ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Δήλωση Συμμετοχής στο Σεμινάριο
Θέμα: «Δεξιότητες Επικοινωνίας και Επιρροής για Εσωτερικούς Ελεγκτές και Λειτουργούς Συμμόρφωσης»
Ημερομηνία : Πέμπτη - Παρασκευή, 15-16 Φεβρουαρίου 2018
Ώρες διεξαγωγής: 08:00 μέχρι 13:00
Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου: InterFRONTIERS INTERKNOWLEDGE Ltd, Λευκωσία, Τηλ: 22 364786
Γλώσσα παρουσίασης σεμιναρίου: Ελληνικά
Βαθμοί CPE (Continuous Professional Education): 10 CPEs
Εκπαιδευτής: κ. Κυριάκος Ιακωβίδης
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 05/02/2018)
Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μη μέλος): €175 + ΦΠΑ =€208,25 (μέχρι 05/02/2018)
Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μέλος):

€215 + ΦΠΑ = €255,85 (από 06/02/2018)

Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μη μέλος): €245 + ΦΠΑ = €291,55 (από 06/02/2018)
Η πληρωμή μπορεί να γίνει την ημέρα του σεμιναρίου με επιταγή στο όνομα «Σύνδεσμος Εσωτερικών
Ελεγκτών Κύπρου» και την ταυτόχρονη έκδοση τιμολογίου/απόδειξης από τον Σύνδεσμο.
Οι συμμετέχοντες που θα επιλέξουν να επωφεληθούν από το early bird θα πρέπει να διευθετήσουν τη
πληρωμή των διδάκτρων το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 με κατάθεση στο
λογαριασμό του Συνδέσμου στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα , αρ. λογαριασμού 10062-2008467-3 ή
άλλως πως.
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
Ταχ. Θυρίδα 26826
1648 Λευκωσία
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Seminar Participation Application
Subject: «Communication and influencing skills for Internal Auditors and Compliance Officers»
Date: Thursday - Friday, 15-16 February 2018
Time: 08:00 to 13:00
Venue: InterFRONTIERS INTERKNOWLEDGE Ltd, Nicosia, Tel: 22 364786
Language: Greek
CPE Points (Continuous Professional Education): 10 CPEs
Instructor: Mr. Kyriacos Iacovides
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 05/02/2018)
Fees per participant (non-member): €175 + VAT = €208,25 (until 05/02/2018)
Fees per participant (member):

€215 + VAT = €255,85 (from 06/02/2018)

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

(from 06/02/2018)

Payment of the tuition fees may 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 the 5th of February 2018 through deposit in the Institute Account
Number 10062-2008467-3 at the Cyprus Cooperative Bank, or otherwise.
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 from
the same company (or group of companies) participate in this seminar.
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ΣΤΟΧΟΙ
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες
και να ενημερωθούν για επιπρόσθετες τεχνικές στην προσέγγισή τους για δημιουργία κουλτούρας,
κανονιστικής συμμόρφωσης και τήρησης των σωστών διαδικασιών στους οργανισμούς που
δραστηριοποιούνται.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη τμημάτων εσωτερικού ελέγχου ή/και κανονιστικής
συμμόρφωσης, αλλά και σε στελέχη της Διεύθυνσης των διαφόρων οργανισμών, με σκοπό τη διασφάλιση
της ευθυγράμμισης των ελεγχομένων ατόμων και τμημάτων με τις δέουσες διαδικασίες και πρακτικές στις
καθημερινές επαγγελματικές τους δραστηριότητες.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στο πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθεί εργαστηριακή μέθοδος καθώς και συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
και εμπειριών. Επίσης θα χρησιμοποιηθεί παρουσίαση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (power point
presentation).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ο κ. Κυριάκος Ιακωβίδης εργάστηκε για 24 χρόνια στη Τράπεζα Κύπρου, φτάνοντας μέχρι τον βαθμό του
Γενικού Διευθυντή. Το 2013 ανάλαβε σαν πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής στην CDB, και αργότερο ως
Διευθύνων Σύμβουλος της Wilson Learning SEM και Σύμβουλος Εκπαίδευσης της interKNOWLEDGE
interFRONTIERS. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
καθώς και πιστοποιημένος συνεργάτης της Wilson Learning σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων
εκπαίδευσης. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της Hermann International για την
τεχνογνωσία του Whole Brain & HBDI και πιστοποιημένος σύμβουλος σε θέματα Συναισθηματικής
Νοημοσύνης (EQ i2.0).
Δραστηριοποιείται τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση λύσεων που βελτιώνουν την απόδοση
του ανθρώπινου δυναμικού οργανισμών (τοπικών, περιφερειακών και διεθνών) στην Ελλάδα, Αίγυπτο,
Κύπρο, Ιορδανία και Σαουδική Αραβία. Τέλος, προσφέρει υπηρεσίες Personal Coaching, για τις οποίες
ολοκληρώνει σχετική κατάρτιση (The Certified Coach Practitioner) της TPC U.K.
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