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4 Μαΐου 2017   
 
 
Προς: 
HR & Training Committee 
 
 
Κύριοι / Κυρίες, 
 
 
Θέμα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:  

«Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση» 
  7 Ιουνίου 2017  
 
 
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την 
επίδοση στην απόδοση» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017 στα 
Γραφεία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Οδός Δημητρίου Καρατάσου 15, 4ος 
όροφος, Γρ. 401, 2024 Στρόβολος στις 08:00 – 15:00.  Η ώρα προσέλευσης έχει 
καθοριστεί στις 07:45.  
 
Γενικά: 
 
“Η βελτίωση της παραγωγικότητας κάθε επιχείρησης βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της 
και επιφέρει αύξηση του μεριδίου αγοράς και αυξημένα κέρδη. Η επένδυση στην κατάρτιση 
και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων οδηγεί σε περαιτέρω βελτίωση της 
παραγωγικότητας. Η Παραγωγικότητα εργασίας αντικατοπτρίζει τη συνολική επίδραση 
πολλών παραγόντων στο αποτέλεσμα, όπως του φυσικού κεφαλαίου (κτήρια, μηχανήματα), 
της τεχνολογίας, του ανθρώπινου κεφαλαίου (εκπαίδευση και κατάρτιση), της 
οργάνωσης της εργασίας και των οικονομιών κλίμακας” - [ΚΕΠΑ – Κέντρο 
παραγωγικότητας Κύπρου] 
 
Εισαγωγή:  
 
Το σεμινάριο “Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση” είναι σχεδιασμένο 
για να καλύψει τις πολύ σημαντικές πτυχές “Διαχείριση της ποιότητας” και “Βελτίωση της 
παραγωγικότητας” που ως επί το πλείστο επιμετρούνται στην ετήσια αξιολόγηση του 
Ανθρώπινο Δυναμικού μεγάλων οργανισμών και εταιρειών που παρέχουν ή/και παράγουν 
υπηρεσίες και προϊόντα. 
 
Σκοπός κατάρτισης:  

 Να αναβαθμίσει την ικανότητα της προσαρμογής και της οργάνωσης και να προσφέρει 
τεχνικές και εργαλεία που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να επιτυγχάνουν τους 
ατομικούς και συλλογικούς στόχους που τους έχουν ανατεθεί με παραγωγικό τρόπο.   

 Να αντιληφθούν το μοντέλο ή/και τις διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών, μέσω της 
δέσμευσης, της αφοσίωσης και της καινοτομίας.  
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Στόχοι κατάρτισης:  

 να βελτιώσουν στον μέγιστο βαθμό την επαγγελματική τους αντίληψη, 
 να υιοθετήσουν και να τηρήσουν μοντέλα και διαδικασίες ποιοτικής εξυπηρέτησης,  
 να ενισχύσουν την ποιότητα και την παραγωγικότητα τους,  
 να ανταποκριθούν στις ψηλές απαιτήσεις της εταιρείας τους,  
 να λειτουργούν ομαδικά με σκοπό τη μέγιστη αποτελεσματικότητα του συνόλου. 

 
Σε ποιους απευθύνεται: 
 
- Συναλλαγές 

• ταμίες πολλαπλών ειδικοτήτων (multifunctional tellers)  

• άτομα που εργάζονται στις συναλλαγές και εμπορικές εργασίες, σε υποκαταστήματα 
και υπηρεσίες (IBU / IBS) 

 
- Χορηγήσεις 

• σύμβουλοι πελατών (personal bankers) 

• σύμβουλοι μικρομεσαίων επιχειρήσεων (business bankers) 

• σύμβουλοι μεγάλων επιχειρήσεων (CRO’s, assistant CRO’s )  
 
- Recoveries and Collections 

• άτομα από τις υπηρεσίες δικαστικών υποθέσεων  

• εισπράκτορες 
 
- Υπηρεσίες Διοίκησης 
Άτομα που ανήκουν σε υπηρεσίες όπως:  

• Τμήμα Πληροφορικής  

• Κέντρο Διεθνών Συναλλαγών  

• Ενοικιαγορά & Leasing 

• Private Banking, Treasury, Wealth Management 
 
Σημείωση: Το περιεχόμενο και το επίπεδο του σεμιναρίου καλύπτει επίσης τις ανάγκες του 
επιπέδου οργανικών θέσεων, όπως υποτμηματάρχες και τμηματάρχες ή άτομα που έχουν 
ομάδα υπό την ευθύνη τους.  
 
Εισηγητής:  κ. Ευαγόρας Ευαγόρου, BSc(Hons), MBA(Summa Cum Laude) – 
Counsellor Creative Learning 
 
Skills and practice:  

 Certified negotiator from Negev College of Israel 
 Certified director of education from Staregister, Greece (09476)  
 Certified trainer from the Human Resource Development Authority of Cyprus 

(E001693) 
 Communication lecturer at the Cyprus Police Academy (CPA 378/1)  
 Certified  associate coach - Dale Carnegie 
 Certified  associate trainer - Blanchard Leadership Group 
 Strategic partner - Baker Tilly Klitou and Partners Ltd  
 2731 training hours and 4554 participants  
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Experience  
 He has more than 20 years of working experience in the fields of financial services, 

human resources and construction management, and he offered his services to 
Cyprus, Greece, Lebanon, Dubai, Bahrain and Qatar. He was a member of the IIP-
Investors in People team and a member of EFQM-European Foundation of Quality 
Management. 

 
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.   
 
Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται σε €90,00 + ΦΠΑ. 
 
Παρακαλείστε όπως δηλώσετε συμμετοχή στην κα. Μαρία Βαρνάβα (στο e-mail 
m.varnava@acb.com.cy ή στο φαξ: 22665135) αποστέλλοντας το έντυπο δήλωσης 
συμμετοχής που επισυνάπτεται μέχρι τη Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017. 
 
Σε περίπτωση μη προσέλευσης του συμμετέχοντα παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη ότι 
το δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να καταβληθεί. 
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων, το σεμινάριο δεν 
θα πραγματοποιηθεί.  
 
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την κα. 
Μαρία Βαρνάβα στον Σύνδεσμο (τηλ. 22364613, email: m.varnava@acb.com.cy).  
 
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.  
 
Με εκτίμηση, 
 

 
Μαρία Βαρνάβα 
Λειτουργός, Τομέας Εκπαίδευσης 
Για Γενικό Διευθυντή 
 
Κοινοποίηση:  Liaison Officers 
 
Συνημμένα (2) 
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