
Agile Audit

9:00-16:00

Περιγραφή Σεμιναρίου 
• Ενα πραγματικό παράδειγμα από Project πληροφορικής
• Το μοντέλο  του καταρράκτη και η ανάγκη για ένα  διαφορετικό μοντέλο για διαχείριση Project
• Agile : Θεωρία
• Agile : Πρακτική και παραδείγματα
• Agile Στον Έλεγχο
• Τι κερδίζουμε και τι χάνουμε
• Πότε χρησιμοποιούμε agile μεθόδους

Σε ποιους απευθύνεται 
• Σε εσωτερικούς ελεγκτές
• Σε Στελέχη υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου
• Σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με Project Management
•  Σε διευθυντικά στελέχη που επιθυμούν να γνωρίζουν και να κατανοήσουν σύγχρονες τάσεις  

και μεθόδους Project Management
•  Σε φοιτητές ή άλλους επαγγελματίες που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του Εσωτερικού  

Ελεγκτή ή που θέλουν να επιμορφωθούν σε θέματα Project Management

Στόχος Σεμιναρίου
Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν, όπου 
αυτό είναι εποικοδομητικό, τεχνικές Agile Audit. Οι agile ιδέες προέρχονται από διαχείριση Project πληρο-
φορικής και πολλές εταιρείες επιθυμούν σήμερα να τις ενσωματώσουν στη λειτουργία τους. Στο σεμινάριο 
θα δούμε τις βασικές ιδέες καθώς και πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής τους, τόσο σε Project, όσο και 
σε έργα ελέγχου, τα  θέματα που αντιμετωπίζουν και τις  προϋποθέσεις επιτυχίας, καθώς και περιπτώσεις 
όπου δεν δίνουν προστιθέμενη αξία.  

Σπύρος Αλεξίου

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2020 CPE’s: 7



Βιογραφικό Εισηγητή
Ο κ. Σπύρος Αλεξίου είναι έμπειρος 
Εσωτερικός Ελεγκτής με εξειδίκευση 
σε Έλεγχο Πληροφοριακών Συστημάτων, 
κάτοχος πτυχίου σε φυσικής (Lawrence 
University), καθώς και Mάστερ(Μ.Sc., 
Brown University) και διδακτορικού τίτ-
λου (Ph.D, Brown University) και διαθέτει εικοσαετή και 
πλέον επαγγελματική, διδακτική και συγγραφική εμπειρία 
σε τρείς ηπείρους, ενώ διδάσκει τα τελευταία τέσσερα έτη 
και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του ΕΙΕΕ με θέματα όπως 
“Data Analytics” και «Επιχειρησιακή Συνέχεια». Είναι κάτο-
χος των πιστοποιήσεων CIA και  CISA με διάκριση «top 5%», 
συμμετέχει στην διαδικασία πιστοποίησης CISA με ερωτή-
σεις πολλαπλής επιλογής για την εξέταση, αρθρογραφεί στο 
περιοδικό του ISACA και έχει εργαστεί και συντονίσει μεγά-
λα ευρωπαϊκά Project. Επίσης διαθέτει μεγάλη επαγγελμα-
τική εμπειρία σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνι-
ών καθώς και ασφάλειας και 11ετή ελεγκτική εμπειρία και 
είναι συγγραφέας μεγάλου αριθμού προγραμμάτων. 

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

Κόστος
€ 200
€ 150 (Μέλη ΙΕΕΕ)

Agile Audit

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

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


