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CERTIFIED 
MANAGER
With Specialization in Insurance



Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό οργανισµό Institute of Certified Professional 
Managers (ICPM)  των ΗΠΑ και την εταιρεία Innovage Consulting, αντιπροσώπους τους στη χώρα µας προσφέρει  το 
εκπαιδευτικό Πρόγραµµα  Certified Manager with Specialization in Insurance. 

Οι απόφοιτοι του προγράµµατος θα δικαιούνται να χρησιµοποιούν τον επαγγελµατικό τίτλο Certified Manager (CM) 
του ICPM.  

Το Institute of Certified Professional Managers (ICPM)  των ΗΠΑ δηµιουργήθηκε από το National Management 
Association (ΝΜΑ) και το James Madison University. Το ICPM έχει διαπιστεύσει µέχρι σήµερα περισσότερους από 
12,000 Managers σε ολόκληρο τον κόσµο.

Το πρόγραµµα αποτελείται από τρεις ενότητες και έχει διάρκεια διδασκαλίας 84 ώρες. Στα στελέχη που θα επιτύχουν 
στις εξετάσεις, και  στις τρεις ενότητες  απονέµεται το δίπλωµα και ο τίτλος του Certified Manager (CM). 

Οι τρεις ενότητες του Προγράµµατος είναι: 
  

Σε στελέχη που ασκούν ή προορίζονται για διευθυντικά ή διοικητικά καθήκοντα (τµηµατάρχες και οµαδάρχες) σε 
Ασφαλιστικές Εταιρείες. Για την συµµετοχή στο πρόγραµµα υπάρχουν συγκεκριµένα κριτήρια από το ICPM.

Το Πρόγραµµα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ώρες και θα καλύπτονται σε επτά τετράωρες συναντήσεις.

Στόχος του Προγράµµατος είναι να προσφέρει τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για ένα σύγχρονο Μάνατζερ 
και να υπογραµµίσει την τεράστια σηµασία της ποιοτικής σκέψης στην επίλυση προβληµάτων και αντιµετώπιση των 
πολλών προκλήσεων των σύγχρονων οργανισµών.

Οι εξέτασεις της 1ης Ενότητας θα διεξαχθούν µέσω διαδικτύου µε το (ICPM) των ΗΠΑ και περιλαµβάνει 100 ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής µε διάρκεια 2 ώρες.

Οι κάτοχοι του διπλώµατος Certified Manager with Specialization in Insurance  γίνονται δεκτοί σε όλα τα 
µεταπτυχιακά Προγράµµατα του Cyprus International Institute of Management (C.I.I.M.)

CERTIFIED MANAGER WITH SPECIALIZATION IN INSURANCE

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 1ΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Management Skills I: 
Foundations of Management: 

Provides fundamental leadership and 
management skills and knowledge.

• Management Fundamentals
• Manager vs. Leader
• Ethics and Social Responsibility
• The Global Environment
• Managing for Sustainability
• Effective Communication
• Decision Making
• Using Information Technology
• The Legal Insurance Environment 
   and Risk Insurance Management
• Economics and Business

Management Skills II: 
Planning and Organizing: 

Provides skills and knowledge for improved 
planning and organizing.

• Planning and Strategy in 
   Insurance Companies
• Value-Chain Management
• Project Management
• Organizational Structure and Culture
• Building Teams and Work Groups
• Human Resource Management
• Workforce Diversity
• Coaching and Feedback
• Networking and Mentoring
• Facilitating Effective Meetings

Management Skills III: 
Leading and Controlling: 

Provides skills and knowledge 
for improved leading and controlling

• Leadership
• Motivation
• Managing Change
• Conflict, Politics, and Negotiation
• Managing Misbehavior
• Time and Stress Management
• Organizational Control
• Operations Control in the 
   Insurance sector
• Accounting and Financial Information
• Financial Management

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ



ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Χώρος: Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου , Zήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία

∆ικαίωµα Συµµετοχής: Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €700 + 19% Φ.Π.Α. µείον η επιχορήγηση από την 
ΑΝΑ∆ ποσού €476. Το τελικό ποσό που θα πληρωθεί από τους συµµετέχοντες, νοουµένου ότι αυτοί δικαιούνται 
επιχορήγησης, ανέρχεται στα €300 + 19% Φ.Π.Α. και για τις 28 ώρες. Στο δικαίωµα συµµετοχής περιλαβάνονται:

(α)   Τη συµµέτοχη στη διδασκαλία από εγκεκριµένους εκπαιδευτές.
(β)   Το επίσηµο υλικό από το ICPM το οποίο περιλαµβάνει ειδικά για το Πρόγραµµα βιβλία της  Mc Graw Hill. 
(γ)   Το δικαίωµα συµµετοχής στις επίσηµες εξετάσεις.
(δ)   Το επίσηµο ∆ίπλωµα του Certified Manager από το ICPM.
(ε)   Το επίσηµο pin του ICPM.
(στ) Τη συνδροµή στο ηλεκτρονικό περιοδικό Management World για τους Certified Managers
(z)   Τη συνδροµή στο Certified Newsletter, το ηλεκτρονικό Newsletter για τους Certified Managers.
(η)   Το δικαίωµα συµµετοχής στο σύστηµα παροχής επαγγελµατικής βοήθειας JobNet για Certified Managers      
        του ICPM.

Γλώσσα: Η διδασκαλία του Προγράµµατος θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Η ύλη και οι εξετάσεις θα είναι στην 
Αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες: Ανδρέας Ευσταθίου, Τηλ. 22 761530, Φαξ: 22 764559, e-mail:info@iic.org.cy 

Cleri Karayianni

Costas Y. Konis
Dr Costas Konis is consultant, trainer and presenter who combines unique engineering, management, strategy 
and innovation skills. Dr Konis has special interest in the areas of process improvement, productivity, creativity, 
innovation and business growth, and has trained hundreds of executives in public, semi public and private 
organisations.  He has many years of experience in managing complex projects and a very successful record of 
meeting innovation challenges. He is a member of the Board of TII (Innovation and Technology Association of 
Europe) and holds the title of European Engineer. He is also a Consultant for PhD Projects of the University of 
Middlesex, UK and a visiting Professor at the University of Nicosia, an External Examiner at the University of 
Malta and a Judge to the Innovation Challenge Competition, the biggest innovation competition in the world. Dr 

Konis holds BS and MS degrees in Engineering from Louisiana Tech University USA and a PhD in Management Science from the University 
of Stirling in Scotland. Dr Konis is the former CEO of the Cyprus Technology Foundation and the founder and CEO of Innovage Consulting, 
a boutique consultancy based in Nicosia, Cyprus.

Ms. Cleri Karayianni is a former  senior corporate executive, trainer, consultant  and presenter with more than 25 
years of practical experience in the area of soft skills, productivity, people management and customer service. 
She has been involved in major corporate and consulting projects of strategic nature focusing on introducing 
change, improving efficiency and productivity and developing customer oriented culture. Ms Karayianni has been 
the project leader of many complex projects  demonstrating efficiently leadership and manging skills that 
resulted to success, improvements and enhancing organisational competencies. Ms. Karayianni has a wide 
experience in both the Academic and corporate world and has trained hundreds of people on soft skills, customer 
service and retaining, productivity improvement and efficient management for success. Ms. Karayianni is a well 

sought consultant, trainer, presenter and conference speaker and member of various professional bodies. Ms. Karayianni is a Law 
graduate of the University of Athens and an MBA holder with distinction, from Louisiana Tech University (USA). Ms Karayianni is currently 
a Director, with Innovage Consulting, a boutique consulting based in Nicosia, Cyprus.

Μιλτιάδης Μιλτιάδου
Ο κ Μιλτιάδου είναι Ανεξάρτητος Σύµβουλος Ασφαλίσεων και ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Είναι κάτοχος των ακόλουθων ακαδηµαϊκών προσόντων:
• Πτυχίο Νοµικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών)
• Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση – Νοµικό Τµήµα (Πανεπιστήµιο του Άµστερνταµ)
• Humphrey Fellow στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Πανεπιστήµιο της Ουάσιγκτον).
Εργάστηκε για σειρά ετών στην ∆ηµόσια Υπηρεσία και από το 1999 ανέλαβε τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της AIG 
στην Κύπρο. Έχει συγγράψει βιβλία για ασφαλιστικά και άλλα θέµατα και είναι επισκέπτης λέκτορας στο CIIM όπου 
διδάσκει το θέµα Insurance Environment και στο Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου όπου διδάσκει τα θέµατα 

Ασφαλίσεις Ευθύνης και Ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Από το 2015 ο κ. Μιλτιάδου προσφέρει τις υπηρεσίες του ως ανεξάρτητος 
σύµβουλος ασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων καθώς και ως εκπαιδευτής επαγγελµατικής κατάρτισης και ως εγγεγραµµένος 
διαµεσολαβητής για εµπορικές διαφορές.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

CERTIFIED MANAGER WITH SPECIALIZATION IN INSURANCE



Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες:

OΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

EΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

∆ΗΛΩΣΗ ΣYΜMΕΤΟΧΗΣ

Zήνωνος Σώζου 23, 1075 Λευκωσία, Kύπρος, Tηλ.: +357 22 761530, Φαξ: +357 22 764559
e-mail: info@iic.org.cy |  www.iic.org.cy
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