
∆ιαχείριση του Ανθρώπινου ∆υναµικού 
στον Ασφαλιστικό κλάδο
Νέες τάσεις, προκλήσεις και λύσεις

Ζήνωνος Σώζου 23, Τ.Κ. 22648, 1523 Λευκωσία-Κύπρος, Τηλ. +357 22 761530, Φαξ.+357 22 764559

Email :  info@iic.org.cy  |   web: www.iic.org.cy

Μ Ο Ν Ο Η Μ Ε Ρ Ο  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
5 ωρών

Ασφαλιστικό Κέντρο - Φυσική παρουσία
Webinar - ∆ιαδικτυακά 
∆ευτέρα 12 ∆εκεµβρίου 2022
8:30π.µ. - 1:30µ.µ.



Μ Ο Ν Ο Η Μ Ε Ρ Ο  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοµατεπώνυµο:  

Εταιρεία:                                                                  Αρ. Κινητού: 

E-mail: Αρ. Ταυτότητας:    

(Επιτρέπω στο Α.Ι.Κ. την επικοινωνία µέσω της πιο πάνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης)

Ηµεροµηνία:              /           /                                    Υπογραφή: 

∆ιαχείριση του Ανθρώπινου ∆υναµικού στον Ασφαλιστικό κλάδο.
Νέες τάσεις, προκλήσεις και λύσεις

Χρήσιµες πληροφορίες
Xώρος:  Ασφαλιστικό Κέντρο, Ζήνωνος Σώζου 23, 4ος όροφος, Λευκωσία και Webinar.

Ηµεροµηνία:  Το Σεµινάριο θα διεξαχθεί στις 12 ∆εκεµβρίου 2022, από τις 8.30π.µ. - 1.30µ.µ.

∆ικαίωµα Συµµετοχής:  Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €60 + Φ.Π.Α. για τα Μέλη του ΑΙΚ 
  µε τακτοποιηµένη την συνδροµή τους για το 2022 και στα €70 + Φ.Π.Α. 
  για τα µη Μέλη.

Πληροφορίες:  Ανδρέας Ευσταθίου, Τηλ 22761530, Φαξ. 22764559, Εmail: info@iic.org.cy

Εγγραφή:  Η δήλωση συµµετοχής, µαζί µε τα δικαιώµατα, πρέπει να  αποσταλούν 
  στο Ινστιτούτο µέχρι τις 8 ∆εκεµβρίου 2022.

Ηλεκτρονική Εγγραφή:  www.iic.org.cy

Covid-19:   Όσοι θα παρακολουθήσουν το Σεµινάριο µε φυσική παρουσία, θα     
  ακολουθήσουν τα υγειονοµικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν κατά τη δεδοµένη   
  χρονική περίοδο, σύµφωνα µε την εξέλιξη της νόσου COVID-19.

Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Βιογραφικό Εκπαιδευτή

Μάριος Μελανίδης 

Ο Μάριος Μελανίδης είναι κάτοχος Πτυχίου στην Πολιτική Οικονοµία από το Πανεπιστήµιο 
Greenwich University (ΗΒ) και MBA στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού από το Cass Business 
School (σήµερα Bayes Business School). Στα αρχικά στάδια της καριέρας του εκπαιδεύτηκε στη 
Saville & Holdsworth Ltd (SHL) στο ΗΒ και έγινε διαπιστευµένος χρήστης ψυχοµετρικών τεστ και 
σύµβουλος σταδιοδροµίας. Η καριέρα του ξεκίνησε στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε για µια περίοδο 
δύο ετών σε δύο λογιστικές εταιρείες. Με την επιστροφή του στην Κύπρο το 1989 εργοδοτήθηκε 
στη Λαϊκή Τράπεζα, όπου εργάστηκε στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού για περίοδο 11 ετών. Κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου ασχολήθηκε ενεργά µε θέµατα σχεδιασµού εργατικού δυναµικού 
και ανάπτυξης συστηµάτων διαχείρισης της απόδοσης. Μέρος του ρόλου του ήταν να σχεδιάζει και 
να προσφέρει σχετικά προγράµµατα κατάρτισης για τα µέλη του προσωπικού και το διευθυντικό 
προσωπικό. Από το 2000 έως το 2003 συνέχισε τη σταδιοδροµία του στην εταιρεία Sharelink 
Financial Services (SFS) Ltd κατέχοντας τη θέση του Επικεφαλή του Τµήµατος Ανθρώπινου 
∆υναµικού. Το 2002 συνέχισε τη σταδιοδροµία του στην PwC Ltd ως ∆ιευθυντής του Τµήµατος 
Ανθρώπινου ∆υναµικού. Το 2008 προήχθη στη θέση του Επιχειρησιακού ∆ιευθυντή (Director) 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, θέση στην οποία παρέµεινε µέχρι το τέλος Μαρτίου του 2022. Από τον 
Απρίλιο του 2022, δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος σύµβουλος ανθρώπινου δυναµικού, 
παρέχοντας προγράµµατα κατάρτισης, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και ένα ευρύ φάσµα 
υπηρεσιών που σχετίζονται µε το ανθρώπινο δυναµικό.

