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Οι δύο οπτικές

1. Το πρόβλημα, η διαπίστωση, ο εγκλωβισμός…

2. Η λύση, η υλοποίηση, η προοπτική…



Διακυβέρνηση 

Σταθερή και Αδιάσειστη

Είναι?



Η όχι καλή σημερινή συγκυρία 

σε παγκόσμιο επίπεδο

• Υπάρχει  διακυβέρνηση?

• Υπάρχει  ανεξάρτητος εσωτερικός έλεγχος?

• Εκπληρώνει το ρόλο του ο εξωτερικός 
έλεγχος?

• Αντιλαμβάνονται τα Διοικητικά Συμβούλια, οι 
Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι  εποπτικές αρχές 
τη σημασία της επίβλεψης και των ελέγχων?

• Υπάρχουν Επιτροπές Ελέγχου? Έχουν σωστή 
σύνθεση?

• Τι κάνει η πρώτη και δεύτερη γραμμή άμυνας?

• «Που ήταν ο Εσωτερικός ελεγκτής?»(where 
were the Internal auditors)?



Τι δε μας αφήνει να πετάξουμε ψηλά?

• Κουλτούρα?

• Μάτια κλειστά?

• Ο μικρόκοσμός μας?

• Ελλιπής γνώση?

• Έλλειψη 

ενσυναίσθησης?

• Έλλειψη δέσμευσης?

• Έλλειψη Ownership?



Επαναπαυόμαστε… 



Λύσεις, Δράσεις, Προοπτική



Συνοπτικές Δράσεις

2016- σήμερα



Τρία ετήσια συνέδρια



Πιστοποιήσεις – εκπαίδευση - ενημέρωση

• Certified Internal Auditor (CIA) & 

Standards

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

• Ημερίδες (Αθήνα – Θεσ/κη –Κρήτη)

• Δωρεάν θεματικές βραδιές

• Newsletter



We are champions!



Μεταφράσεις στην Ελληνική – έγγραφα του ΙΙΑ

✓IPPF - Standards 

✓Διακυβέρνηση στο Δημόσιο τομέα

✓Integrated assurance



Συνεργασίες - Advocacy

• ISACA Athens chapter (IT 
audit, subersecurity, GDPR)

• Γραμματεία για την 
Καταπολέμηση της 
διαφθοράς (Παίζω τίμια)

• ΣΕΕΔΔ (Τεχνολογία, κοινές 
εκδηλώσεις…)

• EPLO

• ΚΕΔΕ

• ΕΚΔΔΑ

• Οικονομικό Τμήμα Στρατού

• Συναντήσεις με φορείς



Εξωστρέφεια

• ΟΟΣΑ (OECD)

• Expertise France

• ACCA

• ECIIA (European confederation of 

Institutes of Internal Auditing)

• ECIIA banking committee - Greek 

banking committee - Ημερίδα στη 

Φρανκφούρτη

• Selfie of the profession 



Το ECIIA στην Αθήνα



Συνεντεύξεις



Video  δράσεων 3ετίας



Είναι πολλά, αλλά και τόσο λίγα!



Νικητές

• Εθελοντισμός

• Εξωστρέφεια

• Επαγγελματισμός

• Συνεργασία 



Έρχονται!

• Selfie of the profession (θα  υπάρξει ενημέρωση 2018)

• Quality assessment training από ΙΙΑ Global (2018)

• CIA training new syllabus (2018)

• COSO internal control Integrated framework certificate (2019)

• Standards – έκπληξη!

• Survey ECIIA – EuroSAI –> Greek SAI (Ελεγκτικό Συνέδριο)

• Σεμινάριο Business ethics (2 cpes _ 2018)

• Συνεργασίες με τα γειτονικά Ινστιτούτα!!!!

• Ενίσχυση της συνεργασίας με τους υποστηρικτές και 
χορηγούς

• Ενίσχυση των academic relations



Meeting with Academia & IIA Turkey!



Η εικόνα του παραδοσιακού ελεγκτή τελείωσε



ΙΙΑ Spain _ ECIIA conference 2018 στη 

Μαδρίτη

• Τεχνολογία - transformation

• Audit tools 

• Data analytics

• Soft skills

• Agile thinking and auditing

• Efficient audit committees



Sail Toward The Storm!

(Richard Chambers)



Wings to Fly



Βραβεύουμε σήμερα!

359 ΜΑΕΔΥ



Ευχαριστίες στους Χορηγούς & Υποστηρικτές



Ευχαριστίες προς …

Ομιλητές του Συνεδρίου

Εθελοντές

Επικεφαλής Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου

Εταιρίες σας

Διοργανωτές του συνεδρίου 

(5μελής επιτροπή ΔΣ IIA Ελλάδας)

Διευθύντρια του Ινστιτούτου



Σε όλους εσάς

Ευχαριστώ!


