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Προτεινόμενη διάρκεια:
Μία ημέρα - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
Στελέχη διαχείρισης κινδύνων 

Το σεμινάριο
Οι αλλαγές, οι κίνδυνοι και η αβεβαιότητα αποτελούν
βασικά χαρακτηριστικά της νέας παγκόσμιας
οικονομίας. Η προστασία του ονόματος μιας
επιχείρησης είναι σημαντική για τη μακροχρόνια
επιτυχία της, εντούτοις πολλές εταιρείες δεν έχουν
σαφή εικόνα του βαθμού αποτελεσματικότητας της
διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με τη
λειτουργία τους. Η υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης
κινδύνων για τους σύγχρονους οργανισμούς αποτελεί
μονόδρομο για την επιτυχία. Βασικός σκοπός του
προγράμματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών
της διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου και 
η διεύρυνση των γνώσεων για όλους τους σημαντικούς
εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Παράλληλα, 
η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
της επιχείρησης να αναγνωρίσει, να αξιολογήσει,
να επικοινωνήσει και να διαχειριστεί το σύνολο 
των κινδύνων της, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο 
και με σύγχρονα εργαλεία.  

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο στηρίζεται σε μια ισορροπημένη χρήση
θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.
Βασικό στοιχείο θα αποτελέσει η δοκιμασμένη
μεθοδολογία της KPMG «ERM». Παράλληλα θα
μεταφερθεί η πρακτική εμπειρία της KPMG από την
εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό.  Επίσης, θα γίνει χρήση
ενδεικτικών παραδειγμάτων (case studies) τα οποία 
θα επεξεργαστούν οι συμμετέχοντες ώστε να γίνει
εξοικείωση με τις έννοιες και να εξαχθούν χρήσιμα
συμπεράσματα.  Στο πλαίσιο αυτό, θα διεξαχθεί μια
προσομοίωση αναγνώρισης και αξιολόγησης
επιχειρηματικών κινδύνων (ERM role playing exercise)
στην οποία οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν συγκεκρι -
μέ νους ρόλους (Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού
Διευθυντή, Διευθυντή Προμηθειών κ.α.).  
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Εισαγωγή στο σύστημα πωλήσεων της Sandler :
• Επεξήγηση των βασικών εννοιών διαχείρισης κινδύνων
• Περιγραφή του ισχύοντος θεσμικού και εποπτικού

πλαισίου διαχείρισης κινδύνων
• Παρουσίαση της μεθοδολογίας της KPMG «Enterprise

Risk Management (ERM)»
▫ Προσδιορισμός κινδύνων και ελέγχων - Αναγνώριση

των κινδύνων σε όλες τις διευθύνσεις ή τις
λειτουργίες μιας εταιρείας, βαθμολόγηση βάσει της
πιθανότητας εμφάνισής τους και τις επιπτώσεις που
θα προκαλέσουν αν συμβούν, προσδιορισμός των
σημαντικότερων κινδύνων και της ποιότητας των
στρατηγικών αντιμετώπισής τους και των μηχανισμών
ελέγχου

▫ Παρακολούθηση και αναφορά των κινδύνων
▫ Έλεγχος διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων

• Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ERM, είτε
μεμονωμένων θεμάτων (π.χ. εργαλεία, υποδείγματα
εγγράφων, λίστες ελέγχου) ενός προγράμματος ERM για
τη σταδιακή ανάπτυξή του

• Παρουσίαση ενός σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη
ισχυρών και αποτελεσματικών διαδικασιών ή / και
συστημάτων διαχείρισης κινδύνων για την ενσωμάτωση
του ERM στην επιχείρηση και τη σύνδεσή του με την
επιχειρηματική στρατηγική
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