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Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση & Οικονομική Διαφάνεια 
Στις 15 Απριλίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο τροποποίησε την οδηγία 2013/34 
σχετικά με τη γνωστοποίηση μη χρηματοοικο-
νομικής πληροφόρησης και την ποικιλομορφία 
της πληροφόρησης σε μεγάλους οργανισμούς 
(οργανισμοί με περισσότερους από 500 εργα-
ζόμενους, που αντιπροσωπεύει περίπου 6,000 
εταιρείες στην ΕΕ). 
Σύμφωνα με την Οδηγία για τις εκθέσεις που 
δεν σχετίζονται με Χρηματοοικονομική Πληρο-
φόρηση, οι εταιρείες θα πρέπει να εκδώσουν 
μια μη-οικονομική κατάσταση μαζί με την 
έκθεση διαχείρισης, που θα συμπεριλαμβάνει 
τα εξής θέματα: περιβάλλον, κοινωνικά και ερ-
γασιακά θέματα, ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η καταπολέμηση της διαφθοράς, 
το επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς και οι διαδι-
κασίες και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτά 
τα θέματα.  Ως συν-νομοθέτης, το Συμβούλιο 
της ΕΕ ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και υιοθέτησε με τους ίδιους όρους την 
οδηγία στις 29 Σεπτεμβρίου 2014. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προετοιμάσει μη 
δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με τη μεθοδολογία για μη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση και η μεταφορά στην εθνική 
νομοθεσία θα πρέπει να λάβει χώρα εντός 24 
μηνών.  Το Διεθνές Συμβούλιο Ολοκληρωμέ-
νης Πληροφόρησης εξέδωσε ένα πλαίσιο τον 
περασμένο Δεκέμβριο που καθορίζει το περι-
εχόμενο των μη-χρηματοοικονομικών εκθέσε-
ων.  Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί την έννοια 
της «σημαντικότητας»: μεγάλα κοινωνικά και 
οικονομικά ζητήματα - που αντικατοπτρίζουν 
τις σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές συνέπειες για την ίδια την οργά-
νωση ή / και την κοινωνία, καθώς και εκείνες 

που έχουν επίδραση στις αξιολογήσεις και τις 
αποφάσεις όλων των μερών. 
Έτσι «σημαντικά» θέματα θα είναι εκείνα που 
έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ικανό-
τητα του οργανισμού να δημιουργήσει ή να 
διατηρήσει την οικονομική, περιβαλλοντική και 
κοινωνική αξία του, είτε για τον εαυτό του ή για 
εμπλεκόμενα μέρη, το περιβάλλον ή την κοινω-
νία γενικότερα. 
Ένας άλλος κίνδυνος είναι ότι ο στόχος της βι-
ωσιμότητας θα μπορούσε να συνεχίσει να είναι 
διάσπαρτος και κατακερματισμένος σε ολόκλη-
ρη την επιχείρηση και τα σημαντικά θέματα να 
μην είναι εύκολο να εντοπιστούν. 
Οι εκθέσεις τέτοιων κινδύνων είναι απαραίτητο 
να προετοιμάζονται από τους Διαχειριστές Κιν-
δύνων. Μπορεί να ζητηθεί η γνώμη του Εσω-
τερικού Ελέγχου στη δημιουργία των σχετικών 
διαδικασιών και εκθέσεων (ένας ανεξάρτητος 
«συμβουλευτικός» ρόλος). 
Καθώς πολλές Επιτροπές μπορούν να συμμε-
τέχουν στην αξιολόγηση των κινδύνων, είναι 
σημαντικό το Διοικητικό Συμβούλιο να καθο-
ρίζει τα καθήκοντα και τις ευθύνες κάθε Επι-
τροπής καθώς και τη μέθοδο αναφοράς των 
Επιτροπών σε αυτό. Εάν υπάρχουν περισσό-
τερες από μία Επιτροπές, ο σαφής καθορισμός 
των ρόλων και των ευθυνών είναι σημαντικό 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι επαρκής 
πληροφόρηση διαχέεται σε όλους τους εμπλε-
κόμενους ώστε να αποφευχθούν οι τυχόν 
επικαλύψεις και παρανοήσεις. Η συνεργασία 
μεταξύ της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτρο-
πής Κινδύνων είναι επίσης ζωτικής σημασίας 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια κοινή προ-
σέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων. 

Επιτροπές Ελέγχου  
και Κινδύνων: 
Νέα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία  
και Βέλτιστες Πρακτικές 
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)
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Η ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστής Επιτροπής Κινδύνων  
μπορεί να προκύψει από τους ακόλουθους λόγους: 

•  Οι απαιτήσεις της σχετικής ρυθμιστικής αρχής  
•  Η ευθυγράμμιση μεταξύ της Διαχείρισης Κινδύνων και της στρατηγικής 
•  Η ανάγκη για πιο λεπτομερή εποπτεία της Διαχείρισης Κινδύνων  

(άνθρωποι, διαδικασία, υποδομές) 
•  Η πολυπλοκότητα των μεγάλων / κρίσιμων κινδύνων που πρέπει να αξιολογηθούν

