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Στόχος:

Η έννοια της «ηγεσίας» στο management είναι μια πολύπλοκη
διαδικασία αφού οι αποφάσεις που λαμβάνονται επηρεάζουν
τους γύρω μας σ’ όλα τα επίπεδα. Η άσκηση αποτελεσματικής
ηγεσίας βοηθά να αναπτυχθούν οι δεξιότητες όλων των
στελεχών της επιχείρησης / οργανισμού με αποτέλεσμα τη
βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να επεξηγήσει
στους συμμετέχοντες με πρακτικό και κατανοητό τρόπο το
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο πραγματικός ηγέτης
στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ούτως ώστε να
υλοποιούνται αποτελεσματικά οι στρατηγικές και να
επιτυγχάνονται οι ευρύτεροι στόχοι της επιχείρησης/
οργανισμού.
Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες με την λήξη του σεμιναρίου θα μπορούν να:
- να γνωρίζουν τη σημαντική διαφορά μεταξύ των όρων «ηγούμαι» και «διοικώ»
- να γνωρίζουν πώς να επηρεάζουν το προσωπικό τους έτσι που να θέλει να εκπληρώσει τους στόχους που τίθενται παρά να
εξαναγκάζεται να το κάνει
- να κερδίσουν ανατροφοδότηση (feedback) για το προσωπικό τους στυλ ηγεσίας και να εντοπίσουν τρόπους βελτίωσης των
ηγετικών τους ικανοτήτων
- να βελτιώσουν τις ηγετικές τους ικανότητες ώστε να διοικούν αποτελεσματικότερα και παραγωγικότερα τους υφιστάμενους
τους (Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία, Αποτελεσματική επικοινωνία, Παρακίνηση – κίνητρα, Ανάθεση ευθυνών,
Προγραμματισμός)
- να προγραμματίζονται καλύτερα, να θέτουν προτεραιότητες και να αξιοποιούν παραγωγικότερα το διαθέσιμο εργασιακό
τους χρόνο
- τελικά να κάνουν τη διαφορά στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους με αποτέλεσμα την αύξηση της
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας ολόκληρης της επιχείρησης / οργανισμού
Περιγραφή Υποψηφίων:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Γενικούς
Διευθυντές, Διευθυντές και Υποδιευθυντές τμημάτων και
γενικά σε επιστημονικό προσωπικό επιχειρήσεων και

οργανισμών που έχουν υπεύθυνη θέση στα θέματα
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού των τμημάτων τους.

Εκπαιδευτής:
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει ο κύπριος εμπειρογνώμονας κύριος Elie Wakil.

Δικαίωμα Συμμετοχής: €180 + €34.20 Φ.Π.Α.
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €119
Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ  €95.20 (€61 + €34.20 ΦΠΑ)

Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη
σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ,
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509
Λευκωσία, Τηλ. 22889840, Φαξ. 22668630, e-mail:
gvenizelou@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09
Νοεμβρίου 2018.

Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό
ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών γι’
αυτό θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ, Τηλ. 22889840.
Με εκτίμηση,
Χρίστος Ταντελές
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ.
/ΓΒ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Λευκωσία 13/11/2018
Ώρες
Εφαρμογής¹

Διάρκεια¹

Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου

Εκπαιδευτής

Από

Μέχρι

(ώρες)

08.45

09.00

0.25

Ενότητα 1: Στόχοι και Προσδοκίες
-Εισαγωγή, Στόχοι Προγράμματος
-Προσδοκίες Συμμετεχόντων

Elie Wakil

1,25

Ενότητα 2: Αρχές Αποτελεσματικής Ηγεσίας
-Ορισμός της Ηγεσίας, Ορισμός του Management, Ο ρόλος του Ηγέτη και του Manager
-Καθήκοντα και ευθύνες του Ηγέτη Ομάδας (Team Leader)
-Στόχοι και Ηγετικά προσόντα

Elie Wakil

Elie Wakil

09.00

10.15

10.15

10.45

0,50

Ενότητα 3: Ομαδική Εργασία «Πότε Επιτυγχάνουν και Πότε Αποτυγχάνουν οι
Ομάδες»
-Ηγεσία vs Διαχείριση (Managing vs Leadership)
-Αξιολόγηση αναγκών, Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων

10.45

11.00

0,25

Διάλειμμα για Καφέ

11.00

11.45

0,75

Ενότητα 4: Περιπτωσιακή Μελέτη «Managing or Leading»
-Ανάλυση και σημεία εκμάθησης
-Συζήτηση

Elie Wakil

Ενότητα 5: Η Θεωρία της Περιστασιακής Ηγεσίας (Situational Leadership Theory)
-Ανάλυση της Θεωρίας
-Που και πως εφαρμόζεται
-Παραδείγματα / Συζήτηση

Elie Wakil

11.45

13.00

1,25

13.00

14.00

1.00

14.00

14.30

0,50

Ενότητα 6: Αυτοαξιολόγηση του προσωπικού Στυλ Ηγεσίας
-Στυλ Ηγεσίας, Πότε ενδείκνυται η υιοθέτηση του κάθε Στυλ Ηγεσίας
-Αυτοαξιολόγηση

Elie Wakil

Ενότητα 7: Παρακίνηση
-Βασικές Θεωρίες Παρακίνησης
-Ανάθεση Ευθυνών, Ομαδικότητα, Προγραμματισμός, Αποτελεσματική Επικοινωνία
-Αξιολόγηση του Εαυτού μας

Elie Wakil

Γεύμα

14.30

15.30

1,00

15.30

15.45

0,25

15.45

16.15

0,50

Ενότητα 8: Περιπτωσιακή Μελέτη (Styles of Leadership)
-Ανάλυση και σημεία εκμάθησης
-Συζήτηση

Elie Wakil

16.15

17.00

0,75

Ενότητα 9: Υπευθυνότητα (Accountability)
-Ορισμός και Ανάλυση
-Σκάλα Υπευθυνότητας (Accountability Ladder)

Elie Wakil

0.25

Ενότητα 10: Συμπεράσματα
-Ανασκόπηση
-Σημεία Εκμάθησης
-Απορίες/Συζήτηση

Elie Wakil

17.00

17.15

Διάρκεια
Κατάρτισης ²

7,00

Διάλειμμα για Καφέ

Δήλωση Συμμετοχής
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει το
ΚΕΒΕ με θέμα:
«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ»

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού
Όνομα Επιχείρησης:
Τηλ.

Φαξ.

Διεύθυνση:
Τ.Θ.

Τ.Κ.

E-MAIL:
Αρ. Συμμετεχόντων:


Λευκωσία,

13/11/2018

(Ξενοδοχείο HILTON)
Στοιχεία Συμμετεχόντων

Ονόματα Συμμετεχόντων:

Θέση στην Εταιρεία:

1. ……………………………………………………………...

……………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………...

……………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………

……………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………

……………………………………………………………………

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να
χρησιμοποιούν όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλουν παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο. ☐
Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη
συγκεκριμένη εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης. Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση προς το
ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας της εκδήλωσης. Πέραν του
δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας,
περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. Διαθέτετε
επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων».

Ημερομηνία …………………………………………….…….……

Υπογραφή ………………….……………..……………………………..

