COSO Internal Control Certificate Program
του ΙΙΑ
Βασίλης Μονογυιός

Στόχος Σεμιναρίου
Το COSO Internal Control Integrated Framework αποτελεί το πιο διαδεδομένο Πλαίσιο σχεδιασμού,
υλοποίησης αλλά και αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System).
Ειδικά για τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, τόσο ο πρόσφατος Νόμος περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 4706/2020 (άρθρο 14 /
Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου) όσο και η σχετική Απόφαση της ΕΚ 1/891/30.9.2020
καθιστούν την εκπαίδευση στο συγκεκριμένο Πλαίσιο ως ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο γνώσης και
εφαρμογής.
Στόχοι του σεμιναρίου είναι:
1. Εκπαίδευση σχετικά με το COSO Internal Control Integrated Framework: Απόκτηση όλων των εφοδίων και των γνώσεων για να σχεδιάσετε, υλοποιήσετε, εφαρμόσετε αλλά και να αξιολογήσετε ένα
σύστημα Internal Control σε μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό.
2. Προετοιμασία για την απόκτηση του τίτλου “COSO Internal Control Certificate” του ΙΙΑ.

Σε ποιους απευθύνεται
• Σε μέλη διοικητικών συμβουλίων και διοικητικά στελέχη
• Σε στελέχη των υποστηρικτικών-επιτελικών τμημάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης- Διαχείρισης
Κινδύνων-Internal Controls-ISO
• Σε εσωτερικούς ελεγκτές
• Σε στελέχη συμβουλευτικών εταιρειών οι οποίες ασχολούνται με την οργάνωση διαδικασιών, τόσο
στον ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα.

Περιγραφή Σεμιναρίου
Η διαδικασία απόκτησης του τίτλου αποτελείται από 3
μέρη:
Προεργασία με παρακολούθηση e-learning από το ΙΙΑ
2 ημέρες σεμινάριο με υλικό του ΙΙΑ
Εξετάσεις on-line
Mετά την επιτυχία στις εξετάσεις οι υποψήφιοι θα λάβουν
το “COSO Internal Control Certificate Program” με το οποίο
μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα εφόδια και τις
γνώσεις ώστε να εφαρμόσουν το COSO Internal Control
Integrated Framework. Το σεμινάριο καλύπτει τα πρότυπα
του COSO (COSO Internal Control Integrated Framework)
χρησιμοποιώντας πραγματικά σενάρια.

COSO Internal Control Certificate Program του ΙΙΑ

Κόστος

Τόπος διεξαγωγής

€ 2299
€ 1220 (Μέλη ΙΕΕΕ)

τηλε-συνδιάσκεψη

CPE’s:

Βιογραφικό Εισηγητή
Ο κ. Βασίλης Μονογυιός κατέχει τους επαγγελματικούς τίτλους του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (ΣΟΕΛ) και του Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA, CRMA). Η εμπειρία του αφορά
σε ελεγκτικές και συμβουλευτικές εργασίες σε περιοχές όπως: εταιρική στρατηγική
και διακυβέρνηση, εσωτερικός έλεγχος, διοίκηση έργων, διαχείριση κινδύνων, βελτίωση εταιρικών διαδικασιών και αναδιοργάνωση, σε διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων και σε εργασίες εκθέσεων πληροφόρησης (IFRS Reports, Sustainabilty and
Integrated Reports). Έχει σημαντικό ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο σε θέματα σχετικά με
τις ανωτέρω γνωστικές περιοχές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Mετά από εικοσαετή εμπειρία κατά
την οποία εργάστηκε σε ένα διεθνές ελεγκτικό γραφείο και σε μία ελληνική συστημική τράπεζα έχει
ιδρύσει και διευθύνει την εταιρεία AMiD η οποία εξειδικεύεται στα αντικείμενα της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου.

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

Become a COSO Internal Control Expert
The COSO Internal Control Certificate Program, through a blend of self-paced on-demand learning and
a comprehension-based exam, offers participants a unique opportunity to develop expertise in designing,
implementing, and conducting an internal control system. This 25.5-credit program takes participants
through the COSO Internal Control–Integrated Framework from start to finish and, through the use of
real-world scenarios, prepares them to:
•D
 emonstrate comprehension of the principles-based approach and the ability to design and implement an effective system of internal control utilizing the COSO Internal Control–Integrated Framework.
• Identify and analyze risks.
•E
 nhance the quality of organization’s internal control program.
It offers you a unique opportunity to develop your expertise in designing, implementing and monitoring a
system of internal control and a digital badge to display and share with your professional network.

COSO Internal Control Certificate

A convenient, self-study on-demand learning format to earn the
COSO Internal Control Certificate offers you a unique opportunity to
develop your expertise in designing, implementing, and monitoring a
system of internal control.
Designing and implementing an effective system of internal control can be challenging, and adapting to
rapidly changing business models, new technologies, or globalization requires that system to be agile. An
internal control system requires the use of judgment to monitor and assess its effectiveness, and it must
provide insight on the application of controls.
The COSO Certificate, offers you a unique opportunity to develop an expertise in designing, implementing, and conducting an internal control system. This program takes you through the Framework from start
to finish and, through the use of real-world scenarios, allows you to:
•U
 nderstand the principles-based approach.
• Identify and analyze risks.
•D
 evelop confidence in the internal control system.
•L
 earn from experts and share your experiences with your peers.

