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Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 
Εγκεκριμένο και Αναγνωρισμένο από το The Institute of Leadership and Management 
(ilm)  
 
Tο πρόγραμμα: 

Το παραδοσιακό HR είναι πλέον ξεπερασμένο!  

Αν θες πραγματική απόδοση των ανθρώπων τότε είναι απαραίτητο να αλλάξεις σε THPP – Talent Hiring and People 

Performance Management. 

Αυτό το εντατικό, πρακτικό πρόγραμμα θα ενισχύσει τις υφιστάμενες γνώσεις και ικανότητες των συμμετεχόντων 

με νέες μεθόδους διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, παρακίνησης και ενθαρρυντικών σχεδίων αμοιβής, 

σχεδιασμού περιεχομένου εργασίας, οργάνωσης και οργανωτικής συμπεριφοράς, σχεδιασμού μετρήσιμων 

κριτηρίων απόδοσης του προσωπικού, διεξαγωγής αξιολογήσεων αλλά και πώς να αντιμετωπίζουν και να 

διαχειρίζονται αποτελεσματικά συγκρούσεις και διαφωνίες στον εργασιακό χώρο.  

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για Διευθυντές / ντριες Προσωπικού / Ανθρώπινου Δυναμικού ή άλλο Προσωπικό 

που διαχειρίζεται  θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Διοργανώνετε με απόλυτη επιτυχία τα τελευταία 7 χρόνια, 2 φορές τον χρόνο με μέσο όρο 20 συμμετέχοντες κάθε 

εξάμηνο. 

Άτομα που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα έχουν ανελιχθεί στον τομέα Διοίκησης και άνεργοι βρήκαν 

εργασία. 

Αναγνώριση του Προγράμματος 

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το The Institute of Leadership and Management (ilm). 

Το The Institute of Leadership and Management (ilm), είναι το μεγαλύτερο Επαγγελματικό Σώμα στον τομέα 
Ηγεσίας και Διοίκησης. 

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος θα εκδίδεται Πιστοποιητικό από The Institute of Leadership and 

Management (ilm).  

Όλοι οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το Πρόγραμμα έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν 

δωρεάν για τον πρώτο χρόνο συνδρομής και να έχουν πρόσβαση στο My Leadership Platform. 

Με την απόκτηση του Πιστοποιητικού έχεις την δυνατότητα να γίνεις Associated Member of The Institute of 

Leadership and Management (AMInstLM) το οποίο θεωρείτε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματικό 

προσόν (π.χ.Υπογραφή, Εταιρικές Κάρτες). 

 

 

 

https://www.institutelm.com/
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Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Γιατί να επιλέξω πρόγραμμα του Ινστιτούτου Ηγεσίας και Διοίκησης? 

• Τα τελευταία 8 χρόνια έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα πέραν των 580 συμμετεχόντων 

οι οποίοι είδαν άμεση διαφορά στην αποτελεσματικότητα τους και ανελίχθηκαν στον τομέα εργασίας 

τους. 

• Το 74% των συμμετεχόντων σε διαπιστευμένα προγράμματα του ilm δηλώνουν ότι η Ηγετική τους 

ικανότητα βελτιώθηκε.  

• Το 76% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι αυξήθηκε η αυτοπεποίθηση τους. 

• Το 93% των εργοδοτών λένε ότι οι εργαζόμενοι τους αποδίδουν καλύτερα μετά την απόκτηση 

Πιστοποιητικού από το The Institute of Leadership and Management (ilm). 

• Δυνατότητα απόκτησης αναγνωρισμένου διεθνούς επαγγελματικού προσόντος.  

• Διαφέρουμε από τα κολλέγια και τα πανεπιστήμια επειδή τα προγράμματα του The Institute of Leadership 

and Management (ilm) είναι άκρως πρακτικά, ισορροπώντας λιγότερη θεωρία και περισσότερη πρακτική 

μέσα από εφαρμοσμένα μοντέλα και μελέτες περίπτωσης σε πραγματικές συνθήκες. Για αυτό το σκοπό οι 

Εκπαιδευτές διαθέτουν ψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά προσόντα αλλά παράλληλα και πολυετή 

εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο σε Ανώτατες Διοικητικές θέσεις και ως Στελέχη Επιχειρήσεων.  

• Το 75% των συμμετεχόντων λένε ότι πήραν τα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. 

• Τα προγράμματα μας είναι ευέλικτα. Συνδυάζουν διαλέξεις, ατομική μάθηση και κατ’ οίκον εργασίες. 

• Χαμηλό Κόστος 

 

Στόχοι Προγράμματος: 

• Να μάθουν να διοικούν αποτελεσματικά το τμήμα τους  

• Να αντιλαμβάνονται την σημασία και την συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην επιχειρηματική 

υπεροχή 

• Να σχεδιάζουν και να λειτουργούν αποτελεσματικά την οργανωτική δομή της επιχείρησης τους και να 

αντιλαμβάνονται την ευθύνη για τα καθήκοντα / αρμοδιότητες της θέσης εργασίας τους 

• Να προβαίνουν σε αναγνώριση και προγραμματισμό των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό 

• Να αλλάξουν το HR σε THPP – Talent Hiring and People Performance Management. 

