
   

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ 
 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» 
 
 
 

 
 
Στόχος: 
Η πρόσφατη παρατεταμένη οικονομική κρίση, η χρεοκοπία / 
κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, ο μεγάλος αριθμός  ανέργων 
και η αδυναμία της οικονομίας να ανακάμψει όπως θα έπρεπε 
έχουν αποδείξει ότι η διαχείριση του επιχειρηματικού 
κινδύνου πρέπει να βρίσκεται στον κεντρικό πυρήνα της 
διαχείρισης της οποιασδήποτε επιχείρησης / οργανισμού. 
 
Η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας αλλά και βιωσιμότητας 
απαιτούν την δημιουργία της επάρκειας  διαχείρισης κινδύνων  

 
συμπεριλαμβανομένου των προγραμμάτων, πρόληψης, 
αντιμετώπισης και επιχειρησιακής ανάκαμψης. Κάθε 
επιχείρηση / οργανισμός πρέπει να δημιουργήσει την 
κουλτούρα και δεξιότητες  που σχετίζονται με την αναγνώριση, 
την αξιολόγηση και τον χειρισμό των επιχειρηματικών 
κινδύνων, ούτως ώστε να προκύπτει όφελος σε κάθε 
δραστηριότητα του οργανισμού.  
 

 
Στο τέλος του προγράμματος τα στελέχη που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση θα μπορούν να: 

 Αναγνωρίζουν και κατηγοριοποιούν τους επιχειρηματικούς κινδύνους του τμήματος τους και της επιχείρησης γενικά 

 Αξιολογούν τις συνέπειες των κινδύνων 

 Προτείνουν και εφαρμόζουν μέτρα διαχείρισης των κινδύνων – προετοιμασία και εφαρμογή  

 Κατανοούν τις αρχές τις εταιρικής διακυβέρνησης – χρηστής διοίκησης και τον ρόλο της στη διαχείριση των 
επιχειρηματικών κινδύνων 

 Ευαισθητοποιούν τα μέλη των ομάδων τους στην ανάγκη για προληπτική διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων 

  Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) 
 
Περιγραφή Υποψηφίων: 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικά και ανώτερα στελέχη καθώς και σε επιστημονικό προσωπικό επιχειρήσεων και 
οργανισμών από τα τμήματα Γενικής Διεύθυνσης, Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και Στρατηγικού Σχεδιασμού. 
 
Εκπαιδευτής: 
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει ο Κύπριος Εμπειρογνώμονας κύριος Λούης Λοϊζου. 
 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €170 + € 32,30 Φ.Π.Α.   
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  € 119     Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ      €83,30  (€51 + €32,30 ΦΠΑ)   

 
Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, Λεωφ. 
Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη  3, Τ.Κ.  21455,  1509   Λευκωσία , Τηλ.  22889840, Φαξ: 22668630, e-mail: gvenizelou@ccci.org.cy  
το αργότερο μέχρι την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016.  

 
Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών γι’ αυτό  θα 
γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ, Τηλ. 22889840.  
 
Με εκτίμηση, 
Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ. 
 
/ΓΒ 
 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:                Λευκωσία  16/06/2016 
Xώρος Διεξαγωγής:                    Ξενοδοχείο THE CLASSIC 

mailto:gvenizelou@ccci.org.cy


   

 

                                                                                               ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                       
 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Λευκωσία 16/06/2016 

Ώρες Εφαρμογής1 Διάρκεια 

Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου 
Εκπαιδευτής 

Από  Μέχρι  (ώρες)  

08.30 09.30 1,00 

Βασικές Έννοιες – Όροι και Ορισμοί  

 Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι 

 Σε επίπεδο τμήματος 

 Στο επίπεδο της επιχείρησης σαν σύνολο 

 Δείκτες πρόβλεψης 

 Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης  

 Μεθοδολογία αναγνώρισης και εκτίμησης του κινδύνου (το πρότυπο ISO 31000) 

 Τι απαιτούν τα πρότυπα ISO – συστήματα διαχείρισης 

 Παραδείγματα εκτίμησης κινδύνου  

 Προγράμματα δράσης και σχέδια παρακολούθησης 

Λούης Λοϊζου  

09.30 10.30 1,00 

Εμπορικοί  

 Εφοδιαστική αλυσίδα (προμηθευτές) 

 Συμβάσεις (εργολάβοι / υπεργολάβοι),Ανωτέρα βία  
Λειτουργικοί  

 Προσωπικό 

 Συμμόρφωση με τη νομοθεσία  

 Πληροφοριακά συστήματα  

 Προσλήψεις 

 Ασφάλεια και προστασία πληροφοριών  

 Ατυχήματα και ζημιές, Περιβαλλοντική ρύπανση, Εταιρική φήμη  
Τεχνολογία – Τέλος Κύκλου Ζωής 

Λούης Λοϊζου 

10.30 10.45 0,25 Διάλειμμα  

10.45 12.45 2,00 

Συστηματική Διαχείριση των Επιχειρηματικών Κινδύνων   

 Πολιτική 

 Εντοπισμός και αξιολόγηση των ενδιαφερομένων μερών (Stakeholders) βάσει του AA 1000 - 
Assurance Standard 

 Στρατηγικοί σκοποί και στόχοι, Προγράμματα δράσης  

 Βελτιστοποίηση λειτουργίας (εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, αύξηση του κύκλου 
ζωής της εγκατάστασης - εξοπλισμού και βελτίωση της παραγωγικότητας) 

 Απολογισμοί βιωσιμότητας και ΕΚΕ (Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) 

 Συστήματα διαχείρισης ΕΚΕ (SA 8000, ISO 26000), Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) 
Άσκηση:  Αξιολόγηση των ενδιαφερομένων μερών βάσει του AA 1000  - εργασία σε ομάδες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λούης Λοϊζου 

12.45 13.45 1,00 Γεύμα  

13.45 15.45 2,00 

Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων – Εργαλεία και Τεχνικές  

 Business Impact Analysis  

 Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) Analysis  

 Fault Tree Analysis (FTA), Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

 Hazards and Operability (HAZOP) 

 BOW – TIE,Business Continuity Plans  

 Statistical Process Control (SPC),Pareto Analysis,Fishbone 
Άσκηση:  Εργασία σε ομάδες: 

 SWOT analysis για τον οργανισμό 

 
 
 

Λούης Λοϊζου 

15.45 16.00 0,25 Διάλειμμα  

16.00 17.00 1,00 

Καινοτομία  

 Δημιουργία κουλτούρας για καινοτομία  

 Εμπλοκή προσωπικού και διαχείριση ιδεών – Κύκλοι Ποιότητας 
Άσκηση:  Εργασία σε ομάδες: 
Παραγωγή ιδεών μέσω των κύκλων ποιότητας 

 Σύνοψη 

 Συζήτηση 

Λούης Λοϊζου 

Σύνολο Καθαρής 
Διάρκειας *** 

7:00   

 



   

 

              

Δήλωση Συμμετοχής 
 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει το ΚΕΒΕ 
με θέμα:  

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» 
 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 

        Λευκωσία 16/06/2016,  Ξενοδοχείο THE CLASSIC 
   

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

 
Ονόματα Συμμετεχόντων:      Θέση στην Εταιρεία: 
 

1. …………………………………………………………………….....                       ………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………..                        ………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………..……          ………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………..……                        ………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………..……                        ………………………………………………… 

 

Ημερομηνία ………………………………………………… Υπογραφή …………………………………………….. 


