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Τo Ι.Α.Κ.Ε. 
 
προσφέρει ένα διήμερο σεμινάριο στα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία για τη 
βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων/ουσών. 
 
Πρωταγωνιστές στο Σεμινάριο θα είναι οι συμμετέχοντες/ουσες, με ΑΜΕΣΗ, 
ΣΥΝΕΧΗ και ΕΝΕΡΓΟ συμμετοχή, μέσα από μια μέθοδο που 
 

√ καταργεί τις θεωρητικές και κουραστικές παρουσιάσεις, 
 
√ αξιοποιεί ασκήσεις, προβλήματα, μελέτες περίπτωσης, παιχνίδια ρόλων 

κ.ά. με προσαρμογή στα χαρακτηριστικά των ομάδων, 
 

√ αξιοποιεί πρακτικές εφαρμογές εργαλείων του management με βάση τις 
πραγματικές συνθήκες και τα πραγματικά προβλήματα των οργανικών 
μονάδων στις οποίες απευθύνεται. 

 
Στο Σεμινάριο «Η Δημιουργία της Αποτελεσματικής Ομάδας», 

τα συμμετέχοντα στελέχη μαθαίνουν κάνοντας 
 
Με το τέλος του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/ουσες  θα είναι ικανοί/ές να: 
 

♦ συνεργάζονται για κοινούς στόχους 
♦ παίρνουν από κοινού αποφάσεις και να δεσμεύονται για την υλοποίησή 

τους 
♦ αυξήσουν την αποδοτικότητα του προσωπικού τους 
♦ είναι πιο ικανά και πιο αποτελεσματικά ηγετικά στελέχη 

 
Στα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται: 
 
1. Αποτελεσματικότητα της Ομάδας. Οι σύγχρονοι οργανισμοί, των οποίων οι 
στόχοι και οι δομές γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες, κατ’ ανάγκη βασίζονται 
στη συλλογικότητα και την αποτελεσματικότητα ομάδων καθώς και 
ατόμων για την επίτευξη των αντικειμενικών τους σκοπών. Για τούτο, η 
επιτυχία ή η αποτυχία ενός Οργανισμού επηρεάζεται συχνά από την ικανότητα 
των ατόμων, που αποτελούν τις ομάδες της, να συνεργάζονται στενά και 
αρμονικά. Είναι λοιπόν σημαντικό να αναφερθούμε στους παράγοντες εκείνους 
που χαρακτηρίζουν μια αποτελεσματική Ομάδα. 
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2. Συστηματική Λήψη Αποφάσεων. Μια αποτελεσματική ηγετική ομάδα, 
διακρίνεται από ορισμένα πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Ένα από τα πιο 
σημαντικά είναι ο τρόπος λήψης αποφάσεων. Η διαδικασία αυτή είναι πιο 
αποτελεσματική όταν ακολουθείται μια αντικειμενική, ορθολογιστική μεθοδολογία 
που είναι γνωστή σ' όλα τα μέλη και εφαρμόζεται συστηματικά. Για τον σκοπό 
αυτό θα παρουσιαστεί ένα  μοντέλο που αποδείχτηκε πολύ αποδοτικό μέσα από 
συνεχή χρήση πολλών χρόνων τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στη Δημόσια 
Διοίκηση. 
 
3. Ηγεσία ως λειτουργία. Η επιβίωση, η ανάπτυξη, η επιτυχία ενός Οργανισμού 
εξαρτάται από την ποιότητα της ηγεσίας που διαθέτει. Πρέπει η ηγεσία να είναι 
σε θέση να συντονίζει και να κατευθύνει τις ενέργειες των μελών και των ομάδων 
που απαρτίζουν τον οργανισμό κατά τρόπο ώστε να προωθούνται οι επιλεγμένοι 
στόχοι του. Κι αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει μονάχα στα ανώτατα και ανώτερα 
επίπεδα της διοίκησης, αλλά σε όλα τα επίπεδα, μέχρι τον/την υπεύθυνο/η ενός 
μικρού γραφείου, τον/την επιστάτη/τρια μιας μικρής παραγωγικής μονάδας, το/τη 
γραμματέα μιας ολιγομελούς επιτροπής. Για το σκοπό αυτό, θα συζητηθούν 
μερικές γενικές αρχές οι οποίες εφαρμόζονται με επιτυχία. 
 