• Να αναγνωρίζουν και να τροχοδρομούν μέτρα υποκίνησης προσωπικού για αύξηση της παραγωγικότητας 

τους 

• Να συμμετέχουν στις διεργασίες εντοπισμού και προγραμματισμού αναγκών κατάρτισης 

• Να οργανώνουν, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης  

• Να κατανοούν πλήρως το περιεχόμενο «συμφωνιών αμοιβαίου οφέλους» με το προσωπικό τους. 

• Να σχεδιάζουν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά κριτήρια μέτρησης της απόδοσης για διαφορετικές θέσεις 

εργασίας. 

• Να μπορούν να διαχειρίζονται διαφωνίες και συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο  

• Να δημιουργήσουν πρότυπο διαχείρισης συγκρούσεων (απαραίτητο για όλες τις επιχειρήσεις).  
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Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

  

Σε ποιους απευθύνεται: 

Διευθυντές / ντριες, Τμηματάρχες, Στελέχη και Λειτουργοί, και γενικά προσωπικό το οποίο χειρίζεται θέματα 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

*Το Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να διοργανωθεί και σε Ενδοεπιχειρησιακό Επίπεδο 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Εταιρείας σας. 

Εκπαιδευτική Ανάγκη: 

Η εξασφάλιση αναγνωρισμένου  πιστοποιητικού στον τομέα  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για  Διευθυντές / 

ντριες και προσωπικό που ασχολείται με την διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού. 

Η επιτυχής Ολοκλήρωση του Προγράμματος περιλαμβάνει: 

• Συμμετοχή σε 4 Θεματικές ενότητες, 5 μέρες  με συνολική διάρκεια 35 ωρών  

• Ετοιμασία  1 εργασίας (assignment) – homework  

• Συμμετοχή στα σεμινάρια (ασκήσεις, ομαδικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, ερωτήσεις - απαντήσεις) 

 

Η δομή και διεξαγωγή του Προγράμματος έχει τα πιο κάτω πλεονεκτήματα: 

• Ευελιξία —  4 θεματικές ενότητες, 5 ημερών -  35 ωρών κατανεμημένα σε 3 μήνες   

• Πρακτικό — Περιλαμβάνει μελέτες περίπτωσης, ομαδικές εργασίες, και εργασίες αξιολόγησης μέσα από 

πραγματικά επιχειρησιακά σενάρια  

• Χαμηλό κόστος  

• Διεθνής αναγνώριση μέσω του The Institute of Leadership and Management (ilm) 

• Ελληνική γλώσσα διδασκαλίας 

• Πιστοποιητικό στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από αναγνωρισμένο επαγγελματικό φορέα 

(Θεωρείτε επιπρόσθετο προσόν)  

• Δυνατότητα εγγραφής μέλους στο εγκυρότερο επαγγελματικό σώμα στον κόσμο στον τομέα της Διοίκησης 

και Ηγεσίας.  

Κατά την διάρκεια του Online Training θα μπορείτε να: 

 

• Συμμετέχετε 

• Κάνετε ερωτήσεις 

• Αλληλεπιδράτε 

• Κάνετε ατομικές και ομαδικές ασκήσεις  

• Άλλες δραστηριότητες όπως στην δια ζώσης εκπαίδευση 
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Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Επωφεληθείτε από όλα τα πλεονεκτήματα της κατά πρόσωπο εκπαίδευσης χωρίς να ξοδεύετε χρόνο και κόστος 

διακίνησης. 

• Εξοικονομήστε λεφτά 

• Εξοικονομήστε χρόνο 

• Στην άνεση του δικού σας χώρου 

Όλη η ύλη αλλά κυρίως οι μελέτες περίπτωσης και οι ασκήσεις βασίζονται σε εφαρμοσμένες στην πράξη 

μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές που έχει εφαρμόζουν οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης και 

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, μέσα από την 27ετή και 11ετή αντίστοιχα επαγγελματική τους πείρα. 

 

Η μέθοδος διδασκαλίας θα είναι ένα μείγμα διάλεξης, συζήτησης και πρακτικής εξάσκησης, ώστε να βοηθήσει 

τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα την θεματολογία του προγράμματος. 

 

Αναγνώριση Πιστοποιητικού:  

Από το The Institute of Leadership and Management (ilm) το μεγαλύτερο Επαγγελματικό Σώμα στον τομέα 

Ηγεσίας και Διοίκησης, διεθνώς αναγνωρισμένο. 

Θεματικές Ενότητες/ Σεμινάρια: 

• Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – 14 ώρες (08:45 – 16:45) –  26/4 & 03/05/23 

• Ικανότητες Διεξαγωγής Αξιολογήσεων Απόδοσης Προσωπικού – 7 ώρες (08:45 – 16:45) – 23/05/23 

• Συγκρουστείτε με ΣΤΥΛ! Διαχειριστείτε Άψογα τις Διαφωνίες και Συγκρούσεις στον Εργασιακό Χώρο – 7 

ώρες (09:00 – 16:30)  –  07/06/23 

• Σχεδιασμός Μετρήσιμων Κριτηρίων της Απόδοσης στην Εργασία – 7 ώρες (08:45 – 16:45) – 22/06/23 

Κόστος Επένδυσης: €960 + ΦΠΑ και Λόγω Online €860  + ( €163,40 ΦΠΑ)  

 

Το πρόγραμμα επιδοτείται με το ποσό των €476 (οι 3 θεματικές ενότητες)  

(Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου επιχορηγεί εργαζόμενους εταιρειών ιδιωτικού δικαίου που 

είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και καταβάλλουν μέσω του ταμείου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ειδικό ταμείο 

για την ΑΝΑΔ.) 

Καθαρή Αξία στην περίπτωση που θα λάβετε επιχορήγηση: €384 + (€163,40 ΦΠΑ) ανά συμμετέχοντα και 

περιλαμβάνει:  

• Εγγραφή στο Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ινστιτούτου Ηγεσίας και Διοίκησης 

• Έκδοση Πιστοποιητικού από Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης της Αγγλίας (ilm) 

• Εγγραφή στην πλατφόρμα My Leadership – 1 χρόνος εγγραφής δωρεάν 

• Συμμετοχή στα 4 προγράμματα κατάρτισης (5 Μέρες εκπαίδευσης) 

• Έκδοση Πιστοποιητικού παρακολούθησης για κάθε ενότητα 

• Σημειώσεις και ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε ενότητα 

• Προ - αξιολόγηση και Αξιολόγηση εργασίας 

• Εξατομικευμένη καθοδήγηση  
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Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Επιπλέον έκπτωση θα γίνετε σε ομάδες των +3 και άνω από τον ίδιο οργανισμό/ Εταιρεία αλλά και σε Ανέργους  

Εκπαιδευτές του Προγράμματος: 

Γιαννάκης Μουζούρης, Strategy and Performance Management Expert / Business Consultant / Trainer , B.Sc. 

Βασιλική Χριστοφή - Applied Communication, Soft Skills and PR Specialist, NAMA Certified: Anger Management 

Specialist and CCIS Crisis Intervention Specialist – Trainer & Coach, B.A. Applied Communication, UK 

Τα πλεονεκτήματα του Προγράμματος σε σχέση με άλλα προγράμματα: 

• Το Πρόγραμμα είναι βασισμένο στο πλέον σύγχρονο περιβάλλον, ούτως ώστε οι συμμετέχοντες να 

μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που θα αποκτήσουν 

• Παροχή ολοκληρωμένης εκμάθησης προς την κατεύθυνση της καριέρας σου  

• Αναγνωρισμένο από το The Institute of Leadership and Management (ilm). Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από 

The Institute of Leadership and Management (ilm). 

• Διαφέρουμε από τα κολλέγια και τα πανεπιστήμια επειδή τα προγράμματα μας είναι άκρως πρακτικά, 

ισορροπώντας λιγότερη θεωρία και περισσότερη πρακτική μέσα από εφαρμοσμένα μοντέλα και μελέτες 

περίπτωσης. 

• Οι εκπαιδευτές διαθέτουν ψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά προσόντα αλλά παράλληλα και πολυετή 

εργασιακή και εφαρμοσμένη εμπειρία σε Οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό. 

• Τα προγράμματα μας είναι ευέλικτα. Συνδυάζουν διαλέξεις, ατομική μάθηση και κατ’ οίκον εργασίες. 

Τι είπαν οι συμμετέχοντες για το πρόγραμμα: 

 

Στοχευμένο Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με πολύ ωραία παραδείγματα. Μάθαμε να κάνουμε 

στην πράξη όλα όσα μάθαμε και πώς να σκεφτόμαστε σωστά για το καλό της Εταιρείας μας Ήταν πολύ πρακτικό και 

μας παρουσιάστηκαν ουσιώδες και πραγματικά παραδείγματα. Οι  εκπαιδευτές ήταν γνώστες του θέματος και μας 

απάντησαν όλα τα ερωτήματα μας.  

Γιώργος Αποστολίδης, Α & Α Αποστολίδης Εργοληπτική Εταιρεία ΛΤΔ 

Πολύ επιμορφωτικό πρόγραμμα με επιμόρφωση γύρω από τον τομέα του HR με απλά και κατανοητά 

παραδείγματα. Εξαιρετικοί και οι 2 εκπαιδευτές. 

Αγγελική Νικηφόρου, RIK 

 Δυναμικό Πρόγραμμα σε θέματα HR με αποτέλεσμα καλύτερης αξιολόγησης με αποτελεσματική κατανόηση των 

KPI’s και τους τρόπους μέτρησης. Οι εκπαιδευτές ήταν δυναμικοί και ενθουσιώδης. 

Nicole Stavrou, Island Oil (Holdings) Ltd 

 

 

https://www.conicontraining.com/omada-tis-conicon/mouzouris-yiannakis/
https://www.conicontraining.com/omada-tis-conicon/christofi-vasiliki/
https://www.conicontraining.com/omada-tis-conicon/christofi-vasiliki/
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