(Παρατίθεται παράρτημα στην σελίδα 9)

CBOK 2015
Συνεχίζεται η μεγάλη παγκόσμια έρευνα για τον Εσωτερικό Έλεγχο.  
Ήδη η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση ανάμεσα στις 100 χώρες που συμμετέχουν 
(με τις απαντήσεις σε σχέση με το συνολικό αριθμό των μελών).
Ο σύνδεσμος για όσους δεν έχουν απαντήσει είναι ο ακόλουθος:  
http://iiasurvey.theiia.org/flashsurvey/se.ashx?s=0B87D7841A51E3FD
‘Οσοι συμμετέχουν μπαίνουν στην κλήρωση Visa e-gift cards και θα έχουν 
απευθείας ενημέρωση από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ)  
για τα αποτελέσματα της έρευνας.
Η έρευνα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2015.

Επιτροπή Ελέγχου & Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
Η Επιτροπή Ελέγχου επιτελεί ένα συγκεκριμένο 
ρόλο, ενεργώντας ανεξάρτητα από τη Διοίκηση 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα 
των μετόχων προστατεύονται επαρκώς σε σχέ-
ση με τη διαχείριση των κινδύνων, τις δικλείδες 
ασφαλείας και την υποβολή εκθέσεων χρηματο-
οικονομικής πληροφόρησης. 
Η Διοίκηση έχει την υποχρέωση να εξασφα-
λίσει την ορθή ενημέρωση της Επιτροπής 
Ελέγχου και να αναλάβει την πρωτοβουλία να 
παράσχει ακριβείς και κατάλληλες πληροφο-
ρίες προς την Επιτροπή. Ο Εσωτερικός Ελε-
γκτής θα πρέπει να προσκαλείται τακτικά στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου για να 
ενδυναμώσει την ανεξάρτητη διαβεβαίωση. 
Επίσης η νέα και ευρύτερη έννοια του κινδύνου 
και η ανάγκη για βελτίωση της διαχείρισης του 

μετά την οικονομική κρίση έχει οδηγήσει τα 
Διοικητικά Συμβούλια στην ανάγκη δημιουργίας 
Επιτροπών Κινδύνων με κύριο σκοπό την υπο-
στήριξη του  Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση 
με την διαχείριση των βασικών κινδύνων και 
την παρακολούθηση του και το πλαίσιο και τη 
στρατηγική διαχείρισης του. 
Σε ορισμένους οργανισμούς, με βάση το μέ-
γεθος, την πολυπλοκότητα και την ωριμότητά 
τους, καθώς και το προφίλ κινδύνου, υπάρχει 
μια προτίμηση να μην οργανωθεί ξεχωριστή 
Επιτροπή Κινδύνων αλλά κοινή Επιτροπή 
Ελέγχου και Κινδύνων. Ωστόσο, σε μεγάλους 
οργανισμούς με περίπλοκες λειτουργίες ή σε 
συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να υπάρχουν 
βάσιμοι λόγοι για τη δημιουργία μιας ξεχωρι-
στής Επιτροπής Κινδύνων. 

http://iiasurvey.theiia.org/flashsurvey/se.ashx?s=0B87D7841A51E3FD
http://iiasurvey.theiia.org/flashsurvey/se.ashx?s=0B87D7841A51E3FD
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
10 πιθανές αρμοδιότητες των Επιτροπών Διαχείρισης Κινδύνων και των Επιτροπών Ελέγχου

Ο πίνακας απεικονίζει τις πιθανές αρμοδιότητες της κάθε Επιτροπής. Ωστόσο πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι κάποιοι οργανισμοί δεν διαθέτουν  
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και επίσης ότι οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην κάθε Επιτροπή εξαρτώνται και από τη φύση της κάθε εταιρίας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Επιτροπή  
Διαχ/σης  
Κινδύνων

Επιτροπή  
Ελέγχου

1 Επισκόπηση των Συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνου
α Να προτείνει στο ΔΣ το πλαίσιο καθώς και το σύστημα για τη Διαχείριση των Κινδύνων. X

β Να συζητά με τη Διοίκηση και τον Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων (Δ.Δ.Κ.) σχετικά με το επίπεδο ανοχής, τη διάθεση για ανά-
ληψη κινδύνων και τη σχετική στρατηγική και να γνωμοδοτεί αναφορικά με την αποδοχή των προτεινόμενων επιπέδων ρίσκου. X

γ
Να ενημερώνεται από τη Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου και του Δ.Δ.Κ., για τις αλλαγές στις συνθήκες ή για νέες ευκαιρίες 
οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κατανομή της διάθεσης ανάληψης κινδύνων στις διάφορες κατηγορίες κινδύνων  
& να παρέχουν σχετική γνώμη στο Δ.Σ.

