
WORKSHOP
FINANCE FOR THE HR PROFESSIONALS 
Understand the business of your company  
& take the right decisions during an economic crisis
25,26 & 27 Μαΐου 2009 (17:00-22:00)

Ξενοδοχείο ALEXANDROS, Τιμολέοντος Βάσσου 8



Σκοπός του Workshop
Το συγκεκριμένο Workshop απευθύνεται σε Στελέχη και Διευ-
θυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και σκοπό έχει να τους βοηθή-
σει να γνωρίσουν καλύτερα  τις ιδιαιτερότητες και τις προκλή-
σεις των καιρών σχετικά με κρίσιμα θέματα που σχετίζονται 
με τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως το Κόστος 
του Προσωπικού, τα Συστήματα Ανταμοιβής και Παροχών, οι 
Εναλλακτικές Μορφές Απασχόλησης, κλπ.

Μεθοδολογία της εκπαίδευσης 
και προσδοκώμενα οφέλη
Κατά τη διάρκεια του workshop, θα αναλυθούν έννοιες σχετι-
κές με το σύγχρονο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλ-
λον και θα παρουσιαστούν όλες οι παράμετροι που επιδρούν 
στην αποδοτικότητα του προσωπικού και τη συμβολή του 
στο τελικό οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης. 
Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι είναι τα 
ακόλουθα :

Οικοδόμηση γνώσεων σχετικών με  βασικές οικονομικές 1. 
έννοιες και λειτουργίες.

Ανάλυση  όλων των παραμέτρων κόστους του ανθρώπι-2. 
νου δυναμικού μίας επιχείρησης

Παρουσίαση εναλλακτικών μορφών απασχόλησης.3. 

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται σαν εποχή μίας γενικευμένης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που φέρνει ανατροπές 

στα μέχρι σήμερα μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μέσα στα μεγάλα ερωτηματικά που ανακύπτουν  

για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της κρίσης είναι και εκείνο της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού, μίας διαχείρισης 

που απαιτεί πριν από όλα μία πολύ καλή γνώση του σύγχρονου επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος και κυρίως 

των εργαλείων που διαθέτει μία επιχείρηση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν.
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Δομή WORKSHOP
PART I: Τα Χρηματοοικονομικά μιας Επιχείρησης (5 ώρες) 
•  Παράγοντες που συνθέτουν την υπάρχουσα οικονομική 

κρίση

• Πώς θα επηρεαστούν οι εταιρείες 

• Αποτύπωση της Οικονομικής Λειτουργίας της Επιχείρησης

-  Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και  
τα δεδομένα τους

-  Ισολογισμός (Ανάλυση στοιχείων Ενεργητικού  
και Παθητικού)

-  Αποτελέσματα Χρήσης (Μικτό Κέρδος, eBitDa,  
Αποσβέσεις, eBit, eBt, ΕΑΤ)

-  Ταμειακές Ροές

-  Βασικοί Αριθμοδείκτες (μόχλευσης, κερδοφορίας,  
αποτελεσματικότητας)

-  Έσοδα, Κόστος και Ανάλυση Νεκρού Σημείου

-  Ρευστά Διαθέσιμα και Κεφάλαιο Κίνησης

-  Προϋπολογισμός (Budget) και Επιχειρησιακό Σχέδιο 
(Business Plan)

-  Χρηματοοικονομικός Προγρ/σμός (cash-Flow) και  
Βραχυπρόθεσμο Ταμειακό Πρόγραμμα

-  Βασικά στοιχεία Αξιολόγησης Επενδύσεων

-  Στόχοι και μέτρηση αποδοτικότητας.

PART II:  Οικονομικά Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης  ( 10 ώρες) 
Χρηματοπιστωτικές Αγορές
• Αγορά χρήματος
• Αγορά κεφαλαίου
• Ομόλογα
• Μετοχές
• Αμοιβαία κεφάλαια
• Χαρτοφυλάκιο 

Συστήματα Ανταμοιβής
• Πολιτική για την ανταμοιβή
• Το «πακέτο» της ανταμοιβής
• Βασική αμοιβή
• Μεταβλητή αμοιβή (bonus)
• Λοιπές παροχές

Κόστος Ανθρώπινου Δυναμικού
• Κόστος μισθοδοσίας
• Κόστος προσθέτων παροχών
• Άμεσα και έμμεσα κόστη
• Προβλέψεις υποχρεώσεων

Η Έννοια του «Ανθρώπινου Κεφαλαίου»
•  Χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την συνολική απόδοση 

των εργαζομένων
• Κόστη ανθρώπινου κεφαλαίου
• Δείκτες απόδοσης ανθρώπινου κεφαλαίου
• Διοίκηση ανθρώπινου κεφαλαίου

Εναλλακτικές Μορφές Απασχόλησης
• Μερική απασχόληση
• Outsourcing
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Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής του workshop είναι 480 ευρώ + ΦΠΑ 
και στις δηλώσεις συμμετοχής που θα πραγματοποιηθούν 
μέχρι  7/ 5/ 2009 θα δίνεται 10% έκπτωση. Προϋπόθεση για 
την συμμετοχή αποτελεί η εξόφληση πριν την έναρξη του 
workshop.

Χώρος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο alexandros
Τιμολέοντος Βάσσου 8, 
11521,  Αθήνα,
Τηλ. 210-6430464
www.airotel.gr

Πρόσβαση
Στάση Μέγαρο Μουσικής με μετρό, η οποία βρίσκεται σε από-
σταση 5’ πεζοπορίας από το ξενοδοχείο alexandros (Πλατεία 
Μαβίλη). Το ξενοδοχείο διαθέτει ιδιόκτητο πάρκινγκ.

Πληροφορίες για την τοποθεσία αυτού, καθώς και για οδηγίες 
προσέλευσης θα βρείτε στο site www.airotel.gr

Χάρτης στη σελίδα 5

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, παρα-
καλούμε απευθυνθείτε στην:
Νικολέττα Ντελλή
Executive Training and HR Consultant
ntelli@clarusadvisory.com
Τηλ: 210-7250117, 210-7295239
Φαξ: 210-7250183

Εισηγητές
Μιχάλης Σαµωνάς
Οικονοµικός Διευθυντής της ΣΙΔΜΑ Α.Ε., είναι υπεύθυνος για 
την οικονομική ανάλυση των περισσότερων από τους 2.500 
πελάτες της. Έχει περισσότερα από 10 χρόνια εµπειρίας σε 
µεγάλες εταιρείες συµπεριλαµβανοµένου του ΟΤΕ και της 
VODAFONE. Είναι πτυχιούχος εφαρµοσµένης Λογιστικής από 
το Πανεπιστήµιο του oxford Brooks και πιστοποιηµένος από 
την Επαγγελµατική ‘Ενωση Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας 
(acca). Είναι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώµατος 
(M.Sc.) και Διδακτορικού (Ph.D) από το τµήµα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών του Πανεπιστηµίου του Surrey καθώς και M.B.A. 
από το Πανεπιστήµιο του la Verne.

Σαράντης Μιχαλόπουλος
Διετέλεσε Διευθυντής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού στην BP. Έχει πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία, αρχικά 
ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΕΜΠ (1973-1991) και στη 
συνέχεια ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων (1991-σήμερα). Σαν 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων υπήρξε εισηγητής σε πληθώρα 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αντικείμενα όπως Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργάνωση Επιχειρήσεων, 
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, κ.α. Ο Σαράντης Μιχαλό-
πουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
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Το Workshop επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ 
στα πλαίσια του προγράμματος  
0.45%  του ΛΑΕΚ

54, Patriarchou Ioakeim str.
106 76 Kolonaki
Athens, Greece
tel: + 30.210.7250117
Fax: +30.210.7250183
www.clarusadvisory.com

Contact Details:
nikoletta ntelli

Executive Training and HR Consultant
ntelli@clarusadvisory.com

Η Clarus Advisory σέβεται το περιβάλλον. 
Τυπώνει σε ανακυκλωμένο χαρτί και περιορίζει το έντυπο υλικό της.

!


