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Auditing ESG criteria and Non-Financial Reporting
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Στόχος Σεμιναρίου
Η στρατηγική και οι επιμέρους στόχοι των οργανισμών αντανακλούν, σε συνεχώς μεγαλύτερο βαθμό, αλλαγές 
προτεραιοτήτων προερχόμενες από την ονομαζόμενη ομάδα παραγόντων «ΕSG» (Environmental-Social-
Governance). Το λειτουργικό μοντέλο των οργανισμών και οι επιχειρησιακοί τους στόχοι (operational 
objectives) αλλάζουν. Οι κανονιστικές απαιτήσεις (compliance objectives) επίσης μετασχηματίζονται 
με οδηγό νέες “ESG” προτεραιότητες.  Αναπόφευκτα και οι εταιρικές εκθέσεις και αναφορές (reporting 
objectives) αλλάζουν μορφή και περιεχόμενο. Οι επιτυχημένοι οργανισμοί είναι αυτοί που θα προσαρμόσουν 
τους μηχανισμούς διοίκησης και ελέγχου στη νέα πραγματικότητα. 
Το σεμινάριο φιλοδοξεί να πετύχει τους εξής στόχους μάθησης:
✓  Μία γενική κατανόηση μέσω παραδειγμάτων για την ομάδα των ESG factors. Πως επηρεάζονται η στρατη-

γική και οι επιμέρους στόχοι των οργανισμών?
✓  Την ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες κανονιστικές απαιτήσεις για την παροχή μη χρηματοοικονομι-

κής πληροφόρησης και τις εναλλακτικές δυνατότητες των εταιρειών στις νέες αυτές απαιτήσεις.  
✓  Τη γνωριμία των συμμετεχόντων με δύο διεθνώς ανερχόμενες μορφές δομημένου corporate reporting: τα 

«Sustainability Reports» (Εκθέσεις Βιωσιμότητας) και τα «Integrated Reports» (Εκθέσεις Ολοκληρωμέ-
νης Πληροφόρησης).

✓  Μια προτεινόμενη προσέγγιση για την προσαρμογή του εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών στις νέες 
απαιτήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται 
-  Σε εσωτερικούς ελεγκτές
-  Σε στελέχη των τμημάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης / Διαχείρισης Κινδύνων
-  Σε ορκωτούς ελεγκτές
-  Σε στελέχη  με καθήκοντα corporate reporting και κυρίως σε στελέχη τμημάτων που ενδιαφέρονται να 

ενημερωθούν για τα CSR Reports ή/και τα Integrated Reports
-  Σε συμβούλους επιχειρήσεων με αντικείμενο ESG auditing ή το nonfinancial reporting
-  Σε στελέχη Διοίκησης οργανισμών

Περιγραφή Σεμιναρίου 
1. ESG factors: Πώς αλλάζουν τη στρατηγική και τους επιμέρους στόχους των οργανισμών.
2. Παρουσίαση των εξελίξεων σχετικά με τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
3. Τα κυριότερα είδη μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

- Sustainability Reports /CSR Reports
- Integrated Reports 

4. Εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες που οδηγούν στη σύνταξη «επιτυχημένων» αναφορών. 
5. Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου: Προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις. The IPPF Practice Guide 
“Integrated Auditing”- Institute of Internal Auditors.
6. Ο ρόλος και οι ευθύνες των λοιπών εσωτερικών μηχανισμών (κυρίως της Λειτουργίας Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κινδύνων) αλλά και των εξωτερικών ελεγκτών σχετικά με τις νέες απαι-
τήσεις.   

Βασίλης Μονογυιός

2  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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)

Integrated Auditing
Auditing ESG criteria and Non-Financial Reporting

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

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, CSR reports, Integrated Reports). 

Έχει σημαντικό ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο σε θέματα σχετικά με τις ανωτέρω 
γνωστικές περιοχές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 


