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Κύριοι Συνεργάτες Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης  

TC Square Ltd 

Δρ. Μαρία Ανδρέου (Διδάκτωρ στις Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών από την Πολυτεχνική 

Σχολή του Παν. Πατρών, Πτυχίο Πληροφορικής από το Παν. Κύπρου, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια 

επαγγελματικής κατάρτισης από την ΑνΑΔ): Πολυετή διδακτική εμπειρία. Εργάστηκε στο Παν. Κύπρου, 

το Παν, Λευκωσίας, το Παν, Frederick, στον Παν. Πατρών και το Ανοικτό Παν. Κύπρου όπου έχει 

αναπτύξει δεξιότητες και εμπειρίες σε θέματα εξ` αποστάσεων εκπαίδευσης. Από το τέλος του 2011 

διευθύνει το εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) TC Square Ltd και 

παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής. Επίσης έχει ερευνητική 

εμπειρία για περισσότερα από 15 χρόνια. Έχει εργαστεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως τα: REVIT: 

Revitalizing Small Remote Schools for LifeLong Distance e-Learning (LLP Project 143664-LLP-1-2008-1-

GR-KA3-KA3MP, 2009-2010), CE2: Computer Experiments for Concurrent Engineering  (Brite-Euram 

Project BE96-3046 1998-2000). Algorithms and Complexity – Future Technologies (ESPRIT LTR ALCOM-

FT 2001-2003), CRESCCO: Critical Resource Sharing for Cooperation in Complex Systems (IST-2001-

33135 2002-2004). Καθός και τα Ελληνικά έργα Αλγόριθμοι για Κινητή και Ασύρματη Επικοινωνία σε 

Δίκτυα (ΑΛΚΑΔ (ΠΑΝΕΔ 99), Πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής του Παν. 

Πατρών (EPEAEK, 1999) και το έργο EmVanets : Emergency message dissemination for safety 

applications in vehicular ad hoc networks από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), 2009-2010).  

Δρ. Άννα Μαυρουδή (διδάκτωρ εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Πτυχίο Μαθηματικών και μεταπτυχιακό 

στην πληροφορική από ελληνικά πανεπιστήμια, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια επαγγελματικής 

κατάρτισης από την ΑνΑΔ): Πολύχρονη εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά 

προγράμματα και δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά συνέδρια σε θέματα 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου από τη θέση του ειδικού 

εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Κος. Νικόλαος Ζιάκας (πτυχίο μηχ. υπολογιστών από το πολυτεχνείο της Πάτρας). Διαθέτει 

πιστοποιήσεις σε θέματα διαχείρισης σχέσεων Επιχείρησης- Πελάτη  και ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι 

πιστοποιημένος εισηγητής Διοίκησης Ποιότητας , Risk Management & Risk Analysis Πωλήσεων & Time 

Management και Train the Trainers Marketing Manager. Είναι υπεύθυνος Business Plan μεγάλων 

επιχειρήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει ενεργό συμμετοχή σε συνέδρια σε πάνω από 20 χώρες. 
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Είναι μέλος στην επιστημονική ένωση εκπαίδευσης ενηλίκων. Ασχολείται επαγγελματικά με το χώρο 

των επιχειρήσεων από το 1997. Είναι Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου FOCUS-ON που 

εξειδικεύεται σε Internet Services. 

Κος. Amer El Tagi (Bsc στην πληροφορική, Διευθυντής της εταιρείας eVenzia Technologies Ltd, Web 

programmer – W3Schools Certified). Εμπειρία 10 χρόνων στην Ανάπτυξη Διαδικτυακών και άλλων 

Εφαρμογών και Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ. Διδάσκει τα τελευταία 7 χρόνια 

μαθήματα σχετικά με Web Technologies (XHTML, MySQL,PHP) και Search Engine Optimization (SEO). 

 

Κος. Λούης Μ. Λοΐζου (BSc (Mech. Eng.), BSc ( Mangf. Eng.), CDipAF, MBA, πιστοποιημένος εκπαιδευτής 

ΑνΑΔ) ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της CBA - Conquest Business Advisors. Έχει συμμετάσχει/ 

διευθύνει μεγάλο αριθμό επιτυχημένων μελετών/ συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 

έργων που σχετίζονται με χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα. Οι τομείς εξειδίκευσης περιλαμβάνουν 

την ανάπτυξη επιχειρήσεων, την παραγωγικότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, υγεία και την ασφάλεια στην 

εργασία, την οργανωτική ανάπτυξη, την ποιότητα, το περιβάλλον, εταιρική κοινωνική ευθύνη, εταιρική 

διακυβέρνηση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις στρατηγικές ανάπτυξης κοκ. Ο κ. Λοΐζου 

ετοίμασε  και παρουσίασε σε διεθνές επίπεδο σεμινάρια για τα πιο πάνω θέματα. Έχει επίσης 

παρουσιάσει διαλέξεις σε Ινστιτούτα Ανάπτυξης Διευθυντών και Πανεπιστήμια και έχει δημοσιεύσει 

σειρά άρθρων. Διετέλεσε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνολογία και τη Βιομηχανία 

και υπηρέτησε ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και την NCU 

για την αξιολόγηση των κοινοτικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται προτάσεις - LDV. Είναι μέλος 

του ΕΤΕΚ και εγκεκριμένος για την προσφορά υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) από το 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Συμβούλων 

Κύπρου, μέλος της ICMCI. 

Κος. Μιχάλης Μαϊμάρης (Κάτοχος Διπλώματος στο Μάρκετινγκ, MBA, Chartered Marketer & Certified 

Business Consultant, πιστοποιημένος εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης από την ΑνΑΔ): Trainer & 

Σύμβουλος Επιχειρήσεων τα τελευταία 14 χρόνια. Προηγουμένως είχε εργαστεί για 14 χρόνια σε 

διευθυντικές θέσεις σε τοπικές και πολυεθνικές εταιρίες στους τομείς FMCG, Τεχνολογίας και Μόδας. Η 

εξειδίκευση του είναι σε θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μάρκετινγκ με έμφαση στη χρήση 

τεχνολογιών πληροφορικής στο Marketing (CRM, Digital Marketing, Marketing Metrics - ROI). 

Παρακολούθησε πληθώρα σεμιναρίων στο εξωτερικό αποκτώντας εις βάθος γνώσεις στους τομείς 

Hγεσία, Στρατηγική Διοίκηση, Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων και Social Media Marketing.  

Κος. Γιώργος Χριστοφόρου (Σύμβουλος πολιτικός μηχανικός M.Sc C.I.A.B (ICB), πιστοποιημένος 

εκπαιδευτής από την ΑνΑΔ):  Έχει εμπειρία σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών μελετητή, επιβλέποντα 

μηχανικού, επιθεωρητή εργοταξίου σ’όλες τις φάσεις δημιουργίας ενός έργου από τον 

προγραμματισμό, την ανάθεση, το σχεδιασμό, των διαδικασιών έκδοσης πολεοδομικών και 

οικοδομικών αδειών, την ετοιμασία όρων/τεχνικών προδιαγραφών, την διαχείριση συμβολαίων για 

τεχνικά & οικοδομικά έργα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ασχολείται με θέματα επίλυσης διαφορών 

στον κατασκευαστικό τομέα, πραγματογνωμοσύνες, διαιτησίες και δημόσιες συμβάσεις.  Εργάστηκε σε 

έργα του Nicosia Master Plan και του Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως. Υπηρέτησε στον Σύνδεσμο 

Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, συμμετείχε στις διαδικασίες ίδρυσης του Κέντρου 

Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ, σε επιτροπές του Υπ. Εσωτερικών και του Υπ. Εμπορίου. Είναι εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ 

στην τριμελή επαρχιακή επιτροπή Λευκωσίας για εξέταση αιτήσεων οικοδομικής αμνηστίας. 
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Κος. Μιχαλάκης Θεοδότου: Κατέχει τον τίτλο MA Industrial Relations and Health & Safety από το 

πανεπιστήμιο Middlesex. Διαθέτει μεγάλη πείρα στα θέματα ασφάλειας και υγείας και τις εργασιακές 

σχέσης, με εργασιακή πείρα 32 ετών. Είναι ο γραμματέας  του Δ.Σ του συνδέσμου Ασφάλεια και Υγείας 

Κύπρου, μέλος τους Παγκύπριου Συμβούλιου Ασφάλειας και Υγείας. Είναι πιστοποιημένος ΕΞΥΠΠ από 

το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, και Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την ΑνΑΔ. 

