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Είμαστε μια
κορυφαία
συμβουλευτική
εταιρεία
H Stirixis είναι μια εταιρεία πρωτοπόρος στον τομέα
της, με ειδίκευση στην πιστοποίηση ποιοτικών
συστημάτων διαχείρισης, στην ανάπτυξη ανθρώπινου
κεφαλαίου

και

στην

εξεύρεση

διαθέσιμων

ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Μέσω της εμπειρίας συνεργασίας με ευρύ φάσμα
πελατών, εμείς στην Stirixis μπορούμε να σας
εγγυηθούμε ότι η εταιρεία σας θα τύχει της
απαραίτητης

στήριξης

ούτως

ώστε

να

συστηματοποιηθούν οι εταιρικές σας διαδικασίες και
να οδηγηθείτε στο μονοπάτι της ανάπτυξης και της
επιτυχίας!

STIRIXIS-CONSULTING.COM.CY

Στην Stirixis ξέρουμε
τις δυσκολίες που
παρουσιάζονται
κατά την ανάπτυξη ξεκάθαρων και αποδοτικών εταιρικών
διαδικασιών καθώς και κατά την διαχείριση των εταιρικών δομών.
Ξέρουμε επίσης ότι είναι εξ’ ίσου σημαντικό για το προσωπικό να κατανοήσει αυτές τις
διαδικασίες και να τις εφαρμόσει.Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύουμε ακράδαντα στην
συστηματοποίηση διαδικασιών, αφού θα ενισχύσει την ανάπτυξη και θα
μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα ενώ την ίδια στιγμή θα διευκολύνει το
προσωπικό της εταιρείας στο να ακολουθεί ξεκάθαρες οδηγίες.
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Η Stirixis
ειδικεύεται στην συστηματοποίηση διαδικασιών και στην
εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας
για αποτελεσματική χρήση αυτών των διαδικασιών, με τη χρήση έμπειρων
εκπαιδευτών και τη χρήση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού κέντρου για να
βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν στο μέγιστο τις ικανότητες του
προσωπικού τους.
Προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των υπηρεσιών μας, έχουμε επεκταθεί και
στον τομέα της αναγνώρισης και εξασφάλισης ευρωπαϊκών και κρατικών

κονδυλίων.
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Οι αξίες μας
Αποστολή
Στηρίζουμε την εξέλιξη εταιρειών και
οργανισμών, με βελτίωση των εσωτερικών
διαδικασιών, εκπαίδευση προσωπικού και
απόκτηση χρηματοδοτήσεων.

Όραμα
Να γίνουμε η κορυφαία επιλογή για
εταιρείες που επιδιώκουν συνεπή ανάπτυξη
και εξέλιξη.
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Τα στατιστικά μας

Ποσοστό επιτυχιών στην ΕΕ

Συνολικοί πελάτες

Εκπαίδευση ατόμων

100%

600+

30k
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Οι υπηρεσίες
μας
Οι ανθρώποι μας είναι ο
ακρογωνιαίος λίθος της ικανότητας
μας να εξυπηρετούμε τους πελάτες
μας με αποτελεσματικότητα και
επιμέλεια. Οι σύμβουλοι και
εκπαιδευτές μας είναι έμπειροι και
με εξειδίκευση στους τομείς τους,
όπως π.χ. τον περιβαλλοντικό έλεγχο,
την οργάνωση, διαχείριση,
αναδιάρθρωση, διοίκηση και
μάρκετινγκ.
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Συστήματα Διαχείρισης

Τα συστήματα διαχείρισης δίνουν τη δυνατότητα σε οργανισμούς να προσεγγίσουν
δομημένα τις δραστηριότητές τους, να οργανώσουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες
και να καθιερώσουν σαφείς ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων
τους.
Η Stirixis, μέσω της υλοποίησης των συστημάτων διαχείρισης ISO Management System Standards (MSS),
βοηθάει οργανισμούς να βελτιώσουν την απόδοσή τους, καθορίζοντας επαναλαμβανόμενα βήματα που θα πρέπει
να ακολουθήσουν για την καλύτερή τους λειτουργία και επιτυχία. Αυτό δημιουργεί μια οργανωτική κουλτούρα, η
οποία χρησιμοποιείτε στον συνεχόμενο κύκλο αυτοαξιολόγησης, διόρθωσης και βελτίωσης των λειτουργιών και

διαδικασιών.
Η προστιθέμενη αξία της ορθής υλοποίησης και χρήσης των Συστημάτων Διαχείρισης ISO είναι:
• Η αποτελεσματικότερη χρήση πόρων και η βελτιωμένη οικονομική απόδοση
• Βελτιωμένη διαχείριση κινδύνων και προστασία του προσωπικού και του περιβάλλοντος, και
• Αυξημένη ικανότητα παροχής βελτιωμένων υπηρεσιών και προϊόντων, αυξάνοντας έτσι την αξία προς τον πελάτη.
Ηλεκτρονικό Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας
(eQMS)

BS EN ISO 9001:2015
Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας

ISO/DIS 45001 (OHSMS)
Σύστημα Διαχείρισης
Υγιεινής και Ασφάλειας

Αρχές HACCP –
Ανάλυση Κινδύνου και
Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

ISO 22000:2005-Σύστημα
Διαχείρισης Ασφάλειας
Τροφίμων (FSMS)

Δείτε Περισσότερα
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Εκπαίδευση & Ανάπτυξη
Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης

Η Stirixis παρέχει ένα μοντέρνο εκπαιδευτικό κέντρο, διαπιστευμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) και
δραστηριοποιείται στον τομέα της Συνεχιζόμενης Κατάρτισης του προσωπικού.
Η εταιρεία διοργανώνει και υλοποιεί μόνο-επιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού και των
διευθυντικών στελεχών. Λόγω του ότι οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ), τα σεμινάρια τυγχάνουν 100% επιχορήγησης με
την εταιρεία να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για την εξασφάλιση της.

Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας

Συστήματα Διαχείρησης
Ασφάλειας των
τροφίμων

Ασφάλεια στους χώρους
εργασίας

Συστήματα Διαχείρισης
Οδικής Ασφάλειας

GDPR – DPO

Διαχείριση Υπηρεσιών ΙΤ
& Ασφάλεια
Πληροφοριών

Περιβάλλον & Ενέργεια

Επιθεωρητές
Συστημάτων – Απόκτηση
Πιστοποιητικού

Φιλοξενεία

Διαχείριση υλικού –
Επιμελητεία

Εκπαίδευση
Εκπαιδευτών

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

ECDL – MS Office

Ανάπτυξη και βελτίωση
των δεξιοτήτων των
πωλήσεων

Κοινωνική Ευθύνη

Διοίκηση & Ηγεσία

Μάρκετινγκ

Δείτε Περισσότερα
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Εκπαίδευση & Ανάπτυξη
Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης

Στα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που οργανώνονται από το πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

(ΚΕΚ), STIRIXIS, μπορούν να συμμετέχουν εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών με κάλυψη μέρους του δικαιώματος συμμετοχής και
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) με πλήρη οικονομική κάλυψη.
Η STIRIXIS συμβάλλει στη συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού η οποία αποτελεί βασικό συστατικό στην προσπάθεια για βελτίωση της παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πελατών της και κατ’ επέκταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιβίωση και ανάπτυξη τους. Κύριος στόχος της STIRIXIS, με την
οργάνωση των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων, είναι η συνεχής επιμόρφωση και ορθολογική αξιοποίηση των απασχολουμένων των πελατών της.

Όλα τα Προγράμματα
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Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η STIRIXIS θέλοντας να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, εκπονεί
επίσης επιχειρηματικά σχέδια και μελέτες σκοπιμότητας.
Η ομάδα μας έχει αναπτύξει και αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην ετοιμασία των εν λόγω σχεδίων
για την εξασφάλιση επιχειρηματικών δανείων μέσω Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και για
την ετοιμασία πλάνων για την απόκτηση χρηματοδότησης από την ΕΕ, αφού πολλά προγράμματα
έχουν ως προϋπόθεση την ετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων και τεχνοοικονομικών μελετών.
Η STIRIXIS αναλαμβάνει την ετοιμασία αποδοτικών επιχειρηματικών πλάνων που περιλαμβάνουν την
περιγραφή/ αφήγηση του επιχείρησης ή ιδέας καθώς και τις σχετικές οικονομικές προβλέψεις.

Επιχειρηματικά Πλάνα

Βελτίωση Διαδικασιών
DMAIC

Six Sigma

Mystery Shopping

Investors in
People

Δείτε Περισσότερα
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Συμβουλευτική Επιχορηγήσεων

Η αξιοποίηση κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, είναι ένας σημαντικός τρόπος για
την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Stirixis, παρέχει
στους πελάτες της, υπηρεσίες ετοιμασίας και διαχείρισης των εν λόγω.
Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
•Ετοιμασία αιτήσεων και εκπόνηση προτάσεων.
•Διενέργεια τεχνοοικονομικών μελετών και μελετών βιωσιμότητας
•Συμπλήρωση φακέλου με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (καταστατικά, οικονομικές καταστάσεις, πιστοποιητικά,
προσφορές δαπανών)
•Υποβολή φακέλου στον αρμόδιο Φορέα του προγράμματος/ σχεδίου
•Υποστήριξη στη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών
•Εκπόνηση ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου.

Η Stirixis παρέχει τις πιο πάνω υπηρεσίες στο πλαίσιο των ακόλουθων εθνικών, συγχρηματοδοτούμενων και
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων:
Ευρωπαϊκά
Προγράμματα

Εθνικά και
Συγχρηματοδοτούμενα
Προγράμματα

Δείτε Περισσότερα
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Εκπαιδευτικό κέντρο
Η Stirixis διαθέτει ένα πρωτοποριακό κέντρο εκπαιδεύσεων το οποίο παρέχει και
γραφειακούς χώρους.
Οι εγκαταστάσεις μας ενσωματώνουν ένα μοντέρνο πιστοποιημένο κέντρο εκπαιδεύσεων, το οποίο
ακολουθεί τις προδιαγραφές πιστοποίησης της ΑνΑΔ (Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού). Η

Το κέντρο παρέχει επίσης,
γραφεία για
επαγγελματίες που απαιτούν ευέλικτες λύσεις στη χρήση
του χώρου καθώς και σύγχρονες αίθουσες
συνεδριάσεων / κατάρτισης.

Stirixis παρέχει δύο υπερσύγχρονες αίθουσες, σχεδιασμένες ειδικά για εκπαιδευτικά προγράμματα και
εργαστήρια, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και με εξαιρετικά έμπειρο προσωπικό.

Δείτε τις εγκαταστάσεις
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Οι πελάτες μας
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Σας ευχαριστούμε!
ΤΗΛ: +357 22 486-135
EMAIL: info@stirixis-consulting.com.cy
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 213, Λευκωσία, Λατσιά, 2234, Κύπρος

