
Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνουν για πρώτη φορά, την έναρξη του προγράμματος 
«ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ».

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΟΣ
Οι διάφοροι οικονομικοί φορείς που λαμβάνουν μέρος σε μια 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  προστατεύονται με σειρά 
από μέτρα, με σκοπό τη διαφύλαξη και προστασία των δικαιωμάτων 
τους. Τα συγκεκριμένα μέτρα αρκετές φορές δεν λαμβάνονται, κυρίως 
λόγω της έλλειψης γνώσεων και υποστήριξης του προσωπικού που 
ασχολείται με τις δημόσιες συμβάσεις. Παρουσιάζεται λοιπόν, η 
ανάγκη κατάρτισης του προσωπικού των οικονομικών φορέων που 
ασχολείται με τις δημόσιες συμβάσεις, αναφορικά με την πολιτική που 
θα πρέπει να ακολουθούν, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα 
για την προστασία και διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΆΓΜΆΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΟΣ 
Το πρόγραμμα διάρκειας 14 ωρών θα πραγματοποιηθεί με την 
μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας από τις  12/03/21 μέχρι τις 
26/03/21.

Ημερομηνία Ώρες

Παρασκευή - 12/03/21 16:00 – 20:15

Τρίτη - 16/03/21 17:00 – 20:15 

Τρίτη - 23/03/21 17:00 – 20:15 

Παρασκευή - 26/03/21 16:00 – 20:15

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων – Προστασία των 
Δικαιωμάτων των Οικονομικών Φορέων 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΆΙ ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΟΣ
Η διάρκεια και 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

€ 340  €238 €102 +  ΦΠΑ €64.60 20%

Δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ είναι εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών (επιχορήγηση €238.00) και άνεργοι (100% επιχορήγηση) νοουμένου ότι 
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ΑνΑΔ. Δεν καταβάλλεται ενίσχυση σε αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα ή δημόσιους υπάλληλου. 



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.

Δρ Σοφοκλής Π. Ιουλιανού 
Ο Δρ Σοφοκλής Π. Ιουλιανού είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στον τομέα της διοίκησης, αριστούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου και έχει 
λάβει νομική εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Μετά από την μεταπτυχιακή του ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο Ηνωμένο Βασίλειο 
έχει αποκτήσει δεκαπενταετή εμπειρία τόσο σε θέματα χειρισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσο και σε ζητήματα χειρισμού 
προσφυγών και ελέγχου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Διδάσκει σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως συνεργάτης ακαδημαϊκός 
κατόπιν σχετικής άδειας. Έχει λάβει μέρος ενεργά στη συνεχή διαμόρφωση των νομοθετημάτων που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις και 
τις διαδικασίες προσφυγής και έχει συγγράψει αριθμό άρθρων στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο και στον τομέα των χρηματοοικονομικών, σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

ΒΙΟΓΡΆΦΙΚO ΕΚΠΆΙΔΕΥΤΉ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΆΠΕΥΘΥΝΕΤΆΙ
Διευθυντικά και μέσο-διευθυντικά στελέχη καθώς επίσης και 
επιστημονικό προσωπικό επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε 
διαγωνισμούς του δημοσίου στην Κύπρο σε σχέση με προσφορά 
αγαθών/προϊόντων, υπηρεσιών και κατασκευαστικών έργων. Επίσης, 
μέλη του προσωπικού των οικονομικών φορέων που ασχολούνται με 
την προετοιμασία και υποβολή προσφορών στο κράτος, τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και την τοπική 
αυτοδιοίκηση.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΆ ΜΆΘΗΣΙΆΚΆ ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΆ  
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι 
σε θέση: 
- να περιγράφουν τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
 που ακολουθούνται στην Κύπρο
- να απαριθμούν τα μέτρα προστασίας που έχουν στη διάθεση τους οι 
 οικονομικοί φορείς
- να διαχωρίζουν τις διάφορες κατηγορίες μέτρων προστασίας.  
 - να επιλέγουν τα σωστά μέτρα προστασίας στις κατάλληλες 
 περιπτώσεις
- να αιτιολογούν την επιλογή που έχουν κάνει σε κάθε συγκεκριμένη 
 περίπτωση.
-  να τεκμηριώνουν τους λόγους προσφυγής σε κάποιο από τα όργανα 
 ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων


