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Υπάλληλος γραμματείας 

Ο ρόλος του γραμματέα είναι κομβικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης. Απαιτεί 
πλέον εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που δεν περιορίζονται στην αρχειοθέτηση εγγράφων και διαχείριση 
της επικοινωνίας, αλλά στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την απαραίτητη υποστήριξη των ανώτερων διοικητικά 
στελεχών και όλης της επιχείρησης,  

Σκοπός του προγράμματος: 

Το σεμινάριο έχει ως σκοπό την ειδίκευση σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής καθημερινότητας και την 
ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και συμπεριφορών, οι οποίες απαιτούνται για την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων του τμήματος γραμματείας.    

Περιεχόμενο Προγράμματος (SYLLABUS): 

Εισαγωγή 

• Οργάνωση του τμήματος γραμματειακής υποστήριξης (χωροταξικός σχεδιασμός, εξοπλισμός και λογισμικό)  

• Οργάνωση των εργασιών του τμήματος 

Δεξιότητες που απαιτούνται για τον υπάλληλο γραμματείας 

• Οι απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες 

• Δεξιότητες στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού 

• Διοικητικές (administrative) δεξιότητες 

• Η λήψη των αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων 

Αλλαγές στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον 

• Αλλαγές στις διαθέσιμες πληροφορίες 

• Αλλαγές στις προοπτικές και τις εξελίξεις λόγω αλλαγών στο περιβάλλον 

• Οι διαφορές και ανομοιότητες στο εργασιακό περιβάλλον 

Βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

• Ορισμός της επικοινωνίας 

• Τα 6 στοιχεία που απαρτίζουν την επικοινωνία 

• Τα εμπόδια στην επικοινωνία και το ξεπέρασμά τους 

• Τα 5 C της αποτελεσματικής επικοινωνίας 

• Η προσεκτική ακρόαση: το μαγικό εργαλείο στην επικοινωνία! 

• Αποτελεσματικοί κανόνες της προσεκτικής ακρόασης 

• Στρατηγικές σύνδεσης με άλλους ανθρώπους και αποφυγή της αντίστασης από την πλευρά τους. 

Διαδικασία με 7 βήματα για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό (planning) 

Βήμα 1: Συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τα γεγονότα 
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Βήμα 2: Καθόρισε και υιοθέτησε στόχους SMART ή SMARTER 
Βήμα 3: Περίγραψε το σχέδιο επίτευξης αυτών των στόχων 
Βήμα 4: Αποφάσισε ποιοι θα σε βοηθήσουν στην επίτευξη και την εφαρμογή αυτών των στόχων 
Βήμα 5: Απάντησε πότε θα έχουν επιτευχθεί και εφαρμοστεί όλοι οι στόχοι 
Βήμα 6: Κτίσε και δημιούργησε ένα σχέδιο για την εφαρμογή του σχεδίου σου 
Βήμα 7: Προγραμμάτισε την παρακολούθηση των εξελίξεων σφαιρικά - 3600  

Διαχείριση του Χρόνου και η επίδρασή της στο management και την ηγεσία 

• Τα στοιχεία της Διαχείρισης του Χρόνου 

• Οι Χρονοκλέπτες και το ξεπέρασμά τους 

• Στρατηγικές για τον εντοπισμό και την υιοθέτηση προτεραιοτήτων 

Διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου 

• Απαντάμε αμέσως στο κτύπημα του τηλεφώνου 

• Συνήθη λάθη που γίνονται όταν απαντάμε στο τηλέφωνο 

Επιλεγμένα θέματα στο management 

• Η αποτελεσματική διαχείριση της αλληλογραφίας 

• Η διαχείριση των παραπόνων και των αντιρρήσεων 

• Η διαχείριση των κρίσεων 

• Η αρχειοθέτηση των εγγράφων 

• Η διαχείριση των προμηθειών και των αναλωσίμων 

• Η τήρηση του ημερολογίου και των διασκέψεων 

• Η ομάδα και η συνεργασία στην επιχείρηση ή τον οργανισμό 

• Το management της γραμματείας 

• Η διαχείριση της ποιότητας 

• Η ηθική και η δεοντολογία του επαγγέλματος της υπαλλήλου γραμματείας. 

Σε ποιους απευθύνεται:   

• Σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές με μικρή ή και καθόλου επαγγελματική εμπειρία 
στο αντικείμενο. 

• Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικό αντικείμενο σπουδών οι οποίοι επιθυμούν να 
ξεκινήσουν μία καινούργια καριέρα. 

• Σε γραμματειακά στελέχη ή υπαλλήλους γραφείου που θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους.    

Προαπαιτούμενα: 

Το σεμινάριο μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοσδήποτε. Ωστόσο η καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας κρίνεται απαραίτητη για να σταδιοδρομήσει κάποιος στο 

συγκεκριμένο χώρο.  

Γιατί να το παρακολουθήσω : 
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• Γιατί θα αποκτήσω γνώσεις και εμπειρίες στο σχεδιασμό και την διεκπεραίωση εργασιών γραφείου, αλλά και 
δεξιότητες σε χρήσιμες εφαρμογές και ιδέες για την οργάνωση του εργασιακού χώρου. 

• Γιατί θα με βοηθήσει να αναπτύξω ένα σχέδιο αυτό-βελτίωσης και καλής εργασιακής πρακτικής. 

Πιστοποίηση: 

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο δύνανται κατόπιν εξετάσεων να αποκτήσουν το πιστοποιητικό CPS (Certified 
Professional Secretaries) της ACTA A.E.: φορέας  πιστοποίησης γνώσεων και προσόντων του ανθρώπινου 
δυναμικού  


