
Λογιστικά για Εσωτερικούς Ελεγκτές. Ειδικά Θέματα 
λογιστικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης για Εσωτερικούς Ελεγκτές

Ανδρέας Παπαδάκης

Στόχος Σεμιναρίου

Σε ποιους απευθύνεται 

Περιγραφή Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναπτυχθούν οι βασικοί λογαριασμοί του ΕΓΛΣ και να τονισθεί η σχέση τους με 
το ρόλο και με την καθημερινή ενασχόληση των Εσωτερικών Ελεγκτών, και την διασύνδεση τους με τις διαδι-
κασίες που πρέπει να τηρούνται από αυτούς στα συγκεκριμένα λογιστικά θέματα.

•  Σε ελεγκτές, και εσωτερικούς ελεγκτές που επιθυμούν να εξοικειωθούν σε  λογιστικά θέματα σε έργα ελέγ-
χων συστημάτων, και ειδικών ελέγχων

•  Σε στελέχη υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου
•  Σε στελέχη επιχειρήσεων που έχουν σχέση με διαχείριση και μελέτη οικονομικών δεδομένων
•  Σε φοιτητές και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων που συνδέεται η εργασία τους με λογιστικά θέματα

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν θέματα που έχουν σχέση με τα παρακάτω σημεία: 
1. Εσωτερικός Έλεγχος παγίων και τηρούμενες διαδικασίες

- Μητρώο παγίων       - Απογραφή παγίων       - Διαδικασίες αγοράς       - Αποσβέσεων παγίων 
2. Εσωτερικός Έλεγχος ασώματων ακινητοποιήσεων και τηρούμενες διαδικασίες 
3. Εσωτερικός Έλεγχος εξόδων πολυετούς απόσβεσης και τηρούμενες διαδικασίες 

- Έννοια εξόδων πολυετούς απόσβεσης - Αποσβέσεις αυτών 
4. Εσωτερικός Έλεγχος αποθεμάτων και τηρούμενες διαδικασίες

- Φυσική απογραφή       - Τηρούμενα βιβλία       - Καταστροφή αποθεμάτων
5. Εσωτερικός Έλεγχος απαιτήσεων και τηρούμενες διαδικασίες

- Συμφωνία       - Προβλέψεις       - Διαγραφή υπολοίπων απαιτήσεων
6. Εσωτερικός Έλεγχος ταμείου και τηρούμενες διαδικασίες 

- Λειτουργία, προσόντα ταμία - Πρωτόκολλο καταμέτρησης ταμείου
7. Εσωτερικός Έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων και τηρούμενες διαδικασίες 

- Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών
8. Εσωτερικός Έλεγχος εισπρακτέων επιταγών και λοιπών αξιών και τηρούμενες διαδικασίες 

- Καταμέτρηση, απογραφή, και πρωτόκολλο καταμέτρησης εισπρακτέων Επιταγών και λοιπών αξιών
9. Εσωτερικός Έλεγχος υποχρεώσεων και τηρούμενες διαδικασίες 

- Προμηθευτές, πιστωτές, και υποχρεώσεις προς το δημόσιο
10. Εσωτερικός Έλεγχος λογαριασμών εσόδων και εξόδων και τηρούμενες διαδικασίες

- Πωλήσεις, επιστροφές, έξοδα
11. Εσωτερικός Έλεγχος αμοιβών και εξόδων προσωπικού και τηρούμενες διαδικασίες

 - Έκδοση μισθοδοσίας     - Μισθοδοτικές καταστάσεις, προσλήψεις  
- Υποβολή και απόδοση στο δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία

12. Εσωτερικός Έλεγχος λογαριασμών τάξεως και τηρούμενες διαδικασίες



Τόπος διεξαγωγής
τηλε-συνδιάσκεψη

Κόστος
€ 220
€ 150 (Μέλη ΙΕΕΕ)

Εγγραφές – Πληροφορίες: τηλ. 210 8259504, e-mail: training@hiia.gr

Λογιστικά για Εσωτερικούς Ελεγκτές. Ειδικά Θέματα λογιστικής  
και χρηματοοικονομικής διοίκησης για Εσωτερικούς Ελεγκτές

CPE’s: 

Βιογραφικό Εισηγητή
Παπαδάκης Ανδρέας. Λογιστής- Φοροτέχνης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Απόφοιτος της Ανώτατης 
Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Πανεπιστήμιο Πειραιά), του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με επι-
πλέον πτυχία εξειδίκευσης στο Marketing και στη Διοίκηση Προσωπικού. Επιπλέον απόφοιτος της 
Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων και κάτοχος πτυχίου Αγγλικής γλώσσας.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), κάτοχος Άδειας ασκήσεως οικονομικού 
επαγγέλματος, Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού Ά  τάξης, τακτικό μέλος του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.), και μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ι.Α.).

Κάτοχος της διεθνούς πιστοποίησης από το Διεθνές Ινστιτούτο Κατά της Απάτης  (A.C.F.E.), CFE  (Association of Certified 
Fraud Examiners), κάτοχος της διεθνούς πιστοποίησης από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ι.Α.), CRMA 
(Certification in Risk Management Assurance).

Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στην Σχολή Χρηματοοικονομικής κα Στατιστικής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής, και συγκεκριμένα στην Χρηματοοικονομική Κατεύθυνση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
το μάθημα «Φορολόγηση Επιχειρήσεων». Διδάσκει διάφορα μαθήματα, οικονομικού, λογιστικού και φορολογικού περιεχο-
μένου, μέσω E- Learning του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, για τις μη εισηγμένες εταιρίες στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών, και τις Δημόσιες επιχειρήσεις.

Εισηγητής, σε διάφορους φορείς, σεμιναρίων και εισηγήσεων σε θέματα ενδιαφέροντος οικονομικού, φορολογικού, λογι-
στικού, και εσωτερικού ελέγχου. 

Έχει εργαστεί σε μεγάλες εταιρίες και Ομίλους του τραπεζικού, χρηματοοικονομικού, ασφαλιστικού, και ελεγκτικού-συμ-
βουλευτικού τομέα και έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας για την υλοποίηση μεγάλων έργων (projects) όπως η εξαγορά 
της Alpha Ασφαλιστικής από την ΑΧΑ Ασφαλιστική, η απορρόφηση της Ιονικής Χρηματιστηριακής από την Alpha Χρηματι-
στηριακή, και της Alpha Χρηματιστηριακής από την Alpha Finance.

Έχει διατελέσει στις εταιρίες των ανωτέρω τομέων, κατά περίπτωση ως Οικονομικός Διευθυντής, Εσωτερικός Ελεγκτής, 
Project Manager, Credit Controller, Υπεύθυνος Reporting, Υπεύθυνος Σχεδίασης Εσωτερικών Διαδικασιών, Κατάρτισης και 
Υλοποίησης Προϋπολογισμών, και Διαχείρισης Διαθεσίμων. Κατά την εργασία μου σε πολυεθνική Ελεγκτική-Συμβουλευτι-
κή εταιρία προσέφερα υπηρεσίες σε εταιρίες ως Εξωτερικός Ελεγκτής των οικονομικών καταστάσεων και των διαδικασιών 
τους. Ανέλαβα την οργάνωση και παρακολούθηση των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου και των εσωτερικών ελεγκτικών 
διαδικασιών τους, και συμμετείχε στο Reporting στις αντίστοιχες Μητρικές εταιρίες των Ομίλων.

Εργάστηκε επίσης σε μεγάλα έργα (projects) εξαγορών, συγχωνεύσεων εταιριών διαφόρων δραστηριοτήτων των παρακά-
τω εταιριών: Ασφαλιστικές (NATIONALE-NEDERLANDEN GROUP, AGF-KOSMOS GROUP, SCHWEIZ GROUP, NASKO S.A. 
GROUP, EUROGROUP S.A), Κλωστοϋφαντουργικές (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., ΗΛΙΟΤΕΞ Α.Ε., ILIOS TEN CATE S.A.), 
Πετρελαιοειδών (SHELL S.A., BP S.A.), Βιομηχανικές (ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, PALCO S.A.), Ναυτιλιακές (COSTAMARE 
S.A., ARKADIA LINES, GUKOKOU S.A.), Τράπεζες (BNP BANK, ARAB  BANK), Εκπαιδευτήρια (ST. CATHERINES),  και εταιρίες 
του Δημόσιου τομέα.

Έχει παρακολουθήσει μέχρι τώρα σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο εργασίας του σε τομείς όπως Management, Ταμει-
ακό προγραμματισμό, Διαχείριση κεφαλαίων, Πρόληψη και καταστολή νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δρα-
στηριότητες, Σύστημα εσωτερικού ελέγχου, Οργάνωση ανεξάρτητης υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις με 
βάσει τις διεθνείς ελεγκτικές αρχές, Πλαίσιο ελέγχων επιχειρηματικών Ομίλων, Διεθνή λογιστικά πρότυπα- IFRS (ΔΛΠ)-
ΔΠΧΑ και εφαρμογή αυτών, καθώς επίσης διάφορα Λογιστικού και Φοροτεχνικού ενδιαφέροντος.