Εισαγωγή

Το σεµινάριο απευθύνεται σε:
- ∆ιευθυντικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών 
- Προϊσταµένους Τµηµάτων/Υπηρεσιών Ασφαλιστικών Εταιρειών
- Προϊσταµένους Οµάδων Ασφαλιστικών Συµβούλων
- Στελέχη Τµηµάτων Ανθρώπινου ∆υναµικού Ασφαλιστικών Εταιρειών 

Σκοπός του Σεµιναρίου:

Σκοπός του σεµιναρίου είναι η ανάλυση του εργασιακού περιβάλλοντος όπως έχει διαµορφωθεί σε 
συνέχεια της πανδηµίας, καθώς επίσης η αναζήτηση και εξεύρεση λύσεων στις προκλήσεις που 
αντιµετωπίζουν οι προϊστάµενοι και τα διευθυντικά στελέχη σήµερα, σε σχέση µε τη διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναµικού τους. 

Αναγνώριση
Το Σεµινάριο αναγνωρίζεται ως εκπαίδευση 5 ωρών στο CPD IIC σε όσους το παρακολουθήσουν µε 
φυσική παρουσία.

Για τα άτοµα που θα παρακολουθήσουν µε webinar, θα πιστώνονται οι 5 ώρες στο CPD IIC µετά 
την επιτυχία τους στην εξέταση.

Webinar
Η διαδικασία εγγραφής για την παρακολούθηση του Σεµιναρίου µε webinar είναι:
• Εγγραφή µέσω της ιστοσελίδας του ΑΙΚ, www.iicwebinar.net 
• Μετά την εγγραφή και πληρωµή, θα λάβετε στο email σας ένα link για να συνδεθείτε µε το   

 Σεµινάριο.
• Θα υπάρχει και η δυνατότητα κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας να δηλώσετε εάν η    

συµµετοχή σας θα πληρωθεί από την εταιρεία σας. Μετά από την εγγραφή σας θα λάβετε link για 
να συνδεθείτε µε το Σεµινάριο. 

• Στο τέλος του Σεµιναρίου θα λάβετε Εξεταστικό ∆οκίµιο επιπέδου CPD το οποίο θα πρέπει να   
 απαντήσετε σε 20 λεπτά. Θα αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις υπο τύπο έκθεσης.

• Με επιτυχία στην εξέταση, θα σας πιστωθούν 5 ώρες CPD IIC. 

Θεµατολογία του Σεµιναρίου:

• Οι σηµερινές προκλήσεις για το ανθρώπινο δυναµικό και των διευθυντών/προϊσταµένων λόγω 
πανδηµίας και η διαχείρισή τους

• Το υβριδικό µοντέλο εργασίας - η σηµασία της ευελιξίας και ευεξίας για το ανθρώπινο δυναµικό
• Χαρακτηριστικά και διαχείριση των νέων γενεών - Millennials και Gen Z
• Αθέµιτες συµπεριφορές στο χώρο εργασίας και η διαχείρισή τους
• ∆ηµιουργία ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος
• Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού και η αξία της ανθρωποκεντρικής 

κουλτούρας 
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