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Risk Management Workshop for Business Professionals 

Εργαστήριο εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων στο Risk 

Management  

Αθήνα, Crowne Plaza Hotel, 17 & 18/12/2019, 9:30-15:00 

Η Human Asset, με εμπειρία 19 ετών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων διοργανώνει στις 17 & 

18/12/2019 στην Αθήνα (Crowne Plaza) το πρακτικό και καινοτόμο πρόγραμμα Project Risk 

Management (Εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων στο Risk Management) με τη δυνατότητα 

(προαιρετικά) την συνέχιση της εκπαίδευσης  για την απόκτηση της διεθνούς πιστοποίησης 

Risk Management Professional του PMI (www.PMI.org). 

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες και την αποτελεσματικότητα 

των στελεχών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, ώστε να σχεδιάζουν και να 

υλοποιούν αποτελεσματικά την φιλοσοφία και τις αρχές του Risk Management στους 

οργανισμούς/επιχειρήσεις όπου εργάζονται, αξιοποιώντας όλα τα τελευταία εργαλεία, 

τεχνικές και καλές πρακτικές. Το Risk Management αποτελεί διεθνώς βασικό κριτήριο 

επιτυχίας πολλών projects και συχνά στοιχείο επιλεξιμότητας (Πιστοποίηση Επάρκειας 

Διαχείρισης) για εγχώρια, διεθνή και ευρωπαϊκά έργα. 

Σε ποιους απευθύνεται 
 

• Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των πεδίων 

• Σε ελεύθερους επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων 

• Σε Διευθυντικά στελέχη  

και γενικά, σε όσους σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα και προγράμματα σε οποιοδήποτε 

επαγγελματικό πεδίο. 

Απαιτούμενη Εμπειρία 
 

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για στελέχη χωρίς ή με μέτρια εμπειρία σε έργα. (Μέτρια 

νοείται η εμπειρία άνω του ενός έτους ή των 100 ωρών περίπου. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι με καθόλου εμπειρία σε έργα, θα λάβουν προπαρασκευαστική εκπαίδευση 

μέσω e-learning διάρκειας 2 ωρών, χωρίς επιπλέον χρέωση) 

 

 

http://www.pmi.org/
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Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

• Αποδείξουν τις ικανότητές τους σε σχεδιασμό, εκτέλεση και παρακολούθηση ρίσκων 

κατά PMI.  

• Εφαρμόζουν στην πράξη τις βασικές αρχές του Risk Management σε έργα και  
ενδοεταιρικά 

• Χρησιμοποιούν τις διαδικασίες που περιλαμβάνει κάθε γνωστική περιοχή διαχείρισης 
ρίσκων (Risk Management Plan, Identify Risks, Qualitative & Quantitative Risk Analysis, 
Risk Responses, Control Risks, Stakeholders-HR-Communication Management) 

• Εφαρμόζουν με άνεση και στην πράξη, μια ποικιλία από σύγχρονα και διαδραστικά 
εργαλεία και τεχνικές για την ολοκλήρωση των παραπάνω διεργασιών. 

• Συντάσσουν ένα Σχέδιο Αντιμετώπισης Ρίσκων (Risk Management Plan) 

• Αναγνωρίζουν τα ρίσκα σε ένα έργο/παρεχόμενη υπηρεσία (Identify Risks) και να τα 

αναλύουν κυρίως ποιοτικά αλλά και ποσοτικά (Qualitative-Quantitative Analysis) 

• Επιλέγουν την κατάλληλη στρατηγική αντιμετώπισης των ρίσκων και να ελέγχουν την 

εξέλιξη των ρίσκων με την εκκίνηση του έργου/παρεχόμενης υπηρεσίας 

• Εκτιμούν και να διαχειρίζονται τους πιθανούς αλλά και απρόβλεπτους κινδύνους σε 

τομείς όπως Stakeholders-HR-Communication-Schedule κ.α.  

• Διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (αδιαφορία, 

αμφισβήτηση, ανομοιογενή επίπεδα γνώσεων / δεξιοτήτων κα) 

Η πιστοποίηση (Προαιρετικά) 
 

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό 

επιτυχούς ολοκλήρωσης από τη Human Asset. 

