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Σεμινάριο 
«Ανάπτυξη Διευθυντικών και Ηγετικών Δεξιοτήτων» 

 

Τίτλος: Ηγεσία και Στοχοθέτηση 

ΠΟΤΕ & ΠΟΥ 

8 Νοεμβρίου 2019 

9:00-17:00 

Εκπαιδευτικό Κέντρο DUAL HELLAS, Ελληνογερμανικός Σύλλογος Φιλαδέλφεια 
(Μονεμβασίας & Κριεζή 62 – 64, 151 25 Μαρούσι) 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρήστος Αγρόγιαννος (Βιογραφικό) 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
280 € + ΦΠΑ 24 % Μέλη του Επιμελητηρίου (347,20 €) 

450 €+ ΦΠΑ 24 % Μη Μέλη του Επιμελητηρίου (558 €) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πιθανώς να γνωρίζετε την έκφραση «Όλοι οι άνεμοι είναι καλοί όταν δεν 
ξέρουμε ιστιοπλοΐα». Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται χωρίς ένα σχέδιο και κανένα 
σχέδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς σαφώς καθορισμένους στόχους. Αυτό 
ισχύει για όλα τα είδη σχεδίων. Είτε μιλάμε για επιχειρηματικά είτε για 
προσωπικά σχέδια. Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί χρειάζεται κάποιος να 
έχει προσδοκίες, στόχους και στρατηγικές. Γιατί να μην αφήσουμε μια 
επιχείρηση ή μια συγκεκριμένη δραστηριότητα να εξελιχθεί και στη συνέχεια 
να δούμε πού πηγαίνει και τι θα επιτευχθεί; 

Γνωρίζουμε ότι οι προσδοκίες, οι στόχοι και οι στρατηγικές είναι κρίσιμες για 
οποιαδήποτε δραστηριότητα και βρίσκονται στο επίκεντρο της επιτυχίας ή της 
αποτυχίας. Συνήθως αυτό συνεπάγεται πολύ σύνθετες διαδικασίες. Γιατί λοιπόν 
να μην επενδύουμε την προσοχή και το χρόνο μας αρχικά στην στοχοθέτηση; 

ΣΤΟΧΟΙ  

Το συγκεκριμένο εργαστήριο θα δείξει γιατί οι στόχοι διαδραματίζουν κρίσιμο 
ρόλο στη ζωή μας και είναι κρίσιμοι και για την επιχειρηματική επιτυχία και τις 
στρατηγικές, επηρεάζοντας όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες.  

Μετά το εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

• Κατανοούν την σημασία της στοχοθέτησης στην όλη επιχειρηματική 

διαδικασία. 

• Ορίζoυν το τελικό αποτέλεσμα, τις λεπτομέρειες και τις 
δραστηριότητες για την επίτευξη του στόχου. 

• Σχεδιάζoυν τους στόχους SMART και να τους κάνουν SMARTER. 

Να επηρεάζουν τους συνεργάτες τους, ώστε να κερδίζουν την 
υποστήριξη τους για την επίτευξη των στόχων που θέτουν. 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ Απευθύνεται σε όλο το διευθυντικό προσωπικό μιας επιχείρησης. 

ΜΕΘΟΔΟΣ Παρουσίαση, βιωματικό και διαδραστικό μέσω ασκήσεων, εργασιών και 
συζητήσεων σε ομάδες και στο σύνολο των συμμετεχόντων. 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΝ 

Ανάπτυξη Διευθυντικών και Ηγετικών Δεξιοτήτων.  

 

https://www.dual.com.gr/wp-content/uploads/2019/10/XKA-Brief-Intro.pdf

