
 

Στοιχεία Διεξαγωγής 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   

17/03/2021   - (9:00 -12:45) 
19/03/2021   - (9:00 -12:45) 
 

Διάρκεια Προγράμματος:  
7 ώρες 
 
Τοποθεσία:  Webinar - Zoom 
Platform - με κωδικούς που θα 
σας αποσταλούν από την 
εταιρεία μας. 
                 

                       

Κόστος Συμμετοχής 

Αρχικό Κόστος:   
€219+ [VAT (€41.61)] 
 
Κόστος με Επιδότηση:   
100 + [VAT ((€41.61)] 
 
Κόστος για Μη Δικαιούχους 
Επιδότησης ΑνΑΔ:   
€144 + [συμπεριλαμβανομένου 
του VAT] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ (KPI’S) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
17 & 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Σκοπός του προγράμματος 
 Οι μέθοδοι μέτρησης απόδοσης εφαρμόζονται ολοένα και περισσότερο 

διεθνώς, επιδιώκοντας την αξιολόγηση της δομής και της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων αλλά και του έργου που παράγουν. Επίσης, συμβάλλουν στον 

προσδιορισμό των κατάλληλων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της 

αποδοτικότητας και την επίτευξη της αποτελεσματικότητας. Οι μέθοδοι 

μέτρησης της απόδοσης γίνονται με τη βοήθεια βασικών δεικτών (Key 

Performance Indicators) για να εκτιμήσουν την επιτυχία ή την αποτυχία τους.  

 

Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις/οργανισμοί δεν είναι εξοικειωμένοι 

με τον καθορισμό δεικτών απόδοσης (KPI’s) που να σχετίζονται με την 

δραστηριότητα και τον τρόπο λειτουργίας τους και ως συνέπεια δεν διαθέτουν 

ένα αποτελεσματικό Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης το οποίο θα τους υποδείξει 

τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης εντός της εταιρείας/οργανισμού.    

 

Σκοπός λοιπόν του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες  

✓ να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με τα Συστήματα Μέτρησης Απόδοσης 

στις επιχειρήσεις,  

✓ να αναπτύξουν δεξιότητες ως προς τον σχεδιασμό των κατάλληλων για 

την επιχείρηση τους δεικτών (KPI;s) και υποστηρικτικών διαδικασιών 

✓ να υιοθετήσουν ένα τέτοιο Σύστημα στην επιχείρηση τους 

 

 
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔ ΚΥΠΡΟΥ.  
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με 
εργοδοτούμενους τους οι οποίοι 
ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής θα 
τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 

 

 



 
 

Contact Us
 

 

Για Δήλωση Συμμετοχής στο 
πρόγραμμα αποστείλτε 
συμπληρωμένη την Αίτηση που θα 
βρείτε σε αρχείο στην ιστοσελίδα 
μας ή ζητήστε την από τα άτομα της 
ομάδα μας!! 

 

Mind The Gap Ltd  

Τel: 25251435 

Fax: 25251436 

info@mindthegap.com.cy 

www.mindthegap.com.cy 
 

Τέλος, με την ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα προκύπτουν από την 
εφαρμογή του Συστήματος αυτού θα μπορούν να επιτύχουν την συνεχή 
βελτίωση της εταιρείας και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. 

 
 
Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για: 

• Διευθυντές και Υπεύθυνους Τμημάτων εταιρειών και οργανισμών, 
ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας. 

• Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης 

 
Στόχοι του προγράμματος 
 

1. Περιγράφουν τους δείκτες απόδοσης της εταιρείας και τους τρόπους 
επίτευξης τους 

2.  Συσχετίζουν τον κάθε δείκτη απόδοσης με τις διεργασίες της εταιρείας  
3. Αναπτύσσουν τον σχεδιασμό του Συστήματος Δεικτών και τη δημιουργία 

ομάδας δεικτών σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες 
4. Επιλέγουν τους κατάλληλους δείκτες προκειμένου να ενσωματωθούν στη 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
5. Αναπτύσσουν μετρήσεις που θα αποτυπώνουν τους πραγματικούς δείκτες 

επιτυχία του οργανισμού 
6. Αντιπαραβάλλουν τις διαδικασίες, τους στόχους και τις μετρήσεις 

απόδοσης 
7.  Συμμετέχουν στις διαδικασίες που διευκολύνουν τη λειτουργία του 

οργανισμού και αυξάνουν την παραγωγικότητα 

 
Προφίλ Εισηγητή 
Ο εκπαιδευτής είναι εγκεκριμένος ΕΕΚ από την ΑνΑΔ, διαθέτει πτυχίο Πτυχίο 
στη Βιομηχανική Κοινωνιολογία και εξειδικευμένες γνώσεις στην 
Επαγγελματική Καθοδήγηση (Business Coaching) και στην Διαχείριση 
Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Management). Έχει διατελέσει 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτής/Αξιολογητής Προσωπικού Διαχείρισης 
και έχει εργαστεί ως Σύμβουλος εφαρμογής έργων εταιρικής στρατηγικής και 
αναδιάρθρωσης εταιρικών δομών.  Επιπλέον έχει εμπειρία ως Διευθύνων 
Σύμβουλος Στρατηγική Ανάπτυξη Επιχειρήσεων (Managing Director Strategic 
Business Development). 

 
Θεματολόγιο 
Εισαγωγική Ενότητα 

Ενότητα 1:  H εταιρεία ως αλυσίδα παραγωγής αξίας 

Ενότητα 2: Προσδιορισμός των στόχων παραγωγικότητας και της τρέχουσας   

μέτρησης της εταιρείας σας 

Ενότητα 3: Οι στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας 

Ολοκλήρωση Κατάρτισης 
 
 

 

 

 


