
   

   

 

 

ΠΡΟΣ:  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕwasteR 

Κυρία/ε,  

Το ευρωπαϊκό έργο EwasteR επιδιώκει να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, στον τομέα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
αποβλήτων στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας την ανάγκη για εξειδικευμένο και ειδικά καταρτισμένο 
προσωπικό σε ένα νέο και καίριο τομέα βιώσιμης ανάπτυξης. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, έχει συν-διαμορφωθεί από τους διακρατικούς εταίρους του έργου ένα 
εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης το οποίο στοχεύει να παρέχει στους 
συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες με στόχο την απασχολησιμότητα στον συγκεκριμένο 
τομέα.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα προσφερθεί εντελώς ΔΩΡΕΑΝ θα καλύψει τους τομείς 
της ευρωπαϊκής και κυπριακής νομοθεσίας και της πρακτικής διαδικασίας, όπως αυτή εφαρμόζεται στην 
Κύπρο.  Το πρόγραμμα επίσης θα περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις στις μονάδες που διαχειρίζονται τα 
σχετικά “απόβλητα”.  Τη θεματολογία του προγράμματος θα καλύψουν ειδικοί εμπειρογνώμονες από 
τον τομέα της ανακύκλωσης, κρατικοί λειτουργοί και ακαδημαϊκοί.   

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες εντός του πρώτου τριμήνου του 2017 και 
σε αυτό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη ΔΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση andand@ccci.org.cy  ή στο φαξ 
22665685 μέχρι την 25 Ιανουαρίου 2017.    Τονίζεται ιδιαίτερα ότι λόγο περιορισμένου αριθμού θέσεων 
θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα χωριστεί σε  10 - 15 ημερήσιες διδασκαλίες διάρκειας μισής ημέρας, 
ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων,  και θα ολοκληρωθεί την περίοδο Ιανουαρίου – 
Μαρτίου 2017. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Ιανουαρίου 2017.   

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τους συντονιστές του εν 
λόγου προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο στο τηλέφωνο 22889737.  Σημειώνεται ότι η ομάδα υλοποίησης του έργου στην Κύπρο 
είναι το Intercollege, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)  και το Κέντρο 
Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ).    

Με εκτίμηση, 

Ανδρέας Ανδρέου 
Διευθυντής Βιομηχανίας 
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
  

 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕwasteR 
 
 
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Ιανουάριος – Μάρτιος 2017 
 
Τόπος Διεξαγωγής: Intercollege Λευκωσία, ΚΕΒΕ, ΚΕΠΑ 
 
Δικαίωμα Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ 
 
 

 
 
Παρακαλώ όπως η αίτηση συμμετοχής αποσταλεί στο andand@ccci.org.cy ή 
στο φαξ: 22665685 μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2017. 

Ονοματεπώνυμο :  

Ακαδημαϊκά Προσόντα:                                                                         Κλάδος:                        

Διεύθυνση: 
Οδός και Αριθμός:  

Δήμος/Κοινότητα:  Ταχ. Κώδικας:  Επαρχία:  

Επαγγελματική κατάσταση:  

Τηλέφωνο:  Φαξ:  Εmail:  

Ηλικία:  

Υπογραφή: 
 Ημερομηνία:  
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