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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, λογιστές, υπεύθυνους τμημάτων.

 Τα οικονομικά παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ευημερία της χώρας, των
επιχειρήσεων και των πολιτών ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
Οι οικονομικές γνώσεις, έννοιες και εργαλεία είναι εξαιρετικής σημασίας για τη λήψη
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα: προσωπικό, εταιρικό και επίπεδο χώρας.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει σε  επιχειρηματικά στελέχη
τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την
επίλυση προβλημάτων  καθώς και στις προσπάθειες τους να κατανοήσουν τη
δυναμική του οικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεών τους.

Επιπρόσθετα, δίνει  στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να μάθουν να
παρακολουθούν με ευχέρεια τις οικονομικές εξελίξεις και να ενσωματώνουν τις
τάσεις των μακροοικονομικών μεγεθών κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων και
στον επιχειρηματικό προγραμματισμό καθώς και να καταλαβαίνουν κείμενα,
συζητήσεις και οικονομικές πολιτικές  χωρίς να χρειάζεται να γίνουν οικονομολόγοι.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
15, 16, 24/6 (Live Webinar)
& 25/6/22 (Με φυσική παρουσία)

ΩΡΕΣ:
14:00 - 19:15 (15, 16, 24/6)
08:30 - 13:45 (25/6)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
20 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Δρ. Χριστιάνα Χαραλαμπίδου

ΚΟΣΤΟΣ:                      
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:
EARLY BIRD OFFER: 
(Valid until 30/05)    
ΑΝΕΡΓΟΙ:

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις τελικές
εξετάσεις, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, στο οποίο
θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

€500
€340
€160
€100

ΔΩΡΕΑΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

Early Bird Offer
Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής και εξασφαλίστε €60 έκπτωση! 
(Η προσφορά ισχύει μέχρι 30/05.)

Το  πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.
Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που

συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους
καθώς και οι άνεργοι, οι οποίοι

ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ,
θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Δες τα οικονομικά αλλιώς!

Μάθε να ερμηνεύεις το οικονομικό περιβάλλον και να ακολουθείς τις
οικονομικές εξελίξεις για να οδηγήσεις την επιχείρησή σου στην επιτυχία.

https://terramediacy.com/oikonomika/
https://terramediacy.com/
https://terramediacy.com/oikonomika/


terramediacy

Εφαρμόζουν τον οικονομικό τρόπο σκέψης και ανάλυσης για την
λήψη αποφάσεων και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που
απασχολούν την εταιρία τους
Εντοπίζουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν στατιστικά στοιχεία
και εμπειρικά δεδομένα από το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον
και να αναλύουν τον πιθανό αντίκτυπο πάνω στην εταιρία τους
Εκτιμούν, παρουσιάζουν και να αναλύουν τα κόστη και οφέλη κατά
τη λήψη αποφάσεων
Αναγνωρίζουν και εξηγούν  ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες
που επηρεάζουν την παραγωγικότητα μιας εταιρίας
Ερμηνεύουν και χρησιμοποιούν περιεχόμενο οικονομικού
χαρακτήρα στα μέσα ενημέρωσης, σε αναφορές και σε άλλα μη
εξειδικευμένα μέσα και να χρησιμοποιούν οικονομικά δεδομένα
και εμπειρικά στοιχεία για να υποστηρίξουν τις αποφάσεις ή τις
προτάσεις τους
Συνθέτουν οικονομικές μελέτες και αναλύσεις και να τις
παρουσιάζουν στα στελέχη και στους υπαλλήλους της εταιρίας
τους

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι
σε θέση να:  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1 :  

Ενότητα 2 : 
Ενότητα 3 :

Ενότητα 4 : 

ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Συνολική διάρκεια: 20 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ

Δρ. Χριστιάνα Χαραλαμπίδου

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το πρόγραμμα είναι συμμετοχικό και διαδραστικό. Περιλαμβάνει
συζήτηση και προαγωγή της ενεργής συμμετοχής των
καταρτιζομένων.

Η Δρ Χριστιάνα Χαραλαμπίδου είναι κάτοχος
Διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά από το
πανεπιστήμιου του Sheffield στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου στις Διεθνές εργασιακές σχέσεις και την
διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού από το
πανεπιστήμιο του London School of Economics
and Political Science (LSE) του Λονδίνου καθώς και
πτυχίου στα Οικονομικά με Γαλλικά από το
πανεπιστήμιο του Nottingham του Ηνωμένου
Βασιλείου. Έχει περισσότερα από 4 χρόνια
διδακτικής πείρας τόσο σε προπτυχιακό όσο και
σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε διάφορα ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου και του
Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι, επίσης, ερευνητικά
ενεργή σε θέματα που αφορούν τα εφαρμοσμένα
οικονομικά και την ανάλυση μεγάλων βάσεων
στατιστικών στοιχείων για την επίλυση
προβλημάτων που αφορούν και τα τρία επίπεδα
της οικονομίας δηλαδή το προσωπικό, το
εταιρικό και το μακροοικονομικό που αφορά τις
οικονομικές πολιτικές του κράτους. Στόχος της
είναι να μεταφέρει με απλά λόγια και
παραδείγματα της καθημερινότητας την
αναγκαιότητα και την χρησιμότητα των
οικονομικών και της οικονομικής σκέψης ως ένα
αναπόσπαστο εχέγγυο για την λήψη σωστών
αποφάσεων και στα τρία επίπεδα που
προαναφέρθηκαν.

Μάθε πώς να χρησιμοποιείς τα Οικονομικά για να
λαμβάνεις τις σωστές αποφάσεις για την επιχείρησή σου!

https://terramediacy.com/
https://www.facebook.com/terramediacy/

