
 

 

  

 

          Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. + 357-22889800, Φαξ. + 357-22668630,E-mail: chamber@ccci.org.cy  
 

                                              

 
 
 
 

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας ΚΕΒΕ  
  
 

«Managing and Aligning Talent to Boost Company Growth» 

(100% Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ) 
 

 

                                                                                                    Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 07-08/06/2017                                                                                                         
                                                                                                     (Ξενοδοχείο HILTON) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 
 
Περάσαμε και περνούμε δύσκολους οικονομικά καιρούς, ακόμη και 
τώρα που διαφαίνεται κάποιο φώς στο τέλος της σύραγγας, υπάρχει 
αρκετός δρόμος μέχρι να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Γι’ αυτό είναι 
πολύ σημαντικό με ποιούς επιλέγουμε να διανύσουμε αυτό το 
δρόμο, ένα δρόμο όπου οι συνθήκες αλλάζουν με νέα δεδομένα που 
επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ανέλιξη της κάθε επιχείρησης.  

Μια πρόκληση-κλειδί είναι η καλλιέργεια, προώθηση και διατήρηση 
του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 
επιχειρησιακό περιβάλλον. Για να πετύχουν σε αυτή την πρόκληση οι 
επιχειρήσεις/οργανισμοί πρέπει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον 
όπου η διατήρηση, η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ταλέντου είναι 
μέγιστης σημασίας. Διότι είναι σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου 
γενιούνται νέες ιδέες.  

Τώρα είναι ο καιρός που πρέπει να αναζητήσουμε το κατάλληλο 
ταλέντο, εντός ή και εκτός κάθε επιχείρησης και να δημιουργήσουμε 
τις κατάλληλες συνθήκες και κίνητρα ούτως ώστε να προωθήσουμε 
τις πρωτοβουλίες και τη δημιουργικότητα ανάμεσα στο προσωπικό 
μας. 

Η διαχείριση ταλέντου είναι η στρατηγική διαδικασία του να 
αναγνωρίζεις, προσελκύεις, χειρίζεσαι, αξιοποιείς και να δεσμεύεις 
τους υπαλλήλους σου, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε 
τωρινές και μελλοντικές ανάγκες. 

Είναι ένα δυναμικό πλαίσιο που συστηματικά αναγνωρίζει, εκτιμά, 
ανταμείβει και προωθεί το ταλέντο σε μελλοντικές θέσεις κλειδιά, 
ώστε να διαφυλαχθεί η συνοχή και να επιτευχθεί αποτελεσματική 
οργανωτική ανέλιξη και απόδοση.   

Όπως είπε και ο captain Thomas Broderick «δεν προσλαμβάνουμε 
αξιωματικούς που διατάζουν, αλλά τους εκπαιδεύουμε να γίνουν 
τέτοιοι». Σύμφωνα με μια χρονιαία μελέτη από τους M cKinsey 
Co., το πιο βασικό εταιρικό δυναμικό στα επόμενα 20 χρόνια, θα 
είναι το ταλέντο. 
 

Αυτό το νέο πρόγραμμα ζωτικής σημασίας θα βοηθήσει το 
τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού οποιασδήποτε επιχείρησης να 

τοποθετήσει τη διαχείριση του ταλέντου στη βάση της 
στρατηγικής της. 

 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ: 
Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση  να: 

- Κατανοήσουν τον αντίκτυπο της στρατηγικής ανάπτυξης 
ταλέντου στη δέσμευση του προσωπικού και στη 
κατάρτιση προγραμματισμού διαδοχής (succession 
planning) 

- Αξιολογήσουν την οργανωτική ετοιμότητα για να 
εφαρμοστεί η στρατηγική ανάπτυξης ταλέντου 

- Προσδιορίσουν τις ικανότητες που απαιτούνται για τις 
στοχοθετημένες θέσεις μέσα σε ένα σχέδιο διαδοχής 

- Αναγνωρίσουν το κατάλληλο προσωπικό για την πηγή 
συγκέντρωσης ταλέντου (talent pool) και να επιλέγουν 
τους πιο προσοντούχους για κάθε ρόλο  

- Εφαρμόσουν μεθόδους διατήρησης και 
αποτελεσματικής αξιοποίησης του ταλέντου μέσω 
καινοτόμων προσεγγίσεων και εφαρμογών 

- Προσδιορίσουν τους τρόπους ανάπτυξης για τους 
τρέχοντες και μελλοντικούς ρόλους 

- Να εφαρμόσουν νέα είδη/συνδυασμό κατάλληλων 
κινήτρων για να δώσουν νέα ώθηση στη 
δημιουργικότητα που θα βοηθήσει στη ανέλιξη της 
επιχείρησης  

- Βοηθούν το προσωπικό να αναγνωρίσει τις δυνατότητες 
και τις αδυναμίες του
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ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  
Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε οργανισμούς / Επιχειρήσεις Μέλη του ΚΕΒΕ που θέλουν να εφαρμόσουν ένα 
αποτελεσματικό πρόγραμμα διαχείρισης ταλέντου που να εξασφαλίζει και να διατηρεί την ανάπτυξη της επιχείρησης. Το πρόγραμμα 
ακριβώς απευθύνεται σε Διευθυντικά και Ανώτερα Στελέχη καθώς και σε επιστημονικό προσωπικό επιχειρήσεων και οργανισμών που 
έχουν ευθύνη για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων των επιχειρήσεων τους ή το στρατηγικό σχεδιασμό. 

 
Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 18 ώρες από τις οποίες οι 14 αφορούν το Ιδρυματικό μέρος και οι 4 ώρες το ενδοεπιχειρησιακό μέρος. 

 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξουν οι εμπειρογνώμονες κ.κ. Elie Wakil και Ανδρέας Χριστόπουλος οι οποίοι διαθέτουν ευρεία και 
πολυετή πείρα σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων / οργανισμών. Σημειώνεται ότι το 
πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα όμως παρεμβάσεις και συζητήσεις μπορούν να γίνουν και στην Ελληνική.   
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
To πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού σαν πρόγραμμα ζωτικής σημασίας. 
Το πρόγραμμα επιχορηγείται εξ’ ολοκλήρου από την ΑνΑΔ και 
ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική 
επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις / οργανισμούς.  
 

Πρόκειται πραγματικά για μια ανεπανάληπτη και οικονομικά 
συμφέρουσα ευκαιρία που προσφέρεται για αναβάθμιση 
των Κυπριακών Επιχειρήσεων αφού το πραγματικό κόστος 
συμμετοχής αν δεν υπήρχε η επιχορήγηση της Αρχής θα ήταν 
τουλάχιστο €1530 και προτρέπονται όλοι όπως την 
εκμεταλλευθούν στο έπακρο. 
        

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Το ΚΕΒΕ θα εφοδιάσει όλους τους συμμετέχοντες με Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι Δηλώσεις Συμμετοχής να αποστέλλονται στο ΚΕΒΕ, e-mail: gvenizelou@ccci.org.cy φαξ. 22668630 το αργότερο μέχρι την Τρίτη 06 
Ιουνίου 2017. 
 
 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με τον κ. Χρίστο Ταντελέ στο ΚΕΒΕ, τηλ. 

22889840, φαξ: 22668630,  Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία 
 
 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Χρίστος Ταντελές 
για Γενικό Γραμματέα 
 
 
/ΓΒ 
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Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 

MANAGING AND ALIGNING TALENT TO BOOST COMPANY GROWTH 

WEDNESDAY 07/06/2017 

Ώρες  
Εφαρμογής * 

Διάρκεια 
* Ανάλυση περιεχομένου 

(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος) 
Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι 
ώρες : 
λεπτά 

09:00 09:30 0:30 
Introduction – Objectives of the programme 
Importance of identifying and keeping the right talent 
Expectations of delegates  

EW/AC 

09:30 11:00 1:30 

Employee Talent Strategy: This section explains and clarifies why today Talent 
Management is crucial and why it represents a unique added value which cannot be 
replicated by any other company: 

 Talent management business case 
 Why it should be a concern to you 
 Talent management: 

- How it was managed in the past 10 years? 
- Why innovation is key to talent management today? 

 Importance and role of Employee Engagement in reinforcing Talent 
Management  insights from the Cyprus market and drawing key learning 
points 

 Group-work: Roadmap for success 
- How does all of the above apply to your company? 
- What are your company’s current practices? 
- How could you improve? 

EW/AC 

11:00 11:15 0:15 Coffee Break  

11:15 13:15 2:00 

Group-work 1: Critical Success factors: Identifying the parameters and how it 
applies to the concept of Talent Management: 

 Defining competencies 
 Understanding employee potential 
 The competence matrix  
 Application to your company  identifying your learning points 

EW/AC 

13:15 14:15 1:00 Lunch  

14:15 15:45 1:30 

Group work 2: Issues related to Managing Talent and its impact on employees (War 
for Talent)       

 Company culture and corporate competencies       
 Impact on people 
 Voluntary employee turnover 
 Role of employee retention and its relation to identifying and managing talent     

EW/AC 

15:45 16:00 0:15 Coffee Break  

16:00 17:30 1:30 

Case study 1: The problem with Michalis’ division 
 Group-work 
 Presenting the results 
 Learning points  implementation of Day 1 learning 

EW/AC 

Σύνολο Καθαρής 
Διάρκειας  

7:00   
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MANAGING AND ALIGNING TALENT TO BOOST COMPANY GROWTH 

THURSDAY 08/06/2017 

Ώρες  
Εφαρμογής * 

Διάρκεια * Ανάλυση περιεχομένου 
(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος) 

Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι Ώρες : λεπτά 

09:00 09:15 0:15 
Feedback of day one 
Personal Learning Points 

EW/AC 

09:15 11:00 1:75 

Talent Management and the Reward Concept:  This section is about keeping your 
talent. It introduces and explains innovative methods to reinforce the motivation 
and the engagement of your talent pool. 

 Rewarding: The rationale and importance 
 Existing systems of Reward 

- What has worked? 
- What did not work? 

 New methods of Reward 
- Challenges at individual level 
- Challenges at company level 

 Group-work 3: This group-work highlights the different experiences 
encountered by delegates focusing on: 
- Difficulties in setting criteria for rewards 
- Areas to address: 

a) Compensation, b) Benefits, c) Recognition, d) Appreciation 
            (Illustrate with practical examples) 

 Group-work 4: This activity focuses on: 
- Rewarding behaviours 

a) Behaviours important to your company 
- Rewarding performance 
- Any link to company goals 

EW/AC 

11:00 11:15 0.15 Coffee Break  

11:15 12:45 1.30 

Group-work 5: Organisational readiness: This section is about the criteria of 
company readiness to implement talent management and solutions 

 Discussion in groups        
 Plenum discussion  
 Practical solutions   

EW/AC 

12:45 13:45 1.00 Lunch  

13:45 15:45 2.00 

HR practices in direct relation to talent management: This section looks at current 
practices and the vital role of talent management in re-shaping these practices: 

 Employee segmentation    
 Succession planning     
 Talent development plan 

EW/AC 

15:45 16:00 0.15 Coffee Break  

16:00 17:00 1.00 

Case study 2: Reward and compensation 
 Group-work of 45 minutes    
 Presentation of group-work  
 Learning points: talent motivation in realising company vision 

EW/AC 

17:00 17:20 0.20 

Follow up workshop 
 Explanation 
 Homework 
 Discussion 

 

17:20 17:30 0.10 Closing remarks  

Σύνολο Καθαρής 
Διάρκειας  

7:00   
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Δήλωση Συμμετοχής 
 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που 
 διοργανώνει το ΚΕΒΕ με θέμα: 

 

«MANAGING AND ALIGNING TALENT TO BOOST COMPANY GROWTH» 
 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 
 

Όνομα Επιχείρησης: 

Αρ. Μητρώου Εργοδότη Κοινωνικών Ασφαλίσεων:       

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.         Τ.Κ. 

E-MAIL:  

Αρ. Εργοδοτουμένων:  

 
 

   Λευκωσία, 07-08/06/2017 (Ξενοδοχείο HILTON) 
 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 
 

Ονόματα Συμμετεχόντων:      Θέση στην Εταιρεία: 
 

1. …………………………………………………………………...                               ………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………...             ………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………             ………………………………………………… 

 

Ημερομηνία ………………………………………………… Υπογραφή …………………………………………….. 
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