Διετέλεσε πάρεδρος στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ευρωπαϊκά 

προγράμματα ως μέλος ή ερευνητής. Συμμετείχε στην συγγραφή αρκετών μελετών σε συναφή θέματα 

όπως εργασιακών σχέσεων, ασφάλειας και υγείας, ισότητας φύλων. 

Κος. Ηλίας Σιαμαήλας: Ο Ηλίας είναι Charter in Purchasing & Supply (MCIPS) με μεταπτυχιακό στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το πανεπιστήμιο του Leicester-UK, Είναι ειδικός σε θέματα 

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία πιστοποιημένος από τη NEBOSH (UK) και τεχνικό μέλος του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας, IOSH . Ο Ηλίας διαθέτει εκπαιδευτική εμπειρία πάνω 

από 1000 ώρες σε διάφορους τομείς όπως τα Πετρελαιοειδή, Οδικές Μεταφορές, Αποθήκες, Γραφεία 

και Εργοστάσια.  

Κα. Μαρία Παύλου (BFA Computer Animation από το Ringling College of Art and Design στην  Φλώριδα 

των Η.Π.Α και MA Digital Arts από το  Camberwell College of Arts του Λονδίνου). Η μακρόχρονη πείρα 

της συμπεριλαμβάνει  credits σε ταινία animation στην Αμερική, τηλεοπτικές διαφημίσεις και καμπάνιες 

με 3D graphics και animation,  projects εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) και επαυξημένης 

πραγματικότητας (Augmented Reality), motion graphics, γραφικά για mobile apps και εικονογραφήσεις 

βιβλίων. Επίσης διδάσκει animation σε πανεπιστημιακό επίπεδο. 

Κος.Νέαρχος Κωνσταντίνου  (3D Animator/Generalist, Motion Designer, Concept and Visual 

Development artist, Comic artist,  Bachelor of Fine Arts-Computer Graphics Communication, Master of 

Arts-Communication Arts, από το New York Institute of Technology). Εργάζεται επί σειρά ετών στην LTV 

ως senior motion designer. 

Κος. Μιχάλης Μιχαήλ (Bachelor Of Arts in Graphic & Advertising Design, Postgraduate Certificate in 

Visual Communication, Diploma in Visual Communication & Master of Visual Communication): Εργάζεται 

τα τελευταία 17 χρόνια στις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής τηλεοπτικών spot στη Κύπρο στους τομείς 

του 2D animation, Motion Graphics & Compositing. Παράλληλα δουλεύει σε δικά του Graphic & 

Advertising Design projects πάντοτε ακολουθώντας τα international trends τoυ design και τις τελευταίες 

εξελίξεις σε σχέση με προγράμματα και εφαρμογές. 

Κα. Ντία Σωτηρίου (Bachelor Of Arts and Design university of Wolverhampton, diploma in Business 

Administration and Marketing): Εργάζεται από το 2008 σε διαφημιστικές και άλλες εταιρείες από τη 

θέση του Art Director, graphic designer και του υπεύθυνου Μάρκετινγκ. 

Κος. Βαρνάβας Ανδρέου (3D Designer, Bachelor of Arts in Graphic Communication από το Παν. 

Λευκωσίας και Master of Arts in Creative Digital Media από το University of Teeside, UK): Εμπειρία 

πέραν των 5 χρόνων στην ανάπτυξη 3-Διάστατων Αρχιτεκτονικών Σχεδίων και σχεδίων για 

Εσωτερικούς/Εξωτερικούς Χώρους. 

