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TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕΛΚ, πάντα πρωτοπόρος και κοντά στα μέλη του, συνεχιζει με επιτυχια να προσφέρει 
το καινοτόμο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που βοηθα στο ανοιγμα νεων 
προοπτικών στον δύσκολο επαγγελματικό κλάδο μας, προσφέροντας νέες ευκαιρίες και 
δομώντας καλύτερες σχέσεις μεταξύ των μελών. Είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρει 
συνδυαστικά πλεονεκτήματα σε όσους συμμετεχουν, είτε από τη θέση του Mentee 
είτε από τη θέση του Mentor.

Το Mentor Programme είναι πρόγραμμα στήριξης, αλληλεγγύης και δράσης!

Παρέχεται από τον ΣΕΛΚ δωρεάν για περιορισμένο αριθμό μελών που θα κάνουν την 
εγγραφή τους ως Mentees.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
•  Kαθοδήγηση απο εμπειρους Mentors σε σχέση με τα νέα επιχειρηματικά τους 

σχέδια, ώστε οι Mentees να αποκτήσουν τη δική τους αυτόνομη ταυτότητα 
στην αγορά

•  Ευκολότερη διείσδυση και δικτύωση στην αγορά για τους Mentees 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το λογιστικό επάγγελμα βασίζεται στον υγιή ανταγωνισμό, ο 
οποίος, ωστόσο, μπορεί να αποδειχτεί πιεστικός στο ξεκίνημα κάθε 
νέου επαγγελματία. Το Mentor Programme δίνει την ευκαιρια στα 
μέλη του Συνδέσμου να συμμετεχουν ως Mentees και να:

•   Έχουν έμπειρη, έμπρακτη και συνεχή υποστήριξη στα νέα τους 
επαγγελματικά εγχειρήματα

•  Αποκτήσουν πρόσβαση σε μια πλούσια βάση πληροφοριών και 
γνώσεων

•  Μάθουν να διαχειρίζονται επείγουσες και κρίσιμες 
επαγγελματικές καταστάσεις

•  Βελτιώσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία τους
•  Αυξήσουν την αποδοτικότητά τους
•  Αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση και αναγνωρισιμότητα 

στην αγορά
•  Ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΛΚ
Ο (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 5.500 μελών και 3.500 φοιτητών και 
απόφοιτων λογιστών.

To Mentor Programme παρέχεται δωρεάν 
στα μέλη του ΣΕΛΚ για περιορισμένο αριθμό 
συμμετεχόντων. Όσοι
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο προγραμμα θα 
πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στον ΣΕΛΚ.
Θα υπαρξει διαδικασία αξιολόγησης για τους 
συμμετεχοντες του προγραμματος.

Η ΣΧΕΣΗ 
MENTOR 
ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΕ
Είναι μια σχέση ζωής, εμπιστοσύνης 
και ανιδιοτελούς υποστήριξης. 
Ακόμα κι αν ο 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.


