ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ

ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ημερομηνία Διεξαγωγής:

21/10/2020

Πόλη και Χώρος Διεξαγωγής:

Λευκωσία, κτήριο ΚΕΒΕ - 2 ος Όροφος

Η Κυπριακή κοινωνία όπως και ο υπόλοιπος πλανήτης έχει πληγεί από την κρίση του ιού COVID -19. Το
οικονομικό σύστημα έχει διαταραχθεί και ως εκ τούτου όλες οι επιχειρήσεις και οργανισμοί καλούνται πλέον
να λειτουργήσουν, εφαρμόζοντας νέα στρατηγικά σχέδια και νέες πρακτικές εργασίας. Το μεταβαλλόμενο
περιβάλλον και η οικονομική ύφεση, σε συνδυασμό με το αβέβαιο μέλλον, οδηγεί αρκετούς οργανισμούς στην
αναζήτηση νέων τρόπων και καλών πρακτικών, έτσι ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και να
ενισχύσουν την αποδοτικότητα του προσωπικού τους.
Η πρόσφατη αυτή κατάσταση βρήκε τους οργανισμούς απροετοίμαστους τόσο τεχνολογικά όσο και σε θέματα
κουλτούρας και πολιτικής, όσον αφορά στη διαχείριση μιας νέας -κατ’ οίκον πλέον- εργασιακής κατάστασης.
Επίσης, ανάγκασε πολλούς οργανισμούς να αρχίσουν να πειραματίζονται με νέους τρόπους εργασίας που
παραδοσιακά απέρριπταν, βλέποντας μάλιστα καλύτερα αποτελέσματα σε κάποιους τομείς εργασίας.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι κρίσιμης σημασίας να μπορεί μία επιχείρηση να εφαρμόζει ευέλικτες μεθόδου ς
εργασίας ώστε να συνεχίσουν να διεξάγονται οι οικονομικές της δραστηριότητες και παράλληλα να διατηρήσει
ψηλά το ηθικό του ανθρώπινου δυναμικού της. Σημαντικό είναι ακόμη να μπορεί η επιχείρηση να χρησιμοποιεί
τις σωστές μεθόδους διαχείρισης του προσωπικού της το οποίο θα είναι αγχωμένο σε μια τέτοια περίοδο με το
φόβο των μειωμένων απολαβών ή ακόμη χειρότερα της απόλυσης. Ένας οργανισμός έχει την ευθύνη της
ανάπτυξης ενός σωστού υποστηρικτικού περιβάλλοντος για το προσωπικό του, ώστε να μπορούν τα στελέχ η
να ανταπεξέρχονται σε καταστάσεις όπως αυτή.
Λόγω των πιο πάνω, προκύπτει η ανάγκη κατάρτισης των στελεχών των
οργανισμών σε νέες και ευέλικτες μεθόδους εργασίας και διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να μπορούν να τις εφαρμόζουν και
μέσω αυτών να μπορούν να υποκινούν και το προσωπικό με σκοπό να
συνεχίζει να εργάζεται όπως και πριν. Σημαντική επίσης είναι η ανάγκη
να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι τι θα πρέπει να αλλάξει
ή να διαμορφωθεί στον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρισης, ώστε να
είναι σε θέση να ορθοποδήσει γρήγορα και να είναι προετοιμασμένη για
μια μελλοντική ανάλογη κατάσταση/κρίση.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
• απαριθμούν νέες και ευέλικτες μεθόδους εργασίας.
• συσχετίζουν ένα νεοεμφανιζόμενο πρόβλημα με μια λύση.
• ταξινομούν τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.
• επιδεικνύουν ικανότητα χειρισμού κρίσεων.
• επιλέγουν λύσεις κατάλληλες για αντιμετώπιση μιας κρίσης.
• αναπτύσσουν κανάλια επικοινωνίας σημαντικών αποφάσεων.
• να οργανώνουν και να εκτελούν πρακτικές ενίσχυσης της υποκίνησης του προσωπικού.
• να συμμετέχουν στην διαμόρφωση κουλτούρας αλλαγής στον οργανισμό τους.
• να υπερασπίζονται σωστά τον ηγετικό τους ρόλο κατά τη διάρκεια της κρ ίσης.
• να παρακινούν το προσωπικό για επίτευξη αποτελεσματικής εργασίας.
Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικά στελέχη, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού,
Προϊσταμένους Τμημάτων και σε επιστημονικό προσωπικό οργανισμών που έχουν θέσεις με
αυξημένα καθήκοντα καθώς και σημαντικό ρόλο στη διαχείριση αλλαγών και διαμόρφωση
πολιτικών στον οργανισμό τους.
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Εκπαιδευτής: Το εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει η κύπρια εμπειρογνώμονας κα. Άννα Ξυνιστέρη.
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 που ακολουθεί και
να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, στο e-mail: z.pieridou@ccci.org.cy ή στο φαξ: 22668630, το αργότερο
μέχρι την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020.

Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών, γι’
αυτό οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σειρά προτεραιότητας.

Λόγω της κατάστασης με το Covid-19, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως θα τηρηθούν
αυστηρά τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.
Ενημερωτικά, θα γίνεται θερμομέτρηση των συμμετεχόντων κατά την είσοδό τους στο
κτήριο του ΚΕΒΕ.
Σε περίπτωση που οι συνθήκες διαφοροποιηθούν, το πρόγραμμα ενδέχεται να διεξαχθεί εξ αποστάσεως
(online).
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα. Ζωή Πιερίδου,
Λειτουργό ΚΕΒΕ, στα τηλ. 22889746/ 22889840, email: z.pieridou@ccci.org.cy.
Με εκτίμηση,
Χρίστος Ταντελές
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Με Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ
2. Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0194-12-006537
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 121-01-013924-01
IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700
IBAN NO.:
CY25005001210001210101392401
BIC: BCYPCY2N
BIC: HEBACY2N
3. Μέσω της Υπηρεσίας JCC SMART πατώντας στον σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/ebill/32522039
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10/2020
Ώρες
Εφαρμογής

Διάρκεια

Από

(ώρες :
λεπτά)

Ανάλυση περιεχομένου
(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος)

Εκπαιδεύτρια

1,00

Εισαγωγή σεμιναρίου και γνωριμία συμμετεχόντων
• Σύντομη αναφορά στην πρόσφατη κρίση με την έξαρση του
επικύνδινου ιού
• Επακόλουθα προβλήματα σε μία επιχείριση μετά από την κρίση
• Ιστορική αναδρομή σε καταστάσεις παρόμοιας φύσης

Άννα
Ξυνιστέρη

09:30 10:45

1,25

Αντιμετώπιση κρίσεων
• Πως ορίζεται η ‘κρίση’
• Σχέση μίας κρίσης και λειτουργιών ενός οργανισμού
• Τεχνικές διαχείρισης κρίσεων εντός του οργανισμού

Άννα
Ξυνιστέρη

10:45 11:00

0,25

Διάλειμμα

11:00 12:45

1,75

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
• Τεχνικές διαχείρισης προσωπικού κατά την περίοδο μιας κρίσης
• Δημιουργία πολιτικής και διαδικασίας για ευέλικτες μεθόδους
εργασίας
• Υποκίνηση προσωπικού
• Διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού
• Αναστολή εργασιών και βιωσιμότητα προσωπικού

12:45 13:45

1,00

Γεύμα

Μέχρι

08:30 09:30

Άννα
Ξυνιστέρη

1,00

Νέες μεθόδοι εργασίας
• Εργασία από σπίτι/εκτός γραφείου
• Εργασία εκ περιτροπής σε ομάδες
• Πρόκληση εφαρμογής κανόνων υγιεινής στον εργασιακό χώρο

Άννα
Ξυνιστέρη

14:45 15:45

1,00

Τηλε-εργασία
• Προϋποθέσεις για σωστή εργασία από το σπίτι
• Διαχείριση ομάδων και προσωπικού εξ΄ αποστάσεως
• Διενέργεια αποτελεσματικών διαδικτυακών συναντήσεων

Άννα
Ξυνιστέρη

15:45 16:00

0,25

13:45 14:45

Διάλειμμα

16:00 16:45

0,75

Απολογισμός μετά από μία κρίση
• Καταστάσεις και αναφορές
• Επιπτώσεις όλα τα επίπεδα του οργανισμού
• Αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων
• Λήψη διορθωτικών ενεργειών

16:45 17:00

0,25

Σύνοψη κύριων σημείων και κλείσιμο σεμιναρίου

Διάρκεια
Κατάρτισης ²

7,00
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει
το ΚΕΒΕ με θέμα:

«ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
21/10/2020
Λευκωσία, κτήριο ΚΕΒΕ - 2ος Όροφος
Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού
Όνομα Επιχείρησης:

Αρ. Μητρώου Εργοδότη Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
Τηλ.

Φαξ.

Διεύθυνση:
Τ.Θ.

Τ.Κ.

E-MAIL:
Αρ. Συμμετεχόντων:

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 παρό μοιας 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 σκοπού ς 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 ……………………………………………………

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22668630 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

