
H ιστορία για τη δημιουργία του 
Intercollege Globaltraining ξεκίνησε 
το 1991, όταν ιδρύθηκε στην Κύπρο 

το Accountancy Tutors από τους Χρίστο 
Βλάχο και Οδυσσέα Χριστοδούλου, οι οποίοι 
αποτελούν μέχρι και σήμερα τον πυρήνα 
της διευθυντικής ομάδας του Intercollege 
Globaltraining, μαζί με τους Αβραάμ Χατζη-
χάννα και Οδυσσέα Ταύρο. Δύο χρόνια αργό-
τερα το Accountancy Tutors συγχωνεύτηκε με 
το Intercollege, σχηματίζοντας το Intercollege 
Professional Studies.

Το 1997 πάρθηκε η απόφαση να επεκταθεί 
στην Ελλάδα με την ονομασία Globaltraining 
και το 2007 στο Βουκουρέστι με την επωνυμία 
Intercollege Institute of Business Studies. Τον 
Ιανουάριο του 2012 άρχισε να υλοποιείται ένα 
φιλόδοξο σχέδιο για ενοποίηση των εργασιών 
στις τρεις χώρες, η οποία ολοκληρώθηκε με 
τη μετονομασία του τμήματος σε Intercollege 
Globaltraining και λανσάρισμα νέου λογοτύ-
που. «Η κίνηση αυτή αποτελεί τη μετεξέλιξη 
των επαγγελματικών προγραμμάτων του 
Intercollege - Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε 

ένα διεθνή οργανισμό επαγγελματικών σπου-
δών με τέσσερα κέντρα σπουδών σε Λευκωσία, 
Λεμεσό, Αθήνα και Βουκουρέστι», επισημαίνει 
ο Οδυσσέας Χριστοδούλου. 
Γιατί επιλέχθηκαν η Ελλάδα και η Ρουμα-
νία για επέκταση;  
Η δυναμική που είχε αποκτήσει ο τομέας των 
χρηματοοικονομικών σπουδών σε Κύπρο, 
Ελλάδα και αργότερα στα Βαλκάνια άνοιξε 
το δρόμο προς τις αγορές αυτές. Η Ελλάδα 
επιλέγηκε ως πρώτος προορισμός επέκτασης 
και απετέλεσε μια πολύ επιτυχημένη πορεία 
με ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης. Η Ρουμανία 
ήταν ο επόμενος προορισμός επέκτασης των 
εργασιών μας, λόγω του μεγάλου αριθμού ελ-
ληνικών και κυπριακών εταιρειών που δραστη-
ριοποιούνται κυρίως στο Βουκουρέστι, αλλά 
και των ιστορικών και θρησκευτικών σχέσεων 
που συνδέουν Ελλάδα, Ρουμανία και Κύπρο. 
Τα κέντρα σπουδών της Ελλάδας και της Ρου- μανίας λειτουργούσαν αρχικά υπό την αυστη-

ρή καθοδήγηση του Intercollege Professional 
Studies στην Κύπρο. Με την πάροδο του 
χρόνου αυτά τα κέντρα σπουδών γίνονται όλο 
και πιο αυτόνομα. 
Τι σημαίνει για την Κύπρο και το 
Intercollege - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας η 
μετονομασία σε Intercollege Globaltraining;
Η μετονομασία δίνει τη διεθνή διάσταση του 
οργανισμού. Το νέο μας όνομα συμβολίζει το 
παρελθόν και την επιτυχημένη πορεία που 
ακολουθήσαμε, αλλά ταυτόχρονα δείχνει τη 
νέα δυναμική που προκύπτει μέσα από την 
επέκταση και την προσφορά των εργασιών 
μας στο εξωτερικό. 
Με ποιο σκεπτικό υιοθετήσατε τη μέθοδο 
διδασκαλίας Live On Line;
Η μέθοδος υιοθετήθηκε πριν από δυο, πε-
ρίπου, χρόνια. Μέσω αυτής οι φοιτητές μας 
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μια 
διάλεξη ζωντανά από το γραφείο ή το σπίτι 
τους. Κατά τη διάρκεια της διάλεξης μπορεί 
κάνεις να εκφράσει απορίες και να πάρει 
απαντήσεις την ίδια στιγμή. Η χρήση ψηλής 
τεχνολογίας μας επιτρέπει, επίσης, την ανα-
παραγωγή της διάλεξης. 
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Στα τέσσερα κέντρα σπουδών του 
Intercollege Globaltraining, σύμ-
φωνα με τον CEO, Οδυσσέα Χρι-
στοδούλου, διεξήχθησαν το 2011: 
308 σεμινάρια για το ευρύ κοινό 
και 52 εξειδικευμένα, 47.350 
ώρες διδασκαλίας με τη συμμετο-
χή 3.965 φοιτητών και επαγγελ-
ματιών. Τα προγράμματα κάλυψαν 
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, κυρίως, 
από το λογιστικό - ελεγκτικό και 
χρηματοοικονομικό τομέα, με τη 
συμμετοχή 80 καθηγητών - απο-
φοίτων βρετανικών και αμερικανι-
κών πανεπιστημίων. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΖΑΒΡΟ

ΠρογρΑμμΑτΑ 
σπουδών
Το Intercollege Globaltraining προσφέρει ένα 
ευρύ φάσμα προγραμμάτων με σκοπό να κα-
λύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης του λογιστικού 
- ελεγκτικού τομέα, των χρηματοοικονομικών 
επαγγελμάτων και όχι μόνο. 
Τα κυριότερα προγράμματα σπουδών που 
προσφέρουμε είναι το ACCA (Association of 
Chartered Certified Accountants) και το ACA/
ICAEW (Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales) με περισσότερους από 
2800 φοιτητές. 
Προσφέρουμε, επίσης, τα ακόλουθα προ-
γράμματα:
•  Certified Internal Auditors (CIA) 
•  Chartered Financial Analyst (CFA)
•  Cost and Management Accountants (CMA)
•  Chartered Institute of Public Relations (CIPR)
•  KEΠΕΥ(Πρόγραμμα για τις κυπριακές εται-
ρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 
•  Μια μεγάλη γκάμα από προγράμματα συ-
νεχούς κατάρτισης (continuing professional 
development courses)για επαγγελματίες 
τραπεζίτες, λογιστές, χρηματιστές και οικονο-
μικούς αναλυτές. 
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