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Ο κλάδοσ των υπθρεςιών είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν Κυπριακι Οικονομία. Η 
ανάπτυξθ Ενδοεταιρικισ Επιχειρθματικότθτασ (Ιntrapreneurship) από τισ εταιρίεσ 
του κλάδου - ιδιαίτερα ςτθν εποχι που διανφουμε με τισ ζντονεσ τεχνολογικζσ 
εξελίξεισ αλλά και με τθν ζνταςθ του παγκοςμιοποιθμζνου ανταγωνιςμοφ - 
αναδεικνφεται όλο και περιςςότερο ωσ ςθμαντικό «εργαλείο» που κα μποροφςε 
να ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τουσ αλλά και 
τθ διαφοροποίθςθ και αφξθςθ των εςόδων τουσ, αλλά ακόμα και τθσ φιμθσ 
τουσ. 
 
Το πρόγραμμα «Εξειδικευμζνο και Ολοκλθρωμζνο Μοντζλο Ανάπτυξθσ 
Ενδοεταιρικισ Επιχειρθματικότθτασ (Intrapreneurship) ςτον Κλάδο Υπθρεςιϊν 
– Ανάπτυξθ τθσ Καινοτομικότθτασ και Αφξθςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ των 
Eταιριϊν του Kλάδου» δίνει τθν δυνατότθτα οι ςυμμετζχοντεσ να ζρκουν ςε 
επαφι με μια ολοκλθρωμζνθ και πρακτικι μεκοδολογία– μοντζλο -ανάπτυξθσ 
και διαμόρφωςθσ ενδοεταιρικισ επιχειρθματικότθτασ, με επικζντρωςθ  

i. ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ φιλοςοφίασ και κουλτοφρασ τθσ καινοτομίασ 
ςτθν εταιρία και  

ii. ςτθν ςυνεχι και ενεργι ςυμμετοχι διοίκθςθσ και εργαηομζνων ωσ 
intrapreneurs για τθν ουςιαςτικά ανάπτυξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 
και τθν εξεφρεςθ «λφςεων».  



Το πρόγραμμα ςτοχεφει όπωσ οι ςυμμετζχοντεσ αποκτιςουν ςε πρακτικό επίπεδο καινοτόμεσ μεκοδολογίεσ και 
πρακτικζσ ανάπτυξθσ ενδοεταιρικισ επιχειρθματικότθτασ, με απϊτερο ςτόχο τθν ξεκάκαρθ και ουςιαςτικι αντίλθψθ: 
 

 των ςτοιχείων και βθμάτων που απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ τθσ ενδοεταιρικισ επιχειρθματικότθτασ,  
 του μοντζλου ενδοεταιρικισ επιχειρθματικότθτασ και των πικανϊν πλαιςίων ανάπτυξθσ τουσ, 
 του επιπζδου υποςτιριξθσ και ςτόχευςθσ από τθν Διοίκθςθ και τισ Διευκφνςεισ του μοντζλου intrapreneurship, 
 τθσ ςθμαντικότθτασ του ορκοφ ςχεδιαςμοφ των ροϊν πλθροφορίασ των νζων ιδεϊν,  
 των κριτθρίων αξιολόγθςθσ των νζων ιδεϊν, 
 τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ για τθν αξιολόγθςθ των νζων ιδεϊν, 
 τθσ ανάπτυξθσ νζων δεξιοτιτων του προςωπικοφ ωσ προσ τθν καινοτομικι προςζγγιςθ, 
 του απαιτοφμενου ςχεδιαςμοφ των Συςτθμάτων Ανάπτυξθσ του Προςωπικοφ, υποβοθκθτικοφ ωσ προσ τθν 

ανάπτυξθ ενδοεταιρικισ επιχειρθματικότθτασ και πάντα βάςει του κλάδου Υπθρεςιϊν, 
 ςτθν  διάχυςθ και διάδοςθ τθσ φιλοςοφίασ τθσ καινοτομίασ και των ςυνεχϊν βελτιϊςεων ςτο Προςωπικό, 
 των αναγκαίων τροποποιιςεων που απαιτοφνται ςτισ αξιολογιςεισ προςωπικοφ, ςτα ςχιματα ανταμοιβισ και 