X

δ Να επιβλέπει τη συμπεριφορά καθώς και τα αποτελέσματα της επιχείρησης αξιολόγησης του κινδύνου, όπως στρατηγικές 
εξαγορές και πωλήσεις. X

ε Να εκτιμά και να αξιολογεί το προφίλ κινδύνου, υπό το φως δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με τη διάθεση ανάληψης κινδύνων 
και τη συνολική έκθεση στον κίνδυνο και να συμβουλεύει σχετικά το Δ.Σ. X

στ Να βοηθά στο συντονισμό δραστηριοτήτων των διαφόρων επιτροπών σχετικά με την επίβλεψη κινδύνου. X X

ζ Να εισηγείται και να παρακολουθεί ειδικές έρευνες σε περιοχές εταιρικού κινδύνου και αδυναμιών σε Εσωτερικές δικλείδες 
ασφάλειας. X X

η Να επιβλέπει τη φύση και το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης. X

θ Να δεσμεύει τη Διοίκηση και τον Δ.Δ.Κ. ως προς την προώθηση μιας θετικής κουλτούρας αντιμετώπισης κινδύνων X

ι Να επιβλέπει την αποτελεσματικότητα λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων και να επιβεβαιώνει ότι επαρκείς υποδομές,  
πόροι και συστήματα είναι σε λειτουργία για τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού και επαρκούς επιπέδου αντιμετώπισής τους. X X

ια Να επιβλέπει την ανεξαρτησία των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων εντός της εταιρίας. X X

2 Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων ή ισότιμος Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων

α Να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το διορισμό και ακόμη και με την αντικατάσταση του Δ.Δ.Κ.  
(εάν χρειαστεί) και να διασφαλίζει ότι υπάρχουν όλα τα επαρκή και κατάλληλα μέσα για τη λειτουργία της υπηρεσίας. X

β Να αξιολογεί την απόδοση του πλαισίου και των διαδικασιών  σε λειτουργία. X

γ Να οργανώνει τακτή επικοινωνία με τον Δ.Δ.Κ. & να τον καλεί να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής  
Διαχείρισης Κινδύνου. X

3 Εξωτερικός Έλεγχος
α Επισκόπηση των εκθέσεων των εξωτερικών ελεγκτών. X

β Συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου σχετικά με τους κινδύνους που διαπιστώθηκαν κατά τον Έλεγχο των  
οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την επιρροή αυτών. X

4 Σχέσεις και συντονισμός

α Συνεργασία με τις Επιτροπές Ελέγχου/Διαχείρισης Κινδύνων προκειμένου για την κατανόηση του βαθμού ευθυγράμμισης των 
περιοχών Εσωτερικού Ελέγχου  με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρία και με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. X X

β Ανταλλαγή απόψεων με τις Επιτροπές Ελέγχου/Διαχείρισης Κινδύνων σχετικά με τους κινδύνους που εντοπίζει  
ο Εσωτερικός Έλεγχος, το βαθμό επιρροής τους και σχετικές προτάσεις. X X

γ Διασφάλιση ότι επιτυγχάνεται η αναγκαία διαβεβαίωση στις περιοχές που επισημαίνει ο Εσωτερικός Έλεγχος καθώς  
και ότι αυτές περιλαμβάνονται στο γενικό προφίλ κινδύνων της εταιρίας. X X

5 Σύνταξη ετήσιας αναφοράς σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μηχανισμών  
διαχείρισης κινδύνων του οργανισμού X X

6 Ετήσια επισκόπηση των επιδόσεων της Επιτροπής, προκειμένου να καθορισθεί εάν λειτουργεί αποτελεσματικά  
αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές X X

7 Επίβλεψη των οικονομικών καταστάσεων καθώς και του βαθμού ακεραιότητας της διαδικασίας παραγωγής τους

α Επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων με τη Διοίκηση και τους εξωτερικούς ελεγκτές και εισήγηση στο Δ.Σ.  
για την έγκριση και δημοσίευσή τους. X

β Επισκόπηση και αναφορά στο Δ.Σ. σημαντικών θεμάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. X

8 Επισκόπηση της αποδοτικότητας των Εσωτερικών δικλείδων ασφάλειας & των Συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων
α Επισκόπηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των:

• Εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών X X

• Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου X X

• Νομικών και κανονιστικών θεμάτων X

β
Τακτικές συναντήσεις με τη Διοίκηση, τους εξωτερικούς και Εσωτερικούς Ελεγκτές για τη συζήτηση θεμάτων που  
εστιάζουν την προσοχή της Επιτροπής, όπως η αποτελεσματικότητα των Εσωτερικών δικλείδων ασφάλειας και των  
Συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων, καθώς και τρόποι αναβάθμισής τους.

X X

γ Λήψη αναφορών από τις υποστηρικτικές λειτουργίες. X X

9 Επισκόπηση και αξιολόγηση των ελεγκτικών δραστηριοτήτων: ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα και  
αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας

α Η Επιτροπή κάνει συστάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με την τοποθέτηση και την αντικατάσταση των εξωτερικών ελεγκτών. X

β Έγκριση όλων των μη ελεγκτικών υπηρεσιών και παροχή γνωμοδότησης προς το ΔΣ σχετικά με τις δηλώσεις που  
οφείλει να κάνει στις ετήσιες εκθέσεις αναφορικά με την πρόβλεψη για μη ελεγκτικές υπηρεσίες. X

10 Επίβλεψη της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου

α Η Επιτροπή κάνει συστάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με την τοποθέτηση ή και την απόλυση του επικεφαλής του  
Εσωτερικού Ελέγχου. X

β Επισκοπεί το εύρος του έργου του Εσωτερικού Ελέγχου, περιλαμβανομένων και των προγραμμάτων Ελέγχου και  
των διαδικασιών ποιοτικού Ελέγχου και τέλος εγκρίνει και το Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου. X
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...Το άρθρο του John Collier: “One-man 
band: sharing is vital” στην ηλεκτρονική σελί-
δα  του περιοδικού Audit & Risk.

Ο John Collier στο άρθρο του, περιγράφει την 
εργασιακή εμπειρία του ως το μοναδικό μέ-
λος του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου στον 
οργανισμό Economist Group. Μέσα από μία 
σύντομη ανάλυση παρουσιάζει τα πλεονεκτή-
ματα και τα μειονεκτήματα του να εργάζεται 
κάποιος ως άνθρωπος – ορχήστρα στον Εσω-
τερικό Έλεγχο και παράλληλα αναδεικνύει την 
αναγκαιότητα  διάχυσης γνώσης και εμπειρίας. 
Παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες από τις θέσεις 
του John Collier:
Πλεονεκτήματα:
•   Ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει τη δυνατότητα 

να δημιουργήσει τη δική του ατζέντα θεμά-

των δεδομένου ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει 
εγκρίνει το προτεινόμενο πλάνο ελέγχου και 
να αποφασίσει ο ίδιος σε ποιους επιχειρημα-
τικούς τομείς θα αφιερώσει τον χρόνο του.

•   Ο επικεφαλής του τμήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου δεν ασχολείται με χρονοβόρα 
διαδικαστικά θέματα όπως αξιολογήσεις, 
πειθαρχικά παραπτώματα και άλλες εργα-
σίες σχετικές με τη διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού.

•   Η επαφή με όλο το φάσμα των δραστηριοτή-
των ενός Οργανισμού δίνει στον Εσωτερικό 
Ελεγκτή τη δυνατότητα να κατανοήσει με σα-
φήνεια τη λειτουργία του Οργανισμού στον 
οποίο εργάζεται.

Μειονεκτήματα:
•   Ο Εσωτερικός Ελεγκτής καταναλώνει σημα-

ντικό κομμάτι του χρόνου σε βασικές ελεγκτι-
κές εργασίες.

•   Κανένας Εσωτερικός Ελεγκτής όσο ικα-
νός και να είναι δε διαθέτει τις απαραίτητες 
δεξιότητες προκειμένου να καλύψει όλες τις 
επιχειρησιακές περιοχές ενός οργανισμού.

Ο αρθρογράφος καταλήγει αναφέροντας ότι εί-
ναι εξαιρετικά σημαντικό, ειδικά για τους Εσω-
τερικούς Ελεγκτές που δεν έχουν συναδέλφους 
στο τμήμα τους, να μοιράζονται επαγγελματικές 
ιδέες και εμπειρίες, ώστε να καταστεί δυνατό 
να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ελεγκτικές 
προκλήσεις. 
Ο John Collier είναι Επικεφαλής Ελέγχου και 
Διαχείρισης Κινδύνων στο Economist Group.
Για να οδηγηθείτε απευθείας στο άρθρο πατή-
στε εδώ.

Σήμερα, η ταχεία ανάπτυξη και οι αλλαγές στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου απαιτούν ένα 
νέο τύπο ηγέτη - κάποιον που να οδηγεί μία ομάδα Ελέγχου με υψηλή απόδοση, παρέχοντας 
παράλληλα αξία με συνέπεια στην αντιμετώπιση των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών, των 
κινδύνων και των προσδοκιών μιας εξελισσόμενης αγοράς.

Σε αυτά τα πλαίσια αναπτύχθηκε το QIAL. Πρόκειται για μια νέα πιστοποίηση που απευθύνεται 
σε επίδοξους ηγέτες, έμπειρους επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου 
αλλά ακόμη και σε στελέχη που είναι νέα στη λειτουργία του Εσω-
τερικού Ελέγχου. Είναι η κατάλληλη  πιστοποίηση για το επόμενο 
στάδιο στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας.

Εστιάζει στις ικανότητες ηγεσίας των επικεφαλής Εσωτερικών  
Ελεγκτών σε βασικούς τομείς όπως:

διοίκηση του Τμήματος  Εσωτερικού Ελέγχου,
χάραξη στρατηγικής και οργανωτικής απόδοσης,
παροχή τεκμηριωμένης γνώμης και κατάκτηση γνώσης,
υποστηρίζοντας την καινοτομία, την αλλαγή και την προάσπιση  

της ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης.
Δείτε το σχετικό ενημερωτικό βίντεο εδώ.

http://auditandrisk.org.uk/features/one-man-band-sharing-is-vital
https://global.theiia.org/qial/Pages/Qualification-in-Internal-Audit-Leadership.aspx


EκπαίδευσηΈφη Κόκκα 11

ΤΕ
ΥΧ

Ο
Σ 

19
 •

 Μ
Α

Ρ
ΤΙ

Ο
Σ 

20
15

 •
 H

IIA
 N

ew
sl

et
te

r

Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΕΙΕΕ 2015
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΙΕΕ 2015 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΕ. Στη δημιουρ-
γία του οποίου βοήθησαν τόσο οι προτάσεις που κατέθεσαν τα μέλη και οι εισηγητές του ΕΙΕΕ όσο 
και οι ιδέες που αποτυπώθηκαν στις αξιολογήσεις των σεμιναρίων της περσινής χρονιάς. Με 15 
νέους εισηγητές αποτελείται από 3 βασικές κατηγορίες: βασικός ελεγκτικός κύκλος, κύκλος πιστο-
ποίησης και εξειδικευμένα θέματα. Σύντομα θα αναρτηθεί όλο το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμι-
ναρίων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 2015. Μείνετε συντονισμένοι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ CPE’s ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΟΣΤΟΣ  
σε €**

AΠΡΙΛΙΟΣ 2015
Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου 
και Εσωτερικός Έλεγχος  
στους φορείς του Δημοσίου

Δημόσιος τομέας 16 14
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ -  
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

2,3/4 πρωί 250

Data Analytics: Εργαλεία και 
Πρακτικές Εφαρμογής

Τεχνολογικός 
Κύκλος 8 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 6, 8/4 από-

γευμα 100

Εσωτερικός έλεγχος σε  
Εμπορικές- Βιομηχανικές και 
Τεχνικές Εταιρείες

Εξειδικευμένα 
Θέματα 12 10 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
20, 22, 
24/4

από-
γευμα 100

Αλλαγή, σύγκρουση,  
διαπραγματεύσεις  
και πειθώ.

Εξειδικευμένα 
Θέματα 16 14

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΝΑΝΣΥ  

-ΤΣΟΥΧΛΟΣ ΔΗΜ.
29, 30/4 πρωί 250

ΜΑΙΟΣ 2015
Μακροχρόνιο Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Βασικής Εκπαί-
δευσης Εσωτερικών Ελεγκτών 
(θεωρία και πρακτική)/ (Γενικές 
αρχές, μεθοδολογία, σχεδιασμός 
και υλοποίηση ελέγχου, καταγρα-
φή και αξιολόγηση ευρημάτων, 
καταγραφή εκθέσεων, follow-up)

Βασικός  
Ελεγκτικός  

Κύκλος
60 55

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ -  

ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑ-
ΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4,6,11, 
13,18,20,  

25/5,  
22,24, 
29/6  

& 1,6,8  
& 11/7

από-
γευμα  
& 1 

πρωϊνό

500***

Αξιολόγηση Κινδύνων και  
Κατάρτιση Ετησίου  
Προγράμματος Ελέγχου

Βασικός  
Ελεγκτικός  

Κύκλος
8 7 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7/5 πρωί 150

Προετοιμασία υποψηφίων CIA 
(CIA Review Crash Course) με 
βάση το υλικό e-Learning  
του IIA  (όλα τα parts)

Κύκλος  
Πιστοποίησης 24 14 JOSEPH 

KASSAPIS
11,12, 
13/5 πρωί 300*

Εσωτερικός έλεγχος στις λει-
τουργίες ανάπτυξης, υλοποίησης 
και παρακολούθησης μοντέλων 
μέτρησης πιστωτικού κινδύνου

Τραπεζικά  
θέματα 8 7 ΜΑΚΡΗΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/5 πρωί 150

Έλεγχος Απάτης. Πρόληψη,  
Ανίχνευση και Διαχείρισή της

Βασικός Ελεγκτι-
κός Κύκλος 8 7 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ**** 23/5 πρωί 100

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
Τεχνικές Δειγματοληπτικού 
ελέγχου.

Βασικός Ελεγκτι-
κός Κύκλος 8 7 ΓΚΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΠΡΟΚΟΠΗΣ
27/5 
&3/6 πρωί 100

Εισαγωγή στον έλεγχο πληροφο-
ριακών συστημάτων (IT Audit)

Βασικός Ελεγκτι-
κός Κύκλος 8 7 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 8,10/6 από-
γευμα 100

Αποτελεσματικές συνεντεύξεις. 
Ένα εργαλείο για κάθε εσωτερικό 
ελεγκτή.

Βασικός Ελεγκτι-
κός Κύκλος 8 7 ΝΟΜΙΚΟΣ  

ΧΡΗΣΤΟΣ 15,17/6 από-
γευμα 100

Έλεγχος Εταιρικής  
Διακυβέρνησης

Βασικός Ελεγκτι-
κός Κύκλος 8 7 ΑΝΔΡΕΟΥ  

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19/6 πρωί 150

Αξιολόγηση Ποιότητας των Υπη-
ρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου.

