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ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ- COACHING
για στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας
Διοργάνωση:

Ο ΣΚΟΠΟΣ

Επιστηµονική Yποστήριξη:

του σεµιναρίου είναι οι συµµετέχοντες
να είναι σε θέση:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Να µπορούν να συνεργάζονται και να
διοικήσουν πιο αποτελεσµατικά

των στόχων του αναπτύσσοντας τις δεξιότητες των

• Να µεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητά
τους, καθώς και του προσωπικού που
θα διοικήσουν, βελτιώνοντας το
εργασιακό κλίµα και µέσα από την
εφαρµογή του σύγχρονου Μάνατζµεντ
στην πράξη
• Να αποφεύγουν τα επικοινωνιακά
λάθη που δυσκολεύουν τη συνεργασία τους
• Να αναπτύσσουν τις επαγγελµατικές
δεξιότητες του προσωπικού τους

Ο ρόλος κάθε προϊσταµένου περιλαµβάνει την επιτυχία

συνεργατών του. Η διοικητική ικανότητα αποκτάται µε
συνδυασµό γνώσεων και πείρας. Στο πρόγραµµα αυτό οι
συµµετέχοντες θα έρθουν σε επαφή µε τις πιο
σύγχρονες απόψεις για ανάπτυξη συνεργατών µε
εστίαση στην εξατοµικευµένη διοικητική στάση. Ο κάθε
συνεργάτης βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο
εργασιακής ωριµότητας και θα χρειαστεί το δικό του
τρόπο ανάπτυξης - µέσω τακτικών συµβουλευτικών
συναντήσεων (coaching).

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συµµετοχής: κ. Ανδρέας Βαρελάς
Supply Chain Institute | τηλ.: 210 61 80 104, 210 61 83 800 | email: info@scisce.eu | www.scisce.eu
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Ο ρόλος του σύγχρονου µάνατζερ- καθοδηγητή
• Οι ευθύνες και τα προσόντα
• Ο επαγγελµατισµός και η ανάληψη της ευθύνης
• Μορφές καθοδήγησης – ο ετήσιος κύκλος
• Οι τρεις κύκλοι της επιτυχίας
• Το περιστασιακό στυλ καθοδήγησης- η προσαρµογή στο

εργαζόµενο
• Οι προληπτικές ενέργειες για καλό εργασιακό κλίµα
• Η καθοδήγηση της ανάπτυξης του εργαζόµενου
• Καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
• Καθοδήγηση και αξιολόγηση της απόδοσης
• Περιστασιακές καθοδηγητικές παρεµβάσεις
• Γιατί η ανάθεση βοηθάει την ανάπτυξη εργαζοµένων
• Πως πρέπει να γίνεται η σωστή ανάθεση- εκχώρηση
αρµοδιοτήτων
• Οι απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες του καθοδηγητήη ανάδραση αποτελεσµάτων
• Η δύναµη της συµπεριφοράς, η προσαρµογή και η σηµασία
του αυτό-ελέγχου, η ενεργητική ακρόαση
• Η αντιµετώπιση δύσκολων συνεργατών και διαφωνιών
• Η θετική συµπεριφορά ( assertiveness )

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:30 – 09:00
Προσέλευση-εγγραφές
09:00 - 10:30
ΕΝΟΤΗΤΑ Α:
Ο ρόλος, οι ευθύνες, ο επαγγελµατισµός
10:30 – 10:45
Διάλειµµα
10:45 - 12:15
ΕΝΟΤΗΤΑ Β:
Τα τέσσερα στυλ, ΤΕΣΤ προδιάθεσης
12:15 – 12.30
Διάλειµµα
12.30 – 14:00
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:
Η ανάθεση και οι παρεµβάσεις
14:00 – 14:30
Διάλειµµα
14:30 - 16:00
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:
Επικοινωνιακές δεξιότητες παρέµβασης
και ανάπτυξης
16.00-16.15
Διάλειµµα
16.15-17.00
Συµπεράσµατα, Συζήτηση, Σχέδιο δράσης

Εισηγητής:

Κατσαλής Αντώνης,
Consulting & Training

Ο Αντώνης Κατσαλής είναι Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ, µε MSc και PhD από το Πανεπιστήµιο Exeter. Εργάστηκε στην εταιρία
"ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ" σε θέµατα διοίκησης τεχνικών έργων και στη ΔΕΗ ως Διευθυντής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού.
Δίδαξε αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήµιο του Πειραιά, το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και στο ΜΒΑ πρόγραµµα του
πανεπιστηµίου KΙNGSTON στην Ελλάδα. Συνεργάζεται ως εισηγητής εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε εταιρίες του ιδιωτικού και
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Διδάσκει Θέµατα Μάνατζµεντ, Επικοινωνίας, Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης πελατών, Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναµικού, Ανάπτυξης προσωπικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων, Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Συναισθηµατικής νοηµοσύνης κ.α.
Είναι σύµβουλος επιχειρήσεων σε θέµατα ανάπτυξης συστηµάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού και συγγραφέας σχετικών
βιβλίων.
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Πληροφορίες Εταιρείας / Οργανισµού
Επωνυµία Εταιρείας/Οργανισµού: ..........................................................................................................................................................
Tαχ. Διεύθυνση: ................................................................ Tαχ. Κώδικας: ................................ Πόλη: ..................................................
Τηλέφωνο: ....................................................................................... Fax: .............................................................................................
E-mail: ..................................................................................... Website: …….......................................................................................
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Πλήρης Επωνυµία Εταιρείας/Οργανισµού: ..............................................................................................................................................
Δραστηριότητα: .....................................................................................................................................................................................
A.Φ.Μ.: ........................................................................................ Δ.Ο.Υ.: ...........................................................................................
Tηλέφωνο: ......................................................................................... Fax: ..........................................................................................
Αποστολή τιµολογίου υπόψη: .................................................................................................................................................................
Πληροφορίες συµµετεχόντων
1ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο: ..................................................................... Θέση: ....................................... E-mail: .............................................
2ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο: ..................................................................... Θέση: ....................................... E-mail: .............................................
3ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο: ..................................................................... Θέση: ....................................... E-mail: .............................................
Κόστος συµµετοχής
1 συµµετοχή: 300€ + ΦΠΑ, 2 συµµετοχές: 270€ + ΦΠΑ έκαστη, 3 συµµετοχές και άνω: 240€ + ΦΠΑ έκαστη.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
Tο σεµινάριο επιδοτείται από το ΛΑΕΚ 0,24%.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων Τρίτη 7 Μαΐου 2019
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συµµετέχουσα επιχείρηση / οργανισµός καταβάλλει µε τη δήλωση συµµετοχής, το σύνολο του κόστους συµµετοχής.
Η καταβολή γίνεται µέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασµό του δικαιούχου Supply Chain Institute:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αρ. 5014-035505-261 IBAN: GR 3901720140005014035505261
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. 710/470170-42 IBAN: GR 3601107100000071047017042
ALPHA BANK: Αρ.146002320014886 IBAN: GR 2201401460146002320014886
Παρακαλούµε αποστείλατε την απόδειξη πληρωµής στο fax 210 618 3999 ή σκαναρισµένη µέσω e-mail στο info@scisce.eu. H απόδειξη πληρωµής χρειάζεται
να αναφέρει την επωνυµία της εταιρίας και την αιτιολογία “ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ- COACHING για στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας”
Σε περίπτωση ακύρωσης µετά την 7/5 η διοργάνωση τιµολογεί το 50% του συνολικού κόστους συµµετοχής ενώ σε περίπτωση µη ειδοποίησης για ακύρωση, η
διοργάνωση τιµολογεί κανονικά τη συµµετοχή.
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Σας ενηµερώνουµε ότι στη βάση δεδοµένων µας διατηρούµε τα ως άνω προσωπικά σας στοιχεία µε σκοπό να σας εξυπηρετήσουµε και να σας ενηµερώνουµε για παρόµοιες δράσεις όπως αυτή που έχετε
επιλέξει να συµµετέχετε (σεµινάρια, συνέδρια ή πιστοποίηση). Σας δηλώνουµε ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψουµε, δηµοσιοποιήσουµε, ανταλλάξουµε και γενικά να χρησιµοποιήσουµε για οποιοδήποτε άλλο
σκοπό, τα προσωπικά σας στοιχεία πλην της προαναφερόµενης εξυπηρέτησης και ενηµέρωσής σας ή εφ’ όσον είστε πελάτης µας λόγω των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη συνεργασία µας -πχ έλεγχος
ΛΑΕΚ- είναι πιθανό να χρησιµοποιήσουµε τα απαραίτητα -και µόνο- στοιχεία που θα µας ζητηθούν από την αρµόδια αρχή. Δεσµευόµαστε ότι θα προστατεύουµε τα στοιχεία σας, από κάθε ανεξουσιοδότητη
πρόσβαση και ότι δεν πρόκειται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, παρά µόνο σε περίπτωση που ορίζεται ή επιβάλλεται από το νόµο. Τέλος δεσµευόµαστε ότι θα διεκπεραιώσουµε µέσα στα νόµιµα πλαίσια κάθε
αίτηµά σας για πρόσβασή σας, διόρθωση, διαγραφή δεδοµένων σας από τη βάση µας, καθώς και οποιοδήποτε αίτηµα βάσει των δικαιωµάτων σας όπως ορίζονται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 Ε.Κ. και του
Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR).
• Τα προσωπικά σας δεδοµένα είναι προσβάσιµα από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και από τρίτα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασµό της, ως εκτελούντες την
επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής συµφωνίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων που έχουµε καταρτίσει µαζί τους.
• Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδοµένων στη βάση µας προβλέπεται µόνο για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τους σκοπούς επεξεργασίας τους. Πέραν του χρονικού αυτού διαστήµατος,
τα δεδοµένα σας θα διαγράφονται µε ασφαλή τρόπο.

Υπογραφή

Όνοµα υπογράφοντος

Ηµεροµηνία