Επιπρόσθετα όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν, μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία 

πιστοποίησης για την απόκτηση της διεθνούς πιστοποίησης Risk Management Professional 

από το φορέα PMI των ΗΠΑ (www.PMI.org), με μικρό κόστος και με την καθοδήγηση του 

εκπαιδευτή, μέσα σε διάστημα περίπου 2 μηνών από τη λήξη του προγράμματος. 

 

 
 

 

http://www.pmi.org/
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Ο Εκπαιδευτής 
 

Ο Θανάσης Φουρτούνας είναι Εισηγητής σεμιναρίων  της Human Asset 

και Επιχειρήσεων με διδακτική εμπειρία άνω των 6.000 ωρών στον 

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, Ευρώπη και Μέση Ανατολή. 

• Πτυχιούχος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων 

• Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Διοίκηση Επιχειρήσεων 

• MSc στην Επιχειρησιακή Οργάνωση, Διακλαδική Σχολή Πολέμου  

• MΑ στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

• PMP® Certified Project Management Professional, USA 

• RMP® Certified Risk Management Professional, USA 

• Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από τον ΕΟΠΠΕΠ 

• Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Κολλεγίων από το Υπουργείο Παιδείας 

• Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από την ΕΚΔΔΑ 

• Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από το NATO 

Ο κ. Φουρτούνας έχει εκτεταμένη εμπειρία σε εξειδικευμένα workshops σε συνεργασία με 

μεγάλους οργανισμούς και πολυεθνικές (Coffee Island, Embryolab, ZeusRFID,, J&P AVAX SA, 

IBM, ΕΕ/JRC (Ispra), Goldair Handling, Meducation, ΠΚΕΕΥΕ, United Nations, Διεθνής 

Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, Leuthard Baumanagement AG, MTN Cyprus, G4S, 

Cubitech SA, Aktor S.A. TAP Project, GE Healthcare, University of Sheffield, Ελληνικά Πετρέλαια, 

ΝΑΤΟ, Kuwait Petroleum Corporation κα), Τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα ) αλλά 

και φορείς Δημοσίου (Υπ. Οικονομικών, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 

Υπουργείο Άμυνας, Υπουργείο Εσωτερικών κα).  

 

Πλήρες CV Εισηγητή: https://gr.linkedin.com/in/athanasiosfourtounas  

https://gr.linkedin.com/in/athanasiosfourtounas
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Ανάλυση και Σύντομη Παρουσίαση των ενοτήτων 
Θεματολογία Διήμερου Εργαστηρίου 

1η ημέρα 17 Δεκεμβρίου2019  

 

Ενότητα 1: Εισαγωγή, Γενικές έννοιες,  Αναγνώριση & Διαχείριση Εμπλεκομένων Μερών  και Διαδικασία 

Σύνταξης Σχεδίου Διαχείρισης Ρίσκων (Plan Risk Management) 

 

• Γενικά περί Έργων (Project) και το Τρίγωνο Έργου 

• Ορισμοί Διαχείρισης Ρίσκων (Απειλές - Ευκαιρίες), τύποι, κατηγορίες και είδη Ρίσκων 

• Διαχείριση εμπλεκομένων μερών (stakeholders) σε έργα και συσχετιζόμενα ρίσκα 

• Δημιουργώντας μια ομάδα διαχείρισης ρίσκων σε ένα έργο. 

• Ανάλυση της διαδικασίας σχεδιασμού Διαχείρισης Ρίσκων 

• Διαδικασία απόφασης σχεδιασμού οργανογράμματος πιθανών Ρίσκων (RBS) 

• Διαδικασία απόφασης σχεδιασμού πίνακα ανάλυσης  Ρίσκων (P.I. Matrix) 

• Διαδικασία και μεθοδολογία σύνταξης ενός σχεδίου διαχείρισης ρίσκων 

• Παρουσίαση και συζήτηση πάνω σε μελέτες περίπτωσης Σχεδίων Διαχείρισης Ρίσκων (Case studies) 

Έναρξη Εργαστηρίου πρακτικής εφαρμογής μέρος 1 (Workshop): 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ένα ενδεικτικό σενάριο έργου, επί του οποίου θα χρησιμοποιήσουν την θεωρεία 

και τα εργαλεία μου διδάχθηκαν στην παραπάνω ενότητα 

 

Ενότητα 2:  Διαδικασία Εντοπισμού Ρίσκων (Identify Risks) 

 

• Δεδομένα, εργαλεία και μέθοδοι εντοπισμού ρίσκων σε έργα/υπηρεσίες 

• Η ανάλυση και ο χειρισμός των υποθέσεων εργασίας, των περιορισμών και των εκτιμήσεων  ως πηγές ρίσκων 

• Ρίσκα συσχετιζόμενα με το τρίγωνο έργου, την οργάνωση επικοινωνιών, τη ποιότητα και την εφαρμογή 
συμβάσεων στο έργο. 

• Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HR), Stakeholders (SHs) και συσχετιζόμενα ρίσκα 

• Ανάπτυξη εργαλείων και τεχνικών όπως Affinity Diagrams, Delphi, Flowcharts, Influence diagrams, Prompt 
lists, Force Field Analysis, SWOT, FMEA κ.α. 

• Μεθοδολογία σύνταξης ενός Μητρώου Εντοπισμένων Ρίσκων  

• Παρουσίαση και συζήτηση πάνω σε μελέτες περίπτωσης Εντοπισμού Ρίσκων (Case studies) 

Συνέχιση Εργαστηρίου πρακτικής εφαρμογής μέρος 2 (Workshop): 

Οι συμμετέχοντες βάσει του αρχικού ενδεικτικού σεναρίου έργου, θα χρησιμοποιήσουν την θεωρία και τα 

εργαλεία που διδάχθηκαν στην παραπάνω ενότητα ώστε να εντοπίσουν πιθανές Απειλές - Ευκαιρίες και να 

συμπληρώσουν το αντίστοιχο «Μητρώο Εντοπισμένων Ρίσκων». 
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2η ημέρα 18 Δεκεμβρίου 2019  

 

Ενότητα 3:  Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Εντοπισμένων Ρίσκων 

 

• Μεθοδολογία χρήσης του Πίνακα Ανάλυσης  Ρίσκων (P.I. Matrix) στη ποιοτική ανάλυση 

• Εκτίμηση πιθανότητας εμφάνισης - αντίκτυπου ρίσκων και υπολογισμός συνολικής βαρύτητας ρίσκου 

• Μέθοδοι απαλοιφής προκαταλήψεων στην ποιοτική ανάλυση ρίσκων 

• Η μέθοδος της Προσδοκώμενης Αξίας (EMV) στην Ποσοτική Ανάλυση Ρίσκων 

• Η Ανάλυση Ευαισθησίας και η διαδικασία υπολογισμού Αποθεμάτων Επείγουσας Ανάγκης σε μονάδες 
χρόνου και χρήματος 

• Η διαδικασία συνδυασμού αποτελεσμάτων της Ποιοτικής και Ποσοτικής ανάλυσης ρίσκων 

• Επίδειξη εργαλείου Ποσοτικής Ανάλυσης Ρίσκων με Monte Carlo και Ανάλυσης Ευαισθησίας 

• Ενημέρωση του Μητρώου Εντοπισμένων Ρίσκων με τα αποτελέσματα της Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανάλυσης  

• Παρουσίαση και συζήτηση πάνω σε μελέτες περίπτωσης Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Ρίσκων (Case 
studies) 
 

Συνέχιση Εργαστηρίου πρακτικής εφαρμογής μέρος 3 (Workshop): 

Οι συμμετέχοντες βάσει του αρχικού ενδεικτικού σεναρίου έργου και του «Μητρώου Εντοπισμένων Ρίσκων», θα 

χρησιμοποιήσουν την θεωρεία και τα εργαλεία μου διδάχθηκαν στην παραπάνω ενότητα ώστε να αναλύσουν 

ποιοτικά τις Απειλές - Ευκαιρίες και να συμπληρώσουν τόσο τον Πίνακα Ανάλυσης Ρίσκων (P.I. Matrix) όσο και το 

αντίστοιχο «Μητρώο Εντοπισμένων Ρίσκων». 

 

Ενότητα 4:  Μεθοδολογία Επιλογής Στρατηγικών Αντιμετώπισης Ρίσκων 

 

• Μεθοδολογία επιλογής ενεργειών αντιμετώπισης Ρίσκων (Ευκαιριών και Απειλών)   

• Κατηγορίες ενεργειών πρόληψης αρνητικών και θετικών αναγνωρισθέντων ρίσκων και κριτήρια επιλογής 
έκαστης 

• Μεθοδολογία μετατροπής μιας απειλής σε ευκαιρία. 

• Εντοπισμός θετικών και αρνητικών ρίσκων από την επιλογή συγκεκριμένης ενέργειας πρόληψης ή 
πραγματοποίησης ρίσκων 

• Παρουσίαση και συζήτηση πάνω σε μελέτες περίπτωσης Ενεργειών Αντιμετώπισης Ρίσκων (Case studies) 
 

Συνέχιση Εργαστηρίου πρακτικής εφαρμογής μέρος 5 (Workshop): 

Οι συμμετέχοντες βάσει του αρχικού ενδεικτικού σεναρίου έργου και των αποτελεσμάτων της ποιοτικής-

ποσοτικής ανάλυσης των ρίσκων, θα χρησιμοποιήσουν την θεωρεία και τα εργαλεία μου διδάχθηκαν στην 

παραπάνω ενότητα ώστε να επιλέξουν τις κατάλληλες ενέργειες μείωσης των απειλών και επαύξησης των 

ευκαιριών αλλά και να ενημερώσουν το αντίστοιχο «Μητρώο Εντοπισμένων Ρίσκων». 
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Ενότητα 5:  Παρακολούθηση Εντοπισμένων Ρίσκων 

 

• Μεθοδολογία Παρακολούθησης Ρίσκων κατά την εκτέλεση του Έργου/παροχής υπηρεσιών 

• Η επανεκτίμηση των Ρίσκων (Reassessment) κατά την εκτέλεση του Έργου  

• Έλεγχος των διαδικασιών αντιμετώπισης Ρίσκων (Audit) κατά την εκτέλεση του Έργου  

• Εντοπισμός αναδυόμενων ρίσκων κατά την εκτέλεση του Έργου και αντιμετώπιση αυτών 

• Ενημέρωση του Μητρώου Εντοπισμένων Ρίσκων με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης ρίσκων κατά την 
εκτέλεση έργου 

• Παρουσίαση και συζήτηση πάνω σε μελέτες περίπτωσης Παρακολούθησης Ρίσκων κατά την εκτέλεση έργου 
(Case studies) 
 

Συνέχιση Εργαστηρίου πρακτικής εφαρμογής μέρος 6 (Workshop): 

Οι συμμετέχοντες βάσει του αρχικού ενδεικτικού σεναρίου έργου και των αποτελεσμάτων της συνολικής 

σχεδίασης διαχείρισης ρίσκων, θα χρησιμοποιήσουν την θεωρεία και τα εργαλεία μου διδάχθηκαν στην 

παραπάνω ενότητα ώστε να ανταπεξέλθουν σε αναδυόμενα ρίσκα, να επιλέξουν τις κατάλληλες ενέργειες 

διεκπεραίωσης επανεκτίμησης ρίσκων (Reassessment) και ελέγχου διαδικασιών αντιμετώπισης ρίσκων (Audit)  

αλλά και να ενημερώσουν το αντίστοιχο «Μητρώο Εντοπισμένων Ρίσκων». 
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Πώς μαθαίνουμε; 
Το πρόγραμμα είναι εργαστήριο (Workshop). Η φιλοσοφία μας είναι ‘μαθαίνω πράττοντας και 

όχι ακούγοντας’.  Η προσέγγιση που ακολουθείται έχει την εξής λογική: 

• Ο κάθε συμμετέχων επιλέγει με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή ένα ατομικό ρόλο στο 

εκπαιδευτικό σενάριο (Training Scenario) σχετικό με θέματα που θα κληθεί να 

υλοποιήσει κατά τη διάρκεια του Workshop 

• Στη συνέχεια σε κάθε ενότητα συζητούνται και αναλύονται τα εργαλεία, οι τεχνικές και 

οι βέλτιστες πρακτικές κάθε σταδίου του Risk Management, όπως θα τα εφαρμόσει ένα 

στέλεχος επιχείρησης ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας. 

• Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτής των εκπαιδευτών εφαρμόζει υποδειγματικά στην πράξη 

όσα διδάσκει και καθοδηγεί τους συμμετέχοντες ως facilitator ώστε να 

αντιλαμβάνονται βιωματικά τα εργαλεία, οι τεχνικές και οι βέλτιστες πρακτικές κάθε 

σταδίου του Risk Management. 

• Στη συνέχεια ο κάθε συμμετέχων ατομικά και ομαδικά εφαρμόζει τα εργαλεία, οι 

τεχνικές και οι βέλτιστες πρακτικές κάθε σταδίου του Risk Management, 

επιτυγχάνοντας έτσι υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα 

• Τέλος, σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

της Human Asset με επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό εκπαίδευσης.  

Εκπαιδευτικό Υλικό 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό κυρίως στην Αγγλική αλλά και μέρος αυτού 

στην Ελληνική Γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι 

αναλυτικό και υψηλής ποιότητας και αποτελείται από:  

• Εγχειρίδια και μελέτες σχετικά  με τα εργαλεία, τις τεχνικές και τις βέλτιστες πρακτικές 
κάθε σταδίου του Risk Management. 

• Ατομικός φάκελος με εισαγωγικές σημειώσεις 
• Πλήρεις παρουσιάσεις με πλήθος ασκήσεων και ερωτήσεων 

• Πίνακας με όλους τους χρήσιμους τύπους 

• Βίντεο επεξήγησης κάθε σταδίου του Risk Management  
• Ερωτηματολόγια αυτο-αξιολόγησης 
• Αναλυτικά Υποδείγματα και Φόρμες για άμεση χρήση στην πράξη στη διαχείριση 

ρίσκων 
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Παλιότερα Workshops 
 

• Embryolab Workshop 2019 

 
(Διαβάστε περισσότερα: https://humanassetrm.wordpress.com/2019/03/31/risk-workshop-
%ce%b3%ce%b9%ce%b1-identify-risks-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-
%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%87%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-embryolab-
%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%83/) 
 
 

• NATO Workshop 2019 

 
(Διαβάστε περισσότερα: https://humanassetrm.wordpress.com/2019/03/18/integrating-risk-
management-in-j8-projects-for-nato-officers-in-nrdc-gr/) 
 
 

• Coffee Island Co.  Workshop 2017 

 
(Διαβάστε περισσότερα: https://humanassetrm.wordpress.com/2018/05/05/coffee-island-company-a-
true-case-study-about-risk-management/) 

 

 

 

 

 

 

https://humanassetrm.wordpress.com/2019/03/31/risk-workshop-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-identify-risks-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%87%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-embryolab-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%83/
https://humanassetrm.wordpress.com/2019/03/31/risk-workshop-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-identify-risks-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%87%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-embryolab-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%83/
https://humanassetrm.wordpress.com/2019/03/31/risk-workshop-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-identify-risks-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%87%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-embryolab-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%83/
https://humanassetrm.wordpress.com/2019/03/31/risk-workshop-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-identify-risks-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%87%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-embryolab-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%83/
https://humanassetrm.wordpress.com/2019/03/18/integrating-risk-management-in-j8-projects-for-nato-officers-in-nrdc-gr/
https://humanassetrm.wordpress.com/2019/03/18/integrating-risk-management-in-j8-projects-for-nato-officers-in-nrdc-gr/
https://humanassetrm.wordpress.com/2018/05/05/coffee-island-company-a-true-case-study-about-risk-management/
https://humanassetrm.wordpress.com/2018/05/05/coffee-island-company-a-true-case-study-about-risk-management/
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• UN & EU Workshop 2018 in ΠΚΕΕΥΕ 

