ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Δήλωση Συμμετοχής στο Σεμινάριο
Θέμα: «Ηθική, Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και Βιωσιμότητα»
Ημερομηνία : Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017
Ώρες διεξαγωγής: 08:00 μέχρι 12:30
Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου: Ξενοδοχείο Europa, Λευκωσία, Τηλ: 22 692692
Γλώσσα παρουσίασης σεμιναρίου: Ελληνικά
Βαθμοί CPE (Continuous Professional Education): 4 CPEs
Εκπαιδευτής: Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς (PhD, MSc, BSc)
Δήλωση Συμμετοχής:
Ονοματεπώνυμο
Αρ. Μέλους
__________________________________________________________________________________
Εταιρεία/Οργανισμός
__________________________________________________________________________________
Διεύθυνση
__________________________________________________________________________________
Αρ. σταθερού τηλεφώνου
Αρ. κινητού τηλεφώνου
Αρ. Φαξ
__________________________________________________________________________________
E-mail
__________________________________________________________________________________
Δίδακτρα* Παρακαλώ σημειώστε √ στο κατάλληλο κουτί:
Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μέλος):
€60 + ΦΠΑ = €71,40 (μέχρι 26/10/2017)
Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μη μέλος): €85 + ΦΠΑ =€101,15 (μέχρι 26/10/2017)
Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μέλος):

€90 + ΦΠΑ = €107,10 (από 27/10/2017)

Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μη μέλος): €110 + ΦΠΑ = €130,90 (από 27/10/2017)
Η πληρωμή μπορεί να γίνει την ημέρα του σεμιναρίου με επιταγή στο όνομα «Σύνδεσμος Εσωτερικών
Ελεγκτών Κύπρου» και την ταυτόχρονη έκδοση τιμολογίου/απόδειξης από τον Σύνδεσμο.
Οι συμμετέχοντες που θα επιλέξουν να επωφεληθούν από το early bird θα πρέπει να διευθετήσουν τη
πληρωμή των διδάκτρων το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 με κατάθεση στο
λογαριασμό του Συνδέσμου στη Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας, αρ. λογαριασμού 2008467-3 ή άλλως
πως.
Για δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το παρόν έντυπο, και το
αποστείλετε με φαξ στο 22 68 08 69 ή ηλεκτρονικά στο contact@iiacyprus.org.cy.
*Θα παραχωρείται έκπτωση 10% επί του συνολικού πληρωτέου ποσού σε περιπτώσεις όπου 3 και πλέον
άτομα δηλώσουν συμμετοχή από την ίδια εταιρεία (ή συγκρότημα εταιρειών) ή οργανισμό.
Τηλ. Επικοινωνίας: 22-680868, Φαξ: 22-680869
Ιστοσελίδα: www.iiacyprus.org.cy
Ταχ. Θυρίδα 26826
1648 Λευκωσία
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Seminar Participation Application
Subject: «Ethics, Responsible Entrepreneurship and Sustainability»
Date: Thursday, 2 November 2017
Time: 08:00 to 12:30
Venue: Europa Hotel, Nicosia, Tel: 22 692692
Language: Greek
CPE Points (Continuous Professional Education): 4 CPEs
Instructor: Dr. Alexandros Antonaras (Phd, MSc, BSc)
Participation Declaration:
Full Name
Member No.
__________________________________________________________________________________
Company/Organization
__________________________________________________________________________________
Address
__________________________________________________________________________________
Telephone No.
Mobile Telephone No.
Fax No.
__________________________________________________________________________________
E-mail
__________________________________________________________________________________
Tuition Fees* Please tick √ in the right box:
Fees per participant (member):
€60 + VAT = €71,40 (until 26/10/2017)
Fees per participant (non-member): €85 + VAT = €101,15 (until 26/10/2017)
Fees per participant (member):

€90 + VAT = €107,10 (from 27/10/2017)

