
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το κόστος συμμετοχής του προσφερόμενου προγράμματος παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κόστος Συµµετοχής* 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ

(για τους δικαιούχους) 
Κόστος Συµµετοχής για δικαιούχους 

επιχορήγησης ΑνΑΔ
Έκπτωση σε µη δικαιούχους 

επιχορήγησης

€ 290 + ΦΠΑ (19%)  €204 €86 +  ΦΠΑ €55,10 20%

*Δικαιούχοι επιχορήγησης είναι εργοδοτούµενοι επιχειρήσεων/οργανισµών (επιχορήγηση €204,00) και άνεργοι (100% επιχορήγηση) νοουµένου ότι 
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ΑνΑΔ. Δεν καταβάλλεται ενίσχυση σε αυτοτελώς εργαζόµενα άτοµα ή δηµόσιους υπάλληλους.

Διάρκεια: 12 ώρες

Ηµεροµηνίες: 18/10/2021 – 20/10/2021

Κόστος Συµµετοχής:  €290 + ΦΠΑ 

Επιχορήγηση ΑΝΑΔ: €204 

Τελικό κόστος για εταιρείες: : €86 + ΦΠΑ ( €55,10)

Για Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το συνεχώς µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον και οι ποικίλες 
εξωτερικές απειλές που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις µέρες µας- 
όπως είναι η οικονοµική κρίση, η πανδηµία Covid 19 κ.α. - έχουν 
σηµαντικό αντίκτυπο στον τρόπο µε τον οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται 
σήµερα να λειτουργήσουν ούτος ώστε να µπορέσουν να έχουν µια 
βιώσιµη και επιτυχηµένη πορεία. Η αποτελεσµατική διαχείριση των 
κινδύνων στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί σηµαντική 
πτυχή µιας επιτυχηµένης επιχειρηµατικής στρατηγικής που εντοπίζει και 
διαχειρίζεται έγκαιρα και αποτελεσµατικά τους επιχειρηµατικούς 
κινδύνους. 
Ως εκ τούτου, η κατάρτιση στον εν λόγω τοµέα αποτελεί ένα απαραίτητο 
επαγγελµατικό προσόν στη βάση των δεδοµένων που ισχύουν σήµερα 
στο επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

Έγκαιρη και αποτελεσµατική διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων για µια βιώσιµη και επιτυχηµένη πορεία

Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick διοργανώνει το πρόγραμμα κατάρτισης «Αποτελεσματική Διαχείριση Επιχειρηµατικών 
Κινδύνων», επιχορηγημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Αποτελεσματική διαχείριση επιχειρηµατικών κινδύνων

https://forms.gle/45BCfMDrjNpnoXzQ9


ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος οι καταρτιζόµενοι θα 
αποκτήσουν χρήσιµα εφόδια όσον αφορά την διαχείρισης των 
επιχειρηµατικών κινδύνων. Επιπρόσθετα θα κατανοήσουν πως ένα 
αποτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης επιχειρηµατικών κινδύνων 
µπορεί να συνεισφέρει στον µετριασµό των επιπτώσεων των 
κινδύνων συµβάλλοντας στην εφαρµογή της στρατηγικής ενός 
οργανισµού και στην επίτευξης των στόχων του.

Συγκεκριµένα οι καταρτιζόµενοι θα είναι σε θέση:

− Να κατανοούν τον τρόπο µε τον οποίο η διαχείριση κινδύνων
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη των οργανισµών
στην επίτευξη των στόχων τους

− Να επεξηγούν τα βασικά στάδια της διεργασίας διαχείρισης
επιχειρηµατικών κινδύνων

− Να εντοπίζουν και αξιολογούν τους βασικούς επιχειρηµατικούς
κινδύνους που αντιµετωπίζει ο οργανισµός και τα τµήµατα τους.

− Να  καθορίζουν τις κατάλληλες ενεργειών για την αντιµετώπιση
και τον µετριασµό των κινδύνων

− Να αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός
αποτελεσµατικού περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου

− Να αντιπαραβάλουν την υφιστάµενη κατάσταση σε θέµατα
διαχείρισης κινδύνων του οργανισµού τους µε τις βέλτιστες
πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα

− Να δικαιολογούν την ανάγκη για ανάπτυξη και εφαρµογή
συστήµατος διαχείρισης επιχειρηµατικών κινδύνων

− Να παρακινούν τους οργανισµούς τους για την εφαρµογή
συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
− Διευθυντικά στελέχη και προϊστάµενοι τµηµάτων που

χρειάζονται καλή κατανόηση της διαχείρισης κινδύνων και
του ρόλου που πρέπει να διαδραµατίσει στους
οργανισµούς τους.

− Στελέχη τµηµάτων και άλλο προσωπικό που είναι
υπεύθυνοι για τη διαχείριση κινδύνων ή/και την
ενσωµάτωση αποτελεσµατικών συστηµάτων ελέγχου
εντός των τµηµάτων τους.

− Εσωτερικοί ελεγκτές, λειτουργοί συµµόρφωσης,
λειτουργοί διαχείρισης κινδύνων, διαχειριστές έργων,
λογιστές, για τους οποίους η διαχείριση κινδύνων αποτελεί
µέρος των αρµοδιοτήτων τους ή αναµένεται να έχουν
ευρεία κατανόηση του θέµατος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία Ώρες

Δευτέρα 
18/10/2021

09:00 – 15:45

Τετάρτη, 
20/10/2021

09:00 – 15:45

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑΣ

Πολίνα Αντωνίου 
Η Πολίνα Αντωνίου είναι σύµβουλος επιχειρήσεων µε εικοσαετή 
επαγγελµατική εµπειρία σε έργα εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης 
κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και σε παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής, επιχειρησιακού και 
οικονοµικού σχεδιασµού, αξιολόγησης λειτουργικών µοντέλων, 
οργανωτικής αναδιάρθρωσης και λειτουργικής αποδοτικότητας στον 
ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. 

Κατέχει τίτλο σπουδών BEng in Civil Engineering από το Πανεπιστήµιο 
του Λονδίνου (Queen Mary College), µεταπτυχιακούς τίτλους MSc 
in Construction Economics and Management από το Πανεπιστήµιο 
του Λονδίνου (University College London) και Master in Business 
Administration (MBA) από το Henley Management School του 
Ηνωµένου Βασιλείου. Κατέχει τα επαγγελµατικά προσόντα Certified 
Public Accountant (CPA), και Certified Internal Auditor (CIA) και είναι 
µέλος του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του 
Συνδέσµου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου και του Επιστηµονικού 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). 
Από το 1998 µέχρι το 2020 έχει εργαστεί στον οίκο PwC Κύπρου 
στο τµήµα συµβουλευτικών υπηρεσιών από όπου και αποχώρησε από 
τη θέση του Director. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick 
www.frederick.ac.cy/EKEK, τηλ. 22394489, ekek@frederick.ac.cy.




