
Διενέργεια Εσωτερικής Ποιοτικής Αξιολόγησης 
(Internal Quality Assessment Process) 
της Ελεγκτικής Δραστηριότητας

9:00-16:00

Ανδρικοπούλου Σταυρούλα

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 CPE’s: 7
Στόχος Σεμιναρίου
·  Η κατανόηση των απαιτήσεων από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (IIA Standards) αναφορικά με τη 

διενέργεια εσωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης
·  Η επισήμανση των πλεονεκτημάτων και της προστιθέμενης αξίας από τη διενέργεια εσωτερικής 

ποιοτικής αξιολόγησης
·  Εφαρμογή στην πράξη της εσωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης και ενδεικτικά εργαλεία    

Σε ποιούς απευθύνεται 
•  Στελέχη Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και εν γένει εσωτερικούς ελεγκτές  
•  Μέλη Επιτροπών Ελέγχου

Περιγραφή Σεμιναρίου 
•  Τι προβλέπεται στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (IIA Standards) αναφορικά με τη διενέργεια εσω-

τερικής ποιοτικής αξιολόγησης
•  Κατηγορίες εσωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης
•  Προκλήσεις και δυσκολίες κατά την εφαρμογή της
•  Οφέλη από τη διενέργεια εσωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης
•  Κάλυψη των απαιτούμενων περιοχών της ελεγκτικής δραστηριότητας και ενδεικτικά εργαλεία
•  Παραγωγή σχετικών αναφορών   



Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί 
από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ). 

Τόπος διεξαγωγής
Γραφεία ΙΕΕΕ
3ης Σεπτεμβρίου 101, 
Αθήνα 10434 (Σταθμός: Βικτώρια)

Κόστος
€ 180
€ 150 (Μέλη ΙΕΕΕ)

Διενέργεια Εσωτερικής Ποιοτικής Αξιολόγησης 
(Internal Quality Assessment Process) 

της Ελεγκτικής Δραστηριότητας

Εγγραφές – Πληροφορίες: τηλ. 210 8259504, fax: 210 8229405, e-mail: info@hiia.gr

Βιογραφικό Εισηγητή

Η κ. Σταυρούλα Ανδρικοπούλου έχει, συνολικά, 23 έτη εργασιακής εμπειρίας 
στον τραπεζικό χώρο. Από το 2009 εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα, στη Διεύθυν-
ση Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας και του Ομίλου. Είναι Υποδιευθύντρια στον 
Τομέα Ποιοτικής Αξιολόγησης και Εποπτείας Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του 
Ομίλου. Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν κυρίως τον σχεδιασμό, τη διενέργεια 
και την επίβλεψη έργων Ποιοτικής Αξιολόγησης στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγ-
χου του Ομίλου τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, την εποπτεία της δρα-
στηριότητας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των θυγατρικών εξωτερικού και τον συντονισμό 
και επίβλεψη της διαδικασίας κατάρτισης των ετήσιων ελεγκτικών προγραμμάτων.

Από το 1995 έως το 2009 εργαζόταν στη Citibank Ελλάδος όπου από το 2006 μέχρι το 2009 κατείχε 
τη θέση της Διευθύντριας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Μέχρι το 2006 εργάστηκε σε διάφο-
ρες θέσεις στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, ως Υποδιευθύντρια σε Κατάστημα της Τράπεζας και 
στο Τμήμα Credit Collections. Από το 2004 έως το 2009 είχε, παράλληλα, και την ευθύνη επίβλε-
ψης της ορθής διεξαγωγής της διαδικασίας Risk Control Self-Assessment (RCSA) από τις μονά-
δες της Τράπεζας και την παροχή σχετικής εκπαίδευσης στο αρμόδιο προσωπικό.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται τα μεταπτυχιακά της στην Τραπεζική του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου και στο Financial Management τοu Edinburgh Business School.       

Κατέχει τις διεθνείς ελεγκτικές πιστοποιήσεις CIA, CCSA και CFSA.   

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου, RCSA, Τραπεζικής και 
Management.         


