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RISK MANAGEMENT 
Επιχορηγημένο Σεμινάριο 

"Επιχειρείν" θα πει παίρνουμε ρίσκα. Κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει συνέχεια κινδύνους. 

Για να παραμείνει βιώσιμη και να μπορεί να αντεπεξέρχεται σε σοβαρά προβλήματα, θα 

πρέπει να έχει τους μηχανισμούς για: 

 αποτίμηση κινδύνων (ανάλυση, προσδιορισμός, περιγραφή, εκτίμηση) 

 αξιολόγηση κινδύνων 

 αναφορά κινδύνων, απειλές και ευκαιρίες 

 λήψη αποφάσεων 

 θεραπεία κινδύνου 

 παρακολούθηση 

Η επιτυχημένη διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου μας δίνει στοιχεία και 

πληροφορίες που επηρεάζουν καθοριστικά τόσο τις στρατηγικές αποφάσεις που 

λαμβάνονται όσο και την ανάκαμψη, βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα μιας 

επιχείρησης. Άλλα οφέλη που προκύπτουν από την σωστή διαχείριση κινδύνων είναι 

ανάμεσα σε άλλα: η μείωση του κόστους του κεφαλαίου, πιο ακριβείς χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, βελτιωμένη αντίληψη της οργάνωσης, 
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καλύτερη παρουσία στην αγορά και, στην περίπτωση των δημόσιων οργανισμών παροχής 

υπηρεσιών, ενισχυμένη πολιτική και υποστήριξη της κοινωνίας.Το πρόγραμμα βασίζεται 

στο πρότυπο ISO 31000 – Risk Management καθώς και σε μελέτες περίπτωσης για 

καλύτερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων από τη σωστή διαχείριση κινδύνων και των 

καταστροφικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από την μη συστηματική 

διαχείριση τους. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 

Κος. Λούης Μ. Λοΐζου ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της CBA - Conquest Business 

Advisors. Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής και συμβουλευτικής του σταδιοδρομίας, 

τόσο σε τοπικό περιβάλλον όσο και σε διεθνές επίπεδο, ο κ. Λοΐζου έχει ασχοληθεί και έχει 

αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν ένα ευρύ φάσμα τομέων της 

οικονομίας και ένα πολύ ευρύ φάσμα οργανισμών: μικρές, μεγάλες, ιδιωτικές, κρατικές και 

οι ημι-κρατικούς οργανισμούς. Έχει συμμετάσχει / διευθύνει μεγάλο αριθμό επιτυχημένων 

μελετών / συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων έργων που σχετίζονται με 

χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και συγχρηματοδοτούμενα έργα. Άλλοι τομείς εξειδίκευσης 

περιλαμβάνουν την ανάπτυξη επιχειρήσεων, την παραγωγικότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, 

υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την οργανωτική ανάπτυξη, την ποιότητα, το 

περιβάλλον, εταιρική κοινωνική ευθύνη, εταιρική διακυβέρνηση, τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, τις στρατηγικές ανάπτυξης κοκ. Ο κ. Λοΐζου ετοίμασε και παρουσίασε σε διεθνές 

επίπεδο σεμινάρια για τα πιο πάνω θέματα. Έχει επίσης παρουσιάσει διαλέξεις σε 

Ινστιτούτα Ανάπτυξης Διευθυντών και Πανεπιστήμια και έχει δημοσιεύσει μια σειρά 

άρθρων. 

Διετέλεσε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνολογία και τη Βιομηχανία και 

υπηρέτησε ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και 

την NCU για την αξιολόγηση των κοινοτικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 

προτάσεις - LDV. Κατέχει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Mηχανικού από 

το ΕΤΕΚ, είναι εγκεκριμένος για την προσφορά υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης 

(ΕΞΥΠΠ) από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης και Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Εγκεκριμένων Συμβούλων Κύπρου καθώς και μέλος της ICMCI. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Συναντήσεις: Τετάρτες 3-6:30μμ από 1 μέχρι 22 Φεβρουαρίου 

Αρχική τιμή: 300 ευρώ + ΦΠΑ 

Κόστος για δικαιούχους επιχορήγησης: 62 + ΦΠΑ στην αρχική τιμή 

Τόπος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτιση TC Square Ltd, λεωφόρος Νίκης 20, Λ/σια 

Πληροφορίες/Εγγραφές: 22760029, info@tcsquare.com.cy 


