Εσωτερικός Τεχνικός Έλεγχος σε βιοµηχανικές
& τεχνικές εταιρείες: Πολυτέλεια ή Ανάγκη;
Μαρία Βελισσάρη

Στόχος Σεμιναρίου
• Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την αξία της δραστηριότητας του εσωτερικού
τεχνικού ελέγχου σε βιομηχανικές επιχειρήσεις.
• Τα μέσα για την ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής, οι δυσκολίες αλλά και τα πολλαπλά οφέλη της.

Σε ποιους απευθύνεται
• Σε Διευθυντές Εσωτερικού Ελέγχου βιομηχανικών εταιρειών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
• Σε υπευθύνους εταιρικής διακυβέρνησης βιομηχανικών εταιρειών
• Σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπών Ελέγχου
• Σε εσωτερικούς ελεγκτές που θέλουν να διευρύνουν την γνώση τους για τον εσωτερικό έλεγχο γενικότερα
• Σε φοιτητές θετικής/τεχνικής κατεύθυνσης

Περιγραφή Σεμιναρίου
• Καινοτομία του εγχειρήματος
• Αναγκαιότητα του εσωτερικού τεχνικού ελέγχου
• Εύρος αρμοδιοτήτων και πεδίο ελέγχου ανά τεχνική δραστηριότητα
• Τα πρώτα βήματα, οι δυσκολίες, οι αντιστάσεις
• Τα μέσα για την εκτέλεση του εσωτερικού τεχνικού ελέγχου
• Το προφίλ και οι γνώσεις του εσωτερικού τεχνικού ελεγκτή
• Η συνεργασία με τους άλλους μηχανισμούς τεχνικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις
• Η δυσκολία στην επικοινωνία με τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου
• Υποστήριξη της θεωρίας με 30 περίπου παραδείγματα κινδύνων και αντίστοιχων ευρημάτων από
επιλεγμένους τεχνικούς τομείς των Διυλιστηρίων (επενδύσεις, συμβάσεις, πυρασφάλεια, διακίνηση).
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Κόστος

Τόπος διεξαγωγής

€ 220
€ 150 (Μέλη ΙΕΕΕ)

τηλε-συνδιάσκεψη

CPE’s:

Βιογραφικό Εισηγητή
Η κ. Μαρία Βελισσάρη εργάζεται στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε (ΕΛ.ΠΕ)
και τα τελευταία 10 χρόνια κατέχει την θέση του Διευθυντού Εσωτερικού Ελέγχου
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Εφοδιασμού ΕΛ.ΠΕ. Στα καθήκοντά της εμπίπτει
ο έλεγχος των τεχνικών δραστηριοτήτων των Διυλιστηρίων και των Εγκαταστάσεων
Αποθήκευσης καθώς και του Εφοδιασμού & Πωλήσεων Πετρελαιοειδών.
Παράλληλα είναι υπεύθυνη για την μεθοδολογία της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού
Ελέγχου Ομίλου (ΓΔΕΕΟ) και για την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
στην ΓΔΕΕΟ.
Προγενέστερα και επί αρκετά χρόνια εργάστηκε ως Προϊσταμένη στον τομέα των επενδύσεων της
ΕΛ.ΠΕ (αξιολόγηση, έγκριση, επιχορήγηση από Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, παρακολούθηση εκτέλεσης επενδυτικού προγράμματος).
Τα πρώτα χρόνια της καριέρας της εργάστηκε στην Διεύθυνση Προγραμματισμού του Διυλιστηρίου
Θεσσαλονίκης, με ευθύνη τον προγραμματισμό (χρονικό, ποσοτικό, ποιοτικό) εισαγωγής φορτίων αργού
πετρελαίου και διάθεσης προϊόντων παραγωγής Διυλιστηρίου. Παράλληλα εκπόνησε μελέτες βελτιστοποίησης λειτουργίας του Διυλιστηρίου και ανέπτυξε πρότυπη ηλεκτρονική εφαρμογή για την παρακολούθηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου.
Είναι απόφοιτος της σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

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

