
 

Στοιχεία Διεξαγωγής 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   

13 /04/2021   - (9:00 -12:45) 
14 /04/2021   - (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:   
€239 + [VAT (€45.41)] 
 
Κόστος με Επιδότηση:   
120 + [VAT ((€45.41)] 
 
Κόστος για Μη Δικαιούχους 
Επιδότησης ΑνΑΔ:   
€169 + [συμπεριλαμβανομένου 
του VAT] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 

 

 
13 & 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Σκοπός του προγράμματος 
 Η μεγαλύτερη πρόκληση των ηγετών μιας επιχείρησης είναι να καταφέρουν να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ικανότητες του Ανθρώπινου Δυναμικού που έχουν στη 
διάθεσή τους, πραγματώνοντας όχι μόνο τους στόχους της επιχείρησης αλλά και τους 
προσωπικούς στόχους του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά. 

 

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν όλες εκείνες 
τις γνώσεις, τα εργαλεία και δεξιότητες, τα οποία θα τους βοηθήσουν να διοικήσουν 
αποτελεσματικά την ομάδα τους και συνεπώς η ομάδα αυτή να αποδώσει στο μέγιστο 
βαθμό. 

 

Απώτερος σκοπός λοιπόν του σεμιναρίου είναι να εμπνεύσει τα υψηλόβαθμα στελέχη 
των εταιρειών να εγκαταλείψουν τις γραμμικές προσεγγίσεις και νοοτροπίες της 
σταδιακής προόδου και να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα προκειμένου 
να είναι σε θέση να οραματιστούν την εκθετική τους δυνατότητα ανάπτυξης. 

 
 
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. 

 

 



2 
 

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 
 

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για: 
1. Διευθυντικά στελέχη  
2. Τμηματάρχες 

 
Στόχοι του προγράμματος 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 
• Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά ενός Ηγέτη  

• Να κατονομάζουν τις Περιοχές Βελτίωσης 

• Να περιγράφουν τα Πλάνα Προσωπικής Βελτίωσης για κάθε μέλος της ομάδας 
τους. 

• Να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στη Διαχείριση Αλλαγών και στην 
ενδυνάμωση των ανθρώπων ασκώντας θετική επιρροή στο προσωπικό. 

• Να επιλέγουν τα κατάλληλα άτομα για τη δημιουργία ομάδων εργασίας δίνοντας 
έμφαση στο ομαδικό πνεύμα και στη συνεργασία 

• Να επεξηγούν τις αποτελεσματικές πρακτικές του σύγχρονου Management με 
έμφαση στην Ηγεσία  

• Να παρακινούν την ομάδα τους για καλύτερη απόδοση.   

• Να συνεργάζονται αποτελεσματικά και παραγωγικά με τους υφιστάμενούς τους, 
λαμβάνοντας υπόψη   παράγοντες παρακίνησης, και της δυναμικής των ομάδων. 

 

 
Προφίλ Εισηγητή 
Το σεμινάριο θα παρουσιάζεται από Εγκεκριμένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής 
Κατάρτισης η οποία διαθέτει πολυετή εμπειρία στην Διαχείριση Ανθρωπίνου 
Δυναμικού. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου  στην Εργασιακή Ψυχολογία και έχει 
αποτελέσει Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού σε μεγάλες εταιρείες. Μεταξύ άλλων, 
συμμετέχει ως κύρια ομιλητής σε σεμινάρια Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σε 
τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

 

Θεματολόγιο 
Εισαγωγική Ενότητα 

Ενότητα 1:  Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας 

Ενότητα 2: Σχέδιο Βελτίωσης Ηγετικών Ρόλων 

Ενότητα 3: Αποτελεσματική Ηγετική Συμπεριφορά 

Ενότητα 4: Πρακτικές Ασκήσεις (επικοινωνίας με την ομάδα, χειρισμός 
συγκρούσεων) με βιωματικό χαρακτήρα με στόχο  βελτίωσης της Ηγετικής 
Συμπεριφοράς των συμμετεχόντων. 

Ενότητα 5: Bασικά σημεία ενός προσωπικού Σχεδίου Βελτίωσης στις παρακάτω 
πλευρές της Ηγεσίας   

Ενότητα 6: Χαρακτηριστικά του Επιτυχημένου Ηγέτη  
 Ολοκλήρωση Κατάρτισης 
 
 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις και workshop, έτσι ώστε οι 

συμμετέχοντες να εξασκηθούν και να εφαρμόσουν στη συνέχεια τις πρακτικές αυτές 

ενδοεπιχειρησιακά στην εταιρεία τους.   

 


