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Πρόγραμμα Κατάρτισης 

 

Κρίσιμες Γνώσεις και Δεξιότητες 
για Chief Happiness Officers 
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     Περιγραφή 

Το πρόγραμμα, το οποίο είναι εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ ως Ζωτικής Σημασίας, αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία 

για Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού και Διευθυντικά Στελέχη να αναπτύξουν απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση και προώθηση ενός θετικού και ευχάριστου κλίματος στον 

εργασιακό τους χώρο. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στους/ις συμμετέχοντες/ουσες ολοκληρωμένη και 

πολύπλευρη στήριξη, μέσω διαδικτυακών εργαστηρίων και εξατομικευμένων ατομικών συμβουλευτικών 

συνεδριών ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως Chief Happiness Officers και να μετασχηματίσουν θετικά 

την εργασιακή κουλτούρα του οργανισμού τους.  Η ευτυχία αποτελεί ισχυρό θετικό συναίσθημα και θεμελιώδη 

ανθρώπινη εμπειρία (Diener & Diener, 1996): είναι η συνεχής εμπειρία της αίσθησης αναγνώρισης, εκτίμησης 

και εκπλήρωσης σε έναν οργανισμό.   

 

Συγκεκριμένα, η εργασιακή ευτυχία επιτυγχάνεται όταν: 

● Οι εργαζόμενοι/ες απολαμβάνουν  και αποδίδουν νόημα στα καθήκοντα που τους ανατίθενται  

● Νιώθουν κοινωνική σύνδεση με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζονται 

● Είναι ευχαριστημένοι/ες με τα οφέλη που προσφέρει η εργασία 

● Έχουν το περιθώριο να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δεξιότητές τους 

● Λαμβάνουν σεβασμό και νιώθουν ότι αναγνωρίζεται η εργασία τους 

Σε μια εποχή που το εργασιακό περιβάλλον και οι προτεραιότητες των εργαζομένων μεταβάλλονται διαρκώς έχει 

καταστεί σαφές ότι η επένδυση στην εργασιακή ευτυχία και στην προσφορά μιας ευχάριστης εργασιακής 

εμπειρίας αποτελούν εχέγγυο για την ενίσχυση της αποδοτικότητας, τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη ενός 

οργανισμού. Οι εργαζόμενοι/ες και επαγγελματίες πλέον, επιδιώκουν ευκαιρίες εργοδότησης που όχι μόνο τους 

προσφέρουν ένα καλό οικονομικό πακέτο, αλλά κυρίως ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο 

προωθούνται αξίες και προσεγγίσεις με τις οποίες μπορούν να συνδεθούν. Όπως έρευνες έχουν καταδείξει, 

τέτοιοι χώροι εργασίας καταγράφουν μειωμένα ποσοστά απουσιών και αποχωρήσεων, αυξημένη δέσμευση, 

θετικότερες σχέσεις, ανθεκτικότητα, προσέλκυση ταλαντούχου προσωπικού, καινοτομία και παραγωγικότητα 

των εργαζομένων.   

Προς την κατεύθυνση αυτή, επιθυμεί να συμβάλει το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας, το 

οποίο διεξάγεται για πρώτη φορά στην Κύπρο και βασίζεται σε μια σύζευξη του επιστημονικού πεδίου της 

Θετικής Ψυχολογίας με τη στρατηγική διαχείριση και το μάνατζμεντ.  