4. Υποκίνηση. Ο καθένας από εμάς έχει διαμορφώσει δικές του ιδέες και 
απόψεις για το τι υποκινεί τους εργαζόμενους/ες, τα μέλη μιας ομάδας, για να 
δουλέψουν αποδοτικότερα και, γενικά, να κινηθούν προς μια κατεύθυνση που 
εναρμονίζεται με τους στόχους του οργανισμού στον οποίο συμμετέχουν. Στην 
προσπάθεια να κατανοηθεί και να αναλυθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά, θα 
συζητηθούν βασικές και απλές  θεωρητικές προσεγγίσεις για το θέμα αυτό. 
 
5. Οι ρόλοι των μελών στη λειτουργία της Ομάδας. Καθώς αρχίζουν να 
ενεργούν συλλογικά τα μέλη μιας ομάδας, σταδιακά συνειδητοποιούν την 
αλληλεπίδραση που ασκούν ανάμεσά τους. Αρχίζουν να εξοικειώνονται με την 
ηγετική λειτουργία της ομάδας και τους διάφορους ρόλους που παίζουν τα άτομα 
στα πλαίσια της ομάδας, τους τρόπους με τους οποίους επιλέγει η ομάδα τους 
στόχους της, τα εμπόδια που αναστέλλουν την πρόοδο της ομάδας, τα κίνητρα 
των άλλων μελών κ.λπ. Για το σκοπό αυτό θα  αντλήσουμε παραδείγματα από 
τις εμπειρίες της καθημερινότητας ενός οργανισμού. 
 
6. Η Σύνθεση της προσωπικότητας του Ηγέτη. Ένας απλός τρόπος ανάλυσης 
της συμπεριφοράς του ηγετικού στελέχους είναι η εξέτασή της από τη σκοπιά 
των βασικών χαρακτηριστικών που τη συνθέτουν. Αν και αυτή η μέθοδος 
εξέτασης της ηγετικής συμπεριφοράς θεωρείται ότι απλοποιεί την ανάλυσή της, 
προσφέρεται σαν μέσο στοιχειώδους κατανόησης ενός πολυσύνθετου θέματος, 
για ηγετικά στελέχη που επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα σε υφισταμένους 
και συνεργάτες τους ή να αξιολογήσουν τη δική τους ηγετική συμπεριφορά. 
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 7. Ο Συμβουλευτικός ρόλος της Ηγεσίας. Ένα από τα βασικά ερωτήματα αλλά 
και προβλήματα που εντάσσονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της διοίκησης είναι 
αυτά που  αφορούν τη σχέση προϊσταμένου με υφισταμένους, όπως: 
 
 Πώς μπορεί, ο προϊστάμενος να συμβάλει στην προσωπική πρόοδο και 

ανάπτυξη του υφισταμένου;  
 Τί πρέπει να κάνει ο προϊστάμενος, προκειμένου να μπορέσει να 

θεμελιώσει μια παραγωγική, θετική σχέση με τον υφιστάμενο;  
 

Θα συζητηθούν πρακτικές εφαρμογές της σύγχρονης, δοκιμασμένης 
συμβουλευτικής και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που θα συμβάλουν στην 
αποτελεσματικότητα των στελεχών. 
 
Ο καθαρά εργαστηριακός χαρακτήρας και η δομή του Σεμιναρίου περιορίζουν τη 
συμμετοχή στα 40 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (4 ομάδες των 10 ατόμων), 
προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή σε συζητήσεις, 
προβληματισμούς και διαπροσωπικές επαφές. 
 
Η παροχή ενός ολοκληρωμένου ντοσιέ για όλα τα θέματα καταργεί την ανάγκη 
σημειώσεων και εξασφαλίζει την απόλυτη και απερίσπαστη ενεργό συμμετοχή 
των στελεχών σε όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου. 
 
Το σεμινάριο διαρκεί 17 ώρες και ολοκληρώνεται σε δυο μέρες. 
 
Η συμμετοχή - παρακολούθηση των εργασιών του Εργαστηρίου έχει 
οριστεί στα 50 ευρώ και σε αυτήν περιλαμβάνονται: ο φάκελος του 
Εργαστηρίου, η βεβαίωση παρακολούθησης και καφές κατά τα διαλείμματα. 
 
Το εργαστήριο θα γίνει στο πλαίσιο των εργασιών του 2ου  Πανελλήνιου 
Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή συμμετοχή, το Σάββατο  2 Απριλίου 
στην αίθουσα  ΑΠΟΛΛΩΝ, στο ξενοδοχείο   Aquila Atlantis Hotel . 
 
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη 
σχετική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 
Ι.Α.Κ.Ε.: iake.weebly.com ή επιλέγοντας απευθείας το σύνδεσμο bit.ly/1UfkR0D 
ή τέλος, στη γραμματεία του συνεδρίου. 
 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 
Η συμμετοχή στο σεμινάριο εξειδίκευσης πιστοποιείται με ξεχωριστή 
βεβαίωση. 
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http://www.theatlantishotel.gr/
http://iake.weebly.com/
http://bit.ly/1UfkR0D


Πρόγραμμα Σεμιναρίου 
 

Η Δημιουργία της  Αποτελεσματικής Ομάδας 
 

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016 
 
09:00 Έναρξη - Εισαγωγή (30΄) (Νίκος Σκουλάς) 
09.30 Αλληλογνωριμία - Αλληλοπαρουσίαση (45΄) (Νίκος Σκουλάς) 
10.15 Εργαστήριο πάνω στην αποτελεσματικότητα της ομάδας (60΄) (Νίκος 
Σκουλάς) 
11:15 Σύνοψη - Συμπεράσματα (30΄) (Νίκος Σκουλάς)  
12:45 Διάλειμμα (30΄) 
13:15 Λήψη Αποφάσεων, Εισαγωγή - Ασκήσεις (60΄) (Μάκης Καρατράσογλου) 
14:15 Εργαστήριο - Ορισμός, Συγκέντρωση ιδεών & επιλογή καλύτερης λύσης     
(70΄) (Μάκης Καρατράσογλου) 
15:25 Παρουσίαση αποτελεσμάτων - Συζήτηση πάνω στην άσκηση (30΄) (Μάκης 
Καρατράσογλου) 
15:55 Διάλειμμα (20΄) 
16:15 Ηγεσία ως Λειτουργία - Εισήγηση (30΄) (Μιχάλης Χρηστάκης) 
16:45 Εργαστήριο στην ηγεσία ως λειτουργία (35΄) (Μιχάλης Χρηστάκης) 
17:20 Παρουσίαση αποτελεσμάτων (40΄) (Μιχάλης Χρηστάκης) 
18:00 Τέλος εργασιών ημέρας 
 
Κυριακή, 3 Απριλίου 2016                                                                                                                                                                                                  
 
09:00 Υποκίνηση - Εισαγωγή - Άσκηση (60΄) (Αγγελική Μπουρμπούλη) 
10:00 Ρόλοι των μελών στη λειτουργία της ομάδας - Εισαγωγή (30΄) (Ιουλία 
Καλλιμάνη) 
10:30 Εργαστήριο πάνω στους ρόλους των μελών (Fish Bowl) (30΄) (Ιουλία 
Καλλιμάνη) 
11:00 Η σύνθεση της προσωπικότητας του ηγέτη - Εισαγωγή (30΄) (Μαρία 
Τοτομιχελάκη) 
11:30 Εργαστήριο - Η Σύνθεση της προσωπικότητας του ηγέτη (40΄) (Μαρία 
Τοτομιχελάκη) 
12:10 Διάλειμμα (30΄) 
12:40 Συμβουλευτικός ρόλος της ηγεσίας (40΄) (Αγγελική Μπουρμπούλη) 
13:20 Επίδειξη άσκησης του συμβουλευτικού ρόλου (30΄) (Μάκης 
Καρατράσογλου και Μαρία Τοτομιχελάκη) 
13:50 Συνολική Ανασκόπηση - Κλείσιμο Σεμιναρίου (60΄) (Νίκος Σκουλάς) 
14:50 Λήξη Σεμιναρίου 
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