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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

17 , 19, 24 & 26 Νοεμβρίου 20
Μέσω Τηλεκπαίδευσης
Ώρες Διεξαγωγής: 09:00 - 12:45
Το
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
περιλαμβάνει ιδρυματική κατάρτιση
διάρκειας 14 ωρών και υποχρεωτική
ενδοεπιχειρησιακή
κατάρτιση
διάρκειας 4 ωρών.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης επιδιώκει να παρουσιάσει έναν
ολιστικό
τρόπο
επαναδημιουργίας
της
επιχειρηματικής
στρατηγικής, με σκοπό να δημιουργεί προστιθέμενη αξία, τόσο για
την επιχείρηση όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Ιδιαίτερα
σήμερα, οι πρωτόγνωρες συνθήκες που όλοι βιώνουμε, λόγω της
πανδημίας, λόγω του ιού (COVID-19), απαιτούν διεύρυνση των
συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να υπάρξει
μετατόπιση από το παραδοσιακό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης,
προς ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τρόπο κοινωνικά και
περιβαλλοντικά υπεύθυνο.
Η κλιματική αλλαγή, οι κοινωνικές ανισότητες, η διαφθορά είναι
όλα παγκόσμιες προκλήσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα
των επιχειρήσεων και των ανθρώπινων κοινωνιών. Στην περίοδο
μετά την πανδημία, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να προσαρμοστούν
σε ένα νέο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ενώ η
υπευθυνότητά θα τεθεί στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας σε όλο
το εύρος δράσεων από την επίδειξη αλληλεγγύης, έως την
χρηματοδότηση και τις επενδύσεις.
Για το σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες θα κληθούν μέσω
διαδραστικής εκπαίδευσης, να αναγνωρίσουν το πλαίσιο
Υπευθυνότητας εντός του οποίου θα πρέπει οι επιχειρήσεις τους να
λειτουργούν και τους τρόπους που η Διακυβέρνηση μπορεί να
υποστηρίξει την αναδόμηση της στρατηγικής. Μέσω μελετών
περίπτωσης (case studies) θα ανακαλύψουν πως η Καινοτομία
μπορεί να συμβάλει προς την ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης,
ενώ μέσω βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας με τη χρήση υλικών
(τελικών προϊόντων) θα κατανοήσουν την αξία της Συνεργασίας.

• Ο εξελισσόμενος ρόλος των
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επιχειρήσεων στην κοινωνία τις
τελευταίες δεκαετίες
Η εταιρική λειτουργία εντός πλαισίου
Υπευθυνότητας
Πρακτική Άσκηση: Αναγνώριση
διασυνδέσεων των βασικών Αρχών
Υπευθυνότητας και των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης με τους εταιρικούς
στόχους και τις εταιρικές λειτουργίες
Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ως στοιχεία
Εταιρικής ανάπτυξης και βελτίωσης
Η ΕΚΕ ως στρατηγική επιλογή
προδραστικής αντιμετώπισης κρίσεων
Πως η Καινοτομία μπορεί να συμβάλει
προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης
Ανάπτυξης
Αλλάζοντας την επιχειρηματική
προσέγγιση και τη διοικητική πρακτική
(From business-as-usual to business
unusual)
Η οικονομική αξία ως είδος κοινωνικής
αξίας: Η προσέγγιση της Εταιρικής
Κοινωνικής Απόδοσης
Η λογοδοσία ως εργαλείο παρουσίασης
της επιχειρηματικής επίδρασης

• Μελέτες Περιπτώσεων υιοθέτησης
στρατηγικής προσέγγισης
βιωσιμότητας
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• Ερμηνεύουν τον εξελισσόμενο ρόλο των επιχειρήσεων στην κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και τους
τρόπους ουσιαστικής ενσωμάτωσης του πλαισίου Υπευθυνότητας στην καθημερινή τους λειτουργία.
• Αναγνωρίσουν το πλαίσιο υπευθυνότητας και διακυβέρνησης, τους τρόπους διαχείρισής τους εντός των
οποίων θα πρέπει να ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
• Εντοπίσουν τους δικούς τους συμ-μετόχους, καθώς και τους τρόπους που οι συμ-μέτοχοι μπορούν μέσω
συνεργασιών να ενσωματωθούν στη στρατηγική Υπευθυνότητας με στόχο την καλύτερη διαχείριση των
προκλήσεων της αγοράς και την προδραστική διαχείριση κινδύνων πριν αυτοί μετατραπούν σε κρίσεις.
• Προσδιορίσουν τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες και τους κινδύνους που
επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και πως μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες για την
ενσωμάτωση της βιωσιμότητας μέσα στην βασική επιχειρηματική στρατηγική.
• Αναλύουν τις αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από την ενσωμάτωση των θεμάτων βιωσιμότητας και
ευθύνης στην βασική στρατηγική, τις λειτουργίες και τα μεγέθη μιας επιχείρησης.
• Αξιολογούν και να υιοθετούν νέα υπεύθυνα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, ως προϋπόθεση
ανάδειξης ενός υπεύθυνου οργανισμού, καθώς και για τους τρόπους που αυτά δημιουργούνται,
εφαρμόζονται αλλά και διατηρούνται.
• Αισθανθούν πως η ανάδειξη του υπεύθυνου τρόπου λειτουργίας της εταιρείας τους θα πρέπει να συνδέεται
με την Εταιρική Διακυβέρνηση, καθώς και με την υιοθέτηση υπεύθυνων και βιώσιμων επιχειρηματικών
μοντέλων και να μην περιορίζεται στην προσέγγιση φιλανθρωπιών και χορηγιών.
• Αναπτύξουν τη δική τους προσέγγιση αναφορικά με τον ρόλο των επιχειρήσεων στην κοινωνία ως ηγέτες
σε έναν κόσμο συνεχώς αυξανόμενων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων και της ενδεχόμενης
συμβολής τους στην αντιμετώπιση των πιο οξείων προβλημάτων του κόσμου.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
O Αλέξανδρος Κωστόπουλος είναι ειδικός εμπειρογνώμων και εκπαιδευτής θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με μακρά θητεία στο CSR HELLAS και Global Compact Network Hellas, κατέχοντας τη
θέση του Υπεύθυνου Ανάπτυξης, ενώ από το 2019 είναι Μέλος ΔΣ του CSR Europe - του μεγαλύτερου επιχειρηματικού
φορέα για την ΕΚΕ, μέσω ενός δικτύου 40+ εθνικών εταίρων και περισσότερων από 10.000 επιχειρήσεων από όλη την
Ευρώπη. Έχει σπουδές στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων (BA) με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις πολυεθνικές
επιχειρήσεις (MBA).
Η επαγγελματική του ενασχόληση με τη διαχείριση της επιχειρηματικής βιωσιμότητας και υπευθυνότητας ξεκινά το
2000 και μέχρι σήμερα έχει συμβάλει στην υλοποίηση πλήθους έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο.
Από το 2008, συνεργάζεται στενά με το UN Global Compact για την προώθηση και ενσωμάτωση των 10 Αρχών του
στη στρατηγική και λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά και των ενδιαφερόμενων μερών τους. Το 2015, διετέλεσε μέλος
της ομάδας προετοιμασίας του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ, ενώ από την ίδια χρονιά
συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία της ΕΕ για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που
οδήγησε στην έκδοση σχετικής Οδηγίας και έκτοτε υποστηρίζει τις διαδικασίες ομαλής προσαρμογής των
επιχειρήσεων. Το 2018, επιλέχθηκε από το CSR Europe ως μέλος πενταμελούς ομάδας μεντόρων Βιώσιμης
2Ανάπτυξης με στόχο την υποστήριξη ευρωπαϊκών επιχειρηματικών φορέων στη συμβολή τους για επίτευξη των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Παράλληλα αναπτύσσει εκπαιδευτικό και συγγραφικό έργο για πλήθος θεμάτων
βιωσιμότητας.
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντικά και επιστημονικά
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.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
Μέλη της ΟΕΒ και του CSR Cyprus.

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.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί κατάλληλα και αποσταλεί στην ΟΕΒ:
Ονοματεπώνυμο

Θέση Εργασίας

Αρ. Ταυτότητας

1.
2.
3.

* Προαιρετικό: Θα αξιοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Στοιχεία Επιχείρησης
Όνομα
Επιχείρησης:

Αρ. Μητρ. Κοιν.
Ασφαλίσεων:

Αρμόδιο Άτομο
για επικοινωνία:
Ταχ. Διεύθυνση
(Οδός/Αρ):
Ταχ.
Θυρίδα:
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Τηλέφωνο:

Email:
Ταχ.
Κώδικας:
Ταχ.
Κώδικας:
Φαξ:

Επαρχία:
Αριθμός
Εργοδοτουμένων:
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