
 
 
Ανάπτυξη Ηγετών για δημιουργία αποδοτικών ομάδων και δημιουργία 
Ευνοϊκού Περιβάλλοντος στην εργασία 
  
Επιχορηγούμενο Σεμινάριο 18 ωρών για Επιχειρηματίες, Διευθυντές και Στελέχη 
Επιχειρήσεων 
 
Ημερομηνίες & μέρες διεξαγωγής: 10/05/2023 – 29/05/2023, Δευτέρα & Τετάρτη, 17:30-20:45 

Όνομα εκπαιδεύτριας: Γιάννης Γεωργίου 

Η Κύπρος τα τελευταία 10 χρονιά έχει περάσει 2 μεγάλες κρίσεις. Πολλές 
επιχειρήσεις δεν διαχειριστήκαν σωστά το προσωπικό τους με αποτέλεσμα την 
μείωση του κύκλου εργασιών τους. Ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων δεν 
αποδίδει το μέγιστο των δυνατοτήτων του εξαιτίας κυρίως της συμπεριφοράς των 
προϊσταμένων τους. Η ανάπτυξη επιτυχημένων ηγετών είναι αναγκαία ώστε να 
συμβάλουν στη δημιουργία οργανωμένων και καινοτόμων επιχειρήσεων, κάτι που 
θα αυξήσει την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα των 
επιχειρήσεών τους εντός της αγοράς.  
  
Γι’ αυτό το λόγο σχεδιάσαμε αυτό το σεμινάριο που θα βοηθήσει των ηγέτη μιας 
επιχείρησης: 

 
1. Να επιλέγει τους κατάλληλους συνεργάτες. 
2. Να χρησιμοποιεί καινοτόμα κίνητρα για αύξηση της αποδοτικότητας των 

υπαλλήλων. 
3. Να τροποποιεί την εργασία των υπαλλήλων ώστε να γίνεται πιο 

αποτελεσματική. 
4. Να χειρίζεται αποτελεσματικά δύσκολες καταστάσεις. 
5. Να υιοθετεί καινοτόμες αλλαγές για αύξηση της αποδοτικότητας των 

εργαζομένων. 
     

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:   
Επιχειρηματίες, διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων 
 



ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
Αρχικό κόστος: €450  
Επιχορήγηση: €306  
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ : €144 
 
Προκρατήστε στο 700 77 277 και https://velissariou.com.cy/contact-us/ 

Με βάση τους κανονισμούς της ΑΝΑΔ για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα, ο 
απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων είναι τουλάχιστον  τα 6 άτομα. 

Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του προαπαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, το 
σεμινάριο είναι δυνατόν να μετακινηθεί σε νέες ημερομηνίες ή ακόμη και να ακυρωθεί. 

Το ΚΕΚ σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώνει έγκαιρα, τουλάχιστον 3 μέρες πριν την 
προκαθορισμένη έναρξη του σεμιναρίου. 

 
ΕΝΤΥΠΟ 1 – ΑΝΕΡΓΟΣ   ΕΝΤΥΠΟ 6 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΚΕ2 – 2020    ΕΝΤΥΠΟ ΣΕ 

https://velissariou.com.cy/contact-us/
https://velissariou.com.cy/wp-content/uploads/2023/01/ΕΝΤΥΠΟ-1-ΑΝΕΡΓΟΣ-.docx
https://velissariou.com.cy/wp-content/uploads/2023/01/ΕΝΤΥΠΟ-6-.docx
https://velissariou.com.cy/wp-content/uploads/2023/01/Έντυπο-ΚΕ2.docx
https://velissariou.com.cy/wp-content/uploads/2023/01/ΕΝΤΥΠΟ-ΣΕ.docx
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