
“ICPAC Mentor Program”



TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ΣΕΛΚ, πάντα πρωτοπόρος και κοντά 
στα μέλη του, προσφέρει ένα καινοτόμο 
πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 

που θα ανοίξει τις προοπτικές τους στον δύσκολο 
επαγγελματικό κλάδο μας, προσφέροντας νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης και δομώντας καλύτερες 
σχέσεις μεταξύ των μελών. Είναι ένα πρόγραμμα που 
προσφέρει συνδυαστικά πλεονεκτήματα σε όσους το 
παρακολουθήσουν, είτε από τη θέση του Mentee είτε 
από τη θέση του Mentor.  

Το Mentor Program είναι πρόγραμμα στήριξης, 
αλληλεγγύης και δράσης! 

Παρέχεται από τον ΣΕΛΚ δωρεάν για περιορισμένο 
(στην αρχή του προγράμματος) αριθμό μελών που 
θα κάνουν την εγγραφή τους είτε ως Mentors είτε ως 
Mentees, στην αρχή του προγράμματος.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Έμπειρη καθοδήγηση των νέων 

επαγγελματιών σε σχέση με τα νέα 
επιχειρηματικά τους σχέδια, ώστε οι 
συγκεκριμένοι Mentees να αποκτήσουν τη 
δική τους αυτόνομη ταυτότητα στην αγορά

• Ευκολότερη διείσδυση και δικτύωση στην 
αγορά τόσο για τους Mentees όσο και για 
τους Mentors

• Eκπαίδευση ανώτερων στελεχών στο 
mentoring, με στόχο την καλύτερη διαχείριση 
του ανθρώπινου δυναμικού και την 
προσφορά έμπρακτης βοήθειας στους νέους 
επαγγελματίες του κλάδου

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Τ ο λογιστικό επάγγελμα βασίζεται στον υγιή 
ανταγωνισμό, ο οποίος, ωστόσο, μπορεί να 
αποδειχτεί πιεστικός στο ξεκίνημα κάθε νέου 

επαγγελματία. Το Mentor Program δίνει το κίνητρο στα 
μέλη του Συνδέσμου να στηρίξουν το όραμα αυτό ως 
την υλοποίησή του.

Αν είσαι MENTEE, το πρόγραμμα σε ενδιαφέρει γιατί θα:

• Έχεις έμπειρη, έμπρακτη και συνεχή υποστήριξη στα 
νέα σου επαγγελματικά εγχειρήματα

• Εποκτήσεις πρόσβαση σε μια πλούσια βάση 
πληροφοριών και γνώσεων

• Μάθεις να διαχειρίζεσαι επείγουσες και κρίσιμες 
επαγγελματικές καταστάσεις

• Βελτιώσεις την επικοινωνία και τη συνεργασία σου
• Αυξήσεις την αποδοτικότητά σου
• Μάθεις τα μυστικά του επαγγέλματος χωρίς να 

ρισκάρεις
• Αποκτήσεις ευκολότερη πρόσβαση και 

αναγνωρισιμότητα στην αγορά
• Ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου μέσα στον 

ανταγωνισμό.

Αν είσαι MENTOR, το πρόγραμμα σε ενδιαφέρει γιατί θα:

• Έχεις την ευκαιρία να διαμορφώσεις την επαγγελματική 
πορεία ενός νέου συναδέλφου, αποτελώντας το 
σωστό πρότυπο για εκείνον

• Μπορέσεις να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα νέο 
πελατολόγιο

• Διευρύνεις τις επικοινωνιακές σου ικανότητες με τους 
άλλους

• Διαχειριστείς νέες επαγγελματικές προκλήσεις
• Εκπαιδευτείς αποτελεσματικά στο HR Management
• Αναπτύξεις τα ηγετικά χαρακτηριστικά σου.

Ε ίναι μια σχέση ζωής, εμπιστοσύνης και ανιδιοτελούς υποστήριξης. 
Ακόμα κι αν ο εκπαιδευόμενος mentee νιώσει να πατά γερά στα 
επαγγελματικά του βήματα, όπως άλλωστε είναι και ο στόχος 

του προγράμματος, στις περισσότερες περιπτώσεις έχει αποδειχθεί πως 
συνεχίζει τη σχέση με τον Mentor του.

 Η συνεχής αλληλεπίδραση, ο αλληλοσεβασμός και η εμπιστοσύνη που 
καλλιεργούνται ανάμεσά τους δημιουργούν ένα σημαντικό μοντέλο 
συνεργασίας που αποδεικνύεται ανθεκτικό στο χρόνο και τις συνθήκες. 

Η ΣΧΕΣΗ MENTOR ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΕ



Η Global Academy of Coaching είναι η 
μόνη πιστοποιημένη εταιρεία bussiness και 
personal coaching διαπιστευμένη από 

την Ιnternational Coaching Federation (ICF) στην 
Κύπρο. Οι εκπαιδευτές της σχολής πραγματοποιούν 
κάθε χρόνο τα πιο απαιτητικά leadership workshops 
των πιο αναγνωρισμένων παγκόσμιων ηγετικών 
μορφών όπως των Jack Canfield, Marianne 
Williamson, Robin Sharma, Stephen Covey κa.

Η Global Academy of Coaching έχει συνεργαστεί 
με εταιρίες όπως η Kraft, Microsoft, Τράπεζα 
Πειραιώς, Ibedrola, Foodlink, Deloitte κ.α  Για 
την GAC η προσέγγιση του επαγγελματία γίνεται 
με τα πλέον σύγχρονα coaching και mentoring 
εργαλεία, ενώ αυτό που τη διαφοροποιεί από τους 
υπόλοιπους φορείς πιστοποιήσεων είναι η σφαιρική 
αποτίμηση της προσωπικότητας του εκπαιδευόμενου 
όχι μόνο ως υλικού εργατικής δυναμικής αλλά 
και ως ανεπανάληπτης ανθρώπινης αξίας. 
Απώτερος στόχος αποτελεί πάντα η ανάδειξη της 
μοναδικότητας και η ενίσχυση/απελευθέρωση της 
αναντικατάστατης δυναμικής που κρύβει καθένας 
από εμάς. 

Η ελληνοκαναδικής καταγωγής Τζιλ Δούκα MBA, 
PCC αποτελεί νο1 bestselling συγγραφέα των 
διάσημων βιβλίων αυτοανάπτυξης «Αγάπη Τώρα» 
και «Ευ Ζην Τώρα» καθώς και κορυφαία Life Coach 
και ομιλήτρια διεθνούς φήμης. Έχει βραβευτεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Business Mentor και 
International Workshop Leader, ενώ ως Coach 
Mentor διαθέτει πιστοποίηση από τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Coaching. Ανήκει στα λίγα εγκεκριμένα 
επίσημα μέλη που μετέχουν από την Ευρώπη στο 
Forbes Coaches Council. 

Ως διακεκριμένη coach έχει εκπαιδεύσει και 
καθοδηγήσει χιλιάδες επιφανή πρόσωπα από την 
πολιτική, την αθλητική ζώη αλλά και το χώρο του 
θεάματος, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία 
και τις Η.Π.Α. Αποτελεί διεθνώς καταξιωμένη από τον 
ευρωπαϊκό Τύπο Life Coach, ενώ αποτέλεσε μια από 
τις πρώτες προσωπικότητες από την Ευρώπη που 
παρευρέθηκαν και ανέβηκαν στο βήμα σε σεμινάρια 
της TEDx που πραγματοποιήθηκαν στην Ασία και την 
Ευρώπη. 

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
(ΣΕΛΚ) ιδρύθηκε το 1961 και είναι το μοναδικό 
αναγνωρισμένο σώμα λογιστών στην Κύπρο. 

Οι κύριες δραστηριότητες του Συνδέσμου είναι η παροχή 
οργανωτικού σχήματος για τους επαγγελματίες λογιστές, η 
υποστήριξη και προαγωγή των θέσεων και συμφερόντων του 
λογιστικού επαγγέλματος, η προστασία της φήμης του καθώς 
και της επαγγελματικής ηθικής των Μελών του, η άσκηση 
εποπτείας στις επαγγελματικές δραστηριότητες των Μελών, 
καθώς και η συνεχής μελέτη των θεμάτων που αφορούν στο 
λογιστικό/ελεγκτικό επάγγελμα και η συνεχής επαγγελματική 
ανάπτυξη και ενημέρωση των Μελών του. Ο ΣΕΛΚ αριθμεί 
πέραν των 4.500 μελών και 4.000 φοιτητών και απόφοιτων 
λογιστών.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΛΚ

Τo Mentor Program παρέχεται δωρεάν στα μέλη του ΣΕΛΚ για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.  Όσοι 
επιθυμούν να συμμετάσχουν ως Mentors ή ως Mentees θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στον ΣΕΛΚ. 

Οι Mentors  θα επιλεγούν μετά από συνέντευξη και οι Mentees μέσα από διαδικασία αξιολόγησης. 

Η επιλογή των Μentees θα γίνει τον 
Σεπτέμβριο του 2019 και ακολούθως θα 
ξεκινήσουν οι συνεδρίες του Mentor Program. 

Η εκπαίδευση των Mentors 
πραγματοποιήθηκε 

στις 4 και 5 Ιουλίου 2019. 



Λόρδου Βύρωνος 11
1096 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22870030
Φαξ: +357 22766360
Email: info@icpac.org.cy 

www.icpac.org.cy