των ςυςτθμάτων προαγωγϊν και κινιτρων, 
 του επιπζδου ανάλθψθσ ρίςκου και οριοκζτθςθσ των αποδεκτϊν ορίων πικανισ απϊλειασ αλλά και του 

χρονικοφ πλαιςίου εμπλοκισ ανά ζργο, 
 

 
 
 
 

 

Aνάγκη Κατάρτιςησ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Στόχοι Προγράμματοσ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδοεπιχειρηςιακό Μζροσ Προγράμματοσ: 
 
 
 

 
Ο κλάδοσ παροχισ υπθρεςιϊν ευθμερεί πρωτίςτωσ με κφριο asset τον ανκρϊπινο παράγοντα και με τισ καινοτόμεσ 
προςεγγίςεισ - ςτοιχεία τα οποία οδθγοφν ςτθν διαφοροποίθςθ και ςτθν δθμιουργία μακροχρόνιου ανταγωνιςτικοφ 
πλεονεκτιματοσ.Οι επιχειριςεισ του κλάδου Υπθρεςιϊν είναι θ καρδιά και θ κφρια πθγι τθσ Κυπριακισ Οικονομίασ. 
Είναι επάναγκεσ οι εταιρίεσ αυτζσ, να μποροφν να ζχουν τθν ευελιξία και τθν προςαρμοςτικότθτα ζτςι ϊςτε να είναι 
ςε κζςθ να είναι καινοτόμεσ και παραγωγικζσ και ωσ εκ’ τοφτου ανταγωνιςτικζσ.  
 
Στο εν λόγω πρόγραμμα παρουςιάηεται ζνα εξειδικευμζνο και Ολοκλθρωμζνο Μοντζλο Ανάπτυξθσ Ενδοεταιρικισ 
Επιχειρθματικότθτασ (Intrapreneurship) ςτο κλάδο Υπθρεςιϊν και  καλφπτει τθν ςθμαντικι ανάγκθ για κατάρτιςθ 
των ςτελεχϊν των κυπριακϊν επιχειριςεων του κλάδου, για μια εξειδικευμζνθ, ολοκλθρωμζνθ και πρακτικι 
μεκοδολογία ανάπτυξθσ, διαμόρφωςθσ και εφαρμογισ Ενδοεταιρικισ Επιχειρθματικότθτασ, τόςο ςε ςτρατθγικό 
επίπεδο όςο και ςε επίπεδο εςωτερικϊν διεργαςιϊν, αλλαγϊν και προςεγγίςεων και ςυνεπϊσ δθμιουργεί τισ 
προχποκζςεισ για καινοτομία, διαφοροποίθςθ, ςυνεχι βελτίωςθ και ανάπτυξθ. 
 

 
Στο ενδοεπιχειρθςιακό μζροσ οι ςυμμετζχοντεσ, μζςω τθσ πρακτικισ εφαρμογισ και τθσ πραγματικισ αξιολόγθςθσ τθσ 
παροφςασ κατάςταςθσ, κα είναι ςε κζςθ να μποροφν να ζχουν ξεκάκαρθ εικόνα ωσ προσ τα βιματα που απαιτοφνται 
για τθν ανάπτυξθ και διαμόρφωςθ ενόσ μοντζλου ενδοεταιρικισ επιχειρθματικότθτασ ςτθν εταιρία τουσ.  Επιπλζον οι 
ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ να αποςαφθνίςουν το επίπεδο και το πλαίςιο εμπλοκισ τθσ εταιρίασ τουσ ςε ζνα 
μοντζλο ενδοεταιρικισ επιχειρθματικότθτασ. 



