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Εισαγωγή Στόχος του 
προγράμματος

Το Certificate in Risk Management 
προέκυψε από τη συνεργασία του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
«Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» / 
"Applied Risk Management" του ΕΚΠΑ 
και της Grant Thornton στην Ελλάδα και 
καλείται να καλύψει το εκπαιδευτικό κενό 
σχετικά με τη Διαχείριση Κινδύνων. 

Μετά την ψήφιση του ν.4706/2020 
για την Εταιρική Διακυβέρνηση κάθε 
εισηγμένη στο Χ.Α.Α. έχει την υποχρέωση 
να έχει συστήσει ανεξάρτητη Μονάδα 
Διαχείρισης Κινδύνων με σκοπό την συνεχή 
αναγνώριση, αξιολόγηση, διαχείριση και 
απόκριση καθώς και παρακολούθηση της 
εξέλιξης των κινδύνων.

Η Διαχείριση Κινδύνων παρέχει τις αρχές, τα εργαλεία και τη 
μεθοδολογία για την αναγνώριση, αξιολόγηση, μετριασμό και αναφορά 
όλων των υφιστάμενων και δυνητικών κινδύνων μιας Εταιρίας.

Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 

στη Διαχείριση 
Κινδύνων

Οι Εταιρίες πρέπει πλέον να 
προετοιμάζονται για ένα αβέβαιο 
μέλλον που θα περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, την κλιματική αλλαγή, την 
ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων, 
τους γεωπολιτικούς κινδύνους, τους 
κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα, 
την ενεργειακή κρίση καθώς και θέματα 
που αφορούν το κυβερνοέγκλημα,  
την προστασία και την ασφάλεια των 
προσωπικών δεδομένων, θέματα ESG κ.α. 

Η εξοικείωση με το πεδίο 
εφαρμογής, τις αρχές, τους 
στόχους, τα πρότυπα και 
το πλαίσιο της Διαχείρισης 
Κινδύνων.
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Στο πλαίσιο εκπαίδευσης του 
προγράμματος στη Διαχείριση Κινδύνων:

Θα εξεταστούν βασικές λογιστικές έννοιες 
και τα είδη των χρηματοοικονομικών 
δεικτών.

Θα αναλυθεί η σημασία της ύπαρξης 
Στρατηγικής σε μια Εταιρία και 
τα στοιχεία για την ανάλυση 
του ανταγωνισμού. Ανάλυση θα 
πραγματοποιηθεί για την Οργανωτική 
Δομή και τα Συστήματα Διαχείρισης, 
τις πηγές και τις Διαστάσεις του 
Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος. 
Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη 
βιομηχανική εξέλιξη και τη Στρατηγική 
Αλλαγή.

Θα αναπτυχθεί η έννοια του κινδύνου και 
οι τρόποι ταξινόμησης των κινδύνων. 

Θα αναπτυχθεί το πεδίο εφαρμογής 
οι αρχές, οι στόχοι, τα πρότυπα και 
το πλαίσιο της Διαχείρισης Κινδύνων. 
Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει για τη σχέση 
διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού 
ελέγχου καθώς και τις διάφορες μορφές 
αναφοράς της Διαχείρισης Κινδύνων.

Θα αναλυθούν τα διάφορα είδη του 
χρηματοοικονομικού κινδύνου, ο κίνδυνος 
αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
συναλλάγματος, ο επιτοκιακός κίνδυνος, ο 
κίνδυνος ρευστότητας και οι μαθηματικές 
μέθοδοι αποτίμησής τους.

Θα γίνει εκτενής αναφορά για την 
ανάλυση των Στρατηγικών Κινδύνων, τη 
σχέση τους με το επιχειρηματικό πλάνο 
καθώς και το εξωτερικό περιβάλλον της 
Εταιρίας.

Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στον Κίνδυνο 
Συμμόρφωσης, στο Νομικό Κίνδυνο, 
στον Κίνδυνο Απάτης, στον Κίνδυνο 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και στον Κίνδυνο 
Διαχείρισης Έργου.

Θα εξεταστούν περιπτώσεις εναλλακτικών 
στρατηγικών επιχειρησιακής συνέχειας 
και θα εξεταστούν παραδείγματα 
σύνταξης σχεδίων επιχειρησιακής 
συνέχειας (Business Continuity). 

Θα τεθούν εισαγωγικά θέματα 
αναφορικά με το Ethical Hacking και το 
Cyber Security, ποιες είναι οι δημοφιλείς 
Επιθέσεις και ποια τα Αντίμετρα. 
Πως πραγματοποιούνται οι επιθέσεις 
σε Web Servers και πως πρέπει να 
διαρθρώνονται οι Πολιτικές Ασφάλειας 
των Πληροφοριακών Συστημάτων (Cyber 
Security & IT Risk Management).

Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές του ESG 
και της βιώσιμης χρηματοδότησης καθώς 
και μεθοδολογίες για την αξιολόγηση και 
τη διαχείριση του κινδύνου ESG. Ιδιαίτερη 
αναφορά θα γίνει στις γνωστοποιήσεις 
και τα πρότυπα χρηματοοικονομικής 
αναφοράς από διάφορους ρυθμιστικούς 
φορείς και μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς με επίκεντρο το ESG. Τέλος 
θα εξεταστούν οι τρόποι ενσωμάτωσης 
της κλιματικής αλλαγής στο μοντέλο 
αξιολόγησης κινδύνου και στη λήψη 
αποφάσεων (ESG & Climate change Risk 
Management).

Θα εξεταστούν οι βασικές αρχές του 
Λειτουργικού Κινδύνου, οι τρόποι και τα 
εργαλεία διαχείρισης του. Ενδεικτικά 
θα αναλυθούν εργαλεία διαχείρισης 
του Λειτουργικού κινδύνου όπως η 
Αυτοαξιολόγηση κινδύνων και μηχανισμών 
ελέγχου (RCSA), η χρήση δεικτών  
Λειτουργικού Κινδύνου (KRI's), η χρήση 
Βάσεων καταγραφής γεγονότων και 
απωλειών (Risk Events Repository) και η 
Ανάλυση Σεναρίων.



Σε ποιους απευθύνεται
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Στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Διαχείριση Κινδύνων διδάσκουν 
διακεκριμένοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και καταξιωμένα 
στελέχη της αγοράς.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 μήνες, η διδασκαλία γίνεται 
δια ζώσης και εξ αποστάσεως και το κόστος είναι 600€ για το σύνολο 
του προγράμματος με δυνατότητα απαλλαγών και ειδικών τιμών κατόπιν 
συνεννόησης. 

Χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στη Διαχείριση Κινδύνων (Certificate 
in Risk Management) από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του 
ΕΚΠΑ.

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο 
Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του ΕΚΠΑ Δημήτριος Καινούργιος.

Σε Risk officers και στελέχη που θα 
αναλάβουν τα καθήκοντα Υπευθύνου της 
Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνωv.

Σε πανεπιστημιακούς αποφοίτους 
συναφών προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή 
εμπειρία.

Σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη που 
μετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων 
στις Εταιρίες που εργάζονται.

Σε στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης.

Σε εσωτερικούς επιθεωρητές/ελεγκτές.

Σε μέλη Δ.Σ. που θέλουν να διευρύνουν την 
κατανόησή τους σχετικά με τη Διαχείριση 
Κινδύνων.

* Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος 
αριθμός συμμετεχόντων.



Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (Γρυπάρειο Μέγαρο),
105 59, Αθήνα
5ος όροφος - γραφείο 504

 (+30) 210 3689 449, 433

cfs@econ.uoa.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας


