
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
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ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Το παρών πρόγραμμα κατάρτισης έχει στόχο να παρακινήσει τους 

συμμετέχοντες, να εστιάσουν εκ νέου στην αποστολή των εταιρειών 

τους, σε συνδυασμό με τη διαχείριση του αντικτύπου της 

επιχειρηματικής λειτουργίας τους. Η παρακίνηση για αλλαγή του 

επιχειρηματικού μοντέλου ώστε να συμβαδίζει με τις αναδυόμενες 

τάσεις, η αξιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνών, η ανάπτυξη καλών 

επιχειρηματικών πρακτικών και η αξιοποίηση των διαθέσιμων 

μεθοδολογιών και εργαλείων αποτελούν συστατικά στοιχεία για την 

ανάληψη δράσης, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους 

και την καλύτερη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν 

σήμερα οι επιχειρήσεις σε σχέση με τη διαχείριση της βιωσιμότητας. 

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα εξοπλιστούν με εργαλεία και 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις, προκειμένου να μπορούν να 

διαχειριστούν καλύτερα τη βιωσιμότητά τους μέσα από το σύνολο 

των κεφαλαίων που απαρτίζουν τις σύγχρονες επιχειρήσεις 

(ανθρώπινο, οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, 

άυλο, το οποίο περιλαμβάνει τη φήμη). 

 Επίσης, μέσω προσέγγισης αυτοαξιολόγησης της βιωσιμότητας 

(Sustainability Health Check), τα εκπαιδευόμενα στελέχη θα έχουν τη 

δυνατότητα να διασυνδέσουν τους βασικούς εταιρικούς σκοπούς 

και στόχους, καθώς και την επίτευξη επιχειρηματικών αποδόσεων 

με τη βιωσιμότητα και τη στρατηγική διαχείριση της εταιρικής 

υπευθυνότητας και της ΕΚΕ. 

Το πρόγραμμα αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, 

προκειμένου από μέρος του προβλήματος να γίνουν μέρος της 

λύσης, μέσα από πραγματικά βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές 

που ανταποκρίνονται σε παγκόσμια ζητήματα όπως η δημόσια 

υγεία, η αλλαγή του κλίματος, οι συνθήκες και σύγχρονες μορφές 

εργασίας, η ανισότητα των εισοδημάτων, κ.α. που μπορούν να 

επηρεάσουν πολύ έντονα τις επιχειρήσεις. 

 

17, 19, 21 & 24 Μαΐου 2021  

 

Μέσω Τηλεκπαίδευσης  
 

Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 - 12:15 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

περιλαμβάνει ιδρυματική κατάρτιση 

διάρκειας 14 ωρών και υποχρεωτική 

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση 

διάρκειας 4 ωρών. 
 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    

 

• Οι προκλήσεις βιωσιμότητας που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 

• Διαμόρφωση ενός νέου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

• Επιτακτικές παγκόσμιες απειλές και 

διεθνείς πρωτοβουλίες ανάσχεσής 

τους 

• Επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός 

παραδοσιακών προσεγγίσεων 

• Ανάγκη για ένα νέο κοινωνικό 

συμβόλαιο   

• Επιχειρηματική συνέχεια στην μετά την 

πανδημία εποχή, μέσω ανάλυσης του 

εταιρικού οικοσυστήματος 

• Ανάλυση μελέτης περίπτωσης σχετικά 

με την προσέγγιση διαχείρισης μίας 

επιχείρησης κατά τη διάρκεια της 

περιόδου πανδημίας και στην μετά την 

πανδημία περίοδο 

• Επιχειρηματική βιωσιμότητα: Η αξία της 

αυτοαξιολόγησης και της εστίασης στο 

αποτέλεσμα της ανάλυσης του 

εταιρικού οικοσυστήματος  

• Μελέτη Περίπτωσης: Sustainability 

Health Check 

• Αυτοδιαχείριση της Βιωσιμότητας μέσω 

του συστήματος (The Sustainability 

Journey) 
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17, 19, 21 ΚΑΙ 24 ΜΑΪΟΥ 2021 

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:  

• Ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στο σκοπό, το όραμα και την αποστολή κάθε εταιρείας ως σημείου 

αναφοράς της οργανωσιακής αλλαγής με κεντρική προτεραιότητα την ηγεσία, ώστε αυτή να αποτελεί 

παράδειγμα για το σύνολο της εταιρικής δομής, αλλά και των συνεργατών της εταιρείας.   

• Εφαρμόζουν το σύγχρονο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας,  

• Αντιλαμβάνονται την αλληλεξάρτηση μεταξύ εταιρικής ηθικής και ηθικής ατομικής συμπεριφοράς, ως 

παραγόντων που πρέπει να χαρακτηρίζουν τους σημερινούς ηγέτες των επιχειρήσεων. 

• Επαληθεύσουν την πεποίθηση μεταξύ των εκπαιδευομένων πως οι συνεργασίες για τη βιωσιμότητα είναι 

απαραίτητες, προκειμένου οι ίδιοι να αναζητήσουν δυνατότητες ανάπτυξης συμπράξεων, είτε εντός των 

εταιρικών δομών τους, είτε στη ευρύτερη σφαίρα επιρροής τους και ιδιαίτερα μεταξύ των εταιρειών τους και 

των ενδιαφερόμενων μερών τους. 

• Παρουσιάσουν την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ως στρατηγικής επιλογής στην 

διαχείριση της εταιρικής βιωσιμότητας, προς την κατεύθυνση δημιουργίας βιώσιμης αξίας για όλους. 

• Χρησιμοποιούν στην προσέγγιση της ανάλυσης ουσιαστικότητας (Materiality Analysis) ως 

ολοκληρωμένο τρόπο σύνδεσης των ουσιαστικών θεμάτων στους τομείς κοινωνίας, περιβάλλοντος και 

διακυβέρνησης, με τρόπο ώστε να συνδέονται με την εταιρική στρατηγική, να εφαρμόζονται στην πράξη 

μέσω πρωτοβουλιών και να μετράται η πρόοδός τους έναντι των τιθέμενων στόχων,  

• Θεσπίζουν στόχους και επιλογές κατάλληλων δεικτών μέτρησης της προόδου (Key Performance Indicators 

– KPIs) για το σύνολο των θεμάτων που η επιχείρηση επιθυμεί να διαχειριστεί με υπευθυνότητα. 

• Αναλύουν την επίτευξη επιχειρηματικών αποδόσεων ως στοιχείο ενταγμένο στην ευρύτερη διαχείριση της 

βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας μέσω αυτοαξιολόγησης και αυτοδιαχείρισης των ουσιαστικών θεμάτων.   
 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 
 
 

 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 

 Μέλη της ΟΕΒ και του CSR Cyprus. 
 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και σε 

διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών 

με τομείς ενασχόλησης όπως η επιχειρηματική 

ανάπτυξη, η διαχείριση επενδυτών, ανθρώπινου 

δυναμικού, marketing & επικοινωνίας, προμηθειών 

και γενικά με όσες διοικητικές ή επιτελικές θέσεις 

καλούνται να ενσωματώσουν τις αρχές της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Εταιρικής 

Υπευθυνότητας στην καθημερινή λειτουργία της 

επιχείρησης με στόχο την επίτευξη βιωσιμότητας.   
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17, 19, 21 ΚΑΙ 24 ΜΑΪΟΥ  2021 

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

 

To πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως πρόγραμμα ζωτικής 

σημασίας, επιχορηγείται εξολοκλήρου από την ΑνΑΔ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε 

οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 

Κος. Αλέξανδρος Κωστόπουλος (ΜΒΑ) και Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

   Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί κατάλληλα και αποσταλεί στην ΟΕΒ: 
 

Ονοματεπώνυμο  Θέση Εργασίας  Αρ. Ταυτότητας 
 Αριθμός Κιν. 

Τηλ. 
 

1.  
 

      

 

2.  
 

      

 

3.  
 

      

  

Στοιχεία Επιχείρησης  
 

Όνομα 
Επιχείρησης:  

Αρ. Μητρ. Κοιν. 
Ασφαλίσεων:  

Αρμόδιο Άτομο 

για επικοινωνία:  Email:  

Ταχ. Διεύθυνση 
(Οδός/Αρ):  

Ταχ. 
Κώδικας:  

Ταχ. 
Θυρίδα:  

Ταχ. 
Κώδικας:  Επαρχία:  

Τηλέφωνο:  Φαξ:  

Αριθμός 

Εργοδοτουμένων:  
 

 

Τα πιο πάνω στοιχεία συμμετεχόντων διατηρούνται στο αρχείο της ΟΕΒ, για 7 χρόνια. Με την παρούσα δήλωση επιβεβαιώνουμε 

ότι ο/οι πιο πάνω συμμετέχοντας/ες είναι εργοδοτούμενος/οι στην επιχείρηση, έχουν ενημερωθεί και συμφωνούν με την 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (ονοματεπώνυμο, θέση εργασίας, ταυτότητα και Αρ. Κινητού) για τους 

σκοπούς της ΑνΑΔ.  
 

…………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένου προσώπου 
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