
Εξωτερική Ποιοτική Αξιολόγηση (External Quality 
Assessment) Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου
Σοφία Μάνεση

Στόχος Σεμιναρίου

Σε ποιους απευθύνεται 

Περιγραφή Σεμιναρίου

•  Απόκτηση των βασικών γνώσεων και της σχετικής μεθοδολογίας για τη διενέργεια εξωτερικής ποιο-
τικής αξιολόγησης μίας μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

•  Κατανόηση των πλεονεκτημάτων και της προστιθέμενης αξίας στην ελεγκτική δραστηριότητα 
•  Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία 

και τα βήματα μίας εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης 

•  Σε επικεφαλής και στελέχη των τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου
•  Σε μέλη των Επιτροπών Ελέγχου
•  Σε στελέχη των τμημάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Κινδύνων και Internal Controls

•  Συνοπτική αναφορά στο Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας όπως περιγράφεται 
στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (IIA Standards)

•  Αναλυτική περιγραφή της εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης και των σχετικών προσεγγίσεών της 
•  Επιλογή του εξωτερικού αξιολογητή ή της ομάδας αξιολόγησης
•  Παρουσίαση της μεθοδολογίας και των εργαλείων για τη διενέργεια εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγη-

σης
•  Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης και διατύπωση συμπερασμάτων
•  Διορθωτικές ενέργειες
•  Πλεονεκτήματα και οφέλη από τη διενέργεια εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης 



Τόπος διεξαγωγής
τηλε-συνδιάσκεψη

Κόστος
€ 270
€ 170 (Μέλη ΙΕΕΕ)

Εγγραφές – Πληροφορίες: τηλ. 210 8259504, e-mail: training@hiia.gr

Εξωτερική Ποιοτική Αξιολόγηση (External Quality Assessment) 
Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου

CPE’s: 

Βιογραφικό Εισηγητή

H κ. Σοφία Μάνεση ασχολείται στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου 20 έτη, εκ των 
οποίων τα 11 σε διευθυντικές θέσεις. Εργάστηκε στη συμβουλευτική εταιρεία PwC, 
στους διεθνείς τραπεζικούς ομίλους Société Générale και BNP Paribas ενώ από το 
2014 εργάζεται στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως Επικεφαλής Εσωτε-
ρικού Ελέγχου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 
καθώς επίσης και των επαγγελματικών πιστοποιήσεων του Εσωτερικού Ελέγχου (CIA) 
και της διερεύνησης της απάτης (CFE). Έλαβε το δίπλωμα COSO-Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (COSO 
ICS Framework) και είναι πιστοποιημένη στην αξιολόγηση μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Accredited 
in Quality Assessment / Validator). Το διάστημα 2008 - 2010 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα 
των ανθρωπίνων σχέσεων και συμπεριφοράς στην άσκηση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή, 
απέκτησε πτυχίο Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 2018 είναι κάτοχος άδειας ασκή-
σεως επαγγέλματος. 


