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Φοιτθτικό Φόρουμ για τον Εςωτερικό Ζλεγχο 

Σο Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών του ΕΚΠΑ ςτα πλαίςια τθσ ενθμζρωςθσ των φοιτθτών / 
τριών του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ «Εφαρμοςμζνη Διαχείριςη Κινδφνων» με 
ειδίκευςη τον Εςωτερικό Ζλεγχο διοργάνωςε τθν Πζμπτθ 4/11/2021 για 2θ χρονιά 
Φοιτθτικό Φόρουμ για τον Εςωτερικό Ζλεγχο (Internal Audit Student Forum), υπό τθν 
αιγίδα του International Internal Audit Foundation (USA). Η εκδιλωςθ ιταν υβριδικι και 
πλθροφςε όλα τα μζτρα αςφαλείασ covid-19. 

Κεντρικό κζμα τθσ Ημερίδασ ιταν «Σάςεισ και Προςόντα που χρειάηονται για τον Εςωτερικό 
Ζλεγχο». Καλφφκθκαν τα ακόλουκα κζματα: 

 Η εξζλιξθ ςτισ απαιτιςεισ για ικανότθτεσ που πρζπει να ζχουν οι Εςωτερικοί 
Ελεγκτζσ 

 Η διαχρονικι εξζλιξθ τθσ εφαρμογισ του Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο Ελλθνικό 
Δθμόςιο και οι προοπτικζσ που ανοίγει ο Ν4795/2021. 

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςε κζματα όπωσ οι θκικζσ αξίεσ, θ αντικειμενικότθτα, θ 
επαγγελματικότθτα που πρζπει να ζχουν οι Εςωτερικι Ελεγκτζσ. Όμωσ τονίςτθκε ότι θ τάςθ 
πλζον είναι προσ τθν κατανόθςθ των τεχνολογικών (ΑΙ, blockchain, big data) και 
ρυκμιςτικών κινδφνων (Ν. 4706/2020, Ν. 4795/2020, GDPR, NIST, CSRD, κλπ) όπωσ και θ 
διαρκι ανάπτυξθ επικοινωνιακών ικανοτιτων. 

Σθν Ημερίδα ςτελζχωςαν πρόςωπα τόςο από το χρθματοοικονομικό και τραπεηικό τομζα, 
όςο και από τθ βιομθχανία, καλφπτοντασ ζνα ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων όπωσ ο 
Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ, θ Διαχείριςθ Κινδφνων, θ Κανονιςτικι υμμόρφωςθ και γενικότερα θ 
Εταιρικι Διακυβζρνθςθ.  

Σθν θμερίδα προλόγιςε ο Διευκυντισ του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ Κακθγθτισ κ. 
Δθμιτριοσ Καινοφργιοσ, ο οποίοσ τόνιςε τθν ςτρατθγικι επιλογι του ΕΚΠΑ για τθν 
δθμιουργία ενόσ προγράμματοσ που εςτιάηει ςε βαςικοφσ πυλώνεσ τθσ εταιρικισ 
διακυβζρνθςθσ, τον ακαδθμαϊκό αλλά ταυτόχρονα και πρακτικό προςανατολιςμό του 
μεταπτυχιακοφ μζςω ςυνεργαςιών με αναγνωριςμζνουσ φορείσ και εταιρίεσ του χώρου με 
ξεχωριςτι εμπειρία ςτον εςωτερικό ζλεγχο και τθν διαχείριςθ κινδφνων, κακώσ και τθν 
διάκριςθ του προγράμματοσ το 2019 ωσ το μοναδικό ςτθν Ελλάδα Internal Auditing 
Education Partnership Program (IAEP). 



Σο Ινςτιτοφτο Εςωτερικών Ελεγκτών Ελλάδασ (ΙΕΕΕ) εκπροςώπθςε, με ομιλία του για το Νζο 
Πλαίςιο Ικανοτιτων των Εςωτερικών Ελεγκτών, ο Γενικόσ Γραμματζασ του κ. Μάκησ 
Σολομών. 

 

 

 

Ο κ. Μιχάλθσ Πετροδαςκαλάκθσ, Associate Partner τθσ Ernst and Young, διδάςκων ςτο 
μεταπτυχιακό και IAEP Coordinator, παρουςίαςε και ανζλυςε τθν τρζχουςα ηιτθςθ από τισ 
εταιρίεσ ςε διεκνζσ επίπεδο για τισ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που πρζπει να ζχουν οι 
εςωτερικοί ελεγκτζσ. 

Ο κ. Γεώργιοσ Καλορίτθσ. Γενικόσ Διευκυντισ Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Εκνικισ Σράπεηασ και 
του Ομίλου εςτίαςε ςτισ τεχνικζσ δεξιότθτεσ που πρζπει να φζρουν οι εςωτερικοί ελεγκτζσ 
ςτθν εποχι του fintech. 

 



 

Ο κ. Ανδρζασ Ρεβάνογλου, Senior Business Associate τθσ Aegean Experts, παρουςίαςε 
πρακτικά κζματα εφαρμογισ υςτθμάτων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο Δθμόςιο Σομζα, ενώ θ 
κα. Μαρία Κωνςταντινίδθ, Προϊςταμζνθ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ακεραιότθτασ και Λογοδοςίασ 
τθσ Εκνικισ Αρχισ Διαφάνειασ, ανζπτυξε τα βιματα εφαρμογισ του Νόμου 4796/2021 περί 
εφαρμογισ ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου ςτον Δθμόςιο Σομζα και τισ προκλιςεισ που 
αναδφονται. 

Σα ςυμπεράςματα και τα βαςικά ςθμεία που ανεδείχκθςαν από τθν θμερίδα παρουςίαςε θ 
κα. Κικι Αβαρλι, Διευκφντρια Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν KOSMOCAR AE. 

 

Η οργάνωςθ τθσ Ημερίδασ κατζςτθ δυνατι χάρθ ςτθν οργανωτικι επιτροπι αποτελοφμενθ 
από τουσ ςυνεργάτεσ του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ κ. Μιχάλθ Πετροδαςκαλάκθ 
(Associate Partner τθσ εταιρείασ Ernst Young) και κ. Παναγιώτθ Βαλαντάςθ (Managing 
Partner τθσ εταιρείασ Aegean Experts), τον Αν. Κακθγθτι κ. Γεώργιο Δότςθ (υντονιςτι τθσ 
ειδίκευςθσ Διαχείριςθ Κεφαλαίων και Κινδφνων) και τον διευκυντι του μεταπτυχιακοφ. 



 

Η εκδιλωςθ φιλοξενικθκε ςτο Αμφικζατρο «Ιωάννθσ Δρακόπουλοσ» που βρίςκεται ςτα 
Προπφλαια του Πανεπιςτθμίου Ακθνών και ιταν δωρεάν προσ τουσ φοιτθτζσ / τριεσ και 
όλουσ του ςυμμετζχοντεσ. 

Για να παρακολουκιςετε τθν θμερίδα ακολουκιςτε τουσ ακόλουκουσ ςυνδζςμουσ: 

https://delos.uoa.gr/opendelos/player?rid=38c99b2 
 
https://delos.uoa.gr/opendelos/player?rid=14696a9a 
 
https://delos.uoa.gr/opendelos/player?rid=e19ee456 

 

 

Σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ςτην Εφαρμοςμζνη Διαχείριςη 
Κινδφνων με ειδικεφςεισ τον Εςωτερικό Ζλεγχο και την Διαχείριςη Κεφαλαίων και 
Κινδφνων   

Σο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ζχει ςχεδιαςτεί για ςτελζχθ, που φιλοδοξοφν να αποκτιςουν 
όλεσ τισ απαιτοφμενεσ γνώςεισ και δεξιότθτεσ ςτα αντικείμενα αυτά, που χρειάηονται για 
μελλοντικι επαγγελματικι εξζλιξθ και επιτυχία. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα είναι 
ςτελζχθ, που επιδιώκουν να επιταχφνουν τθν εξζλιξθ τθσ τρζχουςασ κζςθσ εργαςίασ τουσ, 
ςτελζχθ που αναηθτοφν να αλλάξουν κζςθ εργαςίασ ι επιχείρθςθ ςτθν οποία 
απαςχολοφνται και άτομα που επικυμοφν να αποκτιςουν τα κατάλλθλα εργαλεία για να 
υλοποιιςουν τα επιχειρθματικά τουσ ςχζδια.  

https://delos.uoa.gr/opendelos/player?rid=38c99b2
https://delos.uoa.gr/opendelos/player?rid=14696a9a
https://delos.uoa.gr/opendelos/player?rid=e19ee456


Aποτελεί το μοναδικό εξειδικευμζνο Πρόγραμμα ςτην Ελλάδα που θεραπεφει 
πολυδιάςτατα και ολιςτικά τη Διαχείριςη Κινδφνων. 

Ζδρα μεταπτυχιακοφ: 

Γρυπάρειο Μζγαρο 
οφοκλζουσ 1 & Αριςτείδου. Ακινα, Σ.Κ. 105 59 
5οσ όροφοσ, γραφείο 504 
 
τοιχεία επικοινωνίασ: 
Σθλ: 210 368 9465 – 210 368 9433 
Email: appliedriskmgt@econ.uoa.gr 
URL: http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr/ 
LinkedIn:  Master in Applied Risk Management UOA  
Facebook: ΠΜ ςτθν Εφαρμοςμζνθ Διαχείριςθ Κινδφνων/Applied Risk Management 
 