Βασικός Ελεγκτι-
κός Κύκλος 8 7

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ-
ΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

****
27/6 πρωί 100

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: *  Το κόστος συμμετοχής στα υπ’ αριθμ. σεμινάρια 3,4,5,6 & 7 είναι κατ’ εκτίμηση και πιθανόν να διαφοροποιηθεί με την οριστικοποίηση του κόστους 
των εισηγητών, καθότι προέρχονται από το εξωτερικό. 
** Τα κόστη συμμετοχής παρέμειναν τα ίδια σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δηλαδή τα πρωϊνά σεμινάρια (8 ώρες) κοστολογούνται στα 150 € και τα απογευμα-
τινά (4 ώρες) στα 75 € ανά άτομο. Στα διήμερα σεμινάρια οι τιμές διαμορφώνονται σε 250 € και 100 €, αντίστοιχα. Για τους φοιτητές ή άνεργους παρέχεται έκπτωση 
20%, ενώ για τα μη μέλη το κόστος προσαυξάνεται κατά 30 €. Επίσης στις εταιρείες παρέχεται ειδική έκπτωση, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά 
σεμινάριο, που ορίζεται σε 10% για άνω των 2 ατόμων, σε 15 % άνω των 4 και 20 % άνω των 6 ατόμων.
*** Για τα μέλη που θα παρακολουθήσουν το σύνολο των ενοτήτων του μακροχρονίου θα παρέχεται συνολική έκπτωση 30% και για τα μη μέλη 20%.
**** Τα μέλη του ΔΣ συμμετέχουν  ως εισηγητές αφιλοκερδώς.

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ
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Σεμινάριο προετοιμασίας υποψηφίων CIA  
με υλικό CIA Learning Kit του ΙΙΑ

Το Μάιο 2015 (11, 12 & 13 Μαίου) στα γραφεία του ΕΙΕΕ θα πραγματοποιηθεί 3ήμερο σεμινάριο/ 
Crash Course με εισηγητή τον Joseph Κassapi με τη χρήση του υλικού CIA Learning Kit. O Joseph 
Kassapi έχει μία μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση υποψηφίων στις πιστοποιήσεις καθώς η μέ-
θοδός του βασίζεται στην σε βάθος κατανόηση των εννοιών και θεωρείται σε παγκόσμιο επίπεδο 
ειδικός στις επαγγελματικές εξετάσεις/πιστοποιήσεις ΜCQ Aμερικής διαθέτοντας πιστοποιήσεις 
CIA, CRMA, CPA, CGMA, CMA, CFA. 
Συνεργάζεται ουσιαστικά με κάθε υποψήφιο –μετά το πέρας του σεμιναρίου- δίνοντάς του συμβου-
λές και κατευθύνσεις για τη μελέτη τους, πράγμα που εξασφαλίζει απόλυτη επιτυχία και στα 3 Parts 
του CIA. 

“ CIA Review Crash Course” 
Προετοιμασία υποψηφίων CIA με το υλικό e-Learning System του IIA 
 

- Joseph Kassapis ΒSc, CIA, CRMA, CPA, CGMA, CMA, CMA -
Δευτέρα 11, Tρίτη 12 & Τετάρτη 13 Μαίου 2015    (9:00-16:30) CPE’s: 21

“ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βασικής 
Εκπαίδευσης στον Εσωτερικό Έλεγχο 2015” 
Θεωρία και Πρακτική, 100 ώρες 

 Βασικοί Εισηγητές - Συντονιστές προγράμματος 

 - Ιωάννης Βαρβατσουλάκης, Παντελής Παπαστάθης - 
Εισηγητές εξειδικευμένων Θεμάτων: 
Γιώργος Πελεκανάκης*, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης* 
Χρήστος Νομικός, Προκόπης Γκογιάνος, Χρήστος Χαλκιόπουλος 
* συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφιλοκερδώς

Έναρξη 4 Μαίου 2015 - Κάθε Δευτέρα & Τετάρτη    (17:00-21:00) CPE’s: 100

Mακροχρόνιο Σεμινάριο 2015
Για 5η συνεχή χρονιά συνεχίζεται το Μακροχρόνιο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευ-
σης στον Εσωτερικό ‘Ελεγχο. Ένα σεμινάριο που έχει συγκεντρώσει πολλά θετικά σχόλια από τους 
συμμετέχοντες, καθώς δίνει μία συνολική εικόνα τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο 
με όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον Εσωτερικό ‘Ελεγχο. Η συνολική διάρκεια είναι 100 ώρες 
-κάθε Δευτέρα & Τετάρτη απόγευμα και ένα Σάββατο το μήνα- και τα μαθήματα ξεκινούν. Μετά το 
πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Δίπλωμα Bασικής Εκπαίδευσης Εσωτερικών 
Ελεγκτών. 
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1. «Διαπραγμάτευση, Κίνδυνοι & Ευκαιρίες»: 
Στις 19 Ιανουαρίου 2015, το μέλος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων κος Γεώργιος Νικολαΐδης και 
ο πιστοποιημένος διαπραγματευτής κος Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου παρουσίασαν τη σημασία 
που έχει για το σημερινό Εσωτερικό Ελεγκτή η γνώση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στις 
επιτυχημένες διαπραγματεύσεις.

Οι δύο εισηγητές παρουσίασαν τις διάφορες φάσεις της διαπραγμάτευσης και εξήγησαν τις ιδι-
αιτερότητες που έχουν οι διεθνείς διαπραγματεύσεις και που πρέπει να γνωρίζουν οι Εσωτερικοί 
Ελεγκτές πολυεθνικών εταιριών προτού ξεκινήσουν συζητήσεις με πελάτες / ελεγχόμενους με 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Οι συμμετοχές έφθασαν τις 69, αριθμός που υποδηλώνει το 
ενδιαφέρον των μελών και φίλων του ΕΙΕΕ να ενημερώνονται για τα αναγκαίες δεξιότητες (soft 
skills) που πρέπει να έχουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές.  

“ CIA Review Crash Course” 
Προετοιμασία υποψηφίων CIA με το υλικό e-Learning System του IIA 
 

- Joseph Kassapis ΒSc, CIA, CRMA, CPA, CGMA, CMA, CMA -
Δευτέρα 11, Tρίτη 12 & Τετάρτη 13 Μαίου 2015    (9:00-16:30) CPE’s: 21

“ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βασικής 
Εκπαίδευσης στον Εσωτερικό Έλεγχο 2015” 
Θεωρία και Πρακτική, 100 ώρες 

 Βασικοί Εισηγητές - Συντονιστές προγράμματος 

 - Ιωάννης Βαρβατσουλάκης, Παντελής Παπαστάθης - 
Εισηγητές εξειδικευμένων Θεμάτων: 
Γιώργος Πελεκανάκης*, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης* 
Χρήστος Νομικός, Προκόπης Γκογιάνος, Χρήστος Χαλκιόπουλος 
* συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφιλοκερδώς

Έναρξη 4 Μαίου 2015 - Κάθε Δευτέρα & Τετάρτη    (17:00-21:00) CPE’s: 100
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Τι Ποιός Πότε Που

Τεχνικές Πωλήσεων για  
Εσωτερικούς Ελεγκτές

Βάνα Καραγιάννη 26/3/2015 ΧΑΑ

Social Media 22/4/2015 ΧΑΑ

Γενική Συνέλευση Δ.Σ.
27/4/2015

Τα νέα από το Global Council Γεώργιος Πελεκανάκης

Ημερίδα Εσωτερικού Ελέγχου  
στη Θεσσαλονίκη

Διάφοροι 21/5/2015
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

Το νέφος και ο Εσωτερικός Ελεγ-
κτής (σε συνεργασία με το ISACA)

Παναγιώτης Δρούκας 25/5/2015 
Ελληνοαμερικάνικη 

Ένωση

2. «Διαχείριση Κρίσεων»: 
Ολοκληρώθηκε ο μίνι-κύκλος παρουσιάσεων που είχαν σχέση με την διαχείριση έκτακτων περιστα-
τικών. Στις 10 Οκτωβρίου 2012 είχε παρουσιαστεί το θέμα Ασφάλεια Πληροφοριών και Αποκατά-
σταση από Καταστροφές (Information Security and Disaster Recovery), πρόσφατα, στις 14 Νο-
εμβρίου 2014 είχε παρουσιαστεί η Διαχείριση Περιστατικών και Προβλημάτων (Incident / Problem 
Management) και τέλος, στη 2η φετινή ενημερωτική εκδήλωση, στις 18 Φεβρουαρίου 2015 παρου-
σιάστηκε ο ρόλος του Εσωτερικού Ελεγκτή στη Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) που έχει 
να κάνει κυρίως με το κατά πόσο ένας οργανισμός έχει κάνει κατάλληλη προετοιμασία, διενεργεί 
ασκήσεις ετοιμότητας, εκπαιδεύει το προσωπικό και τους συνεργάτες και αναλύει έγκαιρα τα πορί-
σματα. Κοινός συντελεστής του μίνι ενημερωτικού αυτού κύκλου ο κος Ιωάννης Ζέππος βραβευμέ-
νος δύο φορές (το 2012 και το 2014) ως ο καλύτερος Business Continuity Manager παγκοσμίως, 
τον οποίο το ΕΙΕΕ θερμά ευχαριστεί. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 53 μέλη και φίλοι του ΕΙΕΕ.

Oι ενημερωτικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα σε αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, σε 
συνεργασία με το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (EΣΕΔ), οι οποίοι είναι οι υποστη-
ρικτές των εκδηλώσεων αυτών και τους οποίους το ΕΙΕΕ θερμά ευχαριστεί.
Σημειώνουμε ότι οι θεματικές βραδιές είναι μία σημαντική ευκαιρία για τα μέλη του ΕΙΕΕ να γνωρί-
σουν καινούργια και ενδιαφέροντα θέματα και να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από αυτά και ιδιαίτε-
ρα για τα πιστοποιημένα μέλη του ΕΙΕΕ να αποκτήσουν δωρεάν CPE’s.
Κατωτέρω παρατίθεται το πρόγραμμα εκδηλώσεων για την αμέσως επόμενη περίοδο. Πριν από 
κάθε εκδήλωση προηγείται σχετική ανακοίνωση.
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3. Ετήσια Κοπή Πίτας
Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015 στο μοντέρνο, εναλλακτικό πολυχώρο τέχνης και φιλοξενίας «Ελαι-
ών Loft» σε μία σάλα ευρύχωρη, με βασικό χαρακτηριστικό την άνεση και τη λιτή πολυτέλεια με θέα 
στην Ακρόπολη, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας. Η εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε μέσα σε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα στο οποίο τα μέλη και οι φίλοι του ΕΙΕΕ αντάλλαξαν 
ευχές για τη νέα χρονιά. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο κατά τα τελευταία έτη, αγγίζοντας 
τους 150 μέλη και φίλους τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕΕ ευχαριστεί.

Στην εκδήλωση έγινε η απονομή του ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ παρακολούθησης στους συμμετέχοντες του 
Μακροχρονίου Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης Εσωτερικών Ελεγκτών».

Οι τυχεροί της βραδιάς, μετά από κλήρωση, κέρδισαν εκτός από το καθιερωμένο γούρι του Ζολώ-
τα, δωροεπιταγές από την Attica και την Germanos, δώρα από την Folli Folli και την Cosmote και 
δωρεάν συμμετοχή σε σεμινάρια του ΕΙΕΕ. 
Τις φωτογραφίες από την εκδήλωση μπορείτε να τις βρείτε μέσω τις ιστοσελίδας του ΕΙΕΕ στο 
Instagram.



Flash News Πάνος Βαλαντάσης16
ΤΕ

ΥΧ
Ο

Σ 
19

 •
 Μ

Α
Ρ

ΤΙ
Ο

Σ 
20

15
 •

 H
IIA

 N
ew

sl
et

te
r

1. Έρευνα Ικανοποίησης Μελών
Ολοκληρώθηκε έρευνα ικανοποίησης μελών του ΕΙΕΕ τα αποτελέσματα της οποίας τα επεξεργα-
ζόμαστε και θα τα παρουσιάσουμε στην τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Τεχνολογία – Ηλεκτρονικές Πληρωμές
Αφού ξεπεράσαμε τη γραφειοκρατία του τραπεζικού συστήματος και κάναμε ορισμένες τεχνολο-
γικές προσαρμογές, σύντομα θα δώσουμε στα μέλη και φίλους μας τη δυνατότητα να πραγματο-
ποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές.

3. Τεχνολογία – Webex
Στην ενημερωτική εκδήλωση της 19ης Ιανουαρίου 2015 πειραματιστήκαμε με την ζωντανή ανα-
μετάδοση της εκδήλωσης μέσω διαδικτύου. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Ο χώρος στον οποίο 
φιλοξενούνται οι εκδηλώσεις του ΕΙΕΕ είναι εφοδιασμένος με την απαραίτητη υλικοτεχνική υπο-
δομή και σύντομα τα μέλη και οι φίλοι του ΕΙΕΕ που ζουν εκτός Αθηνών θα έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις μέσω webex ή άλλης συναφούς πλατφόρμας.

4. Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη
Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων δουλεύει εντατικά για την οργάνωση ημερίδας στη Θεσσαλονίκη 
στις 21 Μαΐου 2015. Η ημερίδα αυτή, η οποία θα ενταχθεί στα πλαίσια πρωτοβουλιών του Διεθνή 
Μήνα Ενημέρωσης για τον Εσωτερικό Έλεγχο 2015, θα είναι εστιασμένη σε πρακτικά θέματα 
και θα δώσει την ευκαιρία αλληλογνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών στα μέλη 
και φίλους του ΕΙΕΕ που ζουν στη Θεσσαλονίκη, στο ύφος των ενημερωτικών εκδηλώσεων που 
διοργανώνονται στη Αθήνα.

Το Διεθνές Συνέδριο του ΙΙΑ για το 2015 θα διεξαχθεί φέτος στο Βανκούβερ του Καναδά στις 5-8 
Ιουλίου 2015. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει δέκα (10) εκπαιδευτικές ενότητες και θα κα-
λύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές κάθε βαθμίδας, 
ενώ θα αναδειχθούν και συζητηθούν πραγματικές περιπτώσεις/θέματα και οι τρόποι αντιμετώπισης/
επίλυσης τους. Συνοπτικά, οι εκπαιδευτικές ενότητες είναι οι παρακάτω:

Influential Leadership:  
Driving the Value of Internal Audit Steering the Audit Function Effectively

Emerging Global Issues:  
What’s on the Horizon Fraud: Scaling the Peaks and Valleys

Focus on Governance:  
Reaching New Heights

Real Leading Practices:  
What’s Working and What’s Next

Routing IT Challenges: A Map to Success Navigating a Sea of Risk

Public Sector:  
Looking Through the Periscope CIA Review Course    

Το Συνέδριο θα φιλοξενήσει σημαντικούς ομιλητές οι οποίοι θα έχουν σαν στόχο να προσφέρουν ένα 
διεθνούς κύρους γεγονός, προέρχονται από όλες τις Ηπείρους και είναι καταξιωμένοι στο χώρο, ενισχύ-
οντας έτσι σημαντικά τον Διεθνή χαρακτήρα του Συνεδρίου.     

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σχετικό link 
https://ic.globaliia.org/

https://ic.globaliia.org/
https://ic.globaliia.org/