Η συγκεκριμένη κατάρτιση θα παρουσιάσει επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα, μεθόδους και εργαλεία για 

να προσφέρει  στους/ις συμμετέχοντες/ουσες όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να συντονίζουν αποτελεσματικά 

την στρατηγική ευημερίας και να προωθούν τη θετική οργανωσιακή κουλτούρα, προκειμένου να ενισχύσουν τη 

βιώσιμη απόδοση του οργανισμού τους.   
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        Ημερομηνίες 

 

    Ώρες 

 

 Διάρκεια 

 

 Τοποθεσία 

Seminar 15, 17, 28 Νοεμβρίου 
2022 

06 Δεκεμβρίου 2022 

9:00 – 12:30 11 ώρες Συνολική 
διάρκεια: 
18 ώρες 

Διαδικτυακά 
(ΖΟΟΜ) 

30 Νοεμβρίου 2022 9:00 – 16:30 7 ώρες Δια ζώσης 

In-house 
consulta
tion 

8η Δεκεμβρίου 2022 
μέχρι 28η Φεβρουαρίου 
2023 

4 ώρες ανά 
οργανισμό 

4 ώρες ανά οργανισμό Δυνατότητα 
Online (ΖΟΟΜ) 
ή δια ζώσης  

 

 

Στόχοι 

Με το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να: 

 
1. Ορίζουν την έννοια της Εργασιακής Ευτυχίας 
2. Περιγράφουν τα οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση στην εργασιακή ευτυχία τόσο για τους/ις 

εργαζόμενους/ες όσο και για τον οργανισμό 
3. Εντοπίζουν, επιλέγουν και εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία για ενίσχυση και μέτρηση της 

εργασιακής ευτυχίας και ευημερίας 
4. Σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές και δράσεις για την ενίσχυση της ευτυχίας για ομάδες 

που εργάζονται εξ αποστάσεως. 
5. Αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες της οργανωσιακής αλλαγής επιφέροντας λύσεις σε περιόδους 

κρίσεων 
6. Διαχειρίζονται καλύτερα τις προκλήσεις που έχει αποφέρει η πανδημία στην ευημερία των 

εργαζομένων 
7. Διαχειρίζονται πιθανά εμπόδια και αμφισβητήσεις στην επίτευξη της εργασιακής ευτυχίας 
8. Επιδεικνύουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο ρόλο του/της 

Chief Happiness Officer 
9. Εμπνευστούν μέσα από ιδέες και παραδείγματα που εφαρμόζουν Οργανισμοί με Θετική 

Οργανωσιακή Κουλτούρα, οι οποίοι ηγούνται αυτής της νέας τάσης 
10. Αναπτύξουν ή επαναπροσδιορίσουν συγκεκριμένο πλάνο δράσης για εργασιακή ευτυχία 
11. Επιλέγουν ή προσαρμόσουν τις δράσεις τους σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισμού 

τους 
12. Σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μετρήσιμους δείκτες απόδοσης των σχετικών δράσεων και να 

παρακολουθούν την πρόοδο τους στη βάση των αναγκών τους 
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Θεματολογία 

● Τα οφέλη ενός ευτυχισμένου χώρου εργασίας για ένα οργανισμό  
● Παράγοντες ευτυχίας στην εργασία 
● Το Υβριδικό μοντέλο του Kahneman 
● Δημιουργώντας ένα ευτυχέστερο εργασιακό περιβάλλον - Βασικές πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας 

και εφαρμογές στην εργασία 
● Μέτρηση Εργασιακής Ευτυχίας 
● Ο ρόλος της Ηγεσίας για επίτευξη εργασιακής ευτυχίας    
● Ευτυχία στην εργασία σε δύσκολους καιρούς 
● Παραδείγματα οργανισμών με Θετική Οργανωσιακή Κουλτούρα   
● Ο Ρόλος του/της Chief Happiness Officer 
● Τρόποι προώθησης της Εργασιακής Ευτυχίας- Συχνές αμφισβητήσεις και εμπόδια 
● Στρατηγική μετασχηματισμού και πλάνο δράσης 

 

Ενδοεπιχειρησιακό Μέρος Προγράμματος (4 ώρες) 
Μετά την ολοκλήρωση της ιδρυματικής κατάρτισης, η Εκπαιδεύτρια/ Σύμβουλος θα διευθετήσει ατομικές 
συναντήσεις με κάθε συμμετέχοντα/ουσα ώστε να παρέχει συμβουλευτική, διάρκειας 4 ωρών, που θα 
περιλαμβάνει: 

