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Σκοπός - Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Οι Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου είναι το σημαντικότερο εργαλείο επικοινωνίας των 
Εσωτερικών Ελεγκτών προς όλα τα επίπεδα της ∆ιοίκησης. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο 
θα κατανοήσουν πώς να συντάσσουν Εκθέσεις Ελέγχου που πληρούν τα ∆ιεθνή 
Επαγγελματικά Πρότυπα, πώς να οργανώνουν και να παρουσιάζουν τα ευρήματα του ελέγχου 
τους, στέλνοντας τα σημαντικά μηνύματα έτσι ώστε να γίνονται ευρύτερα κατανοητά 
αποδεκτά, αλλά και να προκαλούν τη λήψη διορθωτικών μέτρων από τις ∆ιοικήσεις και το 
∆ιοικητικό Συμβούλιο.  

Επίσης θα κατανοήσουν την τυπική δομή μιας Έκθεσης Ελέγχου ή της συνοπτικής αναφοράς 
που προσθέτει αξία στους «πελάτες» του ελέγχου, παραμένοντας αντικειμενική και ξεκάθαρη. 
Στο σεμινάριο επισημαίνονται, μέσα από πρακτικά case studies, τα σημαντικότερα λάθη που 
θα πρέπει να αποφεύγονται,. 

Συμμετέχοντες:  

 Στελέχη και προσωπικό Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης  

 Εξωτερικοί Ελεγκτές  

 Μέλη των Επιτροπών Ελέγχου των ∆ιοικητικών Συμβουλίων  

 Στελέχη υπεύθυνα για την ανάπτυξη διαδικασιών και δομών σύνταξης εκθέσεων ελέγχου.  

∆ιάρκεια: 16 ώρες.  

 

*Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν 16 credits ειδικής επαγγελματικής επιμόρφωσης 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις διατήρησης των πιστοποιήσεων εσωτερικών ελεγκτών 

 

 

 



 

 

Εισηγητής:  

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE, πρώην Ανώτερο τραπεζικό 
στέλεχος. Εγκεκριμένος Αξιολογητής Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου από το ∆ιεθνές 
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών 
Ελεγκτών(ΕΙΕΕ) περιόδου 2002-2008. 

Χρόνος διεξαγωγής:  12 - 13 Οκτωβρίου 2017 (ώρες 8:30 - 16:30) 

∆ίδακτρα: 440 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕ∆ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.429 (κα Παπουτσή) 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 

ΣΕΜΙΝAΡΙΟ 373  
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Θεματολογία 
 

 
 

 

 ∆ιεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου σχετικά με την Έκθεση Ελέγχου 

 Σκοπός των Εκθέσεων Ελέγχου 

 Αιτίες τριβής κατά τη σύνταξη των Εκθέσεων Ελέγχου 

 Η παρουσίαση της Έκθεσης Ελέγχου 

 7 χαρακτηριστικά των Εκθέσεων Ελέγχου 

 Παράγοντες των ευρημάτων του ελέγχου 

 Ελάχιστο περιεχόμενο των Εκθέσεων Ελέγχου 

 Βασικοί κανόνες Reporting 

 Ανάλυση του περιεχόμενου των Εκθέσεων Ελέγχου 

 Προτάσεις του Ελέγχου 

 Τεχνικές σχεδίασης Εκθέσεων Ελέγχου 

 Οι καλύτερες πρακτικές για τις Εκθέσεις Ελέγχου 

 Υποδείγματα Εκθέσεων Ελέγχου 

 Βήματα επιτυχίας για τον Εσωτερικό Ελεγκτή 

 Case Studies 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό 

με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που 

προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς 

παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται από τον εισηγητή.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι πληροφορίες 

αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα 

μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Μονάδα: 
 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 
 

Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 5/10/2017 
 στο e-mail: mpapoutsi@hba.gr ή στο fax: 210-3646122 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 
 


