
 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ  
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
(ΔΛΙΝΔΔΔ) 

  

Ελληνικό Ινςτιτούτο Επαγγελματιών Συςτημάτων Εςωτερικού Ελέγχου Σελίδα 1 
Τειέθσλν: +30 210 323 2531 
Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν: info@iicgreece.org 
Γηεύζπλζε: Παλεπηζηεκίνπ 59, 10564, Αζήλα, 8νο Όξνθνο, Γξαθείν 803 

1 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΝ 
ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

(Γιάπκεια - 62 ώπερ) 
 
 
 
κοπόρ ππογπάμμαηορ 

Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ε εθπαίδεπζε επί ηεο κεζνδνινγίαο θαη επί βαζηθώλ ζεκάησλ 

δηελέξγεηαο εζσηεξηθώλ ειέγρσλ. 

 
 
ε ποιοςρ απεςθύνεηαι 

- Δζσηεξηθνύο ειεγθηέο 

- δόθηκνπο εζσηεξηθνύο ειεγθηέο πνπ επηζπκνύλ λα εκβαζύλνπλ ηηο γλώζεηο  ηνπο ζηνλ 

εζσηεξηθό έιεγρν 

- Σηειέρε επηρεηξήζεσλ πνπ επηδηώθνπλ ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

 
 
ςνηονιζηέρ- Διζηγηηέρ 

- Γπ. Ανδπέαρ Κοςηούπηρ, CMIIA,CIA,CICA,CCSA,CRMA,CCS Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Λνγηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Δζσηεξηθόο Διεγθηήο. 

- Γπ. Αλέξανδπορ Γαπεθαλάκηρ, CMA, CPA, CICA, CCS, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Λνγηζηηθήο ηνπ  Διιεληθνύ Μεζνγεηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ. ESG Analyst.  

- Γπ. Παναγιώηηρ Κςπιακόγκυναρ, CIA, CCSA, CGAP, Cert(ABC), Δπίθνπξνο 

Καζεγεηήο Λνγηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο Πάθνο, Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνύ 

Διέγρνπ ΑΓΜΗΔ. 

- Γπ. Γημήηπιορ Υαπαμήρ, CICA, COSO IC Cert, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Λνγηζηηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. 

- Γπ. Βαζιλική Μπάλλα, ACCA, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Λνγηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξώλ. 

- Γπ. Παναγιώηηρ Μπάλλαρ, CICA, FHEA, Director of Tax and Customs Academy ΑΑΓΔ 

- Γπ. Φπαγκίζκορ Γονιδάκηρ, CICA,CIA, Δζσηεξηθόο Διεγθηήο  

- Τπ. Γιδάκηυπ Παζσάληρ Καγιάρ, FCCA, CFE, CIA, IESOEL, IPSAS cert.,Οξθσηόο 

Λνγηζηήο, Δζσηεξηθόο Διεγθηήο.  

- Ιυάννηρ Πλούμπηρ, MSc, CPA, CICA, CCS, Δζσηεξηθόο Διεγθηήο, Σύκβνπινο 
Δπηρεηξήζεσλ 

- Μισάληρ Ποςζποςπίκαρ, CICA, CCS, MSc A&A, Δπηθεθαιήο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 
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Γιάπκεια:  62 ώξεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο & Γξαπηέο εμεηάζεηο  

 
Κόζηορ ςμμεηοσήρ 

Μέιε: 650 επξώ 

Με Μέιε: 950 επξώ 

 
  
Παπέσεηαι:  
 
   Α. Πιζηοποίηζη επιηςσήρ παπακολούθηζηρ  

 
Β. Δκπαιδεςηικό Τλικό 

Σε θάζε ζπκκεηέρνληα ζα παξέρεηαη, εθηόο από ηηο ζεκεηώζεηο ησλ δηαιέμεσλ, θαη ην βηβιίν κε 

ηίηιν : 

Δηαιπική διακςβέπνηζη, Γιασείπιζη Κινδύνυν και Δζυηεπικόρ Έλεγσορ. 

ςγγπαθείρ: Γαξεθαιάθεο Α, Κνπηνύπεο Α, Κπξηαθόγθσλαο Π 

ISBN : 978-618-5440-22-0 

Έκδοζη : 2ε/2022 

ελίδερ        :  976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ  
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
(ΔΛΙΝΔΔΔ) 

  

Ελληνικό Ινςτιτούτο Επαγγελματιών Συςτημάτων Εςωτερικού Ελέγχου Σελίδα 3 
Τειέθσλν: +30 210 323 2531 
Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν: info@iicgreece.org 
Γηεύζπλζε: Παλεπηζηεκίνπ 59, 10564, Αζήλα, 8νο Όξνθνο, Γξαθείν 803 

3 

 

ΓΟΜΗ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

A. Βαζική γνώζη για ηη διενέπγεια εζυηεπικού ελέγσος 

 
1. Βαζικά ηοισεία Δζυηεπικού Δλέγσος (3 ώπερ) 

Τα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνύο Πιαηζίνπ Δπαγγεικαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνύ 

ειέγρνπ είλαη νη βαζηθέο αξρέο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ν 

νξηζκόο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ν Κώδηθαο δενληνινγίαο θαη ηα δηεζλή πξόηππα γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

 
2. Κανονιζηικό πλαίζιο εζυηεπικού ελέγσος (5 ώπερ) 

Πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, όπσο 

θαζνξίζηεθαλ παξαπάλσ, ε ζπληζηώκελε θαζνδήγεζε πεξηγξάθεη πξαθηηθέο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ Βαζηθώλ Αξρώλ, ηνπ Οξηζκνύ ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ, ηνπ 

Κώδηθα Γενληνινγίαο θαη ησλ Πξνηύπσλ ηνπ IIA. Η ζπληζηώκελε θαζνδήγεζε πεξηιακβάλεη 

νδεγνύο εθαξκνγήο, νη νπνίνη βνεζνύλ ηνπο εζσηεξηθνύο ειεγθηέο ζηελ εθαξκνγή ησλ 

Πξνηύπσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο (Practice Guides) νη νπνίεο παξέρνπλ ιεπηνκεξείο 

δηαδηθαζίεο θαη δηαδηθαζίεο. 

 

3. Ανεξαπηηζία και Ανηικειμενικόηηηα (2 ώπερ) 

Η δξαζηεξηόηεηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ απνθηά εκπηζηνζύλε από ηηο αλεμάξηεηεο εθηηκήζεηο 

ηεο. Σε αληίζεζε κε ηνλ εμσηεξηθό ειεγθηή πνπ κπνξεί λα νξίζεη ηνπο δηθνύο ηνπ κεραληζκνύο, 

ε αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο θαηάιιειεο δνκέο 

δηαθπβέξλεζεο εληόο ηνπ νξγαληζκνύ. 

 

4. Γέοςζα Δπαγγελμαηική Δπιμέλεια (1 ώπα) 

Η επάξθεηα θαη ε δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα απνζθνπεί ζην λα δηαζθαιίζεη, αλάκεζα 

ζε άιια, όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάζεζεο ππνζηεξίδνληαη κε ηα θαηάιιεια ζηνηρεία. Ο 

επηθεθαιήο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη ν ηειηθόο ππεύζπλνο γηα ηελ αλάζεζε 

εξγαζίαο ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαη πξέπεη λα δηαζθαιίζεη όηη νη είλαη δηαζέζηκεο νη ηθαλόηεηεο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλάζεζεο 

 
5. Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ (3 ώπερ) 

Η απνζηνιή ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη λα πξνζζέζεη αμία ζηνπο νξγαληζκνύο. Γηα ην ζθνπό 

απηό, ε δξαζηεξηόηεηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πξέπεη πξώηα λα δηαζθαιίζεη ε ίδηα όηη ιεηηνπξγεί 

όπσο πξννξίδεηαη. Δπηπιένλ, πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί όηη είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο  

ηξέρνπζεο θαη ηηο κειινληηθέο απαηηήζεηο. Γηα ην ιόγν απηό, ηα πξόηππα απαηηνύλ από ηνλ  

επηθεθαιήο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ λα αλαπηύμεη θαη λα δηαηεξήζεη έλα πξόγξακκα 

δηαβεβαίσζεο ηεο πνηόηεηαο θαη βειηίσζεο ηεο πνπ θαιύπηεη όιεο ηηο πηπρέο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 
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6. Οπγανυζιακή Κοςληούπα (1 ώπα) 

Η νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα είλαη έλα θνηλό ζύζηεκα πεπνηζήζεσλ, πξνζδνθηώλ θαη ελλνηώλ 

πνπ επεξεάδνπλ θαη θαζνδεγνύλ ηε ζθέςε θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κειώλ ελόο νξγαληζκνύ. 

Η νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα δηακνξθώλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ειέγρνπ. 

 

7. Δηαιπική Γιακςβέπνηζη και ΔSG (3 ώπερ) 

Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ην ζύζηεκα θαλνληζκώλ, πξαθηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ κε ηηο 

νπνίεο κηα επηρείξεζε δηνηθείηαη θαη ειέγρεηαη. Η ζύγρξνλε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηνρεύεη  

λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο πνιιώλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ. Με ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, νη νξγαληζκνί ιεηηνπξγνύλ θαιύηεξα, θεξδίδνληαο ηελ εκπηζηνζύλε επελδπηώλ 

θαη ησλ δηαθόξσλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ. Δπηπιένλ, ηα πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη 

δηαρεηξηζηηθά θξηηήξηα (ESG) είλαη έλα ζύλνιν πξνηύπσλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο κηαο 

εηαηξείαο, ηα νπνία νη θνηλσληθά επαηζζεηνπνηεκέλνη επελδπηέο ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα 

εμεηάζνπλ πηζαλέο επελδύζεηο. Τα πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα εμεηάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

κηα εηαηξεία ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ. Τα θνηλσληθά θξηηήξηα εμεηάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

δηαρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο εξγαδόκελνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο πειάηεο θαη ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο όπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Η δηαθπβέξλεζε αζρνιείηαη κε ηελ εγεζία κηαο εηαηξείαο, 

ηηο ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ, ην ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ηνπο εζσηεξηθνύο 

ειέγρνπο, ηα δηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ θηι. 

 

8. Βαζικέρ Έννοιερ και Σύποι Κινδύνυν (3 ώπερ) 

Κάζε νξγαληζκόο εθηίζεηαη ιόγσ ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ζε πιήζνο θηλδύλσλ, κε δηαθνξεηηθή 

θύζε θαη έληαζε. Σην πιαίζην απηό, αλαιύνληαη νη δηάθνξεο έλλνηεο θαη νη ηύπνη θηλδύλσλ,  

όπσο επίζεο θαη ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδύλνπ. 

 
9. Πλαίζια Γιασείπιζηρ Κινδύνυν (3 ώπερ) 

Κάζε νξγαληζκόο εθηίζεηαη ιόγσ ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ζε πιήζνο θηλδύλσλ, κε δηαθνξεηηθή 

θύζε θαη έληαζε. Έλαο από ηνπο κεραληζκνύο πνπ ν εζσηεξηθόο έιεγρνο πξνζζέηεη αμία ζηνπο 

νξγαληζκνύο είλαη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδύλσλ. Σην πιαίζην απηό έρνπλ αλαπηπρζεί  

δηεζλώο απνδεθηά πιαίζηα δηαρείξηζεο θηλδύλνπ θαη κέζνδνη βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ. 

 
10. ύζηημα Δζυηεπικού Δλέγσος (6 ώπερ) 

Οη δηθιείδεο αζθαιείαο είλαη νη κεραληζκνί, νη θαλόλεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδεη έλαο 

νξγαληζκόο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ινγηζηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ, ηελ πξνώζεζε ηεο ινγνδνζίαο θαη ηελ πξόιεςε ηεο απάηεο. 

 
11. Γιασείπιζη Κινδύνυν Απάηηρ (4 ώπερ) 

Όπσο ζπδεηήζεθε ζην FRE 510 - Χξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζρήκαηα απάηεο, ε 

απάηε είλαη έλα θαηλόκελν πνπ απεηιεί όινπο ηνπο νξγαληζκνύο αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο ή 

ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαη. Δπηπιένλ, παγθόζκηεο κειέηεο πνπ βαζίδνληαη ζε 

πξαγκαηηθέο πεξηπηώζεηο έδεημαλ όηη ε δεκηνπξγία κεραληζκώλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ κπνξεί λα 

κεηώζεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλόηεηα θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο εηαηξηθήο απάηεο. Απηή ε εβδνκάδα 
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ζαλ ζθνπό έρεη λα εμεγήζεη ην ξόιν ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηελ πξόιεςε θαη ηνλ εληνπηζκό 

πεξηπηώζεσλ απάηεο. 

 
B. Ππακηική εθαπμογή εζυηεπικού ελέγσος 

 
12. Πλάνο ελέγσυν βάζει κινδύνυν (3 ώπερ) 

O εζσηεξηθόο έιεγρνο βάζεη θηλδύλνπ (RBIA) είλαη κηα κεζνδνινγία πνπ ζπλδέεη ηνλ εζσηεξηθό 

έιεγρν κε ην ζπλνιηθό πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ηνπ νξγαληζκνύ. Ο εζσηεξηθόο έιεγρνο 

βάζεη θηλδύλνπ επηηξέπεη ζηνλ εζσηεξηθό έιεγρν λα παξέρεη δηαβεβαίσζε ζην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην όηη νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηνπο 

θηλδύλνπο, ζε ζρέζε κε ηελ δηάζεζε αλάιεςεο θηλδύλσλ ηεο δηνίθεζεο. Με άιια ιόγηα, ην 

ζρέδην βάζεη θηλδύλνπ απνηειεί ηε βάζε ελόο απνηειεζκαηηθνύ θαη απνδνηηθνύ ειέγρνπ. Από  

ηελ άιιε πιεπξά, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη όηη πξνζηίζεηαη αμία ζηνλ νξγαληζκό θαη όηη 

πιεξείηαη ε απνζηνιή ηεο. 

 
13. Αναθέζειρ Γιαζθάλιζηρ (3 ώπερ) 

Σθνπόο ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαζθάιηζεο είλαη ε παξνρή αληηθεηκεληθήο θαη αλεμάξηεηεο  

αμηνιόγεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ δηαθπβέξλεζεο, δηαρείξηζεο θηλδύλσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ νξγαληζκό. Δπηπιένλ, νη ράξηεο δηαζθάιηζεο πξνζθέξνπλ κηα 

νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θάιπςεο θηλδύλσλ ηνπ νξγαληζκνύ θαη βνεζνύλ ζηνλ εληνπηζκό  

θελώλ θαη επηθαιύςεσλ. 

 
14. Αναθέζειρ ςμβοςλεςηικήρ (3 ώπερ) 

Oη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο είλαη δξαζηεξηόηεηεο εμππεξέηεζεο πειαηώλ, ε θύζε θαη ην 

πεδίν εθαξκνγήο ησλ νπνίσλ ζπκθσλνύληαη κε ηνλ πειάηε, απνζθνπνύλ ζηελ πξνζηηζέκελε 

αμία θαη ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ δηαθπβέξλεζεο, δηαρείξηζεο θηλδύλσλ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ελόο νξγαληζκνύ, ρσξίο ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο λα 

αλαιακβάλεη εθηειεζηηθέο αξκνδηόηεηεο. 

 
15. σεδιαζμόρ ηος ελέγσος (3 ώπερ) 

Ο ζρεδηαζκόο ηεο δέζκεπζεο απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, έηζη ώζηε 

ν έιεγρνο λα δηελεξγείηαη κε απνηειεζκαηηθό θαη απνδνηηθό ηξόπν. 

 
16. ςλλογή πληποθοπιών (2 ώπερ) 

Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ζε θάζε ζηάδην ηεο αλάζεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο  

αλάζεζεο, ζπλήζσο απαηηνύληαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο. Απηέο νη 

πιεξνθνξίεο ζα κεηαηξαπνύλ ζε γλώζε ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ 

επηηξέπνληαο ζηνλ εζσηεξηθό ειεγθηή λα παξέρεη δηαζθάιηζε ή ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

πνπ ζα πξνζζέζνπλ αμία ζηνλ νξγαληζκό. 

 
17. Δλεγκηική δειγμαηολητία (2 ώπερ) 

Η ειεγθηηθή δεηγκαηνιεςία ειέγρνπ είλαη έλα εξεπλεηηθό εξγαιείν ζην νπνίν ιηγόηεξν από ην  

100% ησλ ζπλνιηθώλ ζηνηρείσλ ζηνλ πιεζπζκό ησλ αληηθεηκέλσλ επηιέγνληαη γηα έιεγρν. Δίλαη 

κηα ηερληθή ειέγρνπ πνπ παξέρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο ειεγθηέο λα 
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εθθξάδνπλ ειεγθηηθή γλώκε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ειέγρνπλ θάζε ζηνηρείν θαη ζπλαιιαγή. 

 
18. ςνάθεια και επάπκεια δςνηηικών πηγών ελεγκηικών ηεκμηπίυν (2 ώπερ) 

Η αμηνπηζηία ησλ αμηνινγήζεσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλάθεηα, ηελ επάξθεηα 

θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλνληαη. Η ζπλάθεηα είλαη έλαο πνηνηηθόο 

παξάγνληαο, ελώ ε επάξθεηα πνζνηηθόο. Δάλ νη πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ην έξγν ειέγρνπ ζα ππνλνκεπζεί θαη ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνύ ειέγρνπ δελ ζα 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζζέζεη αμία ζηνλ νξγαληζκό. 

 

19. Δπγαλεία ελέγσος και ηεσνικέρ (2 ώπερ) 

Τα εξγαιεία ειέγρνπ θαη νη απηνκαηνπνηεκέλεο ηερληθέο ειέγρνπ απμάλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ αλαζέζεσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, παξέρνληαο 

ηε δπλαηόηεηα δνθηκήο κεγάισλ πιεζπζκώλ κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν θαη εθηέιεζεο 

εζηηαζκέλσλ ειέγρσλ. 

 
20.Ανάλςζη και Υαπηογπάθηζη διαδικαζιών (Data Visualisation- Excel for 

Auditors) (3 ώπερ) 

Η αλάιπζε θαη νη ηερληθέο ραξηνγξάθεζεο δηαδηθαζηώλ νδεγνύλ ζε ζεκαληηθά νθέιε όζνλ 

αθνξά ηελ ηεθκεξίσζε ειέγρνπ, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ απόδνζε ηεο εκπινθήο εζσηεξηθνύ  

ειέγρνπ. 

 
21. Γημιοςπγία και Δπιζκόπηζη Φύλλυν Δλέγσος (2 ώπερ) 

Τα θύιια ειέγρνπ θαηαγξάθνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο αλάζεζεο δηαζθάιηζεο. Απνδεηθλύνπλ ηελ εξγαζία ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη 

παξέρνπλ ηε ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ ζπκθσλεκέλνπ πεδίνπ εξγαζίαο, ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ 

θαη ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 

 
22. Δποπηεία ελέγσυν και ζςμπεπάζμαηα ελέγσυν (1 ώπα) 

Η επνπηεία ηεο αλάζεζεο απνζθνπεί ζην λα δηαζθαιηζηεί ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ, ε πνηόηεηα 

ηνπ ειεγθηηθνύ έξγνπ θαη ε αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. Η 

επνπηεία δελ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ μεθηλά ζην ηειηθό ζηάδην ηεο αλάζεζεο. Η επνπηεία 

μεθηλά ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ζπλερίδεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάζεζεο θαη 

δηαζθαιίδεη όηη ηα ζπκπεξάζκαηα ζα ππνζηεξίδνληαη από ζπλαθή θαη θαηάιιεια επξήκαηα. 

 
23. Δπικοινυνία ηυν αποηελεζμάηυν ηος ελέγσος- έκθεζη ελέγσος (2 ώπερ) 

Η απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ εζσηεξηθνύ ειεγθηή θαη ηνπ πειάηε είλαη 

ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. Οη 

επηθνηλσλίεο ειεγθηή- ειεγρόκελν είλαη ζεκαληηθέο ζε θάζε ζηάδην ηνπ ειέγρνπ, θαη θπζηθά 

αθνξνύλ θαη ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηεο έθζεζεο θαη ησλ δηαδηθαζηώλ παξαθνινύζεζεο ηεο  

πινπνίεζεο ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ. 

 
Καθόλη ηην διάρκεια ηοσ προγράμμαηος θα ζσζηηιόνηαι και θα παροσζιάζονηαι παραδείγμαηα 

και πρακηικές εθαρμογές. 
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Γ. Δξεηαζηική Γιαδικαζία 

 
Δξσηήζεηο πνιιαπιώλ επηινγώλ 