● Διάγνωση αναγκών - Αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος 
● Ανατροφοδότηση στο Πλάνο Δράσης Εργασιακής Ευτυχίας/Wellbeing Strategy 
● Καθορισμό μετρήσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs) και wellbeing metrics 

 

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται: 

Το σεμινάριο, είναι ιδανικό για στελέχη και εκπροσώπους οργανισμών που επιθυμούν να ενισχύσουν τη 
δέσμευση και το ηθικό των εργαζομένων τους και να διαχειριστούν την έλλειψη κοινωνικής σύνδεσης ή τις 
ευρύτερες προκλήσεις που έχει επιφέρει η πανδημία COVID-19. Αφορά, επίσης, οργανισμούς που επιθυμούν να 
λάβουν προληπτική προσέγγιση και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και ενδυνάμωση της 
κουλτούρας απόδοσης στο εργασιακό τους περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

● Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού 

● Διευθυντές/τριες  
● Ιδιοκτήτες/τριες Εταιρειών 

● Γενικούς Διευθυντές/τριες  
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Tοποθεσία Γλώσσα 

Ιδρυματικό μέρος 

Διαδικτυακή υλοποίηση 

Η δια ζώσης συνάντηση θα 
πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου, στις 

αίθουσες του οργανισμού CARDET 
Λεωφόρος Λυκαβηττού29 
2401, Έγκωμη, Λευκωσία 

Ενδοεπιχειρησιακό μέρος Δια ζώσης ή διαδικτυακά 

Τιμή 

Το κόστος για τους/ις συμμετέχοντες/ουσες  είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι εγκεκριμένο από 
την ΑΝΑΔ ως Ζωτικής Σημασίας. Ως εκ τούτου το κόστος συμμετοχής, ύψους €1.870,00 ανά άτομο, 
χρηματοδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανά επιχείρηση 
(εξαιρουμένου του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε €355,30 ανά συμμετοχή).  
Σημειώνεται ότι το κόστος του Φ.Π.Α επιστρέφεται στις συμμετέχουσες εταιρείες. 

 

Στοιχεία Εκπαιδεύτριας 
Βίκυ Χαραλάμπους  

 

Η εκπαιδεύτρια, Βίκυ Χαραλάμπους, έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Θετική 

Οργανωσιακή Ψυχολογία (PhDc), στην Οργανωσιακή και Οικονομική Ψυχολογία 

(MSc) καθώς και πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (BA). 

Κατέχει άνω των 1.500 ωρών εκπαιδευτικής εμπειρίας, έχοντας διατελέσει επίσης 

Λέκτορας Εργασιακής Ψυχολογίας στο European University, και είναι 

πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την ΑνΑΔ (ΣΕΠ 003246). Έχει πιστοποιηθεί ως 

Chief Happiness Officer και είναι Ομότιμο μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, στον οποίο υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2013-2015), καθώς και του 

Κυπριακού Συνδέσμου Mentoring και Coaching (EMCC Cyprus) και της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής 

Ψυχολογίας. Διευθύνει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης, όπου παρέχει, συμβουλευτικές υπηρεσίες και 

εκπαιδεύσεις με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων 

εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στον εργασιακό χώρο ενώ κατέχει επίσης τη θέση της Chief 

Happiness Officer/Senior Researcher στο ερευνητικό κέντρο CARDET. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην 

SHL Hellas, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, 

ενώ διετέλεσε και Human Resources Executive στην British American Tobacco καθώς και Υπεύθυνη 

Προσλήψεων και Διαχείρισης Απόδοσης στην C.A. Papaellinas. 
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Επικοινωνία 
Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να μας καλέσετε στα τηλέφωνα (+357) 

96807046  (+357) 22 002100 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο training@cardet.org 

mailto:training@cardet.org

