
30
0.

12
Κ

ω
δι

κό
ς

σε
μι

να
ρί

ου

Προτεινόμενη διάρκεια:
Μία ημέρα - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
• Operations Officers
• Internal Auditors
• Risk Officers
• Compliance Officers

Το σεμινάριο
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε
εξειδικευμένα στελέχη του εσωτερικού ελέγχου όπως
εσωτερικούς ελεγκτές, επικεφαλής τμημάτων
εσωτερικού ελέγχου και μέλη επιτροπών εσωτερικού
ελέγχου αλλά και σε ανθρώπους πωλήσεων είτε
διευθυντικών θέσεων όπως γενικούς και εμπορικούς
διευθυντές επιχειρήσεων λιανικών πωλήσεων είτε 
σε προσωπικό πωλήσεων. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να κατα -
νοήσουν τόσο τη γενικότερη λειτουργία ενός συστήματος
εσωτερικού ελέγχου όσο και να μπορέσουν να
εφαρμόσουν το αποτελεσματικότερο και αποδοτικό τερο
σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο χώρο λιανικών πωλήσεων
μέσω δικτύου καταστημάτων. 

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο στηρίζεται σε μια ισορροπημένη χρήση
θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. 

Το πλαίσιο εκπαίδευσης θα διέπεται από τη
δοκιμασμένη μεθοδολογία της KPMG σε ανάπτυξη και
αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στον
τομέα πωλήσεων μέσω δικτύου καταστημάτων.
Παράλληλα θα μεταφερθεί η πρακτική εμπειρία της
KPMG από την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και θα γίνει χρήση
ενδεικτικών παραδειγμάτων (case studies) τα οποία θα
επεξεργαστούν οι συμμετέχοντες 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.

Μεθοδολογία Ελέγχου για Δίκτυα
Καταστημάτων / Operational Audit 
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• Παρουσίαση, περιγραφή και επεξήγηση των βασικών
εννοιών Εσωτερικού Ελέγχου: σύστημα και μονάδα
εσωτερικού ελέγχου και εταιρική διακυβέρνηση. 
Οι παραπάνω έννοιες θα αναλύονται σε γενικό επίπεδο
και θα εξειδικεύονται σε επιχείρηση με δίκτυο
καταστημάτων 

• Αναγνώριση και αξιολόγηση του συνόλου των κινδύνων
που ενυπάρχουν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα της
επιχείρησης (risk assessment) καθώς και ανάπτυξη
αποτελεσματικών αντίστοιχων σημείων ελέγχου 

• Παρουσίαση και ανάλυση προγραμμάτων ελέγχου ανά
επιμέρους διαδικασία της οργάνωσης και λειτουργίας
καταστημάτων 

• Παρουσίαση του ολιστικού μοντέλου μεθοδολογίας
εσωτερικού ελέγχου και της μεθοδολογία του Συνεχούς
Ελέγχου και Συνεχούς Εποπτείας (Continuous Auditing/
Continuous Monitoring) για συγκεκριμένες διαδικασίες
πωλήσεων, ανάπτυξης και λειτουργίας καταστημάτων

• Παρουσίαση και ανάλυση διαδικασιών για την
υλοποίηση και παρακολούθηση  δεικτών απόδοσης (Key
performance indicators) και δεικτών κινδύνων (key risk
indicators)
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