
“Telling CEOs that leadership drives performance

is a bit like saying that oxygen

is necessary to breathe”.

THE BUSINESS LEADER OF TOMORROW:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΓΕΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι για να επιτύχουν στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον 
χρειάζεται να αναπτύξουν τις ηγετικές και διευθυντικές ικανότητες των στελεχών τους,
τους επιχειρηματικούς ηγέτες του αύριο. 

Oι κυπριακές επιχειρήσεις έχουν συχνά να αντιμετωπίσουν το εξής πρόβλημα:

Ενώ έχουν νέους επαγγελματίες που κατέχουν εξαιρετικά ακαδημαϊκά προσόντα και είναι γνώστες
των τεχνικών θεμάτων που αφορούν την εργασία τους, συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα
με τους προϊστάμενους, υφιστάμενους ή πελάτες τους σε θέματα επικοινωνίας, παρακίνησης, 
αντιμετώπισης συγκρούσεων, διαχείρισης πίεσης και άγχους, επίλυσης προβλημάτων ή χειρισμού 
παραπόνων. Αυτές οι κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη
των ηγετών του μέλλοντος, διαφοροποιώντας έναν καλό επαγγελματία από έναν εξαιρετικό ηγέτη. 

Το διήμερο σεμινάριο έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει άτομα που έχουν θέση επιτηρητή/επόπτη
και χρειάζεται να έχουν όλες τις απαραίτητες ηγετικές ικανότητες για να αντεπεξέλθουν στο ρόλο τους.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

• Αντιλαμβάνονται τις διαφορές μεταξύ του διευθυντή και του ηγέτη 
• Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις σχέσεις με τους συναδέλφους και πελάτες τους,
 ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις και οι παρεξηγήσεις
• Δίνουν και να παίρνουν ανατροφοδότηση από υφιστάμενους και προϊστάμενους 
• Καθοδηγούν και να εποπτεύουν τους υφιστάμενους και την ομάδα τους αποτελεσματικά
• Αναγνωρίζουν το πρόβλημα που παρουσιάζεται σε κάθε περίσταση και χρησιμοποιούν καλές πρακτικές
 για την επίλυσή του, μέσω της αξιοποίησης διάφορων εργαλείων ηγεσίας
• Παρακινούν την ομάδα ώστε να υλοποιούν τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας 
• Σχηματίζουν ολοκληρωμένες ομάδες με ξεκάθαρες δραστηριότητες και ανάθεση εργασιών 
• Σκέφτονται με στρατηγικό τρόπο για το όφελος της εταιρείας μακροπρόθεσμα.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Πρακτικό σεμινάριο, με αναφορές από κυπριακές και διεθνείς επιχειρήσεις
 καθώς και διεθνείς έρευνες (από Harvard Business Review, McKinsey
 and Company, κτλ.)
• Οι συμμετέχοντες άμεσα μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου μπορούν
 να εφαρμόσουν τεχνικές και πρακτικές για να βελτιώσουν τον εαυτό τους
 σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο 
• Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ευεργετική δύναμη
 της ομάδας, και να μεταφέρουν τις ωφέλειες της συνεργασίας
 στην εταιρεία τους 
• Οι εκπαιδευτές διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ως διευθυντές και ηγέτες
 επιχειρήσεων και θα μοιραστούν με τους εκπαιδευόμενους τα δικά τους
 λάθη και εμπειρίες
• Η πρακτική εμπειρία εμπλουτίζεται με παγκοσμίως γνωστά επιστημονικά
 ευρήματα και μοντέλα 
• Το σεμινάριο είναι ευχάριστο και βιωματικό, με πρακτικές ασκήσεις εντός
 και εκτός της τάξης
• Συνεχή συζήτηση και διάδραση ανάμεσα στους εκπαιδευτές
 και τους εκπαιδευομένους
• Εξαιρετική ευκαιρία για την ανάπτυξη της ομαδικότητας για άτομα
 από το ίδιο τμήμα ή επιχείρηση
•  Το υλικό του προγράμματος έχει αναπτυχθεί στη βάση απαντήσεων επιχειρηματιών
 από 5 χώρες (Κύπρος, Γερμανία, Λιθουανία, Βουλγαρία και Λετονία)
 για τις δεξιότητες των νέων ηγετών. 

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: 

Ο κ. Καρατζιάς και η Δρ. Χατζηχριστοδούλου έχουν συμμετάσχει ως δημιουργοί και εκπαιδευτές
στο Ευρωπαϊκό έργο YOUNG LEADERS, με στόχο την ανάπτυξη ηγετικών επαγγελματικών ικανοτήτων
σε νέους επαγγελματίες.

