α Επαγγελματικό πεδίο Επίπεδο CyQF/ EQF 

 Τουριστική βιομηχανία  

1 Υποδοχή 4,5 

2 Παράθεση φαγητών και ποτών 3,4,5 

3 Προετοιμασία και μαγείρεμα τροφίμων 3,4,5 

4 Οροφοκομία 3,4,5 

6 Αρτοποιία 4 

7 Ζαχαροπλαστική 4,5 

8 Παρασκευή και παράθεση ποτών 4 

 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο  

9 Λειτουργίες λιανικών πωλήσεων 3,4,5 

 Οικοδομική βιομηχανία  

10 Οικοδομικά 3,4,5 

11 Κατασκευή καλουπιών 4,5 

12 Ξυλουργικά 4 

13 
Επεξεργασία και τοποθέτηση χάλυβα οπλισμού 

σκυροδέματος 
4,5 

14 Υδραυλικά 4 

15 Συστήματα κεντρικών θερμάνσεων 4 

16 Συστήματα ψύξης και κλιματισμού 4 

17 Χρωματισμοί – διακοσμητικά επιχρίσματα 4 

18 Συστήματα υγρομονώσεων 4 

19 Ξηρά δόμηση 4 

20 Τοποθέτηση υαλοπινάκων 4 

21 Υπερυψωμένα δάπεδα 4 

22 Διεύθυνση/Εποπτεία έργου 6 

 Παροχή επαγγελματικής κατάρτισης  

23 Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης 5 

 Επιδιόρθωση οχημάτων  

24 Μηχανική οχημάτων 4 

25 Ηλεκτρολογία οχημάτων 4 

 
24 Φεβρουαρίου 2021 

 

http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/267
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/269
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/271
http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/271