Θ Αλεξάνδρα Ευκυμιάδου είναι Ανϊτατθ Επιςτθμονικι Συνεργάτθσ τθσ εταιρίασ 
Charakis Research &Consulting Ltd. (Coaching and Consulting Training Modules) και 
ςυνιδιοκτιτρια τθσ εταιρείασ Synolic® - Συςτιματα Ανάπτυξθσ Επιχειριςεων, και 
τθσ nlpgreece®©. Ειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ προγραμμάτων ςε 
κζματα ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ. Κατζχει PhD ςε 
Human Resource Management - USA, και Master of Social Science ςε Business 
Administration - UK. Είναι Certified Master Practitioner of NLP (Neuro Linguistic 
Programming) και Time Line Therapy™ και Trainer of NLP από τθν Advanced Neuro 
Dynamics (Accelerated Human Change Technologies) και το First Institute of NLP & 
DHE™ - Richard Bandler USA αντίςτοιχα. Είναι μζλοσ του American Board of NLP, 
Time Line Therapy ™ Association, ASTD (American Society for Training and 
Development), IFTDO (International Federation for Training and Development 
Organizations). Συμμετείχε ςτθν ομάδα μελζτθσ και ζρευνασ για το μοντζλο "Θ 
Σφνολοσ Προςζγγιςθ ςτθν Ανάπτυξθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ" των AlanBarratt 
και D. Patrick Georges. Σχετικι δθμοςίευςθ ςτο επιςτθμονικό περιοδικό Executive 
Development, Vol. 8, με τον τίτλο "The Synolic Approach to Human Resource 
Development", No 2, June 1995. Ζχει εργαςκεί ωσ βοθκόσ του Προζδρου και 
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςτθν Mobil Oil Hellas για 6 χρόνια. Συνεργάηεται ωσ 
ςφμβουλοσ με τον οργανιςμό “AlanM. Barratt & Associates – International 
Organization & Executive Development Consultants” - U.K. Ζχει εξειδικευτεί ςτθ 
χριςθ και εφαρμογι ειδικϊν "εργαλείων" για τθν αξιοποίθςθ, αξιολόγθςθ και 
ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

 
 
Στοιχεία Εκπαιδευτή: 
 
 
 
 
 
 

             Σε ποιουσ 
Απευθφνεται: 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

Λόγω τθσ φφςθσ του, το 
πρόγραμμα απευκφνεται 
αποκλειςτικά και μόνο ςε 
ανϊτερα και ανϊτατα ςτελζχθ, 
που αςκοφν διοίκθςθ, και 
κζλουν να διερευνιςουν νζουσ 
τρόπουσ ανάπτυξθσ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ 
διαφορετικότθτασ τθσ εταιρίασ 
τουσ. Αφορά Γενικοφσ 
Διευκυντζσ, Διευκυντζσ 
Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ , Partners / Directors 
ςε εταιρίεσ παροχισ 
υπθρεςιϊν, Διευκυντζσ Τομζων 
(top management) κλπ. 
 

Διεξαγωγή & Κόςτοσ Συμμετοχήσ 
18-19 Ιουνίου 08:30-16:45 ςτο εκπαιδευτικό κζντρο Benzai, Λεμεςόσ 

Το πρόγραμμα αξίασ €1530.00 ανά ςυμμετοχι, είναι εγκεκριμζνο από τθν Αρχι 

Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ ωσ Ηωτικισ Σθμαςίασ και   χρθματοδοτείται 

κατά 100% για μζχρι και 3 ςυμμετοχζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν ανά επιχείρθςθ 

εξαιρουμζνου του Φ.Π.Α. που αντιςτοιχεί ςε  €290,70 ανά ςυμμετοχι. Να 

ςθμειωκεί πωσ το κόςτοσ του Φ.Π.Α επιςτρζφεται ςτισ ςυμμετζχουςεσ εταιρίεσ.  

Λόγω του περιοριςμζνου αρικμοφ ςυμμετοχϊν κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. 

Για οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ, απορίεσ ι ερωτιςεισ μπορείτε να μασ 

καλζςετε ςτο 25 36 65 71 ι αποςτζλλοντασ μασ email ςτο  training@crccy.com. 

 
 Charakis Research & Consulting Ltd. 

 
Λεωφόροσ Μακαρίου 203Β, Λεμεςόσ, 3030. 
Τθλ: 25 366 571 
Φαξ:25 355 463 
www.charakis.com/ www.crccy.com / www.nlpgreece.gr 
info@crccy.com 
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