CIA Prep Course – Part I
Γιώργος Πελεκανάκης

1 & 3 ΙΟΥΝΊΟΥ 2020

9:00-16:00

CPE’s:

14

Στόχος Σεμιναρίου
Ως σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις Certified Internal Auditor, το εν λόγω σεμινάριο έχει απόλυτα
ξεκάθαρο στόχο: να προετοιμάσει βέλτιστα τους υποψήφιους! Μέσα από την 19χρονη εμπειρία του εισηγητή
στην προετοιμασία συμμετεχόντων για εξετάσεις CIA και τη συνακόλουθη γνώση των μυστικών της αποτελεσματικής προετοιμασίας οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν βέλτιστα τον χρόνο τους και να
αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις.
Στο σεμινάριο θα χρησιμοποιηθεί το υλικό e-Learning System του ΙΙΑ.

Σε ποιους απευθύνεται
Κάθε επαγγελματίας ή απόφοιτος σχολών διοίκησης επιχειρήσεων που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τo
τεράστιο, ευρέως αναπτυσσόμενο και γεμάτο προκλήσεις πεδίο του Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και με τους
συναφείς κλάδους: ‘Έλεγχος, Συμμόρφωση, Διαχείριση Κινδύνων και Απάτη, όπως:
• Εσωτερικοί Ελεγκτές ή στελέχη που ήδη απασχολούνται στους ανωτέρω κλάδους.
• Στελέχη που ενώ βρίσκονται σε διαφορετικό τμήμα τώρα, επιθυμούν να μετακινηθούν σε έναν από τους
ανωτέρω κλάδους
• Στελέχη ή/και επαγγελματίες που συνεργάζονται με τους Εσωτερικούς Ελεγκτές όπως: λογιστές, στελέχη
οικονομικών υπηρεσιών, επιθεωρητές Εξωτερικού Ελέγχου, διευθυντές, επαγγελματίες πληροφορικής κλπ.
• Κάθε απόφοιτος διοίκησης επιχειρήσεων που επιθυμεί να αποκτήσει μία διεθνώς αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση
• Λογιστές που επιθυμούν να ξεχωρίσουν από το σύνολο, αποκτώντας εξειδίκευση στον Εσωτερικό Έλεγχο
• Μέλη Επιτροπών Ελέγχου
• Επαγγελματίες που δεν προέρχονται από το χώρο της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών αλλά έχουν
διαπιστώσει τα πλεονεκτήματα για την καριέρα τους από την απόκτηση σημαντικής γνώσης στα Χρηματοοικονομικά/Λογιστικά μέσω της γνώσης που παρέχει η πιστοποίηση CIA.
Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς, οι δυσκολίες και οι ευκαιρίες που αναδύονται σε διάφορα μέρη του πλανήτη, απαιτούν από τους Έλληνες επαγγελματίες να διαθέτουν διεθνή «διαβατήρια». Αυτό ακριβώς είναι το
Certified Internal Auditor!

Περιγραφή Σεμιναρίου
To σεμινάριο ακολουθεί τη στρατηγική coaching. Αυτό σημαίνει ότι δεν ολοκληρώνεται σε σύντομο και
εφάπαξ χρόνο, αλλά συνοδεύει τους υποψηφίους σε ένα μεγάλο μέρος του «ταξιδιου» τους και τους υποστηρίζει. Η υποστήριξη γίνεται μέσα από τις πολλαπλές συναντήσεις – που πέρα από τη συζήτηση κομβικών
εννοιών αποτελούν και ευκαιρίες επίλυσης αποριών – αλλά και 1 τεστ προετοιμασίας που σκοπεύουν να
εξοικειώσουν τους υποψήφιους με το τι θα αντιμετωπίσουν την ημέρα των εξετάσεων. H διενέργεια των
σεμιναρίων θα γίνει με τη σειρά των ενοτήτων αλλά δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να ξεκινήσει από την
ενότητα 1.
Στο ξεκίνημα του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και στρατηγικές αναγνώρισης σωστών απαντήσεων με τεχνικό τρόπο και όχι
βάσει γνώσεων. Στη συνέχεια θα αναλυθούν τα βασικά σημεία του exam syllabus για κάθε ενότητα και θα
γίνεται εξάσκηση με πραγματικές ερωτήσεις. Το σύνολο των μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική γλώσσα προκειμένου να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τη γλώσσα εξέτασης.
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Βιογραφικό Εισηγητή
Ο κ. Γιώργος Πελεκανάκης έχει περισσότερα
από 24 χρόνια εμπειρίας πάνω στον Έλεγχο
εργαζόμενος σε διεθνής ελεγκτικούς οίκους,
ενώ από το 2003 παρέχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης μέσα από την Pelekanakis Professional
Services. Γρήγορα αντιλήφθηκε την αξία των
επαγγελματικών πιστοποιήσεων, αποτέλεσε τον πρώτο Έλληνα που
έλαβε την πιστοποίηση Εσωτερικού Ελέγχου (C.I.A), και προχώρησε στη λήψη πιστοποιήσεων του ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων (C.I.S.A), της διερεύνησης της απάτης (C.F.E), της Διαχείρισης Κινδύνων (C.R.P), ενώ κατέχει πιστοποίηση και στο χώρο του
Controls Self-Assessment (C.C.S.A). Στα πλαίσια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει παράσχει υπηρεσίες εσωτερικού
ελέγχου σε πληθώρα εταιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώ
έχει βοηθήσει πολλούς οργανισμούς να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου που διαθέτουν. Παράλληλα, συμμετέχει ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπές
Ελέγχου σε εισηγμένες και μη εταιρείες. Από το 2008 είναι μέλος
στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών
και έχει διατελέσει εσωτερικός ελεγκτής σε ΔΕΚΟ. Το Δεκέμβριο
του 2008 εκλέχθηκε πρώτος πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου
κατά της Απάτης, ενός μη κερδοσκοπικού φορέα που στηρίζει
επαγγελματίες που ασχολούνται με την καταπολέμηση της απάτης. Τον Απρίλιο του 2013 εκλέχθηκε στη θέση του Αντιπροέδρου
του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Στον τομέα της
εκπαίδευσης, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 3.250 εσωτερικούς ελεγκτές στην Ελλάδα, σε χώρες της Βαλκανικής και σε
χώρες της Μέσης Ανατολής και της ΝΑ Ασίας. Διδάσκει Ελεγκτική και Εσωτερικό Έλεγχο στο Αμερικάνικο Κολέγιο της Ελλάδας
(Deree) ενώ είναι συχνός ομιλητής σε διεθνή συνέδρια σε όλο τον
κόσμο.

Κόστος
PART I:
€ 400
€ 300 (Μέλη ΙΕΕΕ)

Τόπος διεξαγωγής
τηλε-συνδιάσκεψη

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

