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Το σεμινάριο “Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι 
προκλήσεις τους σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον” είναι ένα συμμετοχικό (Interactive) 
σεμινάριο που θα βελτιώσει και θα αναπτύξει τις 
γνώσεις και τις ικανότητες των στελεχών στην 
οργάνωση και διοίκηση της σύγχρονης 
μικρομεσαίας επιχείρησης ανεξαρτήτως κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας του σεμιναρίου οι 
συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

> Να Γνωρίζουν αποτελεσματικές πρακτικές του 
σύγχρονου Management με έμφαση στην Ηγεσία.

> Να μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές 
ομάδες εργασίας με έμφαση στο ομαδικό πνεύμα 
και την συνεργασία και

> Να μπορούν να διοικούν αποτελεσματικά και 
παραγωγικά τους υφισταμένους τους, 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες παρακίνησης, 
και της δυναμικής των ομάδων

> Να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις βασικές 
έννοιες της στρατηγικής και να μπορούν να 
ετοιμάσουν κατάλληλο στρατηγικό πλάνο.

> Να μπορούν να αντιλαμβάνονται την έννοια του 
“Digital Transformation” και να μπορούν να 
κατανοήσουν τις προκλήσεις και ευκαιρίες λόγω 
της τεχνολογικής μετάλλαξης.

Ο Στρόβολος είναι δήμος της επαρχίας Λευκωσίας 
στην Κύπρο. Αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητος 
δήμος το 1986 και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 
δήμος της Κύπρου με πληθυσμό πέραν των 70.000 
κατοίκων. Έχει έκταση 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα 
και έξι ενορίες.

To Cyprus Institute of Marketing (CIM) ιδρύθηκε το 
1978 και είναι έτσι το πρώτο Κυπριακό Business 
School. Ξεκίνησε την λειτουργία του τον 
Σεπτέμβριο του 1978 με κύριο σκοπό να δώσει μία 
άλλη διάσταση στα ακαδημαϊκά δρώμενα της 
Κύπρου και να συμπληρώσει ένα κοινό που υπήρχε 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του τόπου. Όταν το 
1978 το CIM πρωτοπορούσε με το να προσφέρει 
πτυχία στο Μάρκετινγκ πολλοί αγνοούσαν εντελώς 
την σημασία του Μάρκετινγκ για την επιτυχία 
οποιασδήποτε επιχείρησης. Μπορεί σήμερα το 
Μάρκετινγκ να είναι κάτι το πολύ διαδεδομένο σαν 
έννοια αλλά σίγουρα χωρίς την παρουσία και 
συνεισφορά του CIM, πολλές επιχειρήσεις δεν θα 
γνώριζαν την επιτυχία που γνωρίζουν σήμερα. Τα 
τελευταία 40 χρόνια έχουν αποφοιτήσει πέραν των 
10,000 φοιτητών από Κύπρο και εξωτερικό και η 
μεγαλύτερη μας επιτυχία έγκειται στην τεράστια 
επιτυχία των αποφοίτων μας οι οποίοι διοικούν τις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε Κύπρο και εξωτερικό. 
Το Cyprus Institute of Marketing είναι το κατεξοχήν 
Κυπριακό Ίδρυμα όσο αφορά την εκπαίδευση 
στελεχών αφού προσφέρει αποκλειστικά βραδινά 
μαθήματα και η όλη φιλοσοφία του εδράζεται στην 
ανάπτυξη των στελεχών των επιχειρήσεων.

Η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο της Εταιρικής 
Κοινωνικής της Ευθύνης, στηρίζει την εκπαίδευση 
και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στελεχών και 
επιχειρήσεων σε επίκαιρα ζητήματα. Συμμετέχει ως 
εταίρος σε διάφορες ενέργειες που ενισχύουν την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με στόχο 
την ανάκαμψη της οικονομίας και της κυπριακής 
αγοράς.
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/ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Ημερομηνίες 

> Δευτέρα 26/3
 Δημοσιογραφική Διάσκεψη για ανακοίνωση 

προγράμματος

> Παρασκευή 13/4
 Λήξη προθεσμίας αιτήσεων

> Παρασκευή 20/4
 Επιβεβαίωση συμμετοχής

> Τετάρτη 9/5 & Πέμπτη 10/5
 Διοργάνωση Workshop

> Τετάρτη 23/5
 Διοργάνωση Παρουσιάσεων για διαγωνισμό
 Σημείωση: Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι 

προαιρετική. Οι νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν 

χρηματικά βραβεία προσφορά της Τράπεζας Κύπρου και 

Υποτροφία προσφορά του CIM.

Χώρος Διεξαγωγής

> Workshop 9/5 & 10/5
 Δημαρχείο Στροβόλου

> Παρουσιάσεις 23/5
 Τράπεζα Κύπρου

Δικαίωμα Συμμετοχής

> Διοικητικά Στελέχη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων του Δήμου Στροβόλου

/ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ



/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέρος Α / Τετάρτη 09/05/2018 Μέρος B / Πέμπτη 10/05/2018

 09:00 - 10:00

Έναρξη
/ Χαιρετισμός από Δήμαρχο Στροβόλου και 

Εταίρους 
/ Εισαγωγή στο πρόγραμμα και στόχοι
/ Ice breaker
/ Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον Δήμο 

Στροβόλου

 10:00 - 11:00

Στρατηγικό Πλάνο
/ Βασικοί πυλώνες και αρχές Στρατηγικού Πλάνου
/ Διοίκηση και Στρατηγική για Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις στην Κύπρο
/ Συζήτηση 
 Εκπαιδευτής: Ντίνος Ιωαννίδης (CIM)
 
 11:00 - 11:15

Διάλειμμα για καφέ

 11:15 – 13:15

Περιπτωσιολογική μελέτη / Ομαδική Εργασία
/ Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες των 4 

ατόμων.
/ Θα δοθεί στην κάθε ομάδα μια διαφορετική 

περιπτωσιολογική μελέτη με τις ανάλογες 
ερωτήσεις. Θα δοθεί χρόνος να απαντηθούν οι 
ερωτήσεις.

 Εκπαιδευτής: Ντίνος Ιωαννίδης (CIM)

 13:15 – 13:45

Γεύμα
 
 13:45 – 15:30

Ηγεσία
/ Η σημασία της ηγεσίας
/ Ηγετικά στυλ
/ Άσκηση: Ποιό είναι το δικό μου ηγετικό στυλ;
/ Συζήτηση και ανατροφοδότηση
 Εκπαιδευτής: Μάριος Χαραλαμπίδης (CIM)

 15:30 – 15.45

Διάλειμμα για καφέ
 
 15:45 - 17:00

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης
για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
/ Παρουσίαση σχεδίων από κρατικούς και 

τραπεζικούς φορείς
/ Συζήτηση
 Εκπαιδευτής: Μαρία Δαφνίδου (BOC)

 09:00 - 11:00

Digital Transformation 
/ Η έννοια του Digital Transformation
/ Τα διαθέσιμα εργαλεία  
 Εκπαιδευτής: Δρ Μύρια Κκάλη (CIM)

 11:00 - 11:15

Διάλειμμα για καφέ 

 11:15 – 13:15

Digital Transformation 
/ Οι βασικοί πυλώνες του Digital Transformation
/ Οι προκλήσεις και η διαχείριση τους
 Εκπαιδευτής: Δημήτρης Νικολάου (BOC)

 13:15 – 13:45

Γεύμα 

 13:45 – 15:30

Περιπτωσιολογική μελέτη / Ομαδική Εργασία
/ Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες των 4 

ατόμων.
/ Θα δοθεί στην κάθε ομάδα μια διαφορετική 

περιπτωσιολογική μελέτη με τις ανάλογες 
ερωτήσεις. Θα δοθεί χρόνος να απαντηθούν οι 
ερωτήσεις.

 Εκπαιδευτής: Μάριος Χαραλαμπίδης (CIM)

 15:30 – 15.45

Διάλειμμα για καφέ
 
  15:45 - 17:00

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
/ Βασικοί Πυλώνες
/ Περιπτωσιολογική Μελέτη 
 Εκπαιδευτής: Μάριος Χαραλαμπίδης (CIM)



/ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής να αποστέλλονται στο Δήμο Στροβόλου, 
υπόψη της κας Αθηνάς Χριστοδουλίδου, με τους κάτωθι τρόπους:
Μέσω φάξ : 22470525
Μέσω email: achristodoulidou@strovolos.org.cy 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:
Παρασκευή 13/4/2018

Όνομα Εταιρείας

Τομέας Εταιρείας

Υπεύθυνο Άτομο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας
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