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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
• Internal Auditors
• Financial Controllers
• Risk Officers
• Compliance Officers

Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι
συμμετέχοντες, πως χρησιμοποιώντας ως εργαλείο
διαχείρισης το συστηματικό έλεγχο και τη συνεχή
παρακολούθηση της εφαρμογής των εγκεκριμένων
διαδικασιών και πολιτικών της εταιρείας, προσθέτουν
αξία στην επιχείρηση και διασφαλίζουν την ομαλή και
αποδοτική λειτουργία της και πως η χρήση τεχνολογι -
κών εργαλείων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά.

Επίσης οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν ότι οι υπεύ -
θυνοι της εταιρείας, αξιολογώντας τους κινδύνους που
διέπουν την επιχείρησή τους και θέτοντας προτεραιότη -
τες στους σημαντικότερους τομείς γι’ αυτούς, θα έχουν
αποτελεσματικότερο έλεγχο, καλύτερη διαχείριση των
πόρων, ανάδειξη των δικλίδων ασφαλείας, διαθέσιμη
πληροφορία στο σωστό χρόνο, μείωση του κόστους,
διαφάνεια και απλοποίηση των διαδικασιών.

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο στηρίζεται σε μια ισορροπημένη χρήση
θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. 
Βασικό στοιχείο θα αποτελέσει η δοκιμασμένη
μεθοδολογία της KPMG «Continuous Auditing (CA)
and Continuous Monitoring (CM)». Παράλληλα θα
μεταφερθεί η πρακτική εμπειρία της KPMG από την
εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. 

Επίσης, θα γίνει χρήση ενδεικτικών παραδειγμάτων
(case studies) τα οποία θα επεξεργαστούν οι συμμε -
τέχοντες ώστε να γίνει εξοικείωση με τις έννοιες και 
να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Θα αναλυθούν
ακόμα οι προσεγγίσεις που θα προταθούν και θα
δοθούν κατευθύνσεις για βελτίωση.

Continuous Auditing (CA)
and Continuous Monitoring (CM) 
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Βασικές έννοιες - Μεθοδολογικό πλαίσιο
• Παρουσίαση, περιγραφή και επεξήγηση των βασικών

εννοιών που αφορούν τον Συνεχή Έλεγχο και τη Συνεχή
Εποπτεία. Ανάλυση του μεθοδολογικού πλαισίου και
παρουσίαση διαφορών μεταξύ του προγραμματισμού και
της υλοποίησης αφενός ενός Πλάνου Ελέγχου και
αφετέρου ενός Σχεδίου Συνεχούς Ελέγχου και
Εποπτείας

• Η χρήση και οι δυνατότητες της τεχνολογίας
πληροφορικής για την άντληση των απαραίτητων
στοιχείων και τον εντοπισμό των περιοχών προς έλεγχο
και  βέλτιστη δόμηση της διαδικασίας συνεχούς ελέγχου

• Αποτελεσματική και μη αποτελεσματική εφαρμογή του
μεθοδολογικού πλαισίου, βασικοί παράμετροι
αποτελεσματικής υλοποίησης

Αξιολόγηση συνεχούς ελέγχου και βελτίωση
• Αξιοποίηση των ευρημάτων του συνεχούς ελέγχου και

τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων σε επίπεδο
οργανωτικό, λειτουργικό, πληροφορικής, στελέχωσης,
και διοικητικής υποστήριξης

• Μοντέλο βέλτιστης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 
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