Κα. Ελένη Στυλιανίδου (Αρχιτέκτονας απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου): Δημιουργία 

Αρχιτεκτονικών Μελετών, Σχεδίαση και Επίβλεψη έργων στην Κύπρο και το εξωτερικό. Εγκεκριμένη 

εκπαιδεύτρια του λογισμικού AutoCAD της Autodesk από την ΑΝΑΔ. Διδάσκει το AutoCAD από το 1991.  
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Κα. Θεοδώρα Πυλιώτη (Ζωγράφος, δίπλωμα ζωγραφικής και πτυχίο θεωρητικών μαθημάτων από την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας το 1989) έχει κάνει 5 Ατομικές Εκθέσεις και έχει λάβει μέρος 

σε πληθώρα ομαδικών εκθέσεων σε Κύπρο και Ελλάδα, έχει διεθνείς συμμετοχές στην εικονογράφηση 

και έλαβε το Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης το 2000. Έχει διδάξει ζωγραφική σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα στην Αθήνα. 

Κος. Στέλιος Παφίτης (AFIAP):  Ιδρυτικό μέλος του Φωτογραφικού Ομίλου Λακατάμιας και του Ομίλου 

ΤΕΥ-ΑΤΗΚ, αντιπρόεδρος της Φωτ. Εταιρείας Κύπρου (2000-2004), μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Φωτογραφίας FIAP και του οργανισμού UNITED PHOTOGRAPHERS IINTERNATIONAL (UPI). Διετέλεσε 

μέλος σε αρκετές κριτικές επιτροπές σε διαγωνισμούς φωτογραφίας. Το 2002 απέκτησε τον τίτλο AFIAP. 

Αναλαμβάνει σειρές μαθημάτων για αρχάριους/προχωρημένους και εξειδικευμένες διαλέξεις. 

 

Κα. Marina Bayuschenko (πτυχία Modern Foreign Languages από τον Minsk State Linguistic College  και  

Economist – Manager από το Moscow State University of Management and Technologies) 

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Κατέχει πτυχίο Φιλολογίας και πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Προσφέρει επί σειρά ετών 

μαθήματα εκμάθησης της Ρωσικής γλώσσας και ανάπτυξης ικανοτήτων επικοινωνίας στα Ρώσικα. Το 

πτυχίο της στη διοίκηση επιχειρήσεων και στα οικονομικά της δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάσει και 

να προσφέρει με επιτυχία προγράμματα εστιασμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη σε διάφορους 

τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

Έχει πάθος στη διδασκαλία της γλώσσας και μέσα από τα μαθήματα προσπαθεί να μας γνωστοποιήσει 

την κουλτούρα των Ρώσων και να σπάσει στερεότητα και μύθους. Πιστεύει ότι η γλώσσα είναι 

εργαλείο. Η επικοινωνία όμως επιτυγχάνεται μόνο αν μπορούμε να κατανοήσουμε την νοοτροπία και 

τον τρόπο που σκέπτεται ο άλλος. 

Μιλά άριστα αγγλικά και πολύ καλά ελληνικά. Έχει ευχάριστή προσωπικότητα και πολύ καλή σχέση με 

τους εκπαιδευόμενους. 

Κα. Ελένη Γεωργίου Μεσημέρι (πτυχία βαλκανικών σπουδών και μεταπτυχιακό στην Τουρκική 

φιλολογία και λογοτεχνία) διδάσκει την Τουρκική γλώσσα στο πανεπιστήμιο Κύπρου σε φοιτητές και 

ενήλικες από το 2011. Συνεργάζεται με το δικαστήριο Λευκωσίας, την υπηρεσία κοινωνικής ευημερίας 

και το γραφείο τύπου και πληροφοριών ως μεταφράστρια και διερμηνέας. 

Κα. Χρύσω Πελεκανή (πτυχία Τουρκικής και Ελληνικής φιλολογίας από το παν. Κύπρου, μεταπτυχιακά 

στην Τουρκική λογοτεχνία από το παν. Κύπρου, τη διδακτική γλωσσών μέσω της τεχνολογίας από τον 

παν. Nottingham, μεταφράστρια από το παν. του Birmingham , υποψήφια διδάκτορας γλωσσολογίας 

στο παν. Κύπρου) διδάσκει την Τουρκική και την Ελληνική γλώσσα από το 2003 και συμμετέχει σε 

ερευνητικά έργα και έχει δημοσιεύσεις σε τοπικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά. 

 


