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Προτεινόμενη διάρκεια:
Μια ημέρα - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
• Σε Ανώτατα Στελέχη Πληροφορικής
• Σε Επαγγελματίες Ασφάλειας Πληροφοριακών

Συστημάτων
• Σε Ελεγκτές Πληροφοριακών Συστημάτων
• Σε Μέλη Επιτροπής Ελέγχου
• Σε Στελέχη Ρυθμιστικών Αρχών

Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξειδικευμένη
εκπαίδευση στον Έλεγχο των Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΠΣ) και στις σύγχρονες τεχνικές που
χρησιμοποιούνται διεθνώς. Στο σεμινάριο
αναπτύσσονται εκτενώς οι σύγχρονες μέθοδοι
αποτελεσματικής διακυβέρνησης των πληροφοριακών
συστημάτων (IT Governance), οι περιοχές ελέγχου και
οι δικλείδες ασφαλείας  (controls) που απαιτούνται να
υπάρχουν σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση που βασίζεται
στα πληροφοριακά συστήματα. Επίσης, αναπτύσσονται
οι μεθοδολογίες ελέγχου, δειγματοληψίας και
ανάλυσης δεδομένων και παρουσιάζονται οι βασικές
αρχές σύνταξης των ελεγκτικών αναφορών.

Μεθοδολογία
Στο σεμινάριο αναλύεται το πώς εξειδικεύεται 
η ελεγκτική μεθοδολογία της KPMG (βασισμένη στα
διεθνή ελεγκτικά πρότυπα) στον έλεγχο των
Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς επίσης για το πώς
αξιοποιούνται για τον αποτελεσματικό έλεγχο στα
Πληροφοριακά Συστήματα διεθνώς αποδεκτά
μεθοδολογικά πλαίσια και πρότυπα όπως το CobiT, 
το ISO/IEC 27001, το ITIL κλπ.

Έλεγχος Συστημάτων
Πληροφορικής
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• Εισαγωγή και Σκοπός του Ελέγχου

• Περιοχές Ελέγχου
▫ Οργάνωση και Διοίκηση/Διακυβέρνηση

Πληροφορικής
▫ Διαχείριση Κινδύνων ΠΣ
▫ Διαχείριση Προσβάσεων (Λογικών και Φυσικών)
▫ Διαχείριση Αλλαγών
▫ Διαδικασία Ανάπτυξης και Απόκτησης

Λογισμικού/Υλικού
▫ Διαχείριση Καθημερινών Λειτουργιών και Αντιγράφων

Ασφαλείας
▫ Συμμόρφωση με το Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

• Μηχανισμοί Ελέγχου/Δικλείδες Ασφαλείας
▫ Γενικές Δικλείδες Ασφαλείας ΠΣ
▫ Δικλείδες Ασφαλείας σε Επίπεδο Εφαρμογών

(Application Controls)

• Δειγματοληψία και αποδεικτικό υλικό

• Ανάλυση και επαναϋπολογισμός δεδομένων

• Εξειδικευμένα προγράμματα ελέγχου εφαρμογών στο
σύστημα SAP ERP, σε λειτουργικά συστήματα, σε βάσεις
δεδομένων και στη δικτυακή υποδομή

• Σύνταξη Αναφορών και Έκθεσης προς τη Διοίκηση

Χρήστος Βιδάκης���������  
Διευθυντής, Risk and Management Consulting
CISA, CISSP, CISM, ISO 27001 LA, KPMG

Συμεών Καλαματιανός���������  
Διευθυντής, Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής
και Διαχείρισης Κινδύνων, KPMG 

Εισηγητές

Συνοπτικό πρόγραμμα


