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Πρόγραμμα

8:30 Προσέλευση – Καφές

9:00 Έναρξη Συνεδρίου: Β. Μαρμαλίδου,  
Πρόεδρος ΙΙΑ Ελλάδας, ΕCIIA board member

9:15 Χαιρετισμός: Κώσταs Μιχαηλίδης,  
Πρόεδρος ΔΣ του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας

9:30 Χαιρετισμοί

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Πετώντας προς το μέλλον 

9:40 Συνεντεύξεις: «Κτίζοντας την εμπιστοσύνη 
στο δημόσιο τομέα και στις επιχειρήσεις» 
Συντονισμός: Γ. Σελίμης, Συντονιστής 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και  
Επικοινωνίας ΣΕΕΔΔ
TBD
TBD
TBD

10:10 “Flying high: What the future holds  
for internal audit”  
Dr Ian Peters MBE, Chief Executive, 
Chartered Institute of Internal Auditors  
UK and Ireland

10:35 “Generation Next: A future talent 
perspective” 
Jamie Lyon, Portfolio Head, ACCA 

11:00 Διάλειμμα επικοινωνίας – Καφές

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ.  Κλιματική αλλαγή - Περιβαλλοντικός 
κίνδυνος 

11:30 TBD

11:45 Σ. Κωνσταντάς, CEO National Insurance

12:00 Panel: «Ο κίνδυνος του περιβάλλοντος και  
ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή» 
Συντονισμός: Γ. Ραουνάς, Partner KPMG
Καθηγητής Δ. Κασσαβέτης, Ειδικός 
Γραμματέας του ΣΕΕΔΔ
Καθηγητής Κ. Ευαγγελινός, Τομέας 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Μ. Αλεξίου, Corporate Social Responsibility 
Director, TITAN Group; Chair of the Board 
of CSR Hellas; Member of the Board of CSR 
Europe
Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Πρόεδρος 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

13:10 «Πετάξτε μαζί μας μία αποστολή 
αεροπυρόσβεσης» 
Παντελής Βατάκης, αξιωματικός ιπτάμενος  
της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ)

13:30 Διάλειμμα επικοινωνίας – Γεύμα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Νέες τάσεις στον Εσωτερικό ‘Ελεγχο 

14:30 ΙΙΑ Tουρκίας

14:45 “Artificial Intelligence and Machine 
Learning: Challenges for the audit 
professional”  
Π. Δρούκας,  Πρόεδρος ΙSACA Αthens Chapter

15:10 “Transforming our way of thinking and 
acting: how to  become agile”

15:30 TBD

15:45 TBD

16:00 Ανακεφαλαίωση Συνεδρίου

16:30 Λήξη Συνεδρίου



Wings to Fly
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018
Ετήσιο Συνέδριο

Συμμετοχές | Επιστρέψτε τη φόρμα συμπληρωμένη με fax ή e-mail, κα Γιώτα Καραγεώργου τηλ.: 210 8259 504, fax: 210 8229 405, e-mail: info@hiia.gr

Στοιχεία Συμμετεχόντων Σημ. 1 Σημ. 2

Ονομ/μο: Θέση:  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

 ΝΑΙ

 ΟΧΙe-mail: Εταιρεία:

Ονομ/μο: Θέση:  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

 ΝΑΙ

 ΟΧΙe-mail: Εταιρεία:

Ονομ/μο: Θέση:  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

 ΝΑΙ

 ΟΧΙe-mail: Εταιρεία:

Σημείωση 1:   Επιθυμώ να λαμβάνω από το Ι.Ε.E.Ε. ενημερώσεις για δραστηριότητες (συνέδρια, σεμινάρια, προωθητικές ενέργειες κ.λπ.).
Σημείωση 2:    Συναινώ στο να βγουν φωτογραφίες από την εκδήλωση οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του I.E.Ε.E. ή/και στα κοινωνικά δίκτυα.

Κόστος Συμμετοχής
Μέλη Μη Μέλη

Τιμή συμμετοχής Early Bird (πριν τις 30/9/2018) 80€ 100€
Τιμή συμμετοχής μετά την 1/10/2018 100€ 120€
Εταιρικές συμμετοχές > 5 τόμων Early Bird (πριν τις 30/9/2018) - 80€
Εταιρικές συμμετοχές > 5 ατόμων μετά την 1/10/2018 - 100€
Φοιτητές & Άνεργοι 40€ 40€

Στοιχεία Τιμολόγησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ......................................................................................................... ΠΕΡΙΟΧΗ: ........................................................................................... Τ.Κ.: .............................................................

ΤΗΛ.: .................................................................................................................................................................................................................FAX: ...............................................................................................

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ....................................................................................................................................................................................................................................................................

ΑΦΜ:...................................................................................................................................................ΔΟΥ: .............................................................................................................................................................

Παρακαλώ συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου,  κατόπιν συνεννόησης με το λογιστήριό σας.

Email  εντολέα: ......................................................................................................Email  λογιστηρίου.: .....................................................................................................................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ:  ...............................................................................................................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ............................................................................................................................. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ...................................................................................................................................

Τρόπος πληρωμής - λογαριασμοί τραπεζών
Alpha Bank – IBAN: GR03 0140 2890 2890 0200 2005 373        National Bank of Greece – IBAN: GR840 110155 00000 15529621284
Οι συμμετοχές πρέπει να προπληρωθούν. Μετά την κατάθεση στείλτε μας το καταθετήριο στο fax: 210 8229 405 
ή με e-mail στο info@hiia.gr γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας ή την επωνυμία της εταιρείας.
•  Τυχόν ακυρώσεις συμμετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως έως τις 8/10/2018, διαφορετικά θα τιμολογηθεί το 50% του κόστους συμμετοχής.
•  Σε περίπτωση μη προσέλευσης χωρίς έγγραφη ενημέρωση μέχρις τις 15/10/2018, θα τιμολογηθεί το 100% του κόστους συμμετοχής.

Αίτηση Συμμετοχής

«Με βάση τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), σας ενημερώνουμε τα στοιχεία του 
υπευθύνου επεξεργασίας είναι: τηλ. 210 8259504 και e-mail: effiekokka@hiia.gr. Τα δεδομένα που συλλέγονται στην παρούσα αίτηση παρέχονται με τη συγκατάθεση του υπογράφοντα. Η μη παροχή των δεδομένων 
αυτών καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή σας στο Συνέδριο. Οι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών αφορούν αποκλειστικά και μόνο την συμμετοχή στο Συνέδριο και την λήψη της παρεχόμενης υπηρεσίας 
από το Ε.Ι.Ε.Ε, την εξακρίβωση της πληρωμής της οικονομικής συμμετοχής, την έκδοση φορολογικού παραστατικού, την τήρηση μητρώου εκπαιδευομένων, δημιουργία στατιστικών δεδομένων. Ειδικά για σκοπούς 
επεξεργασίας που αφορούν ενημέρωση του Ε.Ι.Ε.Ε. προς τους Εκπαιδευόμενους για τις καταστατικές δραστηριότητές του και για τις προωθητικές ενέργειες του Ε.Ι.Ε.Ε. πέραν των καταστατικών δραστηριοτήτων 
του αυτή θα γίνεται μόνο με τη ρητή θετική συγκατάθεσή του ενδιαφερόμενου υποκειμένου, που θα επιλέξει το αντίστοιχο πεδίο στην παρούσα αίτηση. Ειδικά για την έκδοση φορολογικών παραστατικών εκτελού-
ντες την επεξεργασία είναι το ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ (Κωνσταντινουπόλεως 121, Τ.Κ. 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ: 213 0318331 , FAX: 213 0318329, ΚΙΝ: 6946003665, Email: 
apapad@apapad.gr), σε συνεργασία με την ετερόρρυθμη εταιρία ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α., & ΣΙΑ ΕΕ «DUAL LOGICOM», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου 45. Οι εκτελούντες την συγκεκριμένη 
επεξεργασία έχουν δεσμευτεί συμβατικά απέναντι στον Ε.Ι.Ε.Ε. ότι παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί 
τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων και ότι τα εν λόγω καθήκοντα και υποχρεώσεις τους δεν συνεπάγονται σύγκρουση συμφερό-
ντων. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Τα δεδομένα σας διατηρούνται δέκα χρόνια, χρονικό διάστημα με την επιφύλαξη της ειδικότερης φορολογικής νομοθεσίας. 
Έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο 
των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων. Σε περίπτωση που εκτιμήσετε ότι γίνεται παραβίαση του ως άνω αναφερόμενου κανονισμού 
έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, που στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Καμία αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ, δεν λαμβάνεται με την ως άνω επεξεργασία. Καμία άλλη επεξεργασία και κανένας άλλος σκοπός επεξεργασίας δεν διενεργείται με τα δεδομένα αυτά.»
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Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ έ ς :

Athens Chapter


