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Τι είναι CIA

Ο τίτλος του «Πιστοποιημένου Εσωτερικού Ελεγκτή» (Certified Internal Auditor- CIA), είναι η παγκόσμια αποδεκτή
πιστοποίηση για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές και παραμένει
το πρότυπο βάσει του οποίου οι ελεγκτές αποδεικνύουν
τις δεξιότητες και τον επαγγελματισμό τους στο πεδίο του
Εσωτερικού Ελέγχου.
Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδάς (ΙΕΕΕ) παρέχει στα μέλη του
κάθε πληροφορία και βοήθεια σχετικά με τον επαγγελματικό τίτλο CIA (Certified Internal Auditor) που χορηγείται μετά από εξετάσεις. Ένας μεγάλος
αριθμός μελών του ΙΕΕΕ έχει πιστοποιηθεί ως CIA.

Στόχος Σεμιναρίου
Στόχος του σεμιναρίου είναι να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες (υποψήφιοι εξετάσεων CIA) χρησιμοποιώντας τις πιο αποτελεσματικές και πρακτικές μεθόδους στον πιο σύντομο δυνατό χρόνο προκειμένου να
περάσουν στις εξετάσεις CIA. Με συστηματική και στοχευμένη μελέτη, έχοντας βοήθεια έναν πολύ έμπειρο
εισηγητή που βασίζεται στη διεθνώς αποδεδειγμένη μεθοδολογία επιτυχίας στις εξετάσεις CIA, δίνοντας
έμφαση στη δομή και τη λογική των εξετάσεων.
Στο σεμινάριο θα χρησιμοποιηθεί το υλικό CIA Learning System του ΙΙΑ.

Σε ποιους απευθύνεται
Kάθε 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: ‘Eλεγχος, Συμμόρφωση, Διαχείριση Κινδύνων και Απάτη, όπως:
• Στελέχη ή/και επαγγελματιές που συνεργάζονται με τους Εσωτερικούς Ελεγκτές όπως: λογιστές, στελέχη οικονομικών υπηρεσιών, επιθεωρητές Εξωτερικού Ελέγχου, διευθυντές, επαγγελματίες πληροφορικής κλπ.
• Στελέχη που επιθυμούν να μετακινηθούν σε έναν από τους ανωτέρω κλάδους
• Στελέχη του Δημοσίου Τομέα
• Eπαγγελματίες που θέλουν να εξελίξουν την καριέρα τους με την απόκτηση πιστοποίησης CIA
• Κάθε απόφοιτος διοίκησης επιχειρήσεων που επιθυμεί να αποκτήσει μία διεθνώς αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση
• Μέλη Επιτροπών Ελέγχου

Περιγραφή Σεμιναρίου
Aναφορά στις βασικές αρχές των εξετάσεων CIA, μεθοδολογία και προσέγγιση εξετάσεων, στόχοι, κουλτούρα και δομή ερωτήσεων. Εφαρμογή των αρχών και των τεχνικών στην πράξη.
CIA Part 1 – Essentials of Internal Auditing
CIA Part 2 – Practice of Internal Auditing
CIA Part 3 – Business Knowledge for Internal Auditing
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Ημερομηνίες

Τιμή σεμιναρίου

12/9/20
14/9/20
15/9/20
16/9/20

09:00-16:00
09:00-16:00
17:00-20:00
17:00-20:00

πρωί
πρωί
απόγ.
απόγ.

CIA Part 1
CIA Part 1
CIA Part 1
CIA Part 1

17/9/20
18/9/20
19/9/20
21/9/20

17:00-20:00
09:00-16:00
09:00-16:00
17:00-20:00

απόγ.
πρωί
πρωί
απόγ.

CIA Part 2
CIA Part 2
CIA Part 2
CIA Part 2

23/9/20
25/9/20
26/9/20
28/9/20
29/9/20
1/10/20

17:00-20:00
09:00-16:00
09:00-16:00
17:00-20:00
17:00-20:00
17:00-20:00

απόγ.
πρωί
πρωί
απόγ.
απόγ.
απόγ.

CIA Part 3
CIA Part 3
CIA Part 3
CIA Part 3
CIA Part 3
CIA Part 3

μέλη ΙΕΕΕ

μη μέλη ΙΕΕΕ

CIA Part 1

500 €

750 €

CIA Part 2

500 €

750 €

CIA Part 3

680 €

1.000 €

για όσους παρακολουθούν πάνω από ένα Part
οι τιμές διαμορφώνονται ως ακολούθως
CIA Part 1 & 2

800 €

1.300 €

CIA Part 2 & 3

980 €

1.450 €

1.200 €

1.600 €

CIA Part 1, 2 & 3

Τόπος διεξαγωγής
τηλε-συνδιάσκεψη

Βιογραφικό Εισηγητή
Ο κ. Joseph Kassapis είναι διεθνούς φήμης ειδικός στους τομείς της Λογιστικής, του
Ελέγχου – Εξωτερικού και Εσωτερικού – των Ethics και της Απάτης.
Στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου είναι ίσως ο πιο αποδοτικός εισηγητής εξετάσεων
CIA στον κόσμο, με πολλες χιλιάδες διδακτικές ώρες, σε σεμινάρια από τις Σκανδιναβικές χώρες και τη Ρωσία μέχρι την Κεντρική Ευρώπη και από τα Βαλκάνια μέχρι τη
Μέση Ανατολή. Η φήμη του σε διεθνές επίπεδο και η ζήτηση για σεμινάρια οφείλεται
στην αξεπέραστη επιτυχία των σεμιναρίων του, όπως μετριέται από τα ποσοστά επιτυχίας
στις εξετάσεις CIA. Για να γίνει αυτό εφικτό προσφέρει επιπλέον, στο βασικό του σεμινάριο, ουσιαστική
αξία προσθέτοντας μετά τα εντατικά μαθήματα, υποστήριξη μέσω email με: συμβουλές, τεχνικές, επιπλέον
επεξηγήσεις των εννοιών, μέχρι οι υποψήφιοι να κατορθώσουν και να περάσουν με επιτυχία και τα 3 μέρη
(parts) των εξετάσεων CIA.
Στον τομέα της Απάτης έχει επίσης εκτεταμένη πολυετή διεθνή δράση, με πολυάριθμα σεμινάρια, διεξαγωγή
ερευνών (investigations) και forensic audits, και συνεργασία με εισαγγελείς και δικηγόρους σαν ειδικός σε
πολλές δικαστικές υποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων και μερικών από τις μεγαλύτερες στην Κυπρο που
ακολούθησαν και σχετίζονται με την πρόσφατη οικονονομική/τραπεζική κριση).
Στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, διατέλεσε Αξιολογητής (Assessor) και Βαθμολογητής (Marker) για τις
εξετασεις της Κυπριακης Κυβερνησης για πιστοποίηση Συμβούλων Επενδύσεων.
O Joseph είναι σε παγκόσμιο επίπεδο ειδικός στις επαγγελματικές εξετάσεις/πιστοποιήσεις MCQ
(CIA, CPA, CMA, CFA, CFE κλπ) της Αμερικής, έχοντας διδάξει για όλες αυτές συστηματικά, δίνοντας έμφαση στην τεχνική και τις βασικές αρχές –κυρίως βασιζόμενος στην κοινή λογική- και όχι στη στείρα απομνημόνευση εννοιών.
H αξιοπιστία του βασίζεται στο γεγονός ότι προετοιμάζει τους υποψηφίους για τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις έχοντας αποκτήσει ο ίδιος όλες τις πιστοποιήσεις στα συναφή πεδία και ενισχύοντας με αυτό τον
τρόπο την εξεταστέα ύλη. Οι πιστοποιήσεις που κατέχει είναι CIA & CRMA (IIA - USA), CPA & CGMA (AICA
– USA), CMA & CFM (IMA – USA).
Ακαδημαϊκά έχει πτυχίο στα Μαθηματικά (BSc Mathematical Physics) από Βρετανικό Πανεπιστήμιο.

