
 

 

Προς: Επιχειρήσεις και οργανισμούς που εντάχθηκαν στα πλαίσια του Α’ & Β’ κύκλου του έργου, 
«Εφαρμογή του Μοντέλου Investors in People σε κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς» 

Από:   Investors in People Cyprus  

Ημερομηνία:  28 Φεβρουαρίου, 2012 

Κατόπιν ενημέρωσης που λάβαμε από τους Σύμβουλους του Έργου και σε σχέση με το τρίμηνο 
κατά το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των  επιχειρήσεων και οργανισμών 
που εντάχθηκαν στο έργο, έχει παρατηρηθεί ότι μεγάλος αριθμός αναμένεται να αξιολογηθεί και 
να παραλάβει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κατά τους δύο μήνες – Οκτώβριο και 
Νοέμβριο, 2012.  

Ως εκ τούτου, για τη διασφάλιση του βέλτιστου προγραμματισμού με τους Αξιολογητές του 
διεθνή οργανισμού Investors in People παρακαλώ σημειώστε τα πιο κάτω: 

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση τους κατά 
τους μήνες Μάρτιο μέχρι και Σεπτέμβριο θα πρέπει να αποστείλουν την συμπληρωμένη 
αίτηση και τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία στο Investors in People Cyprus 6 εβδομάδες 
πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της αξιολόγησης.  

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση τους κατά 
τον Οκτώβριο, θα πρέπει να αποστείλουν την συμπληρωμένη αίτηση τους και τα απαραίτητα 
συνοδευτικά στοιχεία στο Investors in People Cyprus 8 εβδομάδες πριν την επιθυμητή 
ημερομηνία έναρξης της αξιολόγησης.  

Παράλληλα, στην αίτηση αξιολόγησης και συγκεκριμένα στο πεδίο «Preferred dates for site visit» 
οι οδηγίες του διεθνή οργανισμού Investors in People είναι ως πιο κάτω: 

Επιλογή εβδομάδας /  
μήνα αξιολόγησης  

Τελευταία ημερομηνία  
υποβολής της αίτηση στο  

Investors in People Cyprus 

Αρχές Οκτωβρίου 
(Εβδομάδα 1ης ή 8ης)  6η  Αυγούστου 2012 

Τέλος Οκτωβρίου 
(Εβδομάδες 15ης, 22ας ή 29ης)  20η Αυγούστου 2012 

 
Η τελευταία ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιούνται αξιολογήσεις είναι η 
31η Οκτωβρίου, 2012 έτσι ώστε τα αποτελέσματα της επιτροπής αξιολόγησης του διεθνή 
οργανισμού Investors in People να παραληφθούν από το Investors in People Cyprus μέχρι τις 23 
Νοεμβρίου, 2012 και έπειτα να εξοφληθούν τα σχετικά τιμολόγια των αξιολογήσεων μέχρι τις 30 
του ίδιου μήνα. 
 

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες χρειαστείτε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το 
Investors in People Cyprus. 


