Ανάγκη κατάρτισης:

Το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται το 2020 με την πανδημία του ‘Κορονοϊού’ για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επιβίωση τους, επιπρόσθετα από τα προβλήματα
που προκαλούν στην ίδια την επιχείρηση, επηρεάζουν πολλούς άλλους. Προσωπικό, μέλη
οικογένειας, Προμηθευτές/πιστωτές και χρεώστες.
Πρόσφατες νομοθετικές πρόνοιες και διατάγματα, στοχεύουν στην υποβοήθηση
επιχειρήσεων και εργαζομένων να επιβιώσουν. Τα γνωρίζεις και τα χρησιμοποιείς
στο έπακρο? Εκτός από τα πιο πάνω, η κάθε επιχείρηση/εργαζόμενος πρέπει, εκτός των πιο
πάνω, να ψάχνουν τρόπους αποτελεσματικής χρήσης της τεχνολογίας και ευκαιριών που
προσφέρονται σήμερα (εξ αποστάσεως εργασία, τηλε-μαρκετινγ, ιστοσελίδες, Facebook,
Microsoft Teams, Zoom κλπ.
Επομένως κάθε επιχειρηματική μονάδα/άτομο θα πρέπει εκτός των κυβερνητικών βοηθειών
να ψάχνει συνέχεια για βελτιωμένους τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτής της
κρίσης, που δυστυχώς όλοι οι ‘επαΐοντες’ πιθανολογούν ότι ήρθε για να αλλάξει το τρόπο
ζωής μας.
Το σεμινάριο/εργαστήρι ‘σκέψης’ σκοπό έχει να ‘ωθήσει’ τον καθένα να ‘ασχοληθεί εντατικά με
τις προσφερόμενες βοήθειες’ αλλά ταυτόχρονα να σκεφθεί δημιουργικά’ για τις ‘δικές του
λύσεις και ιδέες στο πρόβλημα’ και να μην περιμένει μοιρολατρικά αλλά να πάρει στα χέρια
του το πρόβλημα.

Στόχοι Προγράμματος:

Να μπορούν οι καταρτιζόμενοι να αναγνωρίζουν και εξασφαλίζουν τις δημόσιες
βοήθειες για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων στις επιχειρήσεις τους, να
ψάχνουν τη διαθέσιμη τεχνολογία προς όφελος τους/των εργαζομένων τους και
ψάχνουν και σκέφτονται δημιουργικά για νέες λύσεις που ταιριάζουν στην
ιδιαίτερη περίπτωση τους.

Κόστος Σεμιναρίου:

Αρχικό κόστος Συμμετοχής: 600.00 euro +Φ.Π.Α (114.00 euro)
Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: 357.00 euro
Ποσό πληρωτέο ανά άτομο:243.00 euro + Φ.Π.Α (114.00 euro)

Περιληπτικά Στοιχεία Εκπαιδευτή:

Ο εκπαιδευτής (Ανδρέας Σιακάς) διαθέτει ευρεία επαγγελματική εμπειρία στον τομέα του οικονομικού
ελέγχου, της διοίκησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, σε συναφή με το αντικείμενο του θέματα. Διαθέτει
πολύχρονη διευθυντική και διοικητική εμπειρία στην χρηματοοικονομική διοίκηση
περιλαμβανομένων οργανισμών δημόσιου και ευρύτερου ημι-δημόσιου τομέα (Ελεγκτική Υπηρεσία
της Δημοκρατίας, Ελεγκτική Υπηρεσία του Συνεργατισμού) και είναι έμπειρος συντονιστής/οργανωτής
και παρουσιαστής προγραμμάτων και σεμιναρίων για το ελεγκτικό επάγγελμα με εξειδίκευση σε
θέματα διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ελέγχου (IFRS, ISAs),
χρηματοοικονομικά και νομικά θέματα.
Διετέλεσε για εικοσαετία συνεργάτης με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (πρώην Intercollege), στην
οργάνωση επαγγελματικών σεμιναρίων και στην διδασκαλία του ACCA στην Κύπρο. Τα τελευταία
οκτώ χρόνια είναι συνεταίρος σε μικρομεσαίο ελεγκτικό/εκπαιδευτικό οίκο με αρμοδιότητα την
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άλλα ελεγκτικά/λογιστικά γραφεία και την οργάνωση και
εκτέλεση εγκριμένων προγραμμάτων/σεμιναρίων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
που απευθύνονται κυρίως σε εγκεκριμένους ελεγκτές/λογιστές. Κατέχει αρκετούς ακαδημαϊκούς
τίτλους και προσόντα: Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, εγκεκριμένος ελεγκτής (ACCA), εγκεκριμένος
Εσωτερικός Ελεγκτής ΗΠΑ (CIA), Εγκεκριμένος Κυβερνητικός Οικονομικός Διευθυντής ΗΠΑ (CGFM)
και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με Εξειδίκευση στην
Επιμόρφωση και Ανάπτυξη Ενηλίκων.

