
 

Στοιχεία Διεξαγωγής 

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 
19/10/2021 (09:00-12:15) 
20/10/2021 (09:00-12:15) 
21/10/2021 (09:00-12:15) 
02/11/2021 (09:00-12:15) 
03/11/2021 (09:00-12:15) 
04/11/2021 (09:00-12:15) 
 
Διάρκεια Προγράμματος:  
Σύνολο 18 ώρες 
 
Τοποθεσία:   

Webinar - μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας. Θα δοθούν 
σχετικές οδηγίες σε όλους τους 
συμμετέχοντες.  
 

      Κόστος Συμμετοχής 

Αρχικό Κόστος:   
€486 + [VAT (€92,34)] 
 
Κόστος με επιδότηση:   
€180+ [VAT (€92,34)] 
 
Κόστος για Ανέργους:   
€336 [συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ] 
 
 
 
 
 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

‘’Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης’’ 

Αποτελεσματική Γραμματειακή Υποστήριξη και Οργάνωση 
Γραφείου 

 

 
 
Σκοπός του προγράμματος 
 
Η θέση του υπευθύνου γραμματειακής υποστήριξης είναι από τις πιο 
ενδιαφέρουσες και υπεύθυνες θέσεις στην διοικητική ομάδα της επιχείρησης. Ο 
υπεύθυνος αυτής της θέσης καλείται να παρέχει υψηλού επιπέδου διοικητική 
υποστήριξη, πέραν της οργάνωσης του γραφείου που αποτελεί μέρος των 
καθηκόντων του στα πλαίσια της ευρύτερης γραμματειακής υποστήριξης. 
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει στα άτομα αυτά τα 
εφόδια για την αποτελεσματική διαχείριση επιμέρους θεμάτων που αφορούν 
στην ορθή οργάνωση και λειτουργία κάθε σύγχρονου γραφείου. 
 

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για: 
1. Έμπειρους ή νέους υπεύθυνους γραμματειακής υποστήριξης - βοηθούς 

Διοίκησης,  
2. Προσωπικούς βοηθούς (PA) οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις 

και δεξιότητές τους 
3. Άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ή την καριέρα τους σε 

κάποιο άλλο τομέα και πλέον επιθυμούν/ ενδιαφέρονται να εργαστούν στον 
τομέα αυτό. 

 
Στόχοι του προγράμματος 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

1. Να περιγράφουν τα καθήκοντα της γραμματειακής υποστήριξης και 
βοηθού διοίκησης 

2. Να απαριθμούν τις καθημερινές εργασίες για την αποτελεσματική 
οργάνωση του γραφείου 

3. Να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη Διαχείριση και οργάνωση του 
γραφείου. 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πιστοποίηση από:   
 

 
Τεχνοβλαστός Αριστοτέλιου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονικης 
 

 
 

 
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!! 

 
DOT Professional Training 

Mind The Gap Ltd  

Τel: 25251435 

Fax: 25251436 

info@dotprotraining.com 

www.dotprotraining.com  

 

 

4. Να εκτελούν με επιτυχία όλες τις αναθέσεις που γίνονται από την 
Διοίκηση 

5. Να συνεργάζονται αποτελεσματικά με όλα τα στελέχη της εταιρείας.   
6. Να συμμετέχουν στις Διοικητικές συναντήσεις τηρώντας κατάλληλα και 

με νόημα πρακτικά 
 

Δυνατότητα Πιστοποίησης  

Οι συμμετέχοντες, πέρα από το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης που θα λάβουν 
στο τέλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχουν την δυνατότητα, εάν το 
επιθυμούν,  να παρακαθήσουν σε εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων 

αποκτώντας τον τίτλο ‘’Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης’’.  

Η εξεταστική διαδικασία οργανώνεται από την ACTA CYPRUS, παράρτημα του 
Φορέα Πιστοποίησης ACTA στην Κύπρο και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικών 
Προσόντων που θα λάβουν όσοι συμμετέχοντες επιτύχουν στην εξέταση, 
εκδίδεται απευθείας από τον Φορέα ACTA.  

Η εξεταστέα ύλη είναι διαπιστευμένη από τον ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης).  

Ο φορέας ACTA, είναι διαπιστευμένος και το πιστοποιητικό αποτελεί ένα 
αναγνωρισμένο εργαλείο που δημιουργεί ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη.   

Το Κόστος Πιστοποίησης ανέρχεται στα €150 (+Φ.Π.Α) 

Προφίλ Εισηγητή 
Η εκπαιδεύτρια είναι εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια από ΕΟΠΠΕΠ και διαθέτει 
πολυετή επιμόρφωση όσον αφορά την εκπαίδευση και τη διοίκηση ανθρωπίνου 
δυναμικού. Επιπλέον, διαθέτει 36 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε 
πολυεθνικές εταιρείες, Τραπεζικούς Οργανισμούς και άλλες μικρότερες 
εταιρείες, δίπλα σε Διευθυντικά Στελέχη. Κατέχει την κατάλληλη εμπειρία και τις 
γνώσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των πολλαπλών απαιτήσεων και των 
αιτημάτων που αφορούν  θέσεις όπως η Γραμματειακή Υποστήριξη και η 

Οργάνωση Γραφείου. 
 

Θεματολόγιο 
▪ Εισαγωγική Ενότητα 

▪ Ενότητα 1: Απαιτήσεις Της Ανώτατης Διοίκησης Επιχείρησης/Οργανισμού, 
για την Ορθολογική Λειτουργία Του Τμήματος / Θέσης Γραμματείας 
Διοίκησης 

▪ Ενότητα 2: Ανοιχτό καινοτομικό management τομέα γραμματείας 
διοίκησης και οριοθέτηση του πλαισίου επαγγελματικού περιγράμματος 
γραμματέων βοηθών διοίκησης επιχείρησης/οργανισμού 

▪ Ενότητα 3: Οργάνωση Του Τμήματος/Θέσης Γραμματείας Διοίκησης 
▪ Ενότητα 4: Κυρίες Εργασίες Τμήματος / Θέσης Γραμματείας Διοίκησης 

▪ Ενότητα 5: Γνώσεις Δεξιότητες Και Ικανότητές Κάτοχου Της Θέσης 

▪ Ενότητα 6: Διεύθυνση Του Τμήματος / Θέσης Γραμματείας Διοίκησης 
▪ Ολοκλήρωση Κατάρτισης 

 

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. 
 

 

 

mailto:info@dotprotraining.com