Κύριο χαρακτηριστικό και των δύο εκπαιδευτών είναι η μεταδοτικότητα, η απλότητα στην επεξήγηση όρων
και η συνεχής συζήτηση με τους εκπαιδευομένους. Και οι δύο είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές 
επαγγελματικής κατάρτισης από την ΑνΑΔ. 

Αντώνης Καρατζιάς, Innovation and Development Manager, Εκδοτικός Οίκος Δίας
• Διευθυντής Τμήματος Ανάπτυξης και Καινοτομίας του συγκροτήματος Δίας και της Τηλεόρασης Σίγμα,
 με ευθύνη για τις Νέες Επιχειρήσεις και τα Ευρωπαϊκά Έργα, με επιτυχίες όπως την ίδρυση των νεοφυών   
 Foody και Media School και την υλοποίηση μεγάλων Ευρωπαϊκών και Διεθνών Έργων.
• Έχει εκτενή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις στις Υπηρεσίες, το Λιανικό και το Χοντρικό Εμπόριο. 
• Πριν από την εργοδότηση του στο συγκρότημα Δίας κατείχε τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού  
 στα συγκροτήματα Ermes (Debenhams) και Επιφανίου.
• Ο Αντώνης είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
• Τα τελευταία 25 χρόνια έτυχε μεγάλης σειράς από μετεκπαιδεύσεις σε πολλούς τομείς της Διοίκησης
 και της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. 
• Είναι Life/Personal Coach και έμπειρος εκπαιδευτής με ειδίκευση στην ανάπτυξη ηγεσίας.

Δρ Σίλια Χατζηχριστοδούλου, Ιδρυτής και Διευθύνουσα Σύμβουλος, GrantXpert Consulting
• Εξειδίκευση (ακαδημαϊκή και πρακτική) σε θέματα ηγετικής συμπεριφοράς και ηγετικών στυλ. 
• Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοοικονομικά στο LSE και συνέχισε τις σπουδές της στη Διοίκηση   
 Επιχειρήσεων στο Judge Business School του Πανεπιστημίου του Cambridge. 
• To 2013 ολοκλήρωσε τις διδακτορικές της σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο
 του Sheffield. 
• Διδάσκει τα τελευταία 12 χρόνια ως Visiting Lecturer σε κυπριακά πανεπιστήμια και Business Schools
 τα μαθήματα της Στρατηγικής και του Organisational Behaviour.
• Τα τελευταία 2 χρόνια διδάσκει στο CIIM το μάθημα του Career and Professional Development
 και το πρακτικό workshop Team-building and decision-making skills.
• Τα τελευταία 9 χρόνια διευθύνει τη GrantXpert Consulting, μια από τις πιο επιτυχημένες συμβουλευτικές   
 εταιρείες στον τομέα των Ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων στην Κύπρο. 

Ημερομηνίες και χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου:

Λευκωσία: 15-16/11/2017 at Classic Hotel

Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00
Δικαίωμα Συμμετοχής: €338 + ΦΠΑ, Μείον €238 (Χορηγία ΑνΑΔ)
Καταβλητέο ποσό ανά άτομο: €100 + ΦΠΑ (€64.22)

Η προδιαγραφή του προγράμματος έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 

Οι άνθρωποί μας, είναι η μόνη πραγματική μας δύναμη, και αποτελούν τη μοναδική επένδυση που αξίζει

Decoding Leadership: What really matters, McKinsey and Company
worldwide study, 01/2015.

Νέοι επαγγελματίες
που θέλουν

να ανελιχθούν
στην καριέρα τους

σε διευθυντικές θέσεις

Nέοι που εργάζονται
σε οικογενειακές

επιχειρήσεις

Νεαροί
Επιχειρηματίες

Επιτηρητές/
Ομαδάρχες/
διευθυντές

που μεταβαίνουν
από junior level
σε middle level

“Interactive, fun and inspiring!
  Thank you!”
 
Maria Savva
Director of Regional Operations,
Eurofast Taxand

“Excellent Seminar.
Very useful information 
delivered in an excellent 

manner. Worthwhile 
information which

I can use both
in my professional
and personal life.

Thank you for this amazing 
experience! I would 

enthusiastically 
recommend this seminar”.

 
Nayia Constantinou

Auditor, Euroglobal SEE 
Audit 