 

 
(Διαβάστε περισσότερα: https://humanassetrm.wordpress.com/2018/06/26/risk-management-
workshop-for-border-security-in-the-hellenic-mpsotc/) 

 

• Athens  Workshop 2016 
 

 
(Διαβάστε περισσότερα: 
https://humanassetrm.wordpress.com/2016/11/16/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%c
f%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-8%ce%bf%cf%85-
%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-risk-management-
%cf%84%ce%b7%cf%82-human-asse/) 

 

 

Testimonials 
Διαβάστε τι είπαν για τα Risk Management Workshops στο: 

http://www.humanasset.gr/?portfolio=risk-management-professional-pmi-rmp-prep-

%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B1%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-

%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1 

 

 

 

 

 

 

https://humanassetrm.wordpress.com/2018/06/26/risk-management-workshop-for-border-security-in-the-hellenic-mpsotc/
https://humanassetrm.wordpress.com/2018/06/26/risk-management-workshop-for-border-security-in-the-hellenic-mpsotc/
https://humanassetrm.wordpress.com/2016/11/16/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-8%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-risk-management-%cf%84%ce%b7%cf%82-human-asse/
https://humanassetrm.wordpress.com/2016/11/16/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-8%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-risk-management-%cf%84%ce%b7%cf%82-human-asse/
https://humanassetrm.wordpress.com/2016/11/16/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-8%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-risk-management-%cf%84%ce%b7%cf%82-human-asse/
https://humanassetrm.wordpress.com/2016/11/16/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-8%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-risk-management-%cf%84%ce%b7%cf%82-human-asse/
http://www.humanasset.gr/?portfolio=risk-management-professional-pmi-rmp-prep-%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B1%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://www.humanasset.gr/?portfolio=risk-management-professional-pmi-rmp-prep-%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B1%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://www.humanasset.gr/?portfolio=risk-management-professional-pmi-rmp-prep-%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B1%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
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Εγγραφή στο πρόγραμμα 
Risk Management Workshop for Business Professionals 

(Εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων στο Risk Management) 

Πόλη & ημερομηνία 

Αθήνα Τρίτη 17 & Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, 9.00 - 17.00  

Ξενοδοχείο Crowne Plaza (Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα) 

1. Κόστος συμμετοχής στο εργαστήριο: 380 € 

Η τιμή περιλαμβάνει το κόστος εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού υλικού και την πρόσβαση 
στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Δηλώσεις συμμετοχής έως 29 Νοεμβρίου 2019 

2. Προαιρετικά - Κόστος για την υποστήριξη της διαδικασίας απόκτησης της διεθνούς 

πιστοποίησης Risk Management Professional του PMI (χωρίς τα εξέταστρα) επιπλέον 200 €. 

Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας συμμετοχών από την ίδια επιχείρηση/οργανισμό, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας σταλεί προσφορά. 

 (Παρακαλούμε αποστέλλετε με e-mail στο info@humanasset.com ) 

To κόστος συμμετοχής προπληρώνεται σε Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρίας, και αποστέλλεται 
απόδειξη αποπληρωμής μαζί με το ονοματεπώνυμό σας και αναφορά στην εταιρία, στον τίτλο και 
ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος στο ίδιο email.  

EuroBank EFG: Αριθμός Λογαριασμού:00260014270200523257 (Literae AE)  
IΒΑΝ: GR5502600140000270200523257 

ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.  - Λ.Α.Ε.Κ. (Για εταιρίες) 
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του προγράμματος στον Ο.Α.Ε.Δ.: 09/12/2019 

Επωνυμία Επιχείρησης  

Επώνυμο  Όνομα  

Θέση στη Εταιρία  Τηλέφωνο Εργασίας  

Κινητό  Fax  

E-mail    

    

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 Όνομα Επώνυμο Email Ενδιαφέρον για 

Πιστοποίηση RMP 
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2     

3     

mailto:info@humanasset.com

