
 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

(RISK - BASED AUDIT)  

12 CPE CREDITS* 

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

20 - 22 Ιουνίου 2011 

 

Το Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου COSO - ERM αποτελεί τον πλέον σύγχρονο τρόπο 
προσέγγισης των κινδύνων των επιχειρήσεων διεθνώς και η υιοθέτησή του αποτελεί μεγάλη 
πρόκληση για τις επιχειρήσεις, καθώς το προφίλ των κινδύνων έχει μεταβληθεί σημαντικά. 

Παράλληλα ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων έχει αλλάξει δραματικά την τελευταία δεκαετία. 
Από τους ελέγχους συστημάτων και διαδικασιών έχουμε πλέον δώσει έμφαση στους ελέγχους 
«βάσει των κινδύνων». Για να εναρμονιστούν οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να 
υιοθετήσουν την προσέγγιση ελέγχου «βάσει των κινδύνων», η οποία είναι άλλωστε και 
εποπτική απαίτηση. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αποτιμούν 
συστηματικά τους κινδύνους κάθε μορφής και να τους αποτιμούν με βάση μια διεθνώς 
αποδεκτή μεθοδολογία. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα αντιληφθούν το ρόλο τους στη διαδικασία 
αποτίμησης κινδύνων και θα εξοικειωθούν με τρόπους οργάνωσης του ελέγχου «βάσει των 
κινδύνων» (risk-based audit).    

Συμμετέχοντες:  

• Στελέχη και προσωπικό Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης   

• Στελέχη που ασχολούνται με την αποτίμηση των κινδύνων και την αξιολόγηση της 
επάρκειας των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου 

• Εξωτερικοί Ελεγκτές 

• Μέλη των Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων  

• Διευθυντικά στελέχη που ασχολούνται με τους κινδύνους ή τα Συστήματα Εσωτερικού 
Ελέγχου  

 

*Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν 12 credits ειδικής επαγγελματικής επιμόρφωσης 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις διατήρησης των πιστοποιήσεων εσωτερικών ελεγκτών 

 



 

 

 

Εισηγητής:  

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE, Ανώτερο τραπεζικό στέλεχος 
που σήμερα δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου και Compliance. 
Εγκεκριμένος Αξιολογητής Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου από το Διεθνές Ινστιτούτο 
Εσωτερικών Ελεγκτών, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών(ΕΙΕΕ) 
περιόδου 2002-2008. 

Διάρκεια: 12 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής: 20 - 22 Ιουνίου 2011 (ώρες 16:30 - 20:30)  

Δίδακτρα: 360 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

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

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 

ΣΕΜΙΝAΡΙΟ 429 



 

 

 Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

(RISK-BASED AUDIT)  

 
Θεματολογία 

 
 

• Ορισμός των κινδύνων 

• Το πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου COSO – ERM 

• Σύγκριση του πλαισίου COSO  με το  COSO – ERM 

• Παράγοντες των κινδύνων  

• Είδη κινδύνων 

• Μέθοδοι καθορισμού των κινδύνων  

• Παράγοντες αποτίμησης κινδύνων 

• Μικτοί και καθαροί κίνδυνοι 

• Κίνδυνοι που μπορεί να αναλάβει η επιχείρηση (risk appetite) 

• Εφαρμόζοντας το μοντέλο COSO – ERM 

• Παράγοντες επιτυχίας του εγχειρήματος 

• Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στην εφαρμογή του μοντέλου COSO – ERM 

• Τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού ελέγχου για τον έλεγχο με βάση τους κινδύνους 

• Διαδικασίες σύνταξης του καταλόγου κινδύνων 

• Βασικές κατηγορίες κινδύνων 

• Βασικές Αρχές των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου 

• Τεχνικές αυτοαξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου  

• Σύνταξη του Καταλόγου Κινδύνων (Risk Register) και του Χάρτη Κινδύνων (Risk Map) 

• Σύνταξη ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων 

• Διενέργεια Ελέγχων με βάση τους κινδύνους 

• Η Έκθεση Ελέγχου με βάση τους κινδύνους  

• Επάρκεια γνώσεων και δεξιότητες του Εσωτερικού Ελεγκτή για τη διενέργεια Ελέγχου με βάση 
τους κινδύνους 

 

 

 

 



 

 

Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
(RISK BASED – AUDIT) 

 
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 για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα 

χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 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 13/6/2010  
στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 
 


