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2017: Μια χρονιά γεμάτη δράσεις και επικοινωνία έφυγε και
μας αφήνει γνώσεις, ωραίες αναμνήσεις και εμπειρίες.
Ξεχωρίζω:
• Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα και τις δωρεάν θεματικές βραδιές
• Το Newsletter, αναβαθμισμένο με όλες τις τρέχουσες πληροφορίες για το
επάγγελμα
• Το ετήσιο συνέδριό μας Eyes wide open, στο Μέγαρο Μουσικής
• Τις ημερίδες στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά, με τη συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης
• Τη συνεργασία μας με το ISACA Athens Chapter
• Τη συνεργασία μας με τη Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
• Τη συνεργασία μας με τον ΟΟΣΑ, μέσω συμμετοχής σε πολλές εκδηλώσεις
και το σημαντικότερο, η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τον Εσωτερικού
Έλεγχο
• Αdvocacy για τον Εσωτερικό Έλεγχο, μέσω συμμετοχής μας σε ημερίδες και
συνέδρια του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, όπως ΓΕΓΚΑΔ, ΣΕΕΔΔ, πανελλήνιο συνέδριο ΚΕΔΕ, ΟΟΣΑ, Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και συναντήσεις
με το Δήμαρχο Αθηναίων και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ
• Την ενίσχυση της σχέσης με το ΕCIIA, όπως τη διοργάνωση σεμιναρίου στην
Αθήνα Internal Audit - Influencing the Future & News from the European
Authorities in the banking sector, τη φιλοξενία 35 ατόμων στην Αθήνα (CEOs
Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων και ECIIA board meeting), τη συμμετοχή στο ECIIA
banking forum στη Φρανκφούρτη και γενικότερα την εξωστρέφεια του Ινστιτούτου
• Τη βράβευσή μας από το ΙΙΑ, με έγγραφη επιστολή του κ. Champers, για τις
δράσεις μας May Month of Internal Audit awareness

Συντελεστές έκδοσης:
Δημήτρης Στάβαρης
Μέλος ΔΣ – Συντονιστής Επιτροπής
Δημοσίων Σχέσεων
Λάμπρος Κληρονόμος
Συντονιστής Έκδοσης Newsletter
Έφη Κόκκα
Mαρούλα Μαυρογιαννοπούλου
Αλεξάνδρα Μουλαβασίλη
Μάκης Σολομών
Μαρία Σουρή
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΕΕΕ)
Γ΄ Σεπτεμβρίου 101 Αθήνα 10434
Τηλ.: +30 210 8259504, fax: +30 210 8229405
e-mail: info@hiia.gr, website: www.hiia.gr

Άφησα τελευταίο το πολύ ικανοποιητικό οικονομικό αποτέλεσμα του ΙΕΕΕ του
έτους 2017 και κρατώ πάντα αυτό που άκουσα τον κ. Champers να λέει: «αν δεν
είστε οικονομικά δυνατοί τότε δεν μπορείτε να κάνετε όλα όσα θέλετε».
Όλα τα παραπάνω επετεύχθησαν με πολύ δουλειά και πάνω από όλα με την
ενεργή συμμετοχή σας σε όλες τις δράσεις μας.
Επόμενη συνάντησή μας για τον εορτασμό του May - Month of Internal Audit
Awareness 2018
• 26.4.2018, στην ημερίδα μας στη Θεσσαλονίκη
• 6.6.2018, στην εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα “The era of Digital disruption &
Digitalization: Opportunities, risks and control challenges”, σε συνεργασία με
το ISACA Athens Chapter.
Βέρρα Μαρμαλίδου
Πρόεδρος | ΙΙΑ Ελλάδας
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Συνέντευξη*

Μαρία Σουρή

Dr Klaus Gressenbauer
Director of Internal Audit
European Central Bank (E.C.B.)
-Klaus Gressenbauer retired from the
European Central Bank (ECB) in March
2018. He had joined the European Monetary
Institute in December 1997 and the ECB at its
inception in 1998.
-Prior to that he held a number of
management positions in international
banking, primarily in the area of controlling
and general management.
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-At the ECB Dr. Gressenbauer first served
as Director Planning & Organization and was
later on appointed Director Internal Audit.
-In his ECB capacities he inter alia served
as Chairman of the European System of
Central Banks’ (ESCB) Benchmarking
Working Group, as Chairman of the ESCB
Organizational Analysis Working Group,
member of the ECB Budget Committee,
member of the ECB Management Committee,
member of the ECB Project Steering
Committee, member of the ECB Assets and
Liabilities Committee and last as Chairman of
the ESCB’s Internal Auditors Committee.
-Mr. Gressenbauer studied communication
theories and philosophy and holds a PhD
in political sciences from the University of
Vienna. He also holds a Master of Business
Administration degree from the International
Management Institute in Geneva.
Sounds really amazing and exceptional to serve
as the Director of Internal Audit in European Central Bank! Would you please like to share with us,
some of your main duties or even challenges that
you face in your daily office life?

First, I have to inform you that I have just retired from
the ECB and am now a former Director of Internal
Audit. After an international career primarily in the financial industry, the last 13 years of which as Director Internal Audit at the European Central Bank, I look
forward to the “golden stage of life”.
Of course, my years as Director Internal Audit were
full of challenges whereby (almost) each of them
had born an opportunity to strengthen and further
develop Internal Audit’s contributions to the ECB as
an institution, to the Eurosystem, to the European
System of Central Banks and since 2014 also to the
Single Supervisory Mechanism. To detect opportunities, to build and expand on them, requires teamwork
for which I am most grateful to my, now former, colleagues in the European Central Banks and the National Competent Authorities.
Speaking to the IIA Greece I would certainly not like
to miss the opportunity to thank my colleagues from
the Central Bank of Greece and all representatives
of the Greek financial industry whom I had the opportunity to meet and to work with for their cooperation
and their professionalism.
If you were about to hire internal auditors for
your division, what would be the main skills and
qualifications you would look up to potential candidates?
My personal opinion was always that internal audit
is not a primary education or profession. Internal audit knowledge must come on top of something else
important to serve the business we are operating in.
Hence, I was looking and would continue to look for
sound education, knowledge and experience in the
primary field of interest for the company or in ancillary fields such as IT, legal, accounting, risk management, HR etc. Specific Internal Audit knowledge is an
asset but also something which can be trained on the
job or externally acquired in a reasonably short time
while on duty. Very important hard skills nowadays
are communication and writing capabilities. What
used to be a soft skill in the past is now an important determinant for success in Internal Audit. Even
the best-trained and knowledgeable expert will not
succeed in audit without the ability to eloquently for-

Συνέντευξη

“

Speaking to the IIA Greece
I would certainly not like to
miss the opportunity to thank
my colleagues from the Central Bank of Greece and all
representatives of the Greek
financial industry whom I had
the opportunity to meet and to
work with for their cooperation
and their professionalism.

“

Do’s and don’ts in the auditor’s path of becoming
Management’s trusted advisor. Aiming at an enhanced relationship of mutual trust and respect,
between the Company’s Management and the internal audit division, which would you mention as
potential mistakes of internal auditors that might
finally destroy their whole effort?
A lot of things could be said here. But let me perhaps
concentrate on one facet, which I consider to be key:
Internal Auditors need to suppress their risk fetish!
Yes, we are and continue to be experts in risk assessment and risk evaluation. But we need to adopt
the language of our business colleagues to become
an accepted member of the management team. Our
management peers responsible for the creation and
execution of business, search, think of and act on
opportunities. Their main worries and challenges
concentrate on overcoming and removing obstacles
that potentially hamper the pursuit of business opportunities. Not managing them properly may result
in failures because companies simply make money
by skilfully using opportunities and incurring manageable risks. If they meet an Auditor only talking about
risks, how can they consider this person as helpful?
The auditor seems to miss the most important part:
How to best use an opportunity?
By openly listening to and soliciting the obstacles
from our business colleagues, we can actually easily
address the obstacles (risks) of our organizations as
we see them. By talking the same language, we can
also (pro-) actively contribute and add our considerations with a high chance to become a trusted advisor
and our views to fall on fruitful grounds.
Two distinctions are sometimes made, between
assurance and consulting activities provided by
internal auditors. Assurance engagements require an opinion as to the result, whereas consulting engagements produce recommendations
if indeed there is any formal reporting involved.
Your opinion on these please.
I am personally not very happy with some of these
sharp differentiations of our activities. Yes, Internal

audit provides assurance and consulting services.
From my perspective, however, any good internal audit report already consists of two components: findings and recommendations.
While findings are typically built on fully validated descriptions along the CCCE (Criteria/Condition/Cause/
Effect) line, they constitute the core of our audit work.
We build our audit opinion on the findings and substantiated observations.
Recommendations however, are typically a piece of
consultancy. If no consultancy shall be added, no recommendation needs to be issued and the observed
risk expressed in the finding stands on its own. You
will agree that at the end it is a management decision
whether and how to mitigate a risk. If we recommend
a particular course of action it represents however a
piece of consultancy.
So generally speaking, I feel that our combined audit
reports address the needs of most organizations very
well and at the same time fully preserve the independence of internal audit. They nicely combine assurance
and consultancy in a flexible way.
The possibility of a crisis severely disrupting an
organization’s ability to operate looms today like
never before, given the pace with which global
threats evolve. With these crisis events and the inability to continue operations and meet objectives
comes damage to an organization’s reputation
and its ability to meet stakeholder expectations.
Whereas crisis experts agree the key to being crisis resilient is preparation and that internal audit
is positioned to play a key role in the process,
which is your point of view on the matter?
I think we all do acknowledge the importance of risk
management in today’s organizational set-ups. ERM,
ORM, BCP, BCM, etc. are by now widely accepted
and adopted concepts. I am fully aware that some
smaller organizations are still falling short on their development progress in the areas of business continuity and recovery management. This certainly requires
to be accelerated and not excused with cost and priority arguments. At the end an undue delay may be,
as you expressed it in your question, at the cost of the
life of the company. Internal Audit plays here a key
role in promoting progress and should act as change
or progress agent but should not be involved in its
implementation.
Larger companies sometimes struggle with the coordination of a diversified responsibility setup in this
context and I (critically) observe a strong trend towards concentration of responsibilities under one
helm. Here Internal Audit should be a critical assurance provider (with possible recourse to co- or outsourcing) with a permanent observer status in the
respective Committees or groupings.
Cyber risks continue to grow in frequency, variety,
and the potential harm they can cause to companies, their trading partners, and their customers.
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mulate, express and sell the thoughts in a convincing
and emotional intelligent way.
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Most businesses take these risks seriously, but
more can be done, both to combat the dangers
and to keep company leaders apprised of cybersecurity preparedness. Which is internal audit’s
role in helping organizations in the ongoing battle
of managing cyber threats?
I am certainly not an expert in this field but I am not
sure whether the cyber risks as such do grow so enormously. What however does grow at an enormous
speed is our vulnerability to cyber risks. In a world
of constant further automation, heavily increased interwoven and interconnected communication and exchange at all levels, in a world of a wider and wider
application of the so-called “internet of things”, we
increase our vulnerability at a speed much faster
than IT security and oversight set-ups can deal with.
Moreover, the wide horizontal distribution of applications in many companies can hardly be overseen and
certainly not managed in a centralized way.
New ways have to be pursued and continuously
amended. This requires a higher degree of dedication, coordination and concertation. We already see
“Cyber risk” (or similar) coordinators and multi-entity
coordination groups being established.
Moreover, I personally think that the rapidly increasing vulnerability levels may lead to enhanced caution
(or restrictions) in the deployment of new applications
to allow bringing it in line with the further development
of cyber risk management.
Internal audit should raise awareness on the shortcomings and open flanks. I would however avoid the
risk of getting caught in a flood of compliance reviews,
which raise awareness on particular shortcomings but
do not lead to any new thinking.
What do you think that audit and compliance professionals should do in order to stay on top of
ever changing IT risks?
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Is it at all possible “to stay on top of ever changing IT
risks”?
Given internal audit’s mandate and limited resources,
IA cannot afford building expertise on everything. Internal audit may rather design its own industry and
company specific coverage mandate as regards
IT risk and structure its training needs along those
lines.
Further specificities may be covered via outsourcing,
internal or external temporary secondments or multientity trainings. I personally view the latter as a promising development whereby similarly sized companies/organizations/institutions may organize together
industry relevant IT audit trainings.
Where do you see the internal audit profession is
heading in about 10 years from now?
Another question, which may deserve an entire conference. However, let me try to focus on key aspects
I see framing our future:

“

Given internal audit’s mandate and limited resources, IA
cannot afford building expertise on everything. Internal audit may rather design its own
industry and company specific
coverage mandate as regards
IT risk and structure its training needs along those lines.

“
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First two trends from the recent past: Trend 1): many
of us have seen over the past years a proliferation
of newly appointed and self-acclaimed assurance
functions. While there was only internal audit some
10 years ago, there are now 10 or more assurance
providers.
Trend 2): “While Chief Audit Executives remain firm
in their desire to grow their value to their organizations,….stakeholders (are) reporting that Internal Audit adds significant value dropped…to only 44% in
2017” (PwC’s Annual state of the Internal Audit Profession Study, March 2017). In this survey, PwC registered a significant drop in the stakeholder support
for internal audit, now being at the lowest level in the
five years they are tracking it.
These definitely not very encouraging trends are in
my opinion closely interlinked. Stakeholders are presented with “assurance reports” from different and
often unrelated angles, in diverse formats, at varying times and for different periods. The reports are
moreover addressed to varying recipients. Executive
Management is often uncertain of the relevance and
even more so the Audit Committee. The obvious result: A loss of interest!
On the other hand, in order to address above trends it
is currently state of affairs in many audit departments
(or other functions in a company) to produce or attempt to produce often-named “Global Assurance Reports”. Tedious work is invested in the production of
these reports, but I personally see no way that these
melting pot-style reports will satisfy stakeholder expectations for very long.
I would rather see the pendulum potentially swinging back and Boards/Audit Committees stimulating a
merger of these assurance functions. Executive Management, not the least driven by cost considerations,
may create central (combined) assurance functions,
which issue overall assurance reports incorporating
the various components. I think it would be best and
I sincerely hope that these central functions will be
expanded audit functions.
*The interview expresses only personal views of the writer.

Διαβάσαμε...

Αλεξάνδρα Μουλαβασίλη
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7 Steps to Reporting & Communicating Better Root Causes
of Audit Findings
...το άρθρο της Sarah Swanson (Writer &
Trainer) πάνω στις στρατηγικές για την αποτελεσματική παρουσίαση της βαθύτερης ανάλυσης των αιτιών (Root Cause Analysis) των
ευρημάτων Ελέγχου.

- 1η Πρόταση: Root Cause/ Topic Sentence,

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ), έχοντας ως αναφορά το No 2320-2 practice advisory,
θεωρεί ότι, εάν ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει στόχο μόνο τη διόρθωση των ευρημάτων, χωρίς να
αναδεικνύει το βαθύτερο λόγο που προκάλεσε
το πρόβλημα, τότε πολύ πιθανόν να μην καταφέρει να προσθέσει νέες ιδέες, ώστε να βελτιωθεί η
αποδοτικότητα μιας εταιρείας.

- 4η Πρόταση: Conclusion based off of evidence,

1. Start with a common root cause list: Οι συχνότερες αιτίες περιλαμβάνουν προβλήματα που
σχετίζονται με: διαδικασίες, πολιτικές, ανθρώπινα σφάλματα και έλλειψη πόρων. Η έλλειψη
πόρων ως αιτιολογία θα πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ, διαφορετικά μπορεί να καταλήξει
αποδιοπομπαίος τράγος για βαθύτερα προβλήματα. Σίγουρα όλοι αποζητούν περισσότερους πόρους για την επίλυση προβλημάτων, παρόλα αυτά
η δημιουργική σκέψη μπορεί να επιλύσει πολλά
τέτοια προβλήματα.
2. Ask “why” more than once to determine root
cause: Εφαρμόστε την “5 Why’s” μέθοδο. Συνήθως, η απάντηση στο πρώτο ερώτημα “why” δεν
αναφέρει το ίδιο το πρόβλημα, αλλά το σύμπτωμα.
Όταν αναλύετε τη βασική αιτία, μην επαναπαύεστε στην επιφανειακή αιτιολογία μιας κατάστασης.
Ρωτήστε “γιατί” 3 έως 5 φορές για να ανακαλύψετε βαθύτερες, διάχυτες αιτίες.
3. Write a sentence that describes the root
cause: Αρχικά, αναφέρετε την απάντηση που
δόθηκε στην τελευταία “why” ερώτηση. Κατόπιν,
ενσωματώστε τις αρχικές απαντήσεις. Τέλος, περιγράψτε των τωρινή κατάσταση/ εύρημα ως αποτελέσματα της προαναφερθείσας βαθύτερης αιτίας.
Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται μια γρήγορη επισκόπηση για τον αναγνώστη ως προς τη σημαντικότητα του θέματος που πρόκειται να διαβάσει.
4. Make the root cause sentence the first
sentence: Η δομή είναι συνήθως η εξής:

- 3η Πρόταση: Evidence that points to the root
cause,
- Ξεχωριστή Ενότητα: Risk(s),
- Ξεχωριστή Ενότητα: Recommendation(s).
Η Διοίκηση και η Επιτροπή Ελέγχου ενδιαφέρονται για τις βασικές αιτίες, τους συνολικούς κινδύνους και το κατά πόσον αντιμετωπίζεται το ζήτημα.
Μπορείτε να δώσετε έμφαση σε αυτά τα τμήματα,
εισάγοντάς τα πρώτα και παραθέτοντας περαιτέρω λεπτομέρειες.
5. Determine severity of the condition: Όταν το
εύρημα δεν είναι τόσο σπουδαίο, τότε πιθανόν να
είναι ασήμαντη η επιδίωξη των βαθυτέρων αιτιών.
Αν πιστεύετε ότι ο ελεγχόμενος μπορεί και είναι
πρόθυμος να επιλύσει το πρόβλημα, ίσως να μην
χρειάζεται να αναφέρετε την αιτία. Ωστόσο, μία
επαναλαμβανόμενη κατάσταση που έχει εντοπιστεί και σε προηγούμενους Ελέγχους αποτελεί
κόκκινη σημαία, της οποίας η πρωταρχική αιτία
πρέπει να διερευνηθεί. Τα σοβαρά ευρήματα συχνά δείχνουν συστημικά ζητήματα που πρέπει να
αντιμετωπίσει η εταιρεία.
6. Locate lost root causes: Πολλές φορές, λανθασμένα βέβαια, το εύρημα Ελέγχου δεν περιγράφεται σε ξεχωριστή ενότητα, αλλά εντοπίζεται κρυμμένο στην παράγραφο των recommendations. Η
παράγραφος των recommendations θα πρέπει να
προτείνει λύσεις για ευρήματα που έχουν ήδη διαπιστωθεί.
7. Set expectations with the audit client: Πολλές φορές ο Εσωτερικός Ελεγκτής περιστρέφεται
γύρω από το θέμα, για να αποφύγει μια πιθανή
διένεξη με τον ελεγχόμενο. Ωστόσο, εάν διαθέτετε
αποδεικτικά στοιχεία και επαρκή συμπεράσματα,
γνωστοποιείστε τα στον ελεγχόμενο και προσκαλέστε τον σε μια εποικοδομητική συζήτηση να
συμμετάσχει με θέμα τον προσδιορισμό της αιτίας
και την ανάπτυξη πιθανών λύσεων. Ο καθορισμός
προσδοκιών συμβάλλει ουσιαστικά, ούτως ώστε ο
ελεγχόμενος να αποδεχθεί την πραγματική αιτία
και αναφορά ενός ευρήματος.
Πηγή
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Η “Root Cause Analysis” (RCA) μπορεί να ακούγεται εξαιρετική σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά η
εφαρμογή της μπορεί να παρομοιαστεί με ένα
“κρεμμύδι”. Όσο πιο πολύ “ξεφλουδίζει” κάποιος,
τόσες περισσότερες αιτίες μπορεί να βρει.

- 2η Πρόταση: Background or criteria,
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Audit committee Hub

Μάκης Σολομών

Κάνουν οι Επιτροπές Ελέγχου αρκετά για την πρόληψη
των κυβερνοεπιθέσεων;
Ο Alex Sanderson, CA, επικεφαλής των ελεγκτικών
υπηρεσιών της KPMG στη Σκωτία, μοιράζεται τις σκέψεις του σχετικά με τις διαδικασίες και τις δικλείδες
ασφαλείας πίσω από την κυβερνοασφάλεια.
Παρά την αυξημένη εστίαση στα ζητήματα ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο ως κρίσιμη επιχειρηματική προτεραιότητα, πολλά μέλη Επιτροπών Ελέγχου ανησυχούν ότι δεν δίνεται επαρκής προσοχή στη βελτίωση
της εποπτείας του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με
τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο.
Αυτό ήταν το θέμα πολλών συζητήσεων στην τελευταία συνεδρίαση του Ινστιτούτου Επιτροπών Ελέγχου
που πραγματοποιήθηκε στο Εδιμβούργο στα τέλη
του 2015. Περίπου το ένα τρίτο των ερωτηθέντων πίστευαν ότι το Διοικητικό Συμβούλιό τους θα έπρεπε
να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στον κυβερνοκίνδυνο, ενώ περίπου το ένα τέταρτο δήλωσε ότι η μεγαλύτερη χρήση τρίτων εξειδικευμένων συμβούλων στον
τομέα αυτό θα ήταν επωφελής σε επίπεδο Διοικητικού
Συμβουλίου.
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Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν πολλά από
τα ευρήματα μιας παγκόσμιας έρευνας που πραγματοποιήσαμε σε μέλη Επιτροπών Ελέγχου, 1.000 ανώτερα στελέχη σε 28 χώρες, τα οποία διαπίστωσαν ότι
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις
όσον αφορά την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ζητημάτων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Τελικά, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μπορεί να
απαιτεί μεγαλύτερη εξειδίκευση, περισσότερη προσοχή από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και ενδεχομένως
μια νέα επιτροπή.
Αρκετές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς στον κυβερνοχώρο τους τελευταίους μήνες δείχνουν σαφώς ότι
το θέμα δεν μπορεί πλέον να αποστέλλεται σε τμήματα πληροφορικής, καθώς έχει ευρείες συνέπειες για
ολόκληρη την επιχείρηση.
Τα Διοικητικά Συμβούλια αναγνωρίζουν σταδιακά την
ανάγκη να ενσωματωθεί αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο
της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων και της επιχειρηματικής κουλτούρας μιας εταιρείας.
Είναι επίσης σημαντικό να εξεταστούν οι τρόποι με
τους οποίους οι βασικοί στρατηγικοί και λειτουργικοί
κίνδυνοι κοινοποιούνται σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο
υπό το πρίσμα της ανάγκης για μια προσεκτική προσέγγιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Όταν μιλήσαμε με μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο

Εδιμβούργο, η πλειονότητα ισχυρίστηκε ότι είναι ικανοποιημένη με την επικοινωνία και τον συντονισμό
των πληροφοριών γύρω από τους βασικούς στρατηγικούς και λειτουργικούς κινδύνους. Ωστόσο, στην
παγκόσμια έρευνα, μόνο οι μισοί από τους ερωτηθέντες συμφώνησαν.
Παρόλο που σημειώνουμε κάποια πρόοδο, εξακολουθεί να υπάρχει ένας μακρύς δρόμος ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ζητήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
τυγχάνουν της δέουσας προσοχής σε επίπεδο Διοίκησης και Διοικητικού Συμβουλίου.
Είναι σημαντικό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
να θέτουν τις σωστές ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να εξακριβώνουν εάν η Διοίκηση διαθέτει ισχυρές διαδικασίες και
δικλείδες ασφαλείας.
Μερικά από τα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας
μας διαπίστωσαν επίσης ότι, ενώ πολλά Διοικητικά
Συμβούλια εμβαθύνουν τη συμμετοχή τους στη στρατηγική και την εποπτεία του περιβάλλοντος κινδύνου,
πρέπει να γίνουν πολλά βήματα όσον αφορά τη σύνδεση στρατηγικής και κινδύνου.
Το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων πρότεινε την αποτελεσματικότερη προώθηση και αξιολόγηση της κουλτούρας κινδύνου της εταιρείας και τη στενότερη σχέση
μεταξύ της στρατηγικής και του κινδύνου που πρέπει
να καθοριστούν για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται καλύτερα με τον κίνδυνο. Ωστόσο, λιγότερο από
το ένα τρίτο δήλωσε ότι η ροή των πληροφοριών που
σχετίζονται με τον κίνδυνο στο Διοικητικό Συμβούλιο
έχει βελτιωθεί στην πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια.
Ωστόσο, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα από τα ευρήματά μας. Όταν προσπαθούν να αντιμετωπίσουν
την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος
των επιχειρήσεων και του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων γύρω από την ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι είχαν συζητήσει ή έλαβαν μέτρα
για την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου και την
πρόσληψη διευθυντικών στελεχών με συγκεκριμένη
εμπειρία.
https://www.icas.com/ca-today-news/auditcommittee-is-enough-being-done-to-prevent-cyberrisks
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The sky’s the limit
Management must harness the power of the internal audit
function and show support as it seeks a higher-level role, say
Biraj Pradhan FCCA and Pradeep Karmacharya FCCA

Reproduced from the July/August 2017 edition of Accounting and Business, ACCA’s
member magazine www.accaglobal.com/ab

ance with rules.
Good internal auditors are explorers, analysts, problem-solvers, reporters and trusted advisers. They
bring integrity and a variety of skills and expertise to
the organisation. They come from diverse areas such
as finance, operations, IT and engineering. Today’s
internal audit professionals are revered for their critical thinking and communication skills, as well as their
general IT and industry-speciἀc business knowledge.
Project finesse
There are key times when their expertise, knowledge
of controls and broad perspective over the organisation make internal auditors ideal for consulting on a
project to ensure that risks are considered and controls are built into a process at the front end – for
example, in mergers and acquisitions, or new technology implementation.Risks are everywhere – from
natural disasters, loss of key suppliers, reputation
damage, inefficient operations and fraud, to lawsuits,
policy violations and theft. It’s the internal auditor’s
job to assess the significance of the organisation’s
many risks and the effectiveness of risk management
efforts, communicate these to management and the
board, and develop recommendations.
A bigger role
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In July, more than 2,500 internal auditors from around
the world will converge on Sydney, Australia, for the
Institute of Internal Auditors’ international conference,
which this year takes the theme ‘L.I.V.E. the Global
Experience: Leadership. Innovation. Value. Effectiveness’ – a title that provides a neat summary of how a
good internal audit (IA) department pays dividends.
As the complexities of business grow, so the depth
and scope of internal auditors’ knowledge of their organisations – from management level to day-to-day
operations – becomes an increasingly valuable resource, providing the opportunity for the function to
expand beyond compliance and financial reporting responsibilities to the implementation of enterprise risk
assessments and a broader focus on business and
operational risk. Internal auditors can save organisations substantial amounts of money and protect their
reputation in the marketplace by identifying operating inefficiencies, waste, employee theft, fraud, and
cases of non-compliance with laws or regulations.
They can keep an eye on the corporate climate and
perform a variety of activities such as assessing risks,
analysing opportunities, suggesting improvements,
promoting ethics, ensuring accuracy of records and
financial statements, educating senior management
and the board on critical issues, investigating fraud,
detecting wasteful spending, raising red flags, recommending stronger controls, and monitoring compli-
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Taking on the broader role outlined above is not without its challenges. As management teams reach out
to do more, so they need to appreciate some of the
challenges the IA function is facing. Technological advances have the potential to free up internal auditors
for these more valuable, higher-level tasks, and there
are four things management should be encouraging
the IA team to do to ensure they are best placed to
fulfil the bigger role expected of them.
1. Add value. Internal audit must be able to show that
it can add value in order to prove its relevance. The
expectations of stakeholders are high; boards of directors, audit committee members, regulators and
investors are all watching to see how internal audit
responds to its growing strategic role, particularly in
the area of identifying risk. At the top of the list is the
ability to provide greater insights on risk and to help
the company to adapt to handle its ever-changing
nature. Internal audit needs to be better equipped
to provide assurance over regulatory compliance,
third-party relationships, cybersecurity, emerging
markets and IT governance.
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2. Develop a workforce strategy. In order to meet the
growing expectations of stakeholders, internal audit needs highly qualified staff with the right skills
and qualities. These include business knowledge,
analytical abilities, ability to communicate with
various parties, integrity, courage, conflict management skills and many more. But there is a shortage
of qualified candidates with the unique set of skills
required to be successful in the modern internal
audit department. As a result, hiring and keeping
the right kind of talent is internal audit’s greatest

ACCA

Internal audit must be able to
show that it can add value to the
company in order to prove its
relevance
challenge. The department should take a workforce strategy approach to ensure that the required
skills are represented across the function.
3. Build trust. Trust and credibility are the foundation
of effective internal audit. It takes a long time to
build trust but it can be damaged in an instant. To
earn trust, internal auditors must be able to offer
more insights and foresight to the business. They
must be transparent and fair, and ready to take part
in more of a two-way communication.
4. Leverage technology. Data analysis is becoming
an increasingly important tool for businesses. The
need to do a better job at leveraging technology,
including using data analytics, is a major challenge
for internal audit.There are undoubtedly challenges
for both auditors and organisations in broadening
the scope of internal audit. However, with the right
investment in skills and technology, there can be
winners on both sides.
Biraj Pradhan FCCA is research manager at
Kathmandu University, Nepal and a member
of ACCA’s International Assembly. Pradeep
Karmacharya FCCA is a former banker and
management consultant and a member of the
ACCA Nepal Advisory Committee
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News from IIA

Στις 6-9 Μαΐου 2018 πραγματοποιείται
το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Εσωτερικού
Ελέγχου, στο Ντουμπάι. Περισσότερες
πληροφορίες

Developed in response to a high demand for timely thought leadership that is powerful, timely, relevant, topical and responsive
to global geopolitical and economic influences, The IIA created
Global Perspectives and Insights. This new thought-leadership
series, offers insight and direction on key issues, with perspectives that resonate globally.

NEW! Internal Audit in the Age of Disruption

By focusing on assurance, engaging with subject-matter experts,
investing in training and disruptive technologies, putting new
technologies to work, and providing insight into emerging risks
and opportunities, internal audit may be seen as a key asset in
helping the organization to harness the power of disruption.
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Global Perspectives and Insights
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News from ECIIA
Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας
Ινστιτούτων Εσωτ. Ελέγχου – ECIIA Αnnual
Conference 2018 στη Μαδρίτη
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ECIIA Board meeting in Paris.
Αναμνηστική φωτογραφία.

Το Ινστιτούτο μας συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις με εξωστρέφεια.
Στη συνάντηση του CEOs των Ευρωπαϊκών
Ινστιτούτων στο Amsterdam.
Μας φιλοξένησε το ΙΙΑ Nederlands. Συζήτηθηκαν θέματα συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων, projects και καλές πρακτικές που
μπορούν να εφαρμοστούν για την προσφορά
ποιοτικών παροχών προς τα μέλη μας, και οι
σχέσεις με τα Πανεπιστήμια.
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GLOBAL COUNCIL 2018

Με την Πρόεδρο του ΙΙΑ Κύπρου
κα Σωτηρούλα Σαββίδου
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Η κα Βίκυ Πολίτου, ΓΓ του Ινστιτούτου, μας
εκπροσώπησε στο Global Council 2018 που
διεξήχθη τον Φεβρουάριο στον Παναμά. Στο
Διεθνές Συμβούλιο συμμετείχαν περίπου 160
εκπρόσωποι τοπικών Ινστιτούτων.
Ο θεσμός του Global Council αποσκοπεί στην
ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας και πρακτικών από επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, με
βασικό στόχο τη συλλογή στοιχείων:
- για την διαμόρφωση στρατηγικής σε θέματα
που αφορούν στο επάγγελμα του Εσωτερικού
Ελεγκτή, καθώς και
- για τη διαρκή αναβάθμιση των προϊόντων και
υπηρεσιών που παρέχονται από τα Ινστιτούτα
σε παγκόσμιο επίπεδο, για την βέλτιστη υποστήριξη των Εσωτερικών Ελεγκτών.
Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των εργασιών του Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψη για
τη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων, που
υποβάλλονται προς έγκριση στις αρμόδιες Επιτροπές και το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς
οργανισμού (IIA Global) .
Φέτος η θεματολογία των συζητήσεων περιελάμβανε τρεις βασικές ενότητες:
Στρατηγικός Σχεδιασμός, Συμμόρφωση με τα
Πρότυπα, Στρατηγική για θέματα Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα του ΙΙΑ Global.

Ολομέλεια Global Council 2018

Λοιπές Δράσεις
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News from ECIIA
1.
Συμμετείχαμε στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Οικονομικού Σώματος Στρατού Ξηράς, που διενεργήθηκε την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου
2018, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Θέμα του Συνεδρίου: «Χρηματοοικονομική Διοίκηση στο Σύγχρονο Δημοσιονομικό Περιβάλλον:
Προσεγγίσεις – Προκλήσεις – Προοπτικές στο Στρατό Ξηράς».
Αναπτύχθηκαν αντικείμενα από
Αξιωματικούς του Οικονομικού Σώματος με υψηλή εξειδίκευση, από
Ακαδημαϊκούς και από στελέχη του
ιδιωτικού τομέα, όπως οι αμυντικές
δαπάνες, οι ελεγκτικές διαδικασίες,
οι ηλεκτρονικές προμήθειες, η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, καθώς και ειδικότερα
θέματα της χρηματοοικονομικής διοίκησης στο χώρο
του Στρατού.
Το Συνέδριο παρακολούθησε η Διευθύντρια του Ινστιτούτου κ. Κόκκα και ο κ. Βαρβατσουλάκης
http://armyold.army.gr/default.
php?pname=Article&art_id=94631&cat_id=14&la=1

Ο Διευθυντής Οικονομικού Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Αζναουρίδης, ο κ.
Διευθυντής Οικονομικής Επιθεώρησης
Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Μάννος, ο Συνταγματάρχης Οικονομικού κ. Γεώργιος
Ράτσικας.

Παράσταση - Συμβολισμός
Σύμπλεγμα ξίφους, πένας (φτερού), χιαστί και μέλισσας στο
κέντρο περιβαλλόμενα από κλάδους δάφνης.
Το ξίφος συμβολίζει το μαχητικό
πνεύμα και τη στρατιωτική παιδεία.
Η πένα συμβολίζει, την επιστημονική αποστολή του Σώματος
(Δημοσιολογιστική, Χρηματοοικονομική, Ελεγκτική, Εποπτική,
Κοστολογική και Συμβουλευτική).
Η μέλισσα και οι κλάδοι δάφνης,
Απόδοση τιμητικής πλακέτας με το έμβλημα του Οικονομικού
Σώματος από το Διευθυντή Οικονομικού Υποστράτηγο κ. Ιωάννη το οπλόσημο του Οικονομικού
Αζναουρίδη , στην Πρόεδρο του Ινστιτούτου, κ. Βέρρα Μαρμαλί- Σώματος, συμβολίζουν την ορθολογιστική διαχείριση.
δου, για την ομιλία της με θέμα “Three lines of defense model”.
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Το έμβλημα του Οικονομικού
Σώματος αποτελείται από μια
παράσταση και ένα ρητό.
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2.
Συμμετείχαμε στο Συνέδριο που διοργάνωσε η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσια Διοίκησης, κ.
Μαρία Παπασπύρου, τον Ιανουάριο του 2018, στο Εφετείο Αθηνών. Θέμα του Συνεδρίου « Εισαγγελικές παραγγελίες και Ελεγκτικά Σώματα. Ο Δημόσιος έλεγχος και ο ρόλος του Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης στην καταπολέμηση της διαφθοράς», με σκοπό την έναρξη ενός ανοικτού επιστημονικού
διαλόγου για τα θέματα που απασχολούν τις Υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στη μάχη
κατά της διαφθοράς.
Το Συνέδριο παρακολούθησαν μέλη του Ινστιτούτου από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η Διευθύντρια του Ινστιτούτου και ο Αντιπρόεδρος.

Συζήτηση για θέματα Ελέγχου με το Διευθυντή Οικονομικού Υποστράτηγο
κ. Ιωάννη Αζναουρίδη ,
το Διευθυντή Οικονομικής
Επιθεώρησης, Ταξίαρχο κ.
Ιωάννη Μάννο, και άλλα
στελέχη της Διεύθυνσης.
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3. Συμμετοχή της Προέδρου σε panel με θέμα «Σχέση Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου Ιδιωτικού
Τομέα και Δημοσίου Ελέγχου».
Συμμετέχοντες:
• Συντονιστής ο Κων/νος
Μενουδάκος, Πρόεδρος Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
• Άννα Ζαβού-Χριστοφόρου,
Έφορος Εσωτερικού
Ελέγχου της Κυπριακής
Δημοκρατίας, «Το διεθνές
πρότυπο για τις τρεις γραμμές άμυνας – η εφαρμογή
του στην Κύπρο. Διεθνείς
περιπτώσεις διαφθοράς και
απάτης, όπου φαίνεται η σημασία της έλλειψης εσωτερικού ελέγχου»
• Γεώργιος Ραουνάς,
Partner KPMG, «Ομοιότητες
και Διαφορές στις διαδικασίες εσωτερικού Ελέγχου μεταξύ των Ιδιωτικών Εταιρειών και των Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα»
• Γεράσιμος Στανίτσας, Ανώτερος Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια,
«Πώς ο Εσωτερικός Έλεγχος μιας ιδιωτικής εταιρείας προασπίζεται το δημόσιο συμφέρον»
• Soledad Llamas Tutor, Internal Audit Manager at Canal de Isabel II, Chair of ECIIA-EUROSAI
working group, «Risk Management in the Public Sector»
• Βέρρα Μαρμαλίδου, Πρόεδρος Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας, «Institute of Internal
Auditors (IIA) και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου μας ενώνουν».

Λοιπές Δράσεις
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4. Επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο ΕΤΕ
Την Τετάρτη 28/2/2018 στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου πραγματοποιήθηκε από μέλη μας επίσκεψη στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. Το Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ δημιουργήθηκε για τη διάσωση και προβολή του ιστορικής σημασίας αρχειακού
υλικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για το οποίο η Τράπεζα
επέδειξε ιδιαίτερη φροντίδα ήδη από την ίδρυσή της. Έτσι σήμερα
διαθέτει ένα πλήρες ιστορικό αρχείο τα χρονικά όρια του οποίου ταυτίζονται σχεδόν με την ύπαρξη του νεοελληνικού κράτους. Στα αρχεία
της ΕΤΕ, που καλύπτουν την περίοδο από το 1841 μέχρι το 1966,
έχει αποτυπωθεί το σύνολο της οικονομικής ιστορίας του νεότερου
ελληνικού κράτους αλλά και σημαντικές πτυχές της πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής μας ιστορίας. Η ξενάγηση, η οποία ήταν πολύ
ενδιαφέρουσα και διήρκεσε περίπου 2 ώρες, πραγματοποιήθηκε από
τον επικεφαλής του Ιστορικού Αρχείου κ. Γ. Νοταρά. Ο τελευταίος μας ενημέρωσε για όλα τα σημαντικά εκθέματα της Έκθεσης και απάντησε στα ερωτήματα των μελών του Ινστιτούτου.

1. Μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματική βραδιά με θέμα
«Θα παραβλέψετε και το 2018 τους πιο σημαντικούς κινδύνους τους Οργανισμού σας;» διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο μας. Χορηγός φιλοξενίας
το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ο κ. Γιώργος Πελεκανάκης ανέλυσε 3 κινδύνους:
absenteeism, burn out, inappropriate leadership!!!

2. Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε Θεματική Βραδιά με θέμα «Auditing
the Internal Auditor- Μιλάμε πραγματικά την
ίδια γλώσσα;». Εισηγητής ήταν ο Κωνσταντίνος Κορμέντζας, ο οποίος μας εξήγησε πώς
μπορείς να κερδίσεις το μυαλό, την εμπιστοσύνη, και τη συνεργασία των άλλων, ώστε να
αναδείξεις πραγματικά, όχι μόνο το έργο σου
ως Εσωτερικός Ελεγκτής, αλλά και ως άτομο/
προσωπικότητα. Η Επικοινωνία δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ξένη γλώσσα. Έχει τη
γραμματική της, το συντακτικό της και αρκούν
5 αρχές για να ξεκινήσει κανείς να χρησιμοποιεί
αυτή τη γλώσσα άμεσα και αποτελεσματικά.
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Θεματικές Βραδιές
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Κοπή πίτας 2018
Η κοπή της Πίτας μας για το 2018, παρουσία της Γενικής Επιθεωρήτριας κ. Μαρίας Παπασπύρου,
του εκπροσώπου της Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς κ. Στέλιου Φαζάκη, του
εκπροσώπου του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κ. Γιάννη Σελίμη, του εκπροσώπου του OOΣΑ στην Ελλάδα κ. Άγγελου Μπίνη, της Αντιδημάρχου της Αθήνας κ. Πηνελόπης
Γκούμα. Ήταν μια υπέροχη βραδιά.
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Παράλληλα δόθηκαν τα πτυχία από το Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης στον Εσωτερικό Έλεγχο σε όλους τους επιτυχόντες και βραβεύτηκαν όλοι όσοι πήραν πιστοποίηση το έτος
2017. Στους συναδέλφους που συμμετείχαν στο Μακροχρόνιο Πρόγραμμα τονίστηκε η χρησιμότητα να συνεχίσουν και με την πιστοποίηση CIA.»
1

ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

2

ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3

ΕΠΙΚΑΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

4

ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

5

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

6

ΚΡΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

7

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ

8

ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΝΝΑ

9

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

10

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

11

ΠΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12

ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

13

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

14

ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

15

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Πιστοποιήσεις ΙIA

17

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 συνεισφέρουν 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 προϋποθέσεις 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 εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού.
• Για να αποκτήσετε την πιστοποίηση θα πρέπει να έχετε προϋπηρεσία 2 χρόνια στον ΕσωτεΤι είναι
το CIA quality assurance.
ρικό Έλεγχο ή στον εξωτερικό Έλεγχο, internal control,
compliance,
Η ανώτατη
διεθνής αποδεκτή
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις
(περιεχόμενο,
τρόπος διεξαγωγής, εγγραπιστοποίηση
CIA Review Crash Course
φής για συμμετοχή κλπ) μπορείτε να επικοινωνείτε με επαγγελματική
την
Γραμματεία
του
Ε.Ι.Ε.Ε. (210-82.59.504).
για τους Εσωτερικούς

Eκπαιδευτικό Πρό

προετοιµασίας υποψηφ

Η αξία της πιστοποίησης
CIA αποδεικνύει ότι είναι
αναγνωρίσιμο και βασικό
προσόν τόσο στη διεθνή
όσο και στην ελληνική
αγορά, από τις δημόσιες
και ιδιωτικές επιχειρήσεις
για την κάλυψη θέσεων.

Προετοιμασία
για τις εξετάσεις CIA
Σας ενημερώνουμε για τα Σεμινάρια που θα
πραγματοποιηθούν μέσα στο Μάιο 2018,
για την προετοιμασία των υποψηφίων στις
εξετάσεις CIA. Πιο συγκεκριμμένα για το
Part 2 – Δευτέρα 21 & Τρίτη 22 Μαΐου
2018, Part 3 – Tετάρτη 23, Πέμπτη 24 και
Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.
Επίσης μην ξεχνάτε το μοναδικό CIA
Learning Kit που σας επιτρέπει να προετοιμάζεστε στο χρόνο που είναι κατάλληλος
για εσάς για τις εξετάσεις του CIA.

8-12 Φεβ. 2016

17:00-20:15
CPE’s:
CIA18Learning

Σκοπός σεµιναρίου

Μέσω του σεμιναρίου αυτού, οι συμμετέχοντ
μπορέσουν να αποκτήσουν μια πλήρη αντίλη
εννοιών και γνώσεις αναφορικά με την σύγχρ
εσωτερικού ελέγχου. Ταυτόχρονα θα προετο
θα λάβουν τις κατευθύνσεις για τις εξετάσει
μεθοδολογία που απαιτεί τον ελάχιστο χρόνο
και για τα τρία parts.

Σε ποιους απευθύνεται

• Υποψηφίους για το CΙA οι οποίοι καλύπτο
προϋποθέσεις για την απόκτηση της πιστ

• Εσωτερικούς Ελεγκτές που έχουν πραγμ
την εισαγωγή στο CΙA, καθώς και σε εκε
γνωρίζουν το αντικείμενο αυτό σε βάθος

• Λογιστές που θέλουν να ασχοληθούν με τ
Εσωτερικό ‘Ελεγχο.

• Eπαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ασ
τον Εσωτερικό ‘Ελεγχο και τους συναφεί
Διαχείριση Κινδύνων, Συμμόρφωση, κλπ

Εισηγητής

Joseph Kassapis, CIA, CRMA, CPA,
Kit ΟCFA
(3κοςparts)
είναι ο πιο αποδοτικός εισηγητής εξε
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Περισσότερες πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις IAA
στα παρακάτω links:

Ελεγκτές, Εξωτερικούς
Ελεγκτές, Compliance
Officers, Risk Officers,
Internal Controllers κλπ.
είναι η πιστοποίηση του
Certified Internal Auditor
(CIA). Χορηγείται από
το Διεθνές Ινστιτούτο
Εσωτερικών Ελεγκτών
(The Institute of Internal
Auditors – I.I.A.)
που εδρεύει στις ΗΠΑ.

με χιλιάδες διδακτικές ώρες. Σε παγκόσμι

Κόστος
σεμιναρίου
Προετοιμαστείτε
για τις εξετάσεις
τουεπαγγελματικές
CIA
ειδικός στις
εξετάσεις/πισ
€ 480, € 450
(Μέλη του ΕΙΕΕ)
(Certified
Internal Auditor)
ΜCQ των ΗΠΑ, έχοντας διδάξει για όλες α
Ειδική έκπτωση σε ανέργους,
συστηματικά, δίνοντας έμφαση στην τεχνικ
στο χρόνο που εσείς μπορείτε.
φοιτητές και μαζικές συμμετοχές.
τις βασικές αρχές.
Μέσω
του
CIA
Learning
Kit
οι
χρήστες
θαεπίσης
μπορέσουν
να εκτενώς IFRS και έχε
ΟΑΕΔ Το σεμινάριο μπορεί
Έχει
διδάξει
αποκτήσουν
αντίληψη των
βασικών
να επιδοτηθείμια
απόπλήρη
τον ΟΑΕΔ
εμπειρία
σε εννοιών
θέματα ελέγχου απάτης
(Πρόγραμμα
ΛΑΕΚ). Προθεσμία
και διαπραγματεύσεων.
και
γνώσεις αναφορικά
με την σύγχρονη
εφαρμογή εσωυποβολής έως 1/2/2016.

τερικού ελέγχου. Ταυτόχρονα θα προετοιμαστούν και θα
λάβουν τις κατευθύνσεις για τις εξετάσεις CIA, με μία
To Ελληνικό Ινστιτούτο
Εσωτερικών
Ελεγκτών
μέλος του
μεθοδολογία
που απαιτεί
τον ελάχιστο
χρόνοείναι
και συνδεδεμένο
προΔιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτ. Ελεγκτών (IIA), το μεγαλύτερο επαγγελματικό φορέα
σπάθεια,
καιΕλεγκτών,
για τα τρία
parts.
Εσωτερικών
στον
κόσμο με 180.000 μέλη και παρουσία από το 1941.

Εγγραφές-Πληροφορίες: EIEE (Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών
3ης Σεπτεμβρίου 101, Αθήνα 10434, Τ. 210 8259 504, Ε: info@hiia.gr,
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Save the Date
Την Πέμπτη 26 Aπριλίου 2018, το ΙΕΕΕ διοργανώνει την 4η Ημερίδα Θεσσαλονίκης, με
θέμα: «Πρακτικά θέματα Εσωτερικού Ελέγχου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα» στην
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης».
Eνδεικτικά θέματα που θα καλυφθούν:
•
•
•
•
•

Οι Επιτροπές Ελέγχου και οι απαιτήσεις του Ν.4449/17
Η ευκινησία που πρέπει να δείχνουν οι σημερινοί Εσωτ. Ελεγκτές
Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου – Οδηγοί Εφαρμογής
GDPR: Eμπειρίες και διδάγματα από την προετοιμασία εφαρμογής
Lobbying: Απειλή ή ευκαιρία

Τhe era of Digital Disruption & Digitalization: Opportunities,
Risks & Control Challenges.
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‘Eνα διαφορετικό Σεμινάριο με θέμα την τεχνολογία, σε συνεργασία με το ISACA Αthens Chapter,
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 το απόγευμα 5:30μμ-9:00μμ.

To Eτήσιο Συνέδριο του ΙΕΕΕ θα πραγματοποιηθεί φέτος
Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Εκπαίδευση 2018
Μακροχρόνιο

ΩΡΕΣ CPE's

1α.

Oλοκληρωμένο πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης
στον Εσωτερικό 'Ελεγχο 2018 Μακροχρόνιο Σεμινάριο Εσωτ. Ελέγχου

68

59

1β.

Τεχνικές δειγματοληπτικού ελέγχου

8

7

1γ.

8

7

1δ.

ΙΤ Αudit
Αξιολόγηση Κινδύνων και κατάρτιση
ετησίου προγράμματος ελέγχου

8

7

1ε.

Απάτη, αξιολόγηση κινδύνων και έλεγχος

8

7

8

7

1στ. Αποτελεσματικές Συνεντεύξεις

Απρίλιος
νέο 2

3

ΩΡΕΣ CPE's

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΦΕΒ 26, 28
Ιωάννης
5, 7, 10,
Βαρβατσουλάκης, ΜΑΡ
12, 14, 19,
Σολομών Σολομών, 21
ΑΠΡ 16,
Παντελής
18, 23, 25
Παπαστάθης
ΜΑΙ 2, 7
Γιώργος
31 ΜΑΡ
Πελεκανάκης
Νίκος Φράγκος
26, 28 ΜΑΡ
Οδυσσέας
23 ΜΑΡ
Ζαχαράκης
Οδυσσέας
2 & 3 ΑΠΡ
Ζαχαράκης
Χρήστος Νομικός 11 & 12 ΑΠΡ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

απόγ.

πρωί
απόγ.
πρωί
απόγ.
απόγ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Root Cause Analysis for auditors

8

7

John Chesshire

16 ΑΠΡ

πρωί

Reports with Impact

8

7

Sara I. James

17 ΑΠΡ

πρωί

Μάιος

ΩΡΕΣ CPE's

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

8

7

Ευαγγελία Παππά

8-9 ΜΑΙ

απόγ.

νέο 5

Ο κώδικας δεοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών:
από τη θεωρία στην πράξη
Creating a State of the Art Audit Universe
and Risk Assessment

8

7

11 ΜΑΙ

πρωί

νέο 6

Finance & IFRS Accounting for Internal Auditors

8

7

Μάρκος
Δασκαλάκης
Μάρκος
Δασκαλάκης

14 ΜΑΙ

πρωί

νέο 7
νέο 8

Intelligent Cost Reduction: The role of Internal Audit

16

14

Ανδρέας Κουτούπης 16 & 17 ΜΑΙ πρωί

Ελεγκτικά Πρότυπα - IPPF

8

7

Βασίλης Μονογυιός

21 & 22 ΜΑΙ απόγ.

9α

CIA -Part II

16

14

Joseph Kassapis

21 & 22 ΜΑΙ πρωί

9β

CIA -Part III

24

21

Joseph Kassapis

23, 24 & 25
ΜΑΙ

νέο 4

Ιούνιος
10

Certified Financial Services Auditor (CFSA) Training

ΩΡΕΣ CPE's
16

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

πρωί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

14

Ανδρέας Κουτούπης

4 & 5 ΙΟΥΝ

πρωί

8 ΙΟΥΝ

πρωί

νέο 11 Creative Thinking Techniques

8

7

Aγγελίνα
ΜιχαηλίδουΒασιλακοