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Στόχος Σεμιναρίου
Η ενημέρωση και η εξοικείωση των εσωτερικών ελεγκτών σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο του 
συνολικού Πλαισίου Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων για τον Εσωτερικό έλεγχο (The International 
Professional Practices Framework (IPPF) /IIA). 
Εκτός από το μέρος που αναφέρεται ως «Mandatory Guidance», το Πλαίσιο Εφαρμογής περιέχει χρήσιμο 
υλικό ως “Recommended Guidance” με τη μορφή των «Implementation Guides», «Practice Advisories», 
«Practice Guides» (PS, GTAGs, GAITs, other). Επίσης έχουν εκδοθεί από το IIA χρήσιμα «Position 
Papers» τα οποία δεν αποτελούν μέρος του Πλαισίου Εφαρμογής αλλά περιέχουν σημαντική πληροφόρηση 
και καθοδήγηση πάνω σε επίκαιρα θέματα. 
Δυστυχώς, η έμφαση συχνά δίνεται μόνο στο μέρος με τα υποχρεωτικά στοιχεία (Mandatory Guidance) και 
όχι στα υπόλοιπα (Recommended Guidance). Ωστόσο, το περιεχόμενο του υπόλοιπου Πλαισίου είναι μία 
μεγάλη δεξαμενή με χρήσιμη πληροφόρηση και αποτελεί έναν οδηγό και μία πηγή πρακτικής βοήθειας 
πάνω σε ένα πλήθος θεμάτων. 

Σε ποιους απευθύνεται 
Σε εσωτερικούς ελεγκτές με τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο. Η εμπειρία των 2 ετών 
ζητείται καθώς θα γίνει μία γρήγορη αναφορά στα περισσότερα έγγραφα η οποία όμως προϋποθέτει μία 
βασική γνώση θεμάτων εσωτερικού ελέγχου.  

Περιγραφή Σεμιναρίου 
1. Δομή του Πλαισίου Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων για τον Εσωτερικό έλεγχο (IPPF /IIA).
2. Πεδίο Εφαρμογής των Προτύπων.
3. Mandatory elements of the IPPF (index and overview):

• Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing
• Definition of Internal Auditing
• Code of Ethics
• International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing

4. Recommended elements of the IPPF (index and overview):
• Implementation Guidance
• Supplemental Guidance 

5.  Συμπεράσματα / οδηγός «ενσωμάτωσης και αναφοράς» του Πλαισίου στην καθημερινή εργασία του 
ελεγκτή. 

Βασίλης Μονογυιός

19  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 CPE’s: 7



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)

Ελεγκτικά Πρότυπα (IPPF Overview)

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

Βιογραφικό Εισηγητή

Ο κ. Βασίλης Μονογυιός  είναι Senior Manager στην Διεύθυνση Εσωτερι-
κού Ελέγχου του Ομίλου Eurobank (Head of Center of Excellence for Audit 
Standards and Methodology). Κατέχει τους επαγγελματικούς τίτλους του Ορ-
κωτού Ελεγκτή Λογιστή (ΣΟΕΛ) και του Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA). Η εμπειρία 
του αφορά σε ελεγκτικές και συμβουλευτικές εργασίες σε περιοχές όπως: εται-
ρική στρατηγική και διακυβέρνηση, εσωτερικός έλεγχος, διαχείριση κινδύνων, 
βελτίωση εταιρικών διαδικασιών και αναδιοργάνωση, σε διαδικασίες εξαγο-
ρών και συγχωνεύσεων και σε εργασίες εκθέσεων πληροφόρησης (IFRS reports, CSR reports, 
Integrated Reports). Έχει σημαντικό ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο σε θέματα 
σχετικά με τις ανωτέρω γνωστικές περιοχές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 


