
ARE YOU A LEADER OR A 

MANAGER?    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

 

 
 

 
 

Κάθε διευθυντικό στέλεχος χρειάζεται να αναπτύξει 

διοικητικές αλλά και ηγετικές ικανότητες ώστε να επηρεάζει 

θετικά και να χειρίζεται καταστάσεις με τρόπο που να 

γίνεται εφικτό το γενικό όραμα της επιχείρησής του. Ένα 

ικανό διευθυντικό στέλεχος με ηγετικές ικανότητες είναι σε 

θέση να βοηθήσει την επιχείρησή του να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις που παρουσιάζονται καθημερινά στην 

εργασία του βάση μιας σύγχρονης προσέγγισης  και να 

γίνει ο καθοδηγητής της ανέλιξης του προσωπικού που 

είναι υπεύθυνος και να συμβάλλει στην επιτυχία της 

επιχείρησης.  

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους 

συμμετέχοντες να: 

• αναπτύξουν τις 4 βασικές στρατηγικές παρακίνησης 

και ενθάρρυνσης  του προσωπικού, 

• μάθουν τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης 

δύσκολων περιπτώσεων με άτομα στην 

διεκπεραίωση των καθηκόντων τους και τα 

ενεργοποιήσουν θετικά μεγιστοποιώντας την 

απόδοση τους   

• υιοθετήσουν τρόπους ανάπτυξης της συνεργασίας, 

της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και ανάπτυξη 

του αισθήματος της ιδιοκτησίας του προσωπικού  

• αξιολογούν τις αδυναμίες που έχει το προσωπικό και 

ανάλογα να εφαρμόζουν το είδος παρακίνησης που 

ενεργοποιεί και ενθαρρύνει το προσωπικό  

• να αναπτύξουν ένα πλήρες πρόγραμμα ηγεσίας και 

παρακίνησης στο προσωπικό της εταιρείας   

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

  

 

Γρηγόρης Νεοκλέους  – Πιστοποιημένος Σύμβουλος SDI και 

Investors in People (IIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 11 και 12 Φεβρουαρίου 2020  
 

Ξενοδοχείο The Landmark    
 

Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 – 16:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 

 

• Ενεργοποίηση, Ενθάρρυνση και Δέσμευση 

Προσωπικού 

• Επαγγελματικές Συμπεριφορές που 

καθορίζουν το όραμα και τις αξίες της 

εταιρείας  

• Συστήματα  Κινήτρων / Ο ρόλος των 

Στρατηγικών Ενεργοποίησης και 

Ενθάρρυνσης (Motivational Value System) 

• Αρνητικές τακτικές  & υπερβολές που 

καταστρέφουν / τρομοκρατούν και 

αποθαρρύνουν το προσωπικό  

• Πρόληψη για αποφυγή των κρίσεων στον 

χώρο εργασίας  

• Προφίλ Ιδανικού Διευθυντή 

•   Σχεδιασμός δράσεων για το Σύστημα 

Υποκίνησης του προσωπικού 
 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) ΚΥΠΡΟΥ 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΟΕΒ 

Τμήμα Μελετών, Κατάρτισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Τηλ. 22 665 102 fax: 22 666 661 e-mail:  mpirea@oeb.org.cy / stsingis@oeb.org.cy   
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Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Διευθυντές, Προϊστάμενους Τμημάτων και το Εποπτικό Προσωπικό επιχειρήσεων/ 

Οργανισμών. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

€450.00 (Δίδακτρα) – Μείον €238.00 (Χορηγία ΑνΑΔ) -  Καταβλητέο ποσό ανά άτομο €212.00 
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς  Μέλη της ΟΕΒ. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    
 

Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί κατάλληλα και αποσταλεί στην ΟΕΒ: 
 

Ονοματεπώνυμο  Θέση Εργασίας  Αρ. Ταυτότητας 
 * Αριθμός  

   Κιν. Τηλ. 
 

1.  
 

      

 

2.  
 

      

 

3.  
 

      

 

* Προαιρετικό: Θα αξιοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
 

Στοιχεία Επιχείρησης  
 

 

Όνομα 
Επιχείρησης:  

Αρ. Μητρ. Κοιν. 
Ασφαλίσεων:  

Αρμόδιο Άτομο 
για επικοινωνία:  Email:  

Ταχ. Διεύθυνση 

(Οδός/Αρ):  

Ταχ. 

Κώδικας:  

Ταχ. 

Θυρίδα:  

Ταχ. 

Κώδικας:  Επαρχία:  

Τηλέφωνο:  Φαξ:  
Αριθμός 
Εργοδοτουμένων:  

      

 

Τα πιο πάνω στοιχεία συμμετεχόντων διατηρούνται στο αρχείο της ΟΕΒ, για 7 χρόνια. Με την παρούσα δήλωση επιβεβαιώνουμε 

ότι ο/οι πιο πάνω συμμετέχοντας/ες είναι εργοδοτούμενος/οι στην επιχείρηση, έχουν ενημερωθεί και συμφωνούν με την 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (ονοματεπώνυμο, θέση εργασίας, ταυτότητα και Αρ. Κινητού) για τους 

σκοπούς της ΑνΑΔ.  

 

 

…………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένου προσώπου 
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