
Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Αγαπητά Μέλη, 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στο 
ετήσιο συνέδριό μας «Στοχεύοντας στην Κορυφή» στις 
21/10/2016. Το συνέδριο είχε περίπου 600 συμμετέχοντες, 
ξεπερνώντας τις προσδοκίες μας. Η παρουσία σας  μας δίνει 
τη δύναμη να συνεχίσουμε.  Ευχαριστώ  πολύ τους ομιλη-

τές –τόσο αξιόλογοι άνθρωποι-  που παρά το βάρος των επαγγελματικών τους 
υποχρεώσεων, ο καθένας τους με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, μας τίμησε και 
έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Ευχαριστώ πολύ τους χορηγούς  που  στέκονται 
πάντα δίπλα μας, στηρίζουν τον Εσωτερικό ‘Ελεγχο και τη διάδοσή του. Ραντε-
βού την επόμενη χρονιά, πάλι στις 20.10  με νέες ιδέες!

Όπως ανακοίνωσε ο πρώην Γενικός Γραμματέας για την καταπολέμηση της 
Διαφθοράς κ. Βασιλειάδης στο συνέδριό μας, το Ινστιτούτο θα προσφέρει τις 
υπηρεσίες του και την τεχνογνωσία του σε διάφορες δράσεις της Γενικής Γραμ-
ματείας, στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
για την καταπολέμηση της Διαφθοράς. Είναι μία σημαντική αναγνώριση των 
προσπαθειών μας για να είναι το ΕΙΕΕ σημείο αναφοράς  και η φωνή του Εσω-
τερικού Ελέγχου στη χώρα μας. Οι συνάδελφοί μας, Εσωτερικοί Ελεγκτές και 
Επιθεωρητές στο δημόσιο τομέα, έχουν πολλά να δώσουν στην καταξίωση του 
επαγγέλματός μας. Ανοίγεται ένας νέος δρόμος ανάπτυξης, επικοινωνίας και 
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών μας.

Στο παρόν φυλλάδιο θα βρείτε το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου 
έτους 2017. Αρκετά νέα σεμινάρια, ανανέωση στους εισηγητές, ενδιαφέρουσα 
θεματολογία.  Ενδεχομένως κάποια πιο εξειδικευμένα προγράμματα να προ-
στεθούν αργότερα. Για το λόγο αυτό αν προκύψουν εκ μέρους σας νέες εκπαι-
δευτικές ανάγκες ή προτάσεις για θεματολογία ή εισηγητές, παρακαλούμε να 
μας ενημερώσετε. Σας καλώ όλους να στηρίξετε το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα 2017 με το ενδιαφέρον σας και την ενεργό συμμετοχή σας. 

Να σας ενημερώσω επίσης ότι οι θεματικές βραδιές πηγαίνουν πολύ καλά με  
ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες ομιλίες και πολλές συμμετοχές. Αξίζει να έρχεστε! 

Η επόμενη μας  συνάντηση θα γίνει στην κοπή της πίτας, όπως είναι καθιερω-
μένο. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέγνοιαστη βραδιά.

Eύχομαι σε όλους σας Χρόνια Πολλά και μια καλή και δημιουργική χρονιά.  
Το 2017 να είναι για εσάς και τις οικογένειές σας, ένα έτος γεμάτο προσδοκίες, 
ελπίδα και αγάπη.

Με εκτίμηση,
Βέρρα Μαρμαλίδου
Πρόεδρος ΕΙΕΕ
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Ετήσιο Συνέδριο ΕΙΕΕ «Στοχεύοντας στην Κορυφή»

Γ. Ραουνάς, Γ. Βασιλειάδης, Ε. Δεμοιράκος, Α. Διαμαντοπούλου, Χ. Θεοχάρης, Ι. Φίλος
Panel με θέμα «Πώς μπορεί ο Εσωτερικός ‘Ελεγχος να συμβάλλει  

στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας»

B. Mονογυιός, Π. Τσουκάτος, Λ. Δεσποτοπούλου, Α. Δημητριάδης,  
Π. Φουρτούνης, Α. Ψαθάς Λ. Κοντογιάννη 

Panel με θέμα «Η επαγγελματική ζωή μετά τον Εσωτερικό ‘Ελεγχο.  
Ποιες δεξιότητες/προσόντα συμβάλλουν στην επιτυχία σε άλλα καθήκοντα/ρόλους»
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Π. Κοτρωνάρος, Εκπαιδευτής ορειβασίας  
& επιχειρηματίας, αρχηγός της Εθνικής  

αποστολής «Hellas-Everest 2004»

Γ. Πάσχας, Διευθυντής Επιθεώρησης  
Εποπτευόμενων Εταιριών της Τράπεζας  

της Ελλάδας 
«Η σημασία του Εσωτερικού Ελεγκτή  

για την Εποπτική Αρχή»

Γ. Πελεκανάκης, Π. Γεωργίου, Ε. Χάνδρος, Χ. Δημητριάδης, Π. Δρούκας  
«Εσωτερικός ‘Ελεγχος και νέες τάσεις»

Γ. Βασιλειάδης, Υπουργός Αθλητισμού 
πρώην Γενικός Γραμματέας για την  

Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Λ. Κατσέλη, Πρόεδρος του ΔΣ της  
Ελληνικής ‘Ενωσης Τραπεζών

«Ρόλος και Προκλήσεις  
του Χρηματοπιστωτικού Τομέα»
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Χρήστος Δημητριάδης 
Διεθνής Πρόεδρος ISACA

Πείτε μας παρακαλώ λίγα λόγια για τον ISACA 
International. Ποιος είναι ο ρόλος του και ποιες 
ενέργειες επιτελεί για την ανάπτυξη της ασφάλει-
ας των πληροφοριών παγκοσμίως;
Ο ISACA (isaca.org) είναι ένας παγκόσμιος μη κερ-
δοσκοπικός οργανισμός ο οποίος αναπτύσσει καλές 
πρακτικές και παρέχει επαγγελματικές πιστοποιήσεις 
στους τομείς της διαχείρισης πληροφορικής, ασφά-
λειας, ρίσκου και ελέγχου πληροφοριακών συστημά-
των. Εξυπηρετεί περίπου 140.000 επαγγελματίες σε 

180 χώρες και έχει 214 παραρτήματα.
Στοχεύει στην ανάδειξη μεθόδων με τις οποίες ένας 
οργανισμός να μπορεί να απολαμβάνει τα πλεονε-
κτήματα της τεχνολογίας και να αντιμετωπίζει τα μει-
ονεκτήματα αυτής.
Πιο αναλυτικά, ο ISACA εκπαιδεύει, πιστοποιεί και 
δικτυώνει επαγγελματίες οι οποίοι ακολουθούν κα-
ριέρα στη διαχείριση τεχνολογίας (π.χ. CIOs, CTOs, 
IT managers), στην ασφάλεια πληροφοριών (π.χ. 
cybersecurity experts, information security officers), 
στον έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων (IS 
Auditors) και στη διαχείριση ρίσκου (Risk Officers). 
Απαντάει, συνεπώς, στην ανάγκη της εξέλιξης των 
επαγγελμάτων του χώρου και βοηθάει τους επαγγελ-
ματίες στην προώθηση της καριέρας τους.
Οι πρακτικές του ISACA υιοθετούνται από εταιρίες και 
δημόσιους φορείς, οι οποίοι στοχεύουν στην υλοποίη-
ση ελεγκτικών πλαισίων και διαδικασιών πληροφορι-
κής καθώς και στην αντιμετώπιση κυβερνο-απειλών 
και στη διαχείριση ρίσκου σχετικού με την πληροφορία 
και την πληροφορική. Οι πρακτικές του ISACA στο-
χεύουν επίσης στη χρήση της τεχνολογίας ως μέσο 
καινοτομίας, βελτίωσης των προϊόντων τους, μείωσης 
κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας.
Ποιες είναι οι προοπτικές και οι στόχοι του ISACA 
International για το αμέσως προσεχές διάστημα 
όντας υπό την Προεδρία σας και πως αυτές θα επη-
ρεάσουν τις δράσεις του επαγγέλματος εν γένει;
Ο βασικός στόχος του ISACA είναι η ενίσχυση επαγ-
γελματιών και οργανισμών στην υλοποίηση ολιστικών 
λύσεων. Η δημιουργία πιο ολοκληρωμένων επαγγελ-
ματιών. Η ενίσχυση οργανισμών με ολιστικά μοντέλα 
πληροφορικής, που οδηγούν στην εκπλήρωση των 
επιχειρηματικών στόχων τους.
Για παράδειγμα ένας επαγγελματίας Εσωτερικού 

• Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1978

• Σπούδασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
της πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών και ανακηρύχθηκε Διδάκτορας 
του Πανεπιστημίου Πειραιά στον τομέα της 
Ασφάλειας Πληροφοριών

• Εργάζεται στην INTRALOT ως 
επικεφαλής ασφάλειας πληροφοριών του 
ομίλου από το 2007

• Εξελέγη αντιπρόεδρος του ISACA το 
2010 και επανεξελέγη το 2011, 2012 και 
2013

• Εξελέγη μέλος της επιτροπής 
Permanent Stakeholders Group του ENISA 
το 2012

• Εξελέγη Πρόεδρος του ΔΣ του ISACA το 
2015 και επανεξελέγη το 2016

• Εργάζεται 16 χρόνια στον χώρο της 
ασφάλειας πληροφοριών
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Ελέγχου πληροφορικής χρειάζεται κατανόηση των 
ρίσκων και των ελέγχων κυβερνοασφάλειας για να 
είναι πιο αποτελεσματικός. Μια επιχείρηση πρέπει να 
αναπτύσσει πλαίσια διακυβέρνησης πληροφοριακών 
συστημάτων τα οποία συμπεριλαμβάνουν παραμέ-
τρους διαχείρισης ελέγχου, ασφάλειας και ρίσκου.
Στο πλαίσιο αυτό ο ISACA επενδύει σε νέους τομείς, 
όπως η κυβερνοασφάλεια, για την ολοκλήρωση των 
λύσεών του από την οπτική όλων των επαγγελμά-
των (του διαχειριστή πληροφορικής, του Εσωτερικού 
ελεγκτή, του υπεύθυνου ασφάλειας και διαχείρισης 
ρίσκου). Επίσης επενδύει περισσότερο σε λύσεις 
αξιολόγησης οργανισμών με την πρόσφατη εξαγορά 
του CMMI Institute. 
Επίσης δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε συνεργασίες με 
άλλα ινστιτούτα συγγενικών επαγγελμάτων. Η συνερ-
γασία μας για παράδειγμα με το ΙΙΑ είναι πολύ ισχυρή 
και στοχεύει στην από κοινού περαιτέρω συνεισφο-
ρά μας παγκοσμίως στο γενικότερο επάγγελμα του 
Εσωτερικού ελεγκτή.
Είμαστε σε τροχιά εκθετικής ανάπτυξης και αυτό το 
οφείλουμε στην διεθνή μας κοινότητα, η οποία είναι 
από τις πιο ενεργές και ενθουσιώδεις παγκοσμίως.
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η μεγαλύτερη απει-
λή στα πληροφοριακά συστήματα που αντιμετω-
πίζουν σήμερα οι οργανισμοί;
Αυτό εξαρτάται από το προφίλ και τις ανάγκες κάθε 
οργανισμού. Οι κυβερνο-απειλές είναι σίγουρα στην 
κορυφή της λίστας καθώς μια επιτυχημένη επίθεση 
δεν έχει μόνο οικονομικό/νομικό/επιχειρησιακό αντί-
κτυπο αλλά κυρίως αντίκτυπο στην φήμη της εταιρίας 
και την εμπιστοσύνη πελατών και συνεργατών.
Η εσωτερική απειλή παραμένει επίσης ιδιαίτερα ση-
μαντική, κυρίως διότι μια εταιρία έχει ευθύνη για τις 
ενέργειες των υπαλλήλων και στελεχών της. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι πλέον τα κυριότερα μέσα οικονομι-
κής απάτης είναι οι κυβερνοεπιθέσεις σε συνδυασμό 
με τον εσωτερικό παράγοντα.
Τέλος υπάρχει μια κορυφαία απειλή πληροφορικής, 
η οποία απουσιάζει από πολλά μοντέλα διαχείρισης 

ρίσκου. Είναι η απειλή της στασιμότητας και έλλει-
ψης καινοτομίας. Με την τεχνολογία να αποτελεί τη 
βάση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης οι επιχει-
ρήσεις παγκοσμίως καλούνται να χρησιμοποιήσουν 
νέες τεχνολογίες για να πετύχουν μείωση κόστους, 
να εισέλθουν σε νέες αγορές, να δημιουργήσουν νέα 
προϊόντα. Θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί η απειλή 
αυτή στο πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου: ποιο είναι το 
μοντέλο χρήσης νέων τεχνολογιών σε σχέση με τους 
επιχειρηματικούς στόχους και τι βαθμό πολυπλοκό-
τητας αυτό εισάγει.
Σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, πιστεύετε ότι οι 
οργανισμοί θα πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη έμ-
φαση στην ανίχνευση και επιτυχή αντιμετώπιση 
κακόβουλων επιθέσεων ή στη λήψη προληπτι-
κών μέτρων για την επιτυχή αντιμετώπισή τους;
Έμφαση πρέπει να δίνεται στην ολιστικότητα της κυ-
βερνοασφάλειας, δηλαδή και στις πέντε περιοχές κυ-
βερνοασφάλειας: 
α. αναγνώριση/καταγραφή απειλών, 
β. προστασία/πρόληψη, 
γ. ανίχνευση, 
δ. αντιμετώπιση
ε. ανάκαμψη
Αν κάποια από τις παραπάνω περιοχές υστερεί, η 
κυβερνοασφάλεια απλά απουσιάζει.
Για να απαντηθεί η ερώτησή σας πρέπει να μελετή-
σουμε ένα μοντέλο απειλών. Αν ο οργανισμός είναι 
αντικείμενο (ανάλογα με τη φύση του) εξελιγμένων 
επιθέσεων (Advanced Persistent Threats) τότε η 
ανίχνευση, αντιμετώπιση και ανάκαμψη είναι οι πιο 
σημαντικές περιοχές. Αυτές οι επιθέσεις είναι πολύ 
δύσκολο να προληφθούν γιατί υλοποιούνται από ορ-
γανωμένες ομάδες οι οποίες έχουν ένα πολύ συγκε-
κριμένο στόχο και άφθονους πόρους.
Οι μεσαίου και μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις 
πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην πρό-
ληψη, καθώς τα περιστατικά που παρακολουθούμε 
διεθνώς προκαλούνται συνήθως από τον φορητό 
υπολογιστή ενός στελέχους, το οποίο αρνείται να 
συμμορφωθεί με την πολιτική ασφάλειας και γίνεται η 
πύλη εισόδου στο εσωτερικό της εταιρίας, παρά από 
εξειδικευμένες επιθέσεις. Τα περιστατικά αυτά μπορεί 
να φέρουν οικονομικό αντίκτυπο πολλών εκατοντά-
δων χιλιάδων ευρώ ανά περίπτωση.
Υπάρχει τελικά κάποια 100% αποτελεσματική μέ-
θοδος για την αντιμετώπιση των απειλών αυτών;
Υπάρχει και είναι η δημιουργία ενός ολιστικού πλαισί-
ου κυβερνοασφάλειας το οποίο καλύπτει τις παραπά-
νω πέντε περιοχές. Με το πλαίσιο αυτό ο οργανισμός 
μπορεί να μην αποτρέψει μια επίθεση αλλά θα είναι 
έτοιμος να την ανιχνεύσει, να την αντιμετωπίσει και 
να ανακάμψει ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπο.

 Έμφαση πρέπει να δίνεται 
στην ολιστικότητα της κυβερ-
νοασφάλειας, δηλαδή και στις 
πέντε περιοχές κυβερνοασφά-
λειας: α. αναγνώριση/κατα-
γραφή απειλών, β. προστασία/
πρόληψη, γ. ανίχνευση, δ. αντι-
μετώπιση ε. ανάκαμψη

“ “
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Ποιες είναι οι προκλήσεις και ευκαιρίες που κα-
λούνται να αντιμετωπίσουν οι Εσωτερικοί ελε-
γκτές πληροφοριακών συστημάτων που απα-
σχολούνται σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται 
στον ελλαδικό χώρο;
Η μεγαλύτερη πρόκληση στην Ελλάδα είναι η αντι-
μετώπιση της τεχνολογίας σαν θέμα που αφορά 
το τμήμα πληροφορικής. Με άλλα λόγια η έλλειψη 
ύπαρξης εταιρικού πλαισίου διαχείρισης ρίσκου, το 
οποίο να συνδέει το τεχνολογικό, οικονομικό, στρατη-
γικό, νομικό, επιχειρησιακό ρίσκο κάτω από μια κοινή 
ομπρέλα υποστήριξης εταιρικών στόχων. Η τεχνολο-
γία στις μέρες μας είναι το βασικό μέσο καινοτομίας 
μιας επιχείρησης είτε αυτή δραστηριοποιείται στην 
ναυτιλία, τη μεταλλουργία, τις κατασκευές ή στο χρη-
ματοπιστωτικό κλάδο.
Αυτή όμως είναι και η ευκαιρία και για τον λόγο αυτό 
ο ISACA εκπαιδεύει Εσωτερικούς ελεγκτές πληροφο-
ριακών συστημάτων και ως προς την γλώσσα που 
χρησιμοποιούν για την επικοινωνία με την διοίκηση 
μιας επιχείρησης. Έτσι ο Εσωτερικός ελεγκτής μπο-
ρεί να είναι πιο επιτυχημένος επαγγελματίας και η 
επιχείρηση πιο αποτελεσματική.
Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο επαγγελματία που 
επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον έλεγχο των 
πληροφοριακών συστημάτων;
Το επάγγελμα του ελεγκτή πληροφοριακών συστη-
μάτων αποτελεί μια σίγουρη επένδυση για το μέλλον. 
Θα το δούμε να αλλάζει αρκετά με την πρόοδο της 
τεχνολογίας αλλά οι βασικές αρχές ελέγχου θα πα-
ραμείνουν οι ίδιες. Όσο η τεχνολογία διεισδύει περισ-
σότερο στην επιχειρηματικότητα και την καθημερινό-
τητά μας, οι γνώσεις ελέγχου θα γίνονται όλο και πιο 
αναγκαίες.
Είναι επίσης ένα επάγγελμα, το οποίο λόγω της ανά-
γκης κάλυψης του συνόλου μιας επιχείρησης, δίνει 
την ευκαιρία για γρηγορότερη εξέλιξη καριέρας.
Η συμβουλή μου θα ήταν να το επιλέξει καθώς είναι 
πολλά υποσχόμενο και αν το κάνει να φροντίσει να 

είναι συνεχώς ενημερωμένος/νη με τις τελευταίες εξε-
λίξεις. Να έχει σαν προτεραιότητα τους στόχους του 
οργανισμού που θα εργαστεί, να δώσει βάσει στην 
πρακτική και να έχει την ακεραιότητα του χαρακτήρα 
του/της σαν θεμελιώδη αξία κατά την εκτέλεση του 
επαγγέλματος.
Πιστοποιήσεις του IIA και του ISACA (CIA,  CISA), 
κατά τη γνώμη σας έχουν στη χώρα μας την απή-
χηση που θα αναμένατε από τους επαγγελματίες 
του χώρου;
Πιστεύω πως ναι, από την άποψη της αναγνώρισης 
τόσο από επιχειρήσεις όσο και από επαγγελματίες. 
Αποτελούν προαπαιτούμενο στην πλειοψηφία αν όχι 
στο σύνολο των αγγελιών εργασίας.
Τα τοπικά παραρτήματα τόσο του IIA όσο και του 
ISACA έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά.
Πιστεύετε ότι είναι εφικτό για κάποιον Εσωτερι-
κό ελεγκτή που κατέχει μία γενικότερη πρακτική 
γνώση (αποκτηθείσα κατά τη διάρκεια της επαγ-
γελματικής του εξάσκησης) και όχι και θεωρητι-
κή, να λάβει επιτυχώς μέρος στις εξετάσεις πι-
στοποιήσεων (CIA, CISA);  
Βεβαίως. Η γνώση που παρέχει τόσο ο ISACA , όσο 
και ο ΙΙΑ έχει ούτως ή άλλως πρακτική βάση. Ένας 
επαγγελματίας με πρακτική γνώση μπορεί να συ-
μπληρώσει τις γνώσεις του από τις διεθνείς πρακτι-
κές του ΙΙΑ και του ISACA και να περάσει με επιτυ-
χία τις εξετάσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι με την 
πιστοποίηση δεν αποδεικνύει μόνο τις γνώσεις που 
έχει στο έτος της εξέτασης αλλά και ότι ενημερώνεται 
και συμμετέχει στις δραστηριότητες το επαγγέλμα-
τος, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μέλος μιας παγκόσμι-
ας κοινότητας που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να 
αποκτήσει γνώση στην επίλυση προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει ο οργανισμός στον οποίο εργάζεται.
Από την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι ένας πιστο-
ποιημένος με  CISA ελεγκτής πληροφοριακών 
συστημάτων μπορεί να ωφεληθεί επαγγελματικά 
και σε ποιο βαθμό από την απόκτηση και  πιστο-
ποίησης  CIA;
Ασφαλώς και θα επωφεληθεί καθώς οι γνώσεις που 
παρέχει ο ISACA και ο ΙΙΑ είναι συμπληρωματικές. Τα 
βασικά πλεονεκτήματα αφορούν στην καλύτερη κα-
τανόηση ενός γειτονικού επαγγέλματος στον ελεγκτι-
κό χώρο και των παραμέτρων αυτού καθώς και στην 
δυνατότητα ανταπόκρισης σε ένα ευρύτερο σύνολο 
θέσεων εργασίας. Το ίδιο ισχύει και στην αντίστροφη 
περίπτωση, αυτή δηλαδή των πιστοποιημένων κατά 
CIA οι οποίοι αποκτούν πιστοποίηση CISA. Τα παρα-
δείγματα είναι πολλά και δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο 
οργανισμοί έχουν αρκετά κοινά μέλη.
*Η συνέντευξη εκφράζει προσωπικές και μόνο απόψεις του γράφοντος.

Η μεγαλύτερη πρόκληση στην 
Ελλάδα είναι η αντιμετώπιση 
της τεχνολογίας σαν θέμα που 
αφορά το τμήμα πληροφορι-
κής. Με άλλα λόγια η έλλειψη 
ύπαρξης εταιρικού πλαισίου 
διαχείρισης ρίσκου το οποίο 
να συνδέει το τεχνολογικό, οι-
κονομικό, στρατηγικό, νομικό, 
επιχειρησιακό ρίσκο κάτω από 
μια κοινή ομπρέλα υποστήρι-
ξης εταιρικών στόχων

“

“
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Στο πλαίσιο του έργου της τεχνικής συνεργασίας της 
Γενικής Γραμματείας για την καταπολέμηση της Δι-
αφθοράς, του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διοργανώθηκε η παραπάνω διημερίδα .
«Αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας η υποστήρι-
ξη των ελεγκτικών μηχανισμών στο πλαίσιο του αγώ-
να για την καταπολέμηση της διαφθοράς» τόνισε ο 
Υπουργός Επικρατείας κ. Φλαμπουράρης, κατά τον 
εναρκτήριο χαιρετισμό του. Ο Γενικός Γραμματέας 
κατά της Διαφθοράς κ. Χρήστου επεσήμανε τη ση-
μασία του Εσωτερικού Έλεγχου ως «κυματοθραύστη 
της απάτης και της διαφθοράς», το ρόλο του Εσωτε-
ρικού ελεγκτή στο Δημόσιο, τις προϋποθέσεις απο-
τελεσματικής λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού 
Ελέγχου (ΜΕΕ)καθώς και τα επόμενα βήματα για τον 
εκσυγχρονισμό τους . «Δε μηδενίζουμε ό,τι καλό έχει 
γίνει, αλλά γινόμαστε κάθε ημέρα καλύτεροι. Οι ΜΕΕ 
θα πρέπει να ανασχεδιαστούν με βάση τα αναγνωρι-
σμένα Πρότυπα». Μίλησε επίσης για καταγραφή δια-

δικασιών, χαρτογράφηση κινδύνων, ευαισθητοποίη-
ση και κατάρτιση των Διευθυντικών στελεχών σχετικά 
με το ρόλο του Εσωτερικού Ελέγχου στη βελτίωση 
της δημόσιας διακυβέρνησης, επαρκή στελέχωση 
και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ΜΕΕ και 
των επιχειρησιακών μονάδων των δημοσίων οργα-
νισμών.
Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη  των Μονάδων 
Εσωτερικού Ελέγχου και των Σωμάτων Επιθεώρη-
σης της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι 
της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων, της ΓΔ Δημοσιονομικών 
Ελέγχων του Γ.Λ.Κ, του Συνηγόρου του Πολίτη και 
άλλων Ανεξάρτητων Αρχών. Οι εργασίες επικεντρώ-
θηκαν σε  θέματα όπως η χαρτογράφηση και ανάλυ-
ση των ελλείψεων του Εσωτερικού Ελέγχου, οι προ-
ϋποθέσεις για τον  εκσυγχρονισμό του, η διαχείριση 
των καταγγελιών. Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές 
συνεδρίες για τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (σχεδι-
ασμός των ελέγχων, αξιολόγηση των κινδύνων απά-
της και διαφθοράς κλπ) και παρουσιάστηκαν από 
τους εκπροσώπους των ΜΕΕ και των Σωμάτων Επι-
θεώρησης και Ελέγχου καλές πρακτικές που ακολου-
θούνται στο δημόσιο τομέα. Πολύ ενδιαφέρουσες οι 
παρουσιάσεις του Βελγικού, Αγγλικού και Καναδικού 
μοντέλου. Καθοριστική η συμμετοχή των εκπροσώ-
πων του ΟΑΣΑ κ. Hunt και κ. Μπίνη καθώς και των 
υπευθύνων από τη ΓΓ κατά της διαφθοράς κ. Φαζά-
κη, κ. Σελίμη,  κ. Γασπαρινάτου, κ. Αντωνοπούλου, κ. 
Πατέλου. «We should bridge the gaps and develop 
efficient and high performing IAUs» είπε ο κ. Hunt 
σημειώνοντας ότι η ανταλλαγή απόψεων και τα συ-
μπεράσματα από αυτή τη συνάντηση εισφέρουν πο-
λύτιμο υλικό στη συγγραφή της τεχνικής αναφοράς 
και του εγχειριδίου για τον Εσωτερικό Έλεγχο.
Μια  πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική εκδή-
λωση, που έφερε κοντά τους ελεγκτές και επιθεωρη-
τές του Δημοσίου και ανέδειξε  θέματα προς επίλυση 
και τρόπους συνεργειών και συνεργασίας.
Από το ΕΙΕΕ συμμετείχαν αρκετά μέλη του ΔΣ, η Δι-
οικητική Διευθύντρια και η υπεύθυνη του γραφείου 
μας. Η Πρόεδρος μίλησε για το Ινστιτούτο και τους 
στόχους του, τις Πιστοποιήσεις και για το πώς το ΙΙΑ 
συμβάλει και συνεισφέρει στον Εσωτερικό ‘Έλεγχο 
στο Δημόσιο τομέα.

«Εκσυγχρονίζοντας τον Εσωτερικό Έλεγχο»  
Συνάντηση εργασίας και διαβούλευσης 05-06 Δεκεμβρίου 2016
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Απάτη στον εργασιακό χώρο
Στο 1ο τεύχος του Newsletter μας, για το 2017, καλό 
θα ήταν να κάνουμε μια σύντομη, έστω, αναφορά στα 
σημαντικά και μόνα ευρήματα της 9ης διεθνούς έρευ-
νας του Association of Certified Fraud Examiners 
(ACFE), που δημοσιεύθηκε εφέτος, και αφορά την 
απάτη που συντελείται στον εργασιακό χώρο.
Η έρευνα αφορούσε την περίοδο: Ιανουάριος 2014 – 
Οκτώβριος 2015. Συμμετείχαν σε αυτή πιστοποιημέ-
νοι ελεγκτές κατά της απάτης (CFEs) από 114 χώρες 
και λήφθηκαν υπόψη 2.410 σχετικά περιστατικά. Η 
μεγάλη συμμετοχή και το πλήθος των εξετασθέντων 
περιπτώσεων οδήγησε στην εξαγωγή αξιόπιστων 
και χρήσιμων συμπερασμάτων, ποιοτικών και ποσο-
τικών, που καλό είναι να γνωρίζουμε ως Εσωτερικοί 
Ελεγκτές.
Τα βασικά ευρήματα θα μπορούσαν να συνοψισθούν 
ως εξής:
•  Το συνολικό κόστος των υποθέσεων απάτης που 

μελετήθηκαν ανέρχεται σε 6,3 δισ. δολάρια, με το 
μέσο οργανισμό να χάνει, περίπου, 5% των εσόδων 
του.

•  Όσο ανώτερος ιεραρχικά είναι αυτός που διαπράτ-
τει την απάτη (πχ υπάλληλος, στέλεχος, ιδιοκτήτης) 
τόσο μεγαλύτερη τείνει να είναι και η συνέπειά της. 
Επίσης, θετική σχέση με το αποτέλεσμα της απάτης 
παίζει και το εάν υπάρχει σύμπραξη υπαλλήλων.

•  Η απάτη, συνήθως, λαμβάνει τρεις μορφές: α) κατά-
χρηση περιουσιακών στοιχείων, β) διαφθορά και γ) 
παραποίηση οικονομικών στοιχείων.

•  Ο μέσος χρόνος αποκάλυψης μιας απάτης ανέρ-
χεται σε 18 μήνες και ο βασικός τρόπος ανάδειξής 
της είναι μέσω παροχής κάποιας πληροφορίας (tip) 
(39%), ενώ έπεται το κανάλι του Εσωτερικού Ελέγ-
χου (17%) και εκείνο της διοικητικής επιθεώρησης 
(13%).

•  Οι 2 στις 3 υποθέσεις αφορούσαν κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με 

προεξάρχοντες το χρηματοπιστωτικό, το δημόσιο 
και τον κατασκευαστικό κλάδο.

•  Διαφορετικό μέγεθος οργανισμού τείνει να έχει και 
διαφορετικούς κινδύνους απάτης. Οι μεγαλύτεροι 
οργανισμοί υποφέρουν περισσότερο από ζητήματα 
διαφθοράς απ’ ότι οι μικρότεροι που αντιμετωπίζουν 
κυρίως υπεξαιρέσεις χρηματικών ποσών.

•  Οι 8 στους 10 οργανισμούς που υπέστησαν απάτη 
διέθεταν δικλίδες για την αποτροπή της (πχ υπόκει-
νταν σε εξωτερικό έλεγχο, διέθεταν κώδικα δεοντο-
λογίας).

•  Αν και οι δικλίδες ασφαλείας βοηθούν στην απο-
τροπή και έγκαιρη ανάδειξη περιστατικών απάτης, 
πολλές φορές διαπιστώνεται παράκαμψη αυτών.

•  Μεταξύ των οργανωτικών μονάδων με τη μεγαλύ-
τερη εμφάνιση περιστατικών απάτης συγκαταλέ-
γονται: το λογιστήριο, οι πωλήσεις, η εξυπηρέτηση 
πελατών και οι προμήθειες.

•  Ενδείξεις που υποδεικνύουν πως κάποιος/α ενδέ-
χεται να έχει εμπλακεί σε απάτη είναι: ο μη συμβα-
τός με τις οικονομικές του/της δυνατότητές τρόπος 
ζωής, οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα, 
ασυνήθιστα στενές σχέσεις με προμηθευτές και πε-
λάτες καθώς και η συγκέντρωση εξουσιών και κα-
θηκόντων σε έναν μόνο υπάλληλο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω αυτό που πάντα 
λέμε οι ελεγκτές και δεν είναι άλλο από το περιβάλλον 
ελέγχου που πρέπει να διαθέτει και να χαρακτηρίζει 
κάθε οργανισμό –δηλ. τη νοοτροπία και την περιρρέ-
ουσα εκείνη ατμόσφαιρα που θα ξεκινά, στην πράξη, 
από την κορυφή (tone at the top) και θα διαχέεται σε 
ολόκληρο τον οργανισμό αποτελώντας: α) το παρά-
δειγμα του πως θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε ως 
μέλη ενός οργανισμού και β) την καλύτερη, ίσως, δι-
κλίδα ασφαλείας έναντι κακόβουλων ενεργειών όπως 
αυτό της απάτης.

CIA Practice Tests
Aποδείξτε τη γνώση σας στον Εσωτερικό Ελεγχο και κάντε μία εκτίμηση για το πόσο έτοιμοι 
είστε για τις εξετάσεις CIA με τα Practice Tests του ΙΙΑ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

http://www.acfe.com/rttn2016.aspx
http://www.acfe.com/rttn2016.aspx
https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Certified-Internal-Auditor-CIA-Practice-Exam
https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Certified-Internal-Auditor-CIA-Practice-Exam
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Η διαχείριση κινδύνου είναι βασικός πυρήνας της 
στρατηγικής κάθε εταιρείας. Είναι η διαδικασία με 
την οποία η εταιρεία προσεγγίζει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τις δραστηριότητές της, με σκοπό την 
επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Καλή διαχεί-
ριση κινδύνου σημαίνει έγκαιρη αναγνώριση, καθώς 
επίσης ανάλυση των παραγόντων εκείνων που μπο-
ρεί να επηρεάσουν την επιτυχία της εταιρείας, έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί ο βέλτιστος χειρισμός των 
εταιρικών κινδύνων και των πιθανών ευκαιριών που 
δύναται να παρουσιαστούν. 
Η διεθνής κοινότητα έχει αναπτύξει διάφορα πρό-
τυπα που σχετίζονται με την διαχείριση κινδύνων. 
Τα πρότυπα αυτά καλύπτουν γενικές κατευθύνσεις 
για τη διαχείριση του κινδύνου, προσφέρουν βασι-
κή ορολογία καθώς επίσης και αντίστοιχα εργαλεία 
για την εφαρμογή τους. Το ISO 31000:2009, Risk 
management – Principles and Guidelines, δεν 
απευθύνεται σε κάποιο συγκεκριμένο κλάδο ή τομέα, 
δεν αποτελεί πρότυπο με την στενή έννοια και ο φο-
ρέας τους δεν πιστοποιεί αλλά επικυρώνει την εφαρ-
μογή του (attestation not certification). Το πρότυπο 
προσφέρει κατευθυντήριες οδηγίες και μια κοινή ορο-
λογία κινδύνου για την εφαρμογή του συστήματος 
διαχείρισης εταιρικών κινδύνων, ενθαρρύνοντας τις 
ενδιαφερόμενες εταιρείες να το προσαρμόσουν στις 
ιδιαίτερες εταιρικές ανάγκες τους. Είναι περισσότερο 
ένα πλαίσιο και ίσως μια βάση αναφοράς και σύγκρι-
σης (benchmark) στις υπάρχουσες προσεγγίσεις 
όσων αφορά τη διαχείριση εταιρικού κινδύνου.
Σαν βασικά πλεονεκτήματα του προτύπου θα μπο-
ρούσαμε να αναφερθούμε στη βελτίωση της εταιρικής 
διακυβέρνησης, στην ενθάρρυνση της προληπτικής 
διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και στην ενίσχυση 
της κουλτούρας κινδύνου. Επιπρόσθετα, στη βελτί-
ωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τη διοί-
κηση, στη προστασία της φήμης της εταιρείας καθώς 
επίσης και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ικα-
νότητες της εταιρείας να διαχειριστεί τους εταιρικούς 
κινδύνους με διαφάνεια τόσο εσωτερικά, όσο και από 
εξωτερικά εμπλεκόμενα μέρη της εταιρείας.
Με την παροχή σαφών οδηγιών και ορισμών το ISO 
31000 περιγράφει τις βασικές αρχές, τις διαδικασίες 
και τις οργανωτικές δομές που απαιτούνται ώστε να 

μπορεί να εφαρμοστεί ένα ενιαίο και αποτελεσματικό 
πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και να δημιουργηθεί 
μια κοινή κατανόηση των εταιρικών κινδύνων στην 
εταιρεία. Το σημαντικό μέρος του συγκεκριμένου 
προτύπου είναι το ότι η εταιρεία μπαίνει στην διαδι-
κασία να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ή μη των σχετι-
κών δομών, γεγονός που βοηθά ιδιαίτερα στην κά-
λυψη αντίστοιχων κενών και στην ενδυνάμωση της 
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων, 
έχοντας μια κοινή ορολογία και μεθοδολογία αξιολό-
γησης κινδύνων.
Η ενίσχυση της κουλτούρας κινδύνου (risk culture) 
εντός του οργανισμού είναι ιδιαίτερα κρίσιμη αλλά και 
συγχρόνως χρονοβόρα, καθώς επηρεάζει όλες τις 
οργανωτικές δομές, τις διαδικασίες και πολιτικές της 
εταιρείας. Η κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων ορίζεται 
ως το σύνολο των προτύπων, διαδικασιών αλλά και 
εσωτερικών πρακτικών που αναφέρονται στον τρόπο 
με τον οποίο η εταιρεία αναγνωρίζει, κατανοεί, επι-
κοινωνεί και αντιμετωπίζει τους κινδύνους σε όλα τα 
ιεραρχικά επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό ο καθορισμός 
της διάθεσης ανάληψης κινδύνων (risk appetite) 
αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση όλων των επι-
μέρους ορίων ανάληψης κινδύνων και της ικανότητας 
της εταιρείας να ανταποκρίνεται με επιτυχία σε αυτά. 
Στις μέρες μας η αναβάθμιση της λειτουργίας της δια-
χείρισης εταιρικών κινδύνων είναι επιτακτική, καθώς 
αποτελεί κριτήριο ενίσχυσης της σταθερότητας των 
εταιρικών δομών και διασφάλισης της κερδοφορίας 
της εταιρείας. Το να υιοθετήσεις ένα σύστημα δια-
χείρισης κινδύνων δεν είναι όμως εύκολη υπόθεση. 
Χρειάζεται όραμα, καθώς επίσης και πολύ καλή γνώ-
ση της εταιρείας και των διαδικασιών της. 
Βασικός στόχος του συστήματος διαχείρισης εταιρι-
κών κινδύνων θα πρέπει να είναι η επίτευξη κέρδους 
με την ανάληψη επιχειρηματικού κίνδυνου, αλλά και 
η αποφυγή πιθανής απώλειας με την αποτελεσματι-
κή διαχείριση των εταιρικών κινδύνων. Η κρισιμότητα 
του ρόλου και της λειτουργίας της διαχείρισης εται-
ρικών κινδύνων γίνεται συνεπώς περισσότερο αντι-
ληπτή όταν ο οργανισμός αποδέχεται ότι η επίτευξη 
κέρδους είναι εξίσου σημαντική με την αποφυγή ισό-
ποσης απώλειας. 

ISO 31000 – Η αναβάθμιση του ρόλου  
της διαχείρισης εταιρικών κινδύνων
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Οι λειτουργίες του Εσωτερικού Ελέγχου στο σύγχρο-
νο επιχειρηματικό κόσμο έχουν βασιστεί σε πολλά 
διαφορετικά είδη των data analytics (“ανάλυση δε-
δομένων”) προκειμένου να στηρίξουν το έργο τους 
για δεκαετίες τώρα. Η τρέχουσα έρευνα δείχνει ότι, 
καθώς οι επικεφαλής των τμημάτων Εσωτερικού 
Ελέγχου επιδιώκουν την αύξηση της αποδοτικότη-
τας κατά την παροχή υπηρεσιών ευρύτερου φάσμα-
τος στους πελάτες τους, στρέφονται ολοένα και πιο 
συχνά στα data analytics ως την ιδανική λύση. Οι 
αιτίες πίσω από αυτή την μεγάλη εξάρτηση συνοψί-
ζονται στις κάτωθι:
•  Μια ολοένα αυξανόμενη έμφαση στην ποιότητα και 

τη διακυβέρνηση των δεδομένων, η οποία οφείλε-
ται κυρίως στην εντεινόμενη εξάρτηση των οργανι-
σμών στα επονομαζόμενα “big data” και τα συναφή 
εργαλεία τους, οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για 
εξελιγμένη ανάλυση δεδομένων εντός των Εσωτε-
ρικών ελεγκτικών μηχανισμών. 

•  Ο αυξανόμενος ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου 
στην υποστήριξη ζητημάτων κανονιστικής συμμορ-
φώσεως, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της πρόσφα-
της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, έφε-
ρε στην επιφάνεια την κρίσιμη σημασία των data 
analytics. 

•  Η ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση σε ευρύτερη 
κλίμακα έτσι  ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικό-
τητα και η προστιθέμενη αξία σε έναν οργανισμό, 
μέσω της καλύτερης γνώσης αναφορικά με τους 
εμπλεκόμενους κινδύνους, έχει κάνει την χρήση 
των data analytics περισσότερο από αναγκαία.

•  Τα τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου αγωνίζονται να 
επιτύχουν αυξημένη μόχλευση των data analytics 
στο δύσβατο δρόμο για να αυξήσουν το μέγεθος 
του δείγματος και την ανάλυση των πληροφοριών 
ενός σύγχρονου οργανισμού.

Επιπρόσθετα, μία από τις κύριες αρμοδιότητες των 
λειτουργιών του Εσωτερικού Ελέγχου συνίσταται 
στην αντιμετώπιση της απάτης, ένα φαινόμενο που 
έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες, όχι μόνο σε θέ-
ματα χρηματοοικονομικών (νομισματικών) απωλει-
ών, αλλά και στη φήμη των εταιρειών, την αφοσίωση 
των πελατών τους και την εμπιστοσύνη των μετόχων 
τους. Τα data analytics δύνανται να είναι ένα απο-
τελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση της εταιρικής 
απόδοσης, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους ελε-
γκτές να αναλύσουν επιχειρηματικά δεδομένα ενός 
οργανισμού για να αποκτήσουν μία πληρέστερη ει-
κόνα για το πόσο καλά λειτουργούν οι Εσωτερικοί 
ελεγκτικοί μηχανισμοί και να εντοπίσουν τις συναλ-
λαγές που υποδεικνύουν δόλια δραστηριότητα ή ενέ-
χουν αυξημένο κίνδυνο απάτης. Με αυτόν τον τρόπο 
οι οργανισμοί είναι σε θέση να ανιχνεύουν ενδείξεις 
της δόλιας δραστηριότητας πολύ νωρίτερα και να την 
εμποδίζουν εν τη γενέσει, προτού εξαπλωθεί και δη-
μιουργήσει ανυπολόγιστη ζημιά. 
Συμπερασματικά, οι σύγχρονοι οργανισμοί έχουν αυ-
ξημένες απαιτήσεις διαχείρισης πληροφοριών και η 
ελεγκτική διαδικασία μετατοπίζεται από την παραδο-
σιακή κυκλική προσέγγιση στο μοντέλο που βασίζε-
ται στους εμπλεκόμενους κινδύνους. Ως εκ τούτου, 
τα data analytics προσφέρουν μια σειρά από αξιόπι-
στες λύσεις, από ad hoc ανάλυση μέχρι επαναλαμ-
βανόμενες αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες 
ποικίλλουν αναλόγως το μέγεθος και την πολυπλο-
κότητα του κάθε οργανισμού. Με αυτόν τον τρόπο 
τα data analytics παρέχουν πιο ακριβείς εκθέσεις 
ελέγχου, καλύτερη εικόνα για το πλαίσιο των Εσωτε-
ρικών ελεγκτικών λειτουργιών, καθώς και βελτίωση 
της ικανότητας πρόσβασης και διαχείρισης των επι-
χειρηματικών κινδύνων, συνεισφέροντας τα μέγιστα 
στη βελτίωση της αποδοτικότητας σε όλη τη δομή 
των εταιρειών.

Η συμβολή των data analytics  
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας  
των Εσωτερικών ελεγκτικών λειτουργιών
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Ποια χαρακτηριστικά του Εσωτερικού 
Ελεγκτή θα αποτελέσουν την ειδοποιό 
διαφορά στο μέλλον; 
Διαβάσαμε τη μελέτη “Six Audit Committee 
Imperatives: Enabling Internal Audit to Make a 
Difference” της Protiviti βασισμένη στην έρευνα 
“Global Internal Audit Common Body of Knowledge 
(CBOK)” που διεξήχθη από το Ινστιτούτο των Εσω-
τερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) και την ίδια.
Η μελέτη εφιστά την προσοχή στα κάτωθι 6 χα-
ρακτηριστικά γνωρίσματα που θα πρέπει να κα-
τέχει και να επιδεικνύει ο Εσωτερικός Ελεγκτής 
ώστε να καταφέρει να ανταποκριθεί επιτυχώς 
στις προσδοκίες της Διοίκησης, των Ελεγκτικών 
Επιτροπών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών 
και να αποτελέσει πολύτιμο, απαραίτητο και ανα-
πόσπαστο κομμάτι σε όλους τους οργανισμούς 
και επιχειρήσεις στο μέλλον.
1. Focus Μore on Strategic Risks: Η αξιολόγη-
ση και εκτίμηση κινδύνων καθώς και η κατάρτιση 
του ετήσιου προγράμματος ελέγχου θα πρέπει 
βρίσκονται σε συνάρτηση με τη στρατηγική πολι-
τική και τοποθέτηση της επιχείρησης. Η πρακτι-
κή αυτή σε συνδυασμό με την έγκαιρη αναγνώρι-
ση και προειδοποίηση επικείμενων στρατηγικών 
κινδύνων καθιστά ουσιαστικό τον ρόλο του Εσω-
τερικού Ελεγκτή και αποτελεί δίαυλο πρόσβασης 
και επικοινωνίας με τη Διοίκηση. Για να επιτευχθεί 
αυτό, ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα πρέπει μεταξύ 
άλλων να δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέ-
σεις για επιτυχή διάλογο σχετικά με την διάθεση 
ανάληψης κινδύνου μεταξύ των ανώτατων ιεραρ-
χικά στρωμάτων, να προτείνει αλλαγές πάνω στο 
προφίλ κινδύνου της εταιρείας ώστε να αντικατο-
πτρίζει τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, να εκτιμά 
τις επιδράσεις που μπορεί να έχουν οι όποιες τε-
χνολογικές τάσεις και αλλαγές και να αναδεικνύ-
ει, να προωθεί και να παραπέμπει στην ανώτατη 
διοίκηση όλες τις δυσλειτουργικές καταστάσεις 
που μπορεί να ευνοήσουν την εμφάνιση μη απο-
δεκτών κινδύνων.
2. Think Beyond the Scope: Τα ευρήματα 
ελέγχου θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις ευ-
ρύτερες επιπτώσεις στην απόδοση και στους 
στόχους της εταιρείας και οι προτεινόμενες διορ-
θωτικές ενέργειες θα πρέπει να έχουν πρακτικό 
χαρακτήρα. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα πρέπει 
να είναι σε θέση να απαντά στα παρακάτω ερω-
τήματα της Διοίκησης: i. Ποιο είναι το πραγματι-
κό νόημα των ευρημάτων; ii. Σχετίζονται τα ευ-
ρήματα αυτά με άλλους τομείς δραστηριότητας; 
iii.Υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις κρίσεων για 
τις οποίες η Διοίκηση δεν έχει προετοιμαστεί κα-
τάλληλα για να τις αντιμετωπίσει;

3. Add More Value through Consulting:  
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής μπορεί να προσφέρει 
ουσιαστική συμβολή όταν: i. Ενισχύει τις γραμ-
μές άμυνας και διαχείρισης κινδύνων, ii. Συνερ-
γάζεται αποτελεσματικά με άλλα ανεξάρτητα λει-
τουργικά τμήματα που επικεντρώνονται στους 
τομείς διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης, 
iii. Αξιοποιεί τις technology-based τεχνικές ελέγ-
χου (continuous auditing, computer-assisted 
auditing techniques, advanced analytics, 
exemption reports, κτλ.), iv. Βελτιώνει τις δομές 
των automated controls και v. Προσφέρει συμ-
βουλές για βελτιστοποίηση στον τομέα της συμ-
μόρφωσης.
4. Facilitate Effective, High-Quality Com-
munication: Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα πρέ-
πει να μπορεί i. Να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή 
σε θέση να προσφέρει πολύτιμη πληροφορία 
ως αρωγός για τη λήψη αποφάσεων, αξιολο-
γώντας επαρκώς και καταλλήλως τους δείκτες 
μέτρησης της απόδοσης και εστιάζοντας την 
προσοχή σε καταστάσεις που ενέχουν υψηλό 
κίνδυνο, ii. Να στοχεύει σε αποτελεσματική επι-
κοινωνία μέσω της ισχυροποίησης των υπηρε-
σιών διασφάλισης (assurance) και iii. Να βρί-
σκεται σε επαγρύπνηση όσον αφορά τον τομέα 
της απάτης, εξετάζοντας επαρκώς τα εκάστοτε 
προγράμματα καταπολέμησης της απάτης και 
της διαφθοράς.
5. Elevate Stature & Perspective: Η συχνή και 
αυξανόμενη επικοινωνία με το Audit Committee 
και κατ’ επέκταση με τους Directors δίνει τη δυ-
νατότητα στον Εσωτερικό Ελεγκτή να εφιστά 
την προσοχή της Διοίκησης σε σημαντικά ζητή-
ματα εγκαίρως, να αναπτύσσει αποτελεσματικές 
σχέσεις με τη Διοίκηση και να διευθύνει αποτε-
λεσματικά αντικρουόμενες προτεραιότητες του 
έλεγχου.
6. Align Stakeholder Expectations: Ο Εσω-
τερικός Ελεγκτής οφείλει να αναδείξει την αξία 
ενός risk-based προγράμματος ελέγχου και των 
υπηρεσιών διασφάλισης με τέτοιο τρόπο ώστε 
η αξία αυτή να κατανοηθεί πλήρως και επαρ-
κώς από τους stakeholders. Με αυτό τον τρόπο 
διασφαλίζεται η ορθή αξιολόγηση της αποτελε-
σματικότητας των υπηρεσιών του Εσωτερικού 
Ελέγχου. Η προαναφερθείσα συχνή παρουσία 
του Εσωτερικού Ελεγκτή στα διοικητικά συμ-
βούλια συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή.

Πηγή: http://audit.ucsc.edu/documents/The-
Bulletin-Vol-6-Issue-3-the-Future-Auditor-
Revisited-Protiviti.pdf
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Παγκόσμια ημέρα 
κατά της Διαφθοράς

Θεματικές βραδιές

Η Πρόεδρος  συμμετείχε σε σχετική εκδήλωση, σύμ-
φωνα με την πιο κάτω τιμητική πρόσκληση.

Το ΕΙΕΕ, συνεχίζοντας τις δράσεις συνεχούς ενημέ-
ρωσης των μελών του, λίγες ημέρες μετά την παγκό-
σμια παρουσίαση των Νέων Προτύπων, διοργάνω-
σε σχετική θεματική βραδιά σε αίθουσα της   Alpha 
Bank, που μας φιλοξένησε.
Νέα Πρότυπα: Το επάγγελμα κινείται. Εσείς;
Αναλύθηκαν οι αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα που στο-
χεύουν στο να εκσυγχρονίσουν το πλαίσιο (IPPF) και 
να απαντήσουν καλύτερα στις ανάγκες επιχειρήσε-
ων και οργανισμών από τον κ. Γεώργιο Πελεκανάκη. 
Στη συνέχεια,  ο κ. Ανδρέας Κουτούπης συσχέτισε τις 
αλλαγές των Προτύπων με την Ελληνική Νομοθεσία. 
Ακολούθησε πολύ εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ 
των μελών μας και των εισηγητών. Οι παρουσιάσεις 
τους, ιδιαίτερα χρήσιμες, έχουν αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα του ΕΙΕΕ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CIA   Η πιστοποίηση “Certified 
Internal Auditor – CIA” είναι η μόνη παγκοσμίως αποδεκτή πιστοποίηση 
για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές και παραμένει το πρότυπο βάσει του 
οποίου αποδεικνύεται η ικανότητα και ο επαγγελματισμός στο πεδίο του 
Εσωτερικού Ελέγχου. Από την εισαγωγή του προγράμματος το 1973, 
έδωσε την δυνατότητα και την ευκαιρία στους Εσωτερικούς Ελεγκτές σε 
παγκόσμιο επίπεδο να επικοινωνήσουν την ικανότητά τους να συνει-
σφέρουν ως “παίκτες – κλειδιά” στην επιτυχία των οργανισμών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Από το 2000, το Ε.Ι.Ε.Ε. είναι ο μοναδικός επίσημα διαπιστευμένος φορέας στην Ελλάδα για τη διενέργεια 
και στη χώρα μας των εξετάσεων για τίτλους πιστοποίησης “Certified Internal Auditor – CIA”. Οι προϋποθέ-
σεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι:

• Ο υποψήφιος να είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.).
• Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις, την αίτηση συμμετοχής, 

character reference form, αντίγραφο πτυχίου και το experience verification form με την ολοκλήρωση των εξε-
τάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού.

• Για να αποκτήσετε την πιστοποίηση θα πρέπει να έχετε προϋπηρεσία 2 χρόνια στον Εσωτερικό Έλεγχο 
ή στον εξωτερικό Έλεγχο, internal control, compliance, quality assurance.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις (περιεχόμενο, τρόπος διεξαγωγής, εγγραφής για 
συμμετοχή κλπ) μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Ε.Ι.Ε.Ε. (210-82.59.504).



Πραγματοποιήθηκε Συνέλευση όλων των Ινστιτού-
των μελών της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ινστι-
τούτων Εσωτερικού Ελέγχου (ECIIA) στη Στοκχόλμη 
με σκοπό τη ψήφιση του νέου Governance Model του 
ECIIA. H βασικότερη αλλαγή που ψηφίστηκε και τέ-
θηκε σε εφαρμογή, είναι η 
«μη δυνατότητα πλέον συμμετοχής στο ECIIA BoD, 
Ινστιτούτων που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, όπως Τουρκία, κλπ.»
Το ΕΙΕΕ εκπροσώπησε η Πρόεδρος κ. Βέρρα Μαρ-
μαλίδου, η οποία ψήφισε με βάση πλειοψηφική από-

φαση του ΔΣ του EIEE, υπέρ του νέου Governance 
model. Σημειωτέον ότι εγκρίθηκε πρόταση του ECIIA 
για τις χρηματικές υποχρεώσεις των Ινστιτούτων 
με βάση την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή των 
αριθμό των μελών τους, κάτι στο οποίο συμφώνησε 
και το ΕΙΕΕ (μετά από επίσης πλειοψηφική απόφαση 
του ΔΣ). 
H κ. Μαρμαλίδου έθεσε υποψηφιότητα, ως μέλος 
του ECIIA BoD και ψηφίστηκε από όλα τα μέλη/Ιν-
στιτούτα.  Παράλληλα θα συμμετέχει και ως μέλος 
της Banking Committee του ECIIA. Η θητεία της θα 
διαρκέσει 2 έτη.

Νέα από το ΕCIIA 13
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1. Συνέλευση στη Στοκχόλμη τον Οκτώβριο 2016

2. Leadership forum

ECIIA MANAGEMENT BOARD
The Management Board is in charge of running the ECIAA. That includes implementing the strategy set by the 
General Assembly and developing policies and programmes to achieve our goals and objectives. It meets at 
least quarterly.

H Πρόεδρος συμμετείχε στο leadership forum, που 
διοργάνωσε το ΙΙΑ, μετά την παραπάνω Συνέλευση 
στη Στοκχόλμη.
Ο κ. Richard Champers, ανέλυσε τις τελευταίες τά-
σεις στον Εσωτερικό Έλεγχο παγκοσμίως, καθώς και 
τους 5 μεγαλύτερους κινδύνους, που αντιμετωπίζει 
ο Εσωτερικός Έλεγχος στις μέρες μας. Για όλα τα 
παραπάνω η Πρόεδρος   έκανε σχετική παρουσίαση 
στο Συνέδριό μας στις 21/10/2016. Επίσης ο Πρό-
εδρος του ECIIA, κ. Henrik Stein, ενημέρωσε ανα-
λυτικά τους συμμετέχοντες του συνεδρίου μας στις 
21/10/2016.
Ανακοινώθηκαν από την κ.  Angela Witzany, CIA, 
QIAL, CRMA
Global Chairman of the Board, τα εξής σημαντικά
• Η κατάρτιση “Global speakers database”

•  Οι κάτοχοι των επαγγελματιών πιστοποιήσεων του 
ΙΙΑ, θα πρέπει από το 2018 να δηλώνουν 2 cpe ετη-
σίως σε ethics.

•  Ξεκινά  το 3-module certificate program developed 
by COSO, κόστους $1,799 USD for IIA Members

https://na.theiia.org/standards-guidance/topics/
Pages/COSO-Resource-Center.aspx
• 2016 Global Council Results 
https:/ /global. thei ia.org/about/about-the-i ia/
Publ ic%20Documents/2016-Global-Counci l -
Summary-Report.pdf
Σημειώνεται ότι το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 
ΕΙΕΕ έτους 2017 θα καλύψει  όλα τα παραπάνω.
Πάντα κοντά σας  με όσο περισσότερη ενημέρωση 
γίνεται!!!

https://na.theiia.org/standards-guidance/topics/Pages/COSO-Resource-Center.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/topics/Pages/COSO-Resource-Center.aspx
https://global.theiia.org/about/about-the-iia/Public%20Documents/2016-Global-Council-Summary-Report.pdf
https://global.theiia.org/about/about-the-iia/Public%20Documents/2016-Global-Council-Summary-Report.pdf
https://global.theiia.org/about/about-the-iia/Public%20Documents/2016-Global-Council-Summary-Report.pdf
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2. New Guidance and links
The following guidance was recently released by The IIA.
Implementation Guides
NEW!  Implementation Guide 1200: Proficiency and Due Professional Care, November 2016
NEW!  Implementation Guide 1210: Proficiency, November 2016
NEW!  Implementation Guide 1220: Due Professional Care, November 2016
NEW!  Implementation Guide 1230: Continuing Professional Development, November 2016
NEW!  Implementation Guide 2000: Managing the Internal Audit Activity, October 2016
NEW!  Implementation Guide 2010: Planning, October 2016
NEW!  Implementation Guide 2020: Communication and Approval,  

October 2016
NEW!  Implementation Guide 2030: Resource Management, October 2016
NEW!  Implementation Guide 2040: Policies and Procedures, October 2016
NEW!  Implementation Guide 2050: Coordination and Reliance, October 2016
NEW!  Implementation Guide 2060: Reporting to Senior Management and the Board, October 2016
Supplemental Guidance
NEW!  Practice Guide: Audit Reports: Communicating Assurance Engagement Results, October 2016
NEW!  Global Technology Audit Guide (GTAG): Assessing Cybersecurity Risk: Roles of the Three Lines of 

Defense, September 2016

3. COSO Releases Fraud Risk 
Management Guide
The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO) announces 
the release of the Fraud Risk Management Guide, 
a new research report that offers a blueprint for 
helping organizations to establish an overall fraud 
risk-management program. The Association of 
Certified Fraud Examiners (ACFE) is a co-sponsor 
of the project.
Read Press Release
Read Executive Summary
Purchase the Guide

4. The IIA Risk Resource Exchange
Combined Assurance: One Language, One Voice, 
One View
In increasingly complex organizations, where 
more and more players are involved in providing 
different measures of assurance, how can we 
prevent management from being overwhelmed 
by information and reports and succumbing to 
“assurance fatigue”? This report assists internal 
audit functions and their organizations to embark 
on the combined assurance journey. Internal audit 
has a key role to play in both the implementation 
and the coordination of activities as well as 
ongoing improvement.

5. CBOK Research Resource   Combined Assurance: One Language, One Voice, One View
A new report from the Global Internal Audit Common Body of Knowledge (CBOK) Stakeholder Study, Achieving 
Excellence in Assurance, Strategic Risk Insights, and More: Viewpoints From Financial Services Stakeholders, is 
now available for free download.
In addition, three new reports from the CBOK Practitioner Study, Ethics and Pressure: Balancing the Internal Audit 
Profession, Internal Audit Quality Assurance and Improvement: A Call to Action and Women in Internal Audit: 
Perspectives from Around the World, are now available.

6. IIA Global Perspectives and Insights  
Issue 5 / October 2016: Emerging Trends – Powered by the Global Pulse of Internal Audit -  English (British)

7. The 2016 ACFE Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse  
provides an analysis of 2,410 cases of occupational fraud that occurred in 114 countries throughout the world. 
Download Report PDF
http://www.acfe.com/rttn2016/about/executive-summary.aspx

1. Revised Standards, Effective January 1, 2017
The International Internal Audit Standards Board (IIASB) released the revision to the Standards following 
consideration and approval by the International Professional Practice Framework Oversight Council (IPPFOC).  
2017 Standards    https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx

https://global.theiia.org/_layouts/login.aspx?ReturnUrl=%2fstandards-guidance%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fstandards%252Dguidance%252FMember%2520Documents%252FIG1200%252DProficiency%252Dand%252DDue%252DProfessional%252DCare%252Epdf&Source=%2Fstandards%2Dguidance%2FMember%20Documents%2FIG1200%2DProficiency%2Dand%2DDue%2DProfessional%2DCare%2Epdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/Member%20Documents/IG1210-Proficiency.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/Member%20Documents/IG1220-Due-Professional-Care.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/Member%20Documents/IG1230-Continuing-Professional-Development.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/Member%20Documents/IG-2000-Managing-the-Internal-Audit-Activity.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/Member%20Documents/IG-2010-Planning.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/Member%20Documents/IG-2020-Communication-and-Approval.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/Member%20Documents/IG-2030-Resource-Management.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/Member%20Documents/IG-2040-Policies-and-Procedures.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/Member%20Documents/IG-2050-Coordination-and-Reliance.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/Member%20Documents/IG-2060-Reporting-to-Senior-Management-and-the-Board.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/audit-reports-practice-guide.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/GTAG-Assessing-Cybersecurity-Risk-Roles-of-the-Three-Lines-of-Defense.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/GTAG-Assessing-Cybersecurity-Risk-Roles-of-the-Three-Lines-of-Defense.aspx
http://www.coso.org/documents/COSO-Fraud-Risk-Management-Final-92816.pdf
http://www.coso.org/documents/COSO-Fraud-Risk-Management-Guide-Executive-Summary.pdf
http://www.coso.org/purchase-guide.htm
http://theiia.mkt5790.com/CBOK_2015_Combined_Assurance?sessionGUID=507109ea-a493-d59a-3e24-c25412941663&sessionGUID=507109ea-a493-d59a-3e24-c25412941663&sessionGUID=507109ea-a493-d59a-3e24-c25412941663&sessionGUID=9cc1d59b-98dc-babe-3bb1-926ae64c55a8&sessionGUID=9cc1d59b-98dc-babe-3bb1-926ae64c55a8&sessionGUID=9cc1d59b-98dc-babe-3bb1-926ae64c55a8&sessionGUID=9cc1d59b-98dc-babe-3bb1-926ae64c55a8&sessionGUID=42953427-3921-43ac-c089-b8b0a87ded94&sessionGUID=05aad8c1-7784-b4d7-40c5-b8091a006448&sessionGUID=09c1b2ae-1c76-d0ed-a194-d8911c759445&sessionGUID=eb6431cb-85e3-263a-28d6-8e36484d8c01&sessionGUID=26eebb5d-71ad-47c4-38aa-ea81573a5ba9&sessionGUID=99e21918-8622-ab67-8b90-7384550a32de&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb&webSyncID=b82cc200-cac3-51aa-9dc6-379d71c15d79&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb
http://theiia.mkt5790.com/CBOK_2015_Combined_Assurance?sessionGUID=507109ea-a493-d59a-3e24-c25412941663&sessionGUID=507109ea-a493-d59a-3e24-c25412941663&sessionGUID=507109ea-a493-d59a-3e24-c25412941663&sessionGUID=9cc1d59b-98dc-babe-3bb1-926ae64c55a8&sessionGUID=9cc1d59b-98dc-babe-3bb1-926ae64c55a8&sessionGUID=9cc1d59b-98dc-babe-3bb1-926ae64c55a8&sessionGUID=9cc1d59b-98dc-babe-3bb1-926ae64c55a8&sessionGUID=42953427-3921-43ac-c089-b8b0a87ded94&sessionGUID=05aad8c1-7784-b4d7-40c5-b8091a006448&sessionGUID=09c1b2ae-1c76-d0ed-a194-d8911c759445&sessionGUID=eb6431cb-85e3-263a-28d6-8e36484d8c01&sessionGUID=26eebb5d-71ad-47c4-38aa-ea81573a5ba9&sessionGUID=99e21918-8622-ab67-8b90-7384550a32de&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb&webSyncID=b82cc200-cac3-51aa-9dc6-379d71c15d79&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb
http://theiia.mkt5790.com/CBOK_2015_Stakeholder_FSE_Achieving_Excellence?sessionGUID=4964a1ca-0220-a64d-0ed2-20937a180631&sessionGUID=4964a1ca-0220-a64d-0ed2-20937a180631&sessionGUID=88a671c9-a88c-8775-9d28-dce24da411a1&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb&webSyncID=b82cc200-cac3-51aa-9dc6-379d71c15d79&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb
http://theiia.mkt5790.com/CBOK_2015_Stakeholder_FSE_Achieving_Excellence?sessionGUID=4964a1ca-0220-a64d-0ed2-20937a180631&sessionGUID=4964a1ca-0220-a64d-0ed2-20937a180631&sessionGUID=88a671c9-a88c-8775-9d28-dce24da411a1&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb&webSyncID=b82cc200-cac3-51aa-9dc6-379d71c15d79&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb
http://theiia.mkt5790.com/CBOK_2015_Ethics_and_Pressure/?sessionGUID=4964a1ca-0220-a64d-0ed2-20937a180631&sessionGUID=88a671c9-a88c-8775-9d28-dce24da411a1&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb&webSyncID=b82cc200-cac3-51aa-9dc6-379d71c15d79&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb
http://theiia.mkt5790.com/CBOK_2015_Ethics_and_Pressure/?sessionGUID=4964a1ca-0220-a64d-0ed2-20937a180631&sessionGUID=88a671c9-a88c-8775-9d28-dce24da411a1&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb&webSyncID=b82cc200-cac3-51aa-9dc6-379d71c15d79&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb
http://theiia.mkt5790.com/CBOK_2015_Quality_Assurance_and_Improvement_Trends?sessionGUID=4964a1ca-0220-a64d-0ed2-20937a180631&sessionGUID=4964a1ca-0220-a64d-0ed2-20937a180631&sessionGUID=88a671c9-a88c-8775-9d28-dce24da411a1&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb&webSyncID=b82cc200-cac3-51aa-9dc6-379d71c15d79&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb
http://theiia.mkt5790.com/CBOK_2015_Women_in_Internal_Audit/?sessionGUID=4964a1ca-0220-a64d-0ed2-20937a180631&sessionGUID=4964a1ca-0220-a64d-0ed2-20937a180631&sessionGUID=88a671c9-a88c-8775-9d28-dce24da411a1&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb&webSyncID=b82cc200-cac3-51aa-9dc6-379d71c15d79&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb
http://theiia.mkt5790.com/CBOK_2015_Women_in_Internal_Audit/?sessionGUID=4964a1ca-0220-a64d-0ed2-20937a180631&sessionGUID=4964a1ca-0220-a64d-0ed2-20937a180631&sessionGUID=88a671c9-a88c-8775-9d28-dce24da411a1&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=5b44ad4b-b005-27e0-273d-72c22371b394&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb&webSyncID=b82cc200-cac3-51aa-9dc6-379d71c15d79&sessionGUID=b11e319b-66d9-1297-088b-233379ab9aeb
https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/GPI-Emerging-Trends-English-British.pdf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2016-report-to-the-nations.pdf
http://www.acfe.com/rttn2016/about/executive-summary.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF-Standards-2017.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx
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https://global.theiia.org/certification/Pages/exam-security.aspx?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=20161617_Global_LeadersLink_122016%20(1)&utm_content=&spMailingID=13968991&spUserID=NjM5NzAzNzU1NjMS1&spJobID=883502523&spReportId=ODgzNTAyNTIzS0
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Newly-Released-IPPF-Guidance.aspx?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=20161617_Global_LeadersLink_122016%20(1)&utm_content=&spMailingID=13968991&spUserID=NjM5NzAzNzU1NjMS1&spJobID=883502523&spReportId=ODgzNTAyNTIzS0
https://iaonline.theiia.org/2016/Pages/On-the-Rise-2016.aspx?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=20161617_Global_LeadersLink_122016%20(1)&utm_content=&spMailingID=13968991&spUserID=NjM5NzAzNzU1NjMS1&spJobID=883502523&spReportId=ODgzNTAyNTIzS0
https://global.theiia.org/knowledge/Public%20Documents/10-Hot-Topics-for-the-2017-Internal-Audit-Plan.pdf
https://bookstore.theiia.org/internal-auditing-a-guide-for-the-new-auditor-3rd-edition-3?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=20161617_Global_LeadersLink_122016%20(1)&utm_content=&spMailingID=13968991&spUserID=NjM5NzAzNzU1NjMS1&spJobID=883502523&spReportId=ODgzNTAyNTIzS0
https://global.theiia.org/iiarf/Pages/CBOK-Research-Resource-Library.aspx?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=20161617_Global_LeadersLink_122016%20(1)&utm_content=&spMailingID=13968991&spUserID=NjM5NzAzNzU1NjMS1&spJobID=883502523&spReportId=ODgzNTAyNTIzS0
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2017

Μακροχρόνιο ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

1α

Μακροχρόνιο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Βασικής Εκπαίδευσης Εσωτερικών 
Ελεγκτών (θεωρία και πρακτική) /  
(Γενικές αρχές, μεθοδολογία, σχεδιασμός 
και υλοποίηση ελέγχου, καταγραφή και 
αξιολόγηση ευρημάτων, καταγραφή 
εκθέσεων, follow-up)

Βασικός 
Ελεγκτικός 

Κύκλος
68 60

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ Π. - 
ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ Ι. 

- ΣΟΛΟΜΩΝ Μ.

ΦΕΒ 6, 8, 13, 
15, 18, 20, 

22, 27 
ΜΑΡ 1, 4, 6, 
8, 13, 15, 18, 

20, 22, 29 
ΑΠΡ 1, 3, 5, 

10, 12

απόγ. 600

1β Μακροχρόνιο - Τεχνικές Δειγματοληπτικού 
ελέγχου.

Βασικός 
Ελεγκτικός 

Κύκλος
8 7 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΕΒ 18 πρωί 150

1γ Μακροχρόνιο. Εισαγωγή στον έλεγχο 
πληροφοριακών συστημάτων (IT Audit)

Βασικός 
Ελεγκτικός 

Κύκλος
8 7 ΦΡΑΓΚΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡ 6, 8 απόγ. 150

1δ
Μακροχρόνιο. Το εργαλείο της 
επικοινωνίας στη διαδικασία του 
Εσωτερικού Ελέγχου

Βασικός 
Ελεγκτικός 

Κύκλος
8 7 ΝΟΜΙΚΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡ 13, 15 απόγ. 150

1ε Μακροχρόνιο. Έλεγχος Απάτης. Πρόληψη, 
Ανίχνευση και Διαχείρισή της

Βασικός 
Ελεγκτικός 

Κύκλος
8 7 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡ 18 πρωί 150

1στ Μακροχρόνιο. Αξιολόγηση Ποιότητας  
των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου.

Βασικός 
Ελεγκτικός 

Κύκλος
8 7 ΝΟΜΙΚΟΣ  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡ 20, 22 απόγ. 150

Ιανουάριος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

2
COSO I Internal Control Integrated 
Framework 2013 - Από τη Θεωρία  
στην Πράξη

Βασικός 
Ελεγκτικός 

Κύκλος
8 7  ΜΑΡΜΑΛΙΔΟΥ 

ΒΕΡΡΑ ΙΑΝ 24, 26 απόγ. 100

νέο 3 Εταιρική Διακυβέρνηση
Βασικός 

Ελεγκτικός 
Κύκλος

8 7 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 
ΛΗΔΑ ΙΑΝ 30, 31 απόγ. 100

Φεβρουάριος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

νέο 4 Certified Financial Services Auditor  
(CFSA) training

Κύκλος 
Πιστοποίησης 16 14 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΕΒ 14, 15 πρωί 300

νέο 5 Εσωτερικος έλεγχος: Ξέπλυμα Χρήματος  
& Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας

Εξειδικευμένα 
Θέματα 8 7 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΕΒ 28 πρωί 150

Μάρτιος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

νέο 6 Auditing Risk Management Εξειδικευμένα 
Θέματα 8 7 CHESSHIRE JOHN ΜΑΡ 28 πρωί 180

7 Reports with Impact Εξειδικευμένα 
Θέματα 8 7 SARA JAMES ΜΑΡ 30 πρωί 180

νέο 8 High Impact  Internal Audit Leadership Εξειδικευμένα 
Θέματα 8 7 CHESSHIRE JOHN ΜΑΡ 31 πρωί 180

Απρίλιος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

9
Προετοιμασία υποψηφίων CIA (CIA Review 
Crash Course) με βάση το υλικό  
e-Learning του IIA  (όλα τα parts)

Κύκλος 
Πιστοποίησης 18 15 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΡ 3, 4 πρωί 450

Μάιος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

νέο 10 Πρακτικός Οδηγός Συγγραφής 
Αποτελεσματικών Εκθέσεων

Εξειδικευμένα 
Θέματα 8 7 ΝΟΜΙΚΟΣ  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΙ 4, 5 απόγ. 100

νέο 11 Finance & IFRS Accounting for Internal 
Auditors 

Εξειδικευμένα 
Θέματα 10 9 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΙ 26 πρωί 180

νέο 12 Ethics: the sustainability challenge - 
διαδραστικο σεμιναριο

Εξειδικευμένα 
Θέματα 16 14 ΨΩΜΙΑΔΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΙ 29, 30 πρωί 250

Ιούνιος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

13 Έλεγχος Προμηθειών και Αποθεμάτων Χρημ/κός 
Κύκλος 8 7 ΔΟΥΝΗΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΥΝ 5, 6 απόγ. 100

νέο 14 SELF Governance Risk & Control Εξειδικευμένα 
Θέματα 16 14 ΤΣΟΥΧΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΥΝ 20, 21 πρωί 250

νέο 15 Ποιότητα Οικονομικών Καταστάσεων
Βασικός 

Ελεγκτικός 
Κύκλος

8 7 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ 
ΠΕΤΡΟΣ ΙΟΥΝ 27 πρωί 150
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Ιούλιος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

16
Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου  
και Εσωτερικός Έλεγχος στους φορείς  
του Δημοσίου

Δημόσιος 
τομέας 8 7

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΥΛ 3, 4 απόγ. 100

νέο 17 Σύγχρονες Τεχνικές Διοίκησης  
και Ηγεσίας

Εξειδικευμένα 
Θέματα 16 14 ΤΟΛΗΣ  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΥΛ 17, 18 πρωί 250

Σεπτέμβριος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

νέο 18 Συγκρούσεις & Διαπραγματεύσεις Εξειδικευμένα 
Θέματα 16 14 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΝΑΝΣΥ ΣΕΠ 18, 19 πρωί 250

19 Εσωτερικος Έλεγχος &  
Προσωπικά Δεδομένα I &ΙΙ

Εξειδικευμένα 
Θέματα 12 10 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΕΠ 26, 27, 

28 απόγ. 150

Οκτώβριος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

20 Ο Εσωτερικός έλεγχος στις Ναυτιλιακές 
Εταιρείες 

Εξειδικευμένα 
Θέματα 8 7 ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ 

ΜΑΝΟΣ ΟΚΤ 3, 4 απόγ. 100

21
Λογιστικά για Εσωτερικούς Ελεγκτές. Ειδικά 
θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής 
διοίκησης για εσωτερικούς ελεγκτές. 

Χρημ/κός 
Κύκλος 8 7 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΚΤ 9, 10 απόγ. 100

νέο 22
Risk & Fraud in International Trade, 
through Letter of Credit, Standby Letter  
and Demand Gaurantee

Βασικός 
Ελεγκτικός 

Κύκλος
8 7 ΣΤΑΘΑΤΟΥ  

ΕΛΕΝΗ ΟΚΤ 12 πρωί 150

Νοέμβριος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

νέο 23 Goal Setting & Achieving Εξειδικευμένα 
Θέματα 16 14 ΤΣΟΥΧΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΕ 6, 7 πρωί 250

νέο 24 Αρχές Ποιοτικής Προφορικής 
Επικοινωνίας 

Εξειδικευμένα 
Θέματα 8 7

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΝΟΕ 13 πρωί 150

25 Κανονιστική Συμμόρφωση Εξειδικευμένα 
Θέματα 8 7 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΝΟΕ 29, 30 απόγ. 100

Δεκέμβριος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

νέο 26 Data Analytics I: Εργαλεία & Πρακτικές 
Εφαρμογής

Βασικός 
Ελεγκτικός 

Κύκλος
8 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΚ 5, 6 απόγ. 100

27
Εγκληματολογικοί Ελεγχοι & Απάτες 
Οικονομικών Καταστάσεων - Forencsic  
Accounting

Βασικός 
Ελεγκτικός 

Κύκλος
8 7 ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΣ 

ΛΟΙΖΟΣ ΔΕΚ 7 πρωί 150

νέο 28 Stakeholders Management "Αξιοποιήστε  
τη δύναμη των εμπλεκομένων μερών"

Εξειδικευμένα 
Θέματα 8 7 ΨΩΜΙΑΔΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΚ 11 πρωί 150

29 Αξιολόγηση Κινδύνων και Κατάρτιση  
Ετησίου Προγράμματος Ελέγχου 

Βασικός 
Ελεγκτικός 

Κύκλος
8 7 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΕΚ 13 πρωί 150

νέο 30 Advanced excel training
Βασικός 

Ελεγκτικός 
Κύκλος

8 7 ΚΟΥΤΑΒΑΣ 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΕΚ 18, 19 απόγ. 100

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

1

Μακροχρόνιο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα  
Βασικής Εκπαίδευσης Εσωτερικών 
Ελεγκτών (θεωρία και πρακτική) / (Γενικές 
αρχές, μεθοδολογία, σχεδιασμός και 
υλοποίηση ελέγχου, καταγραφή και 
αξιολόγηση ευρημάτων, καταγραφή 
εκθέσεων, follow-up)***

Βασικός 
Ελεγκτικός 

Κύκλος
60 50

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ Π. 
ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ Ι.  

ΣΟΛΟΜΩΝ Μ.

ΣΕΠ-ΝΟΕ
2017

απόγ.
πρωί 600

2 Aξιολόγηση Κινδύνων & Κατάρτιση Ετησίου 
Προγράμματος Ελέγχου

Βασικός 
Ελεγκτικός 

Κύκλος
8 7 ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΦΕΒ 7 πρωί 150

3 Πρακτικός Οδηγός Συγγραφής  
Αποτελεσματικών Εκθέσεων

Βασικός 
Ελεγκτικός 

Κύκλος
8 7 ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΡ 29 πρωί 150

4 IS Audit & Cybersecurity  
for non-IT auditors

Εξειδικευμένα 
Θέματα 8 7 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΠ 20 πρωί 150

5 Ελεγχος και Καταπολέμηση της Απάτης
Βασικός 

Ελεγκτικός 
Κύκλος

ΛΟΪΖΟΣ 
ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΣ ΔΕΚ 6 150

Ελάχιστος απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων για τη διοργάνωση του σεμιναρίου τα 10 άτομα



Εκπαίδευση18
ΤΕ

ΥΧ
Ο

Σ 
28

 •
 ΙΑ

Ν
Ο

ΥΑ
Ρ

ΙΟ
Σ 

20
17

 •
 H

IIA
 N

ew
sl

et
te

r

Nέες χρεώσεις στα εξέταστρα πιστοποιήσεων
Το παρόν αφορά όσους είναι στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποιήσεων CIA, CFSA, CCSA, CRMA, CGAP, 
QIAL. Aπό 1 Απριλίου 2017, θα ισχύουν οι νέες τιμές στα εξέταστρα καθώς και για το CPE reporting που θα γίνει 
μέσα στο 2017. Οι νέες τιμές είναι οι ακόλουθες:

Fee Increase
IIA Global has worked closely 
with its vendor, Pearson VUE, 
to minimize the fee increase for 
certification applications and 
registra tion. No te that exam reg-
istration fees based on the re-
quired seat time for the specific 
exam/part. The fee increase is 
demonstrated in the chart:

CPE Reporting Fees
Certified individuals reporting 2017 CPE 
credit hours will experience a fee increase 
as outlined aside:

2017 Continuing Professional Education Fees Paid Directly by Certified Individual
Member Non-Member

Product Current 2017 Fee Current 2017 Fee
CIA or QIAL CPE/CPD US $ 25 US $ 30 US $ 100 US $ 120
Specialty CPE US $ 10 US $ 20 US $ 100 US $ 120

2017 Certification Application and Exam Registration Fees

Member Non-Member Student/Professor

Product Current 2017 Fee Current 2017 Fee Current 2017 Fee

Applications US $ 100 US $ 115 US $ 200 US $ 230 US $ 50 US $ 65

CIA Part 1 US $ 250 US $ 280 US $ 350 US $ 395 US $ 200 US $ 230

CIA Part 2 US $ 200 US $ 230 US $ 300 US $ 345 US $ 150 US $ 180

CIA Part 3 US $ 200 US $ 230 US $ 300 US $ 345 US $ 150 US $ 180

Specialty Exams US $ 350 US $ 380 US $ 450 US $ 495 N/A N/A

Δ. Στάβαρης (MBA) – Υπεύθυνος 
Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας 
και μέλος του Δ.Σ. του ΕΙΕΕ, αρμόδιος για 
θέματα Εκπαίδευσης & Δημοσίων Σχέσεων. 

Με πολυετή (από το 1996) εμπειρία σε Ελέγχους Κεντρικών 
Υπηρεσιών της Τράπεζας και θυγατρικών εταιριών του Ομίλου 
της, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και σε καταστή-
ματα του δικτύου της ΕΤΕ. Πτυχιούχος Οικονομολόγος, από 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου 
MBA in Banking, από το ALBA.

Λάμπρος Κληρονόμος  
(MSc, QMS, ISMS, CICA)   
Συντονιστής Έκδοσης Newsletter
Εργάζεται ως Chief Audit Executive στην 
Intralot SA, με 15ετή ελεγκτική προϋπηρεσία, 
στους κλάδους της βιομηχανίας, ασφαλιστικής, 

νοσοκομείου και τυχερών παιχνιδιών.

Έφη Κόκκα
Εργάζεται ως Διοικητική Διευθύντρια του 
ΕΙΕΕ με προυπηρεσία ως Key Account 
Manager SCHNEIDER ELECTRIC, Group 
Product Manager LEGRAND, Product 
Manager & Internal Auditor σε Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας SHELL GAS. Περισσότερα από 15 
χρόνια εμπειρία στο χώρο του Marketing & των Πωλήσεων 
σε εταιρίες του κλάδου ενέργειας. ISO 9001 Lead Auditor 
Certification.

Αλεξάνδρα Μουλαβασίλη   
(BSc, ACCA Advanced Diploma in 
Accounting and Business)
Εργάζεται ως Internal Audit Assistant στην 
Intralot SA, με 5ετή προϋπηρεσία στον Εσω-
τερικό και εξωτερικό Έλεγχο.

Ιωάννης Μιχαλόπουλος (CIA)    
Εργάζεται ως διευθυντής Εσωτερικού 
Ελέγχου στις Εταιρείες Παροχής Αερίου 
(ΕΠΑ) Θεσσαλονίκης & Θεσσαλίας, με 14ετή 
εμπειρία στους κλάδους των κατασκευών, του 
αλουμινίου και των εταιρειών ενέργειας.

Γεώργιος Βουσινάς    
(MSc, MBA, CICA)
Εργάζεται στην Alpha Bank ως Εσωτερικός 
Ελεγκτής και διαθέτει πολυετή εμπειρία 
στον τραπεζικό κλάδο σε θέματα Εσωτερικού 
Ελέγχου και αντιμετώπισης απάτης. Είναι 

κάτοχος Μεταπτυχιακών τίτλων στα Χρηματοοικονομικά, 
στις Τηλεπικοινωνίες και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ 
σήμερα είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «The history of 
Internet & the birth of InfoCom industry. IT & Economic 
Performance» και έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά, καθώς και παρουσιάσεις σε συνέ-
δρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ράλλης Π. Ρετέλας  (MBA, CICA)
Απόφοιτος των τμημάτων Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 
Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως Ανώτερος 
Σύμβουλος στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, 

Διαχείρισης Κινδύνου & Συμμόρφωσης (IARCS) της KPMG. 
Διαθέτει 6ετή ελεγκτική εμπειρία τόσο σε εταιρείες του 
ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Γνωρίστε τους συντελεστές έκδοσης

Στις 20 Απριλίου 2017, από το ECIIA θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση από 2 μέλη του ΔΣ του ΕCIIA με 
θέμα: Ιnternal Audit – Influencing the Future. Πώς μπορεί και πρέπει να τοποθετηθεί ο Εσωτερικός 
Έλεγχος μέσα στην εταιρία ώστε να είναι μία θετική και αποτελεσματική  λειτουργία για το μέλλον της επι-
χείρησης. Η εκπαίδευση θα είναι απόγευμα, θα είναι στα αγγλικά, θα δοθούν 2 CPEs και το κόστος: 30€ 
για τα μέλη του ΕΙΕΕ (& 50€ για τα μη μέλη).  

Save the Date