Fees per participant (non-member): €110 + VAT = €130,90

(from 27/10/2017)

Payment of the tuition fees may be effected on the seminar day by cheque issued to the «Cyprus
Institute of Internal Auditors». Simultaneously, corresponding invoices / receipts will be issued by
the Institute.
Participants who wish to earn the early bird discounted participation fees, must arrange payment of
the fees to be made the latest by the 26th of October 2017 through deposit in the Institute Account
Number 2008467-3 at the Periferiaki Coop Nicosia, or otherwise.
Participants are requested to complete the present application form and send to the Institute either by
fax 22 68 08 69 or by email contact@iiacyprus.org.cy.
*Discount of 10% on the total payable amount will be granted in cases where 3 or more persons from
the same company (or group of companies) participate in this seminar.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ETHICS, RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP & SUSTAINABILITY
(ΗΘΙΚΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:00 - 08:30

-

Προσέλευση / Εγγραφή

08:30 - 08:45

-

Εισαγωγή

08:45 - 09:30

-

Ο Ορισμός της Επιχειρηματικής
Επιχειρηματικότητας

09:30 - 10:15

-

Βιωσιμότητα και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

10:15 - 10:30

-

Coffee Break

10:30 – 11:15

-

Η σημασία της Ανάλυσης Ουσιαστικότητας (materiality analysis)

11:15 – 12:00

-

Μελέτη περίπτωσης

12:00 – 12:30

-

Βιωσιμότητα και ο ρόλος του Εσωτερικού Ελεγκτή

Ηθικής

και

της

Υπεύθυνης

ΣΤΟΧΟΙ
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να:
i. Να ενδιατρίψουν περισσότερο στις έννοιες της ηθικής, της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της
βιωσιμότητας.
ii.
Αντιληφθούν τη σημασία των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
iii. Γνωρίσουν τη σημασία της ανάλυσης ουσιαστικότητας ως εργαλείο για την υπεύθυνη
επιχειρηματικότητα
iv. Να αντιληφθούν τον ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή σε σχέση με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα
και τη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη τμημάτων εσωτερικού ελέγχου ή/και κανονιστικής
συμμόρφωσης που επιθυμούν να ενδιατρίψουν περισσότερο στη σημασία της επιχειρηματικής ηθικής, της
κοινωνικής υπευθυνότητας και της βιωσιμότητας σε σχέση με τον ρόλο και τα καθήκοντά τους. Επίσης,
μπορούν να το παρακολουθήσουν στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται στους τομείς της διοίκησης
ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις
τους στις σχετικές έννοιες.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω διάλεξης, συζήτησης και μελέτης περίπτωσης με τη μέθοδο της κατά
πρόσωπο εκπαίδευσης. Θα χρησιμοποιηθεί παρουσίαση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (power point
presentation).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ο Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών (PhD) στη Βελτίωση
Ποιότητας & Διεργασιών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στη Διαχείριση Ποιότητας από το
Cranfield University. Έχει σπουδάσει Μαθηματικά, Στατιστική και Management (BSc) στο Brunel
University. Εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως Διευθυντής Ιδρυματικής Αρίστευσης και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Είναι πιστοποιημένος αξιολογητής του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM
Excellence Model) και πιστοποιημένος διαχειριστής έργων (Project Management Professional) από το
Project Management Institute (PMI). Είναι ο Πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού επιχειρηματικού δικτύου
CSR Cyprus (Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), ενώ κατά το παρελθόν διατέλεσε
μέλος του Δ.Σ. του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας και του Κυπριακού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής
Ηθικής.
Διαθέτει σημαντική διδακτική εμπειρία και έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει πληθώρα άρθρων σε διεθνή
συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τους τομείς της
επιχειρηματικότητας, βελτίωσης ποιότητας, επιχειρηματικής αρίστευσης, βιώσιμης ανάπτυξης, Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης και επιχειρηματικής ηθικής
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