ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Δήλωση Συμμετοχής στο Σεμινάριο
Θέμα: «Η ίδρυση & διεύθυνση μιας μικρής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ)»
Ημερομηνία : Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016
Ώρες διεξαγωγής: 08:00 μέχρι 17:00
Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου: Ξενοδοχείο Atlantica Miramare, Λεμεσός, Τηλ: 25 888666
Γλώσσα παρουσίασης σεμιναρίου: Ελληνικά
Βαθμοί CPE (Continuous Professional Education): 8 CPEs
Εκπαιδευτής: κ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης (CIA, CFSA, CCSA, CFE)
Δήλωση Συμμετοχής:
Ονοματεπώνυμο
Αρ. Μέλους
__________________________________________________________________________________
Εταιρεία/Οργανισμός
__________________________________________________________________________________
Διεύθυνση
__________________________________________________________________________________
Αρ. σταθερού τηλεφώνου
Αρ. κινητού τηλεφώνου
Αρ. Φαξ
__________________________________________________________________________________
E-mail
__________________________________________________________________________________
Δίδακτρα* Παρακαλώ σημειώστε √ στο κατάλληλο κουτί:
Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μέλος):
€145 + ΦΠΑ = €172,55 (μέχρι 09/03/2016)
Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μη μέλος): €175 + ΦΠΑ =€208,25 (μέχρι 09/03/2016)
Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μέλος):

€215 + ΦΠΑ = €255,85 (από 10/03/2016)

Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μη μέλος): €245 + ΦΠΑ = €291,55 (από 10/03/2016)
Η πληρωμή θα γίνεται την ημέρα του Σεμιναρίου με επιταγή στο όνομα «Σύνδεσμος Εσωτερικών
Ελεγκτών Κύπρου» και με την ταυτόχρονη έκδοση τιμολογίου/απόδειξης από το Σύνδεσμο.
Οι συμμετέχοντες που θα επιλέξουν να επωφεληθούν από το early bird θα πρέπει να διευθετήσουν τη
πληρωμή των διδάκτρων το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 με κατάθεση στο λογαριασμό
του Συνδέσμου στη Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας, αρ. λογαριασμού 2008467-3.
Για δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το παρόν έντυπο, και το
αποστείλετε με φαξ στο 22 68 08 69 ή ηλεκτρονικά στο contact@iiacyprus.org.cy.
*Θα παραχωρείται έκπτωση 10% επί του συνολικού πληρωτέου ποσού σε περιπτώσεις όπου 3 και πλέον
άτομα δηλώσουν συμμετοχή από την ίδια εταιρεία (ή συγκρότημα εταιρειών) ή οργανισμό.
Τηλ. Επικοινωνίας: 22-680868, Φαξ: 22-680869
Ιστοσελίδα: www.iiacyprus.org.cy
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Seminar Participation Application
Subject: «Establishing and managing a small internal audit unit»
Date: Friday 18 March 2016
Time: 08:00 to 17:00
Venue: Atlantica Miramare Beach Hotel, Limassol, Tel: 25 888666
Language: Greek
CPE Points (Continuous Professional Education): 8 CPEs
Instructor: Mr. Constantinos Triantafillides (CIA, CFSA, CCSA,CFE)
Participation Declaration:
Full Name
Member No.
__________________________________________________________________________________
Company/Organization
__________________________________________________________________________________
Address
__________________________________________________________________________________
Telephone No.
Mobile Telephone No.
Fax No.
__________________________________________________________________________________
E-mail
__________________________________________________________________________________
Tuition Fees* Please tick √ in the right box:
Fees per participant (member):
€145 + VAT = €172,55 (until 09/03/2016)
Fees per participant (non-member): €175 + VAT = €208,25 (until 09/03/2016)
Fees per participant (member):

€215 + VAT = €255,85 (from 10/03/2016)

Fees per participant (non-member): €245 + VAT = €291,55

(from 10/03/2016)

Payment of the tuition fees will be effected on the seminar day by cheque issued to the «Cyprus
Institute of Internal Auditors». Simultaneously, corresponding invoices / receipts will be issued by
the Institute.
Participants who wish to earn the early bird discounted participation fees, must arrange payment of
the fees to be made the latest by 9 March 2016 through deposit in the Institute Account Number
2008467-3 at the Periferiaki Coop Nicosia.
Participants are requested to complete the present application form and send to the Institute either by
fax 22 68 08 69 or by email contact@iiacyprus.org.cy.
*Discount of 10% on the total payable amount will be granted in cases where 3 or more persons in the
same company ( or group of companies) participate in this seminar.
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ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
08:00 - 08:30

-

08:30 - 10:30

-

10:30 - 10:45

-

10:45 - 13:00

-

13:00 - 14:00

-

14:00 - 15:30

Εγγραφές









Διάλειμμα










-

15:45 – 17:00

-

Πλαίσιο εργασιών της ΜΕΕ
Θέματα Ανεξαρτησίας της ΜΕΕ
Ευθύνες και λογοδοσία της ΜΕΕ
Δέσμευση για εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων
Μεθοδολογία risk-based κατά τη διενέργεια των ελέγχων
Αξιολόγηση κινδύνων και έλεγχος των ΣΕΕ
Δεξιότητες και διαχείριση της απόδοσης της ΜΕΕ
Αρχιτεκτονική εκθέσεων ελέγχου, μεγιστοποίηση της επίδρασης
Αποτελεσματικές διαδικασίες follow-up

Γεύμα


15:30 - 15:45

Παράγοντες επιτυχίας μιας μικρής ΜΕΕ
Καθορισμός της αποστολής του ελέγχου
Οργανωτική υπαγωγή της ΜΕΕ
Ανάπτυξη ενός Καταστατικού ΕΣ-ΕΛ
Ετήσιος σχεδιασμός της ΜΕΕ
Σχεδιασμός των επιμέρους ελέγχων
Συνολική στρατηγική της ΜΕΕ
Ανάλυση του σκοπού και των στόχων της ΜΕΕ

Ανάλυση και συζήτηση μιας μελέτης περίπτωσης (Case Study) σε
όλα τα στάδια του ελέγχου, από την αρχή ως το τέλος (αξιολόγηση
κινδύνων, σχεδιασμός του ελέγχου, βήματα ελέγχου των ΣΕΕ,
καταγραφή παρατηρήσεων, διατύπωση συστάσεων ελέγχου)

Διάλειμμα




Διαρκής και περιοδική αξιολόγηση της ποιότητας της ΜΕΕ
Θέματα ηγεσίας του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Συμπεράσματα, ερωτήσεις και απαντήσεις
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
«Η ΙΔΡΥΣΗ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ(ΜΕΕ)»
(ESTABLISHING AND MANAGING A SMALL IΝTERNAL AUDIT UNIT)
ΣΚΟΠΟΣ
Η ίδρυση και λειτουργία μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), ανεξαρτήτως μεγέθους,
απαιτεί περισσότερα από την απλή υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης και την έγκριση των πόρων από
το Διοικητικό Συμβούλιο ή την απλή θεσμική υποχρέωση από την πολιτεία. Μια επιτυχημένη ΜΕΕ
χρειάζεται ένα ξεκάθαρο και εμπνευσμένο όραμα για τη λειτουργία της, το οποίο μπορεί να δοθεί μόνο
από τον επικεφαλής της.
Η επιτυχία της ΜΕΕ απαιτεί γνώσεις αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων, Συστημάτων
Εσωτερικού Ελέγχου και διαδικασιών Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επίσης απαιτεί επαγγελματισμό,
φαντασία, ετοιμότητα για την εφαρμογή καινοτόμων βέλτιστων πρακτικών και ποιότητα υπηρεσιών
εσωτερικού ελέγχου, η οποία θα πρέπει ελέγχεται περιοδικά. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου στις
μέρες μας καλείται να αντιμετωπίσει ένα περιβάλλον με διαφορετικούς κινδύνους, ανάλογους των νέων
προκλήσεων που συνεχώς αντιμετωπίζουν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων και θα πρέπει να λειτουργεί
δομημένα, μέσα από σειρά ενεργειών που θα βασίζονται σε μεθοδολογίες ελέγχου αναγνωρισμένες
διεθνώς.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει με τρόπο απλό στους συμμετέχοντες:
 Ενημέρωση για τις καλύτερες τεχνικές ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την
Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά και τις καλύτερες πρακτικές Εσωτερικού
Ελέγχου, για όλο το φάσμα των εργασιών του Εσωτερικού Ελέγχου - από την αξιολόγηση
κινδύνων, τη συλλογή πληροφοριών μέχρι τα φύλλα εργασίας και την τελική έκθεση ελέγχου,
 Ενημέρωση για θέματα ηγεσίας, ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου, δεξιοτήτων και
εκπαίδευσης των εσωτερικών ελεγκτών, διαχείρισης της απόδοσης, οργάνωσης της μονάδας
εσωτερικού ελέγχου και του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου στην παροχή διαβεβαιωτικών και
συμβουλευτικών δραστηριοτήτων.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και προσωπικό Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο και
Ιδιωτικό τομέα, Εξωτερικούς Ελεγκτές, μέλη των Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων,
στελέχη που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη διαδικασιών και δομών και συστημάτων εσωτερικού
ελέγχου.
Μεθοδολογία παρουσίασης
Παρουσίαση Powerpoint, συζήτηση, πρακτικά παραδείγματα, συμμετοχή των συμμετεχόντων σε πρακτικά
case studies.
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Σύντομο βιογραφικό σημείωμα εκπαιδευτή
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Π. Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE
Πρώην ανώτερο τραπεζικό στέλεχος που σήμερα δραστηριοποιείται ως σύμβουλος Εσωτερικού Ελέγχου.
Έχει πλέον των 30 χρόνων εμπειρίας σε θέματα εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό κλάδο και σε
θυγατρικές εταιρίες τραπεζών, καθώς και εκτεταμένη επιμόρφωση σε θέματα βέλτιστων πρακτικών
διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου, Risk Assessment, καθιέρωση και αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικού
Ελέγχου, Risk Management και Quality Assessment Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.
Είναι Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην
Τραπεζική (MBA in Banking). Είναι επίσης Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA), Πιστοποιημένος
Ελεγκτής του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CFSA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής Απάτης (CFE) και κάτοχος της
Πιστοποίησης της διαδικασίας αυτo-αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (CCSA). Είναι
επίσης εγκεκριμένος αξιολογητής Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Accredited Valuator for the External
Quality Assessment (EQA) of the Internal Audit Activity) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών
Ελεγκτών (IIA) και συνεργάτης αυτού, έχοντας διενεργήσει σημαντικό αριθμό Εξωτερικών Αξιολογήσεων
Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (EQA) σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και σεμιναρίων ως εισηγητής σε θεσμικούς,
πανεπιστημιακούς και επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι επίσης αποκλειστικός
εκπαιδευτής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για όλη τη θεματολογία του Εσωτερικού Ελέγχου και
Ελέγχου Απάτης ενώ οι εισηγήσεις του παρακινούν τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν όλες τις
σύγχρονες πρακτικές ελέγχου και κατά κανόνα αξιολογούνται ως “εξαιρετικές” από αυτούς.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) την περίοδο 2002 – 2008
και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών στην Ελλάδα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
O Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, ο οποίος ιδρύθηκε το 1998, αριθμεί περίπου 600 μέλη τα
οποία εργάζονται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων
χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.
Ο Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου είναι πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής
Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Εσωτερικών Ελεγκτών (ECIIA), καθώς και του Διεθνούς Ινστιτούτου
Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA Global).
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
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