
Αποτελεσματικές Συνεντεύξεις: 
ένα εργαλείο για τον Εσωτερικό Έλεγχο

9:00-16:00

Στόχος Σεμιναρίου
Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες:
•  Να κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες των αποτελεσματικών συνεντεύξεων αναφορικά με τη λειτουργία 

του Εσωτερικού ελέγχου.
• Να αντιληφθούν επαρκώς τις επικοινωνιακές ιδιαιτερότητες που έχουν, ως ελεγκτές.
•  Να αποκομίζουν από τις συνεντεύξεις και την κάθε είδους επικοινωνία αξιόπιστες πληροφορίες.
•  Να είναι σε θέση να βοηθούν αποτελεσματικά τους ελεγχόμενους στην δημιουργία λύσεων.
•  Να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με επάρκεια, πειστικότητα και αποτελεσματικότητα τα ευρήματα 

του ελέγχου, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια συσκέψεων κάθε 
είδους.

• Να επικοινωνούν αποτελεσματικά με συναδέλφους (ελεγκτές/επιθεωρητές).
• Να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τις επιτροπές ελέγχου.

Σε ποιους απευθύνεται 
• Σε Eσωτερικούς Eλεγκτές.
•  Σε στελέχη όλων των βαθμίδων Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου/Εσωτερικής  Επιθεώρησης.
• Σε μέλη ΔΣ που εποπτεύουν τον Εσωτερικό Έλεγχο/Εσωτερική Επιθεώρηση 
• Σε στελέχη επιχειρήσεων, που εργάζονται σε Υπηρεσίες Οργάνωσης και Διοίκησης.
• Σε φοιτητές που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή.

Περιγραφή Σεμιναρίου 
• Συνήθεις συμπεριφορές ελεγκτών και ελεγχομένων –ανάλυση περιπτώσεων-
• Συμπεριφορά του ενήλικα.
•  Τα στάδια της εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου και οι επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται 

(Ανάλυση των «βημάτων» εφαρμογής του Internal Audit και οι επικοινωνιακές ιδιαιτερότητες).
• «Μέθοδοι πειθούς».
•  Τα Διεθνή πρότυπα και η επικοινωνία των Εσωτερικών Ελεγκτών (Αναφορές των Διεθνών προτύπων σχε-

τικά με την επικοινωνία).
•  Τι αποφεύγουμε κατά την επικοινωνία μας με τους ελεγχόμενους και τη Διοίκηση (χρήσιμες συμβουλές 

για την αποφυγή της «λανθασμένης εντύπωσης»).
•  Καταληκτική Συνάντηση -«Κλείσιμο της έκθεσης» -και οι ιδιαιτερότητες επικοινωνίας. (Closing meeting 

δημιουργία εντυπώσεων και η προσθήκη αξίας πριν και κατά την τυπική «έκδοση» της έκθεσης).

Χρήστος Νομικός

18 IOYNIΟΥ 2019 CPE’s: 7



Βιογραφικό Εισηγητή
Ο κ. Χρήστος Νομικός είναι Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Εθνικού Και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και στην εκπαίδευση 
Ενηλίκων Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Πιστοποιημένος εισηγητής ενηλίκων - ΕΟΠΠΕΠ.

Πιστοποιημένος Lead Auditor και Quality assessment of Internal Audit, μέλος του Ελληνικού και του Διε-
θνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών από το 1997, ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών ΔΕΚΟ 
του Υπουργείου οικονομικών.

Συνεργάτης του Παντείου Πανεπιστημίου σε εξειδικευμένα θέματα Διοίκησης

Επαγγελματικά ασχολείται με εξειδικευμένη συμβουλευτική για θέματα Εσωτερικού Ελέγχου, Εταιρικής Δια-
κυβέρνησης και Ποιότητας, επαγγελματικά σεμινάρια και διαλέξεις για θέματα Internal Audit & management.

Συνεργάζεται με τον οργανισμό TUV Austria ως Lead Auditor συστημάτων και έχει υπερδωδεκαετή εμπειρία 
στην εκπαίδευση σε αντικείμενα Εσωτερικού Ελέγχου Συστημάτων Ποιότητας και Management.

Τέλος είναι μέλος επιτροπών ελέγχου και εσωτερικός ελεγκτής σε Δημόσιους Οργανισμούς (Νοσοκομεία, 
Δήμοι κλπ),

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

Κόστος
€ 180
€ 150 (Μέλη ΙΕΕΕ)

Αποτελεσματικές Συνεντεύξεις: ένα εργαλείο για τον Εσωτερικό Έλεγχο

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


