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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 
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ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Τα τελευταία χρόνια, γίνεται μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα όρια της 

ευθύνης των επιχειρήσεων έναντι των προμηθευτών τους. 

Παράλληλα είναι γεγονός πως κάθε επιχείρηση είναι ένας κρίκος 

μίας διευρυμένης προμηθευτικής αλυσίδας μεγαλύτερων εταιρειών. 

Στην Κύπρο πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι ΜμΕ αποτελούν μέρος 

της εφοδιαστικής αλυσίδας άλλων επιχειρήσεων εντός και εκτός 

των κυπριακών συνόρων.  

Με την ανάθεση ενδιάμεσων παραγωγικών σταδίων σε 

εξωτερικούς συνεργάτες, οι εταιρείες συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες 

με ιδιαίτερα δύσκολες σε διαχείριση, όπως και επικίνδυνες για 

πρόκληση βλαβών στη φήμη τους καταστάσεις, προερχόμενες 

από μέλη των εφοδιαστικών τους αλυσίδων.   

Προς την κατεύθυνση της πρόληψης, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν 

να εφαρμόσουν στρατηγική υπεύθυνης διαχείρισης της 

εφοδιαστικής τους αλυσίδας, υιοθετώντας διεθνώς αποδεκτές 

κατευθυντήριες οδηγίες και πρακτικές.  

Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος του παρόντος προγράμματος, 

δηλαδή να υποστηρίξει  ουσιαστικό τους συμμετέχοντες, σχετικά με 

την διοικητική προσέγγιση που θα πρέπει να ενσωματώσουν 

προκειμένου να μπορούν να διαχειριστούν τις εφοδιαστικές τους 

αλυσίδες με υπεύθυνο τρόπο προς διασφάλιση της βιωσιμότητας.  

Οι συμμετέχοντες θα εξοπλιστούν με εργαλεία και προσεγγίσεις, 

προκειμένου να μπορούν να διαχειριστούν την εφοδιαστική τους 

αλυσίδα υπεύθυνα και αποτελεσματικά. Επίσης οι επιχειρήσεις που 

αποτελούν μέρος εφοδιαστικών αλυσίδων θα εξοπλιστούν με 

γνώσεις σχετικά με τους τρόπους που μπορούν να 

προσαρμοστούν στις επερχόμενες εξελίξεις και να συνεχίσουν να 

αποτελούν επιλέξιμους προμηθευτές υφιστάμενων πελατών τους.  

 

 

3 – 4 Νοεμβρίου 2021  

 

Ξενοδοχείο Semeli  - Λευκωσία  
 

Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 – 16:45  

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

περιλαμβάνει ιδρυματική κατάρτιση 

διάρκειας 14 ωρών και υποχρεωτική 

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση 

διάρκειας 4 ωρών. 
 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    

 

• Ο Μεταβαλλόμενος κόσμος μας και η 

εξέλιξη της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης (ΕΚΕ)  

Η σημασία της ΕΚΕ στις μέρες μας 

• Από την ΕΚΕ στη διαμοιραζόμενη αξία  

• Επιχειρηματική Ηθική: Από τη 

φιλοσοφική προσέγγιση στο  

ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο  

• Ο ρόλος του επιχειρείν στη βιώσιμη 

ανάπτυξη  

• Ανάγκη για μετασχηματισμό των 

προμηθευτικών αλυσίδων 

• Επιχειρηματική βελτίωση εφοδιαστικής 

αλυσίδας και ο ρόλος των ΜμΕ 

Ανάλυση μελέτης περίπτωσης σχετικά 

με την προσέγγιση διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Ανάπτυξη στρατηγικής προσέγγισης 

κοινωνικής υπευθυνότητας    

• Στρατηγικές βελτίωσης ανθρώπινου  

δυναμικού και συμβολή του στη 

βιώσιμη ανάπτυξη 

• Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

μέσω διαχείρισης του  

περιβαλλοντικού αποτυπώματος  

Μελέτη Περίπτωσης: Υπεύθυνη 

Διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων 

• Εργαλεία για την υπεύθυνη διαχείριση 

εφοδιαστικών αλυσίδων – από τη 

θεωρία στην πράξη  
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 03 – 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 

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

• Κατανοήσουν τον εξελισσόμενο ρόλο της επιχειρηματικής υπευθυνότητας για διασφάλιση βιωσιμότητας 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και να αντιληφθούν γιατί η βιωσιμότητα είναι πλέον κυρίαρχο ρεύμα. 

• Αναγνωρίζουν τους κινδύνους που αναδύονται σε περίπτωση αδράνειας ανάληψης δράσης, όσο και τις 

ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω της προδραστικής διαχείρισης. 

• Γνωρίζουν πως η ενσωμάτωση παραμέτρων επιχειρηματικής υπευθυνότητας μπορεί να λειτουργήσει 

υποστηρικτικά προς τους βασικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και στόχους, μειώνοντας τους κινδύνους που 

συνδέονται με τους πελάτες και συνεργάτες εντός των αλυσίδων αξίας.  

• Προσδιορίσουν τις δικές τους περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις στο πλαίσιο της 

δραστηριότητας τους, καθώς και να αντιληφθούν εκείνες των προμηθευτών τους 

• Κατανοήσουν  τις αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από την ενσωμάτωση των θεμάτων βιωσιμότητας και 

ευθύνης στην βασική στρατηγική, τις λειτουργίες και τα μεγέθη μιας επιχείρησης. 

• Εξοπλιστούν με επιχειρήματα σχετικά με την αναγκαιότητα υιοθέτησης νέων υπεύθυνων και βιώσιμων 

επιχειρηματικών μοντέλων, ως προϋπόθεση ανάδειξης του πλαισίου επιχειρηματικής υπευθυνότητας. 

• Αξιολογούν πως η ανάδειξη του υπεύθυνου τρόπου λειτουργίας θα πρέπει να αποτελεί μία ολιστική 

προσέγγιση συνδεόμενη με το μοντέλο διακυβέρνησης και με το βασικό παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία με 

τρόπο που να προκύπτει άμεση διασύνδεση της βιωσιμότητας με την κουλτούρα και εικόνα της επιχείρησης.  

• Αναπτύξουν τη δική τους προσέγγιση διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από την επανεξέταση 

του συνολικού τρόπου λειτουργίας και δημιουργίας αξίας. 

• Προετοιμαστούν καλύτερα σχετικά με τις επερχόμενες κανονιστικές αλλαγές ως προς τη διαχείριση της 

εταιρικής υπευθυνότητας και τελικά να βελτιώσουν το επίπεδο ωριμότητάς τους μέσω της κατανόησης του 

τρόπου διασύνδεσης των σχετικών θεμάτων με την παραδοσιακή επιχειρηματική προσέγγιση που βασίζεται 

αποκλειστικά στα οικονομικά αποτελέσματα. 
 

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 διευθυντικά 

επιστημονικά στελέχη επιχειρήσεων και 

οργανισμών με τομείς ενασχόλησης όπως οι 

προμήθειες και τα logistics, η επιχειρηματική 

ανάπτυξη, η διαχείριση επενδυτών, η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη και γενικά σε 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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03 – 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

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)   
 

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 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) ΚΥΠΡΟΥ 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΟΕΒ 
Τμήμα Μελετών, Κατάρτισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Παρακαλούμε σημειώστε τα κίνητρα συμμετοχής σας στο πρόγραμμα:    
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