
Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023 
Ώρες: 08:30 – 16:30
Διάρκεια: 7 ώρες
Χώρος: KES College, Λευκωσία

Πληρωτέο ποσό από δικαιούχους 
επιχορήγησης από την ΑνΑΔ: €140
Κόστος πριν την Επιχορήγηση: €259  Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €119

Η Ηγεσία αλλιώς. Οι Δεξιότητες που 
θα απογειώσουν την καριέρα σας

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύντομη Περιγραφή: 
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει τις "ηγετικές ικανότητες", πέραν από αυτές που θεωρούνται 
«προαπαιτούμενες», στα άτομα που βρίσκονται σε θέσεις εκτελεστικής διοίκησης και διοίκησης γενικών 
καθηκόντων, για να μπορούν να κινητοποιούν, να εμψυχώνουν και να ενθαρρύνουν υφιστάμενους και 
συναδέλφους με αποτέλεσμα να συμβάλουν πιο ενεργά στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και στην 
επιτυχία του οργανισμού. 

Σε ποιους απευθύνεται:
To πρόγραμμα αφορά Διοικητικά Στελέχη, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπεύθυνους Έργων, 
Λειτουργούς, Υπεύθυνους Τομέων Εργασίας, Υπεύθυνους /Διευθυντές Τμημάτων. 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Μέθοδος Κατάρτισης: Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με κατά πρόσωπο εκπαίδευση.

Πληροφορίες και Εγγραφές:
Kέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College
Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία
www.training.kes.ac.cy       Τηλ: 22875737       Φαξ: 22756562      Email: info@training.kes.ac.cy



ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

1.   Αναφέρουν τις βασικές αρχές κινητοποίησης και εμψύχωσης του ανθρώπινου δυναμικού
2.   Διατυπώνουν τις επιδράσεις μέσω των  ενισχυτών, των αμοιβών και των τιμωριών.
3.   Διαχωρίζουν τους Ρόλους, τις Θέσεις και τα Καθήκοντα, ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο
4.   Κατονομάζουν τα είδη Ηγεσίας και στυλ Ηγέτη.
5.   Εντοπίζουν και αναπτύσσουν τις ηγετικές τους ικανότητες
6.   Εντοπίζουν και Αξιολογούν τα Δυνατά και Αδύναμα Σημεία της Προσωπικότητάς τους
7.   Κινητοποιούν και εμψυχώνουν τους υφισταμένους και συναδέλφους τους.
8.   Μοιράζονται την ευθύνη και παρακινούν τα μέλη της ομάδας τους
9.   Προωθούν την αυτοδιαχείριση και την προσωπική ευθύνη
10. Διαμορφώνουν, συνεργάζονται και συσπειρώνουν στελέχη γύρω από ένα όραμα και σύνολο αξιών

Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδευτή:
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Δέδες είναι απόφοιτος της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, της National Academy of Business 
Administration της Νέας Υόρκης, με ειδίκευση στα Διεθνή Επιχειρησιακά Χρηματοοικονομικά, και κάτοχος 
Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το ίδιο ίδρυμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με ειδίκευση την 
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Λήψη Αποφάσεων. Από το πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο στην 
επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος και παράλληλα τον μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών (M.Sc.) του προγράμματος Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο.

Έχει εργαστεί ως Ανώτερος Λέκτορας και Ακαδημαϊκός Διευθυντής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του 
Πανεπιστημίου Glyndwr και του κολλεγίου Blake Hall College του Λονδίνου. Επίσης έχει διατελέσει Διευθύνων 
Σύμβουλος σε μεγάλους οργανισμούς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως και στέλεχος στο Χρηματιστήριο 
της Θεσσαλονίκης. Από το 2021, έχει αναλάβει τα καθήκοντα Συντονιστή του Προγράμματος Διοίκησης 
επιχειρήσεων στο KES College, μαζί με διάφορα διδακτικά αντικείμενα.

Είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ποιότητας (ISO 9000), περιβάλλοντος (ISO 14000) και ασφάλειας 
πληροφοριών (ISO 27000), καθώς επίσης και ειδικευμένος στη Διαχείριση Κρίσεων. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα 
συνεδρίων με δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις, ενώ έχει βραβευτεί από το World Ports Association για την ερευνητική 
του εργασία, σχετικά με την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στα κύρια λιμάνια της Ελλάδας, και από την Oxford Innova-
tion και το Small Business Assοciation της Αγγλίας για την καινοτόμο πρότασή του στη στρατηγική ανάπτυξη 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Πληροφορίες και Εγγραφές:
Kέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College
Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία
www.training.kes.ac.cy       Τηλ: 22875737       Φαξ: 22756562      Email: info@training.kes.ac.cy

Το ΚΕΚ KES College έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ και ως Κέντρο Αξιολόγησης 
Επαγγελματικών προσόντων (ΚΑΕΠ) στους τομείς Τουριστική Βιομηχανία 

και Παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Με τη λήξη του προγράμματος θα απονεμηθεί από το ΚΕΚ KES College Πιστοποιητικό 
Κατάρτισης σε όσους συμμετέχοντες ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

Η Ηγεσία αλλιώς. Οι Δεξιότητες που 
θα απογειώσουν την καριέρα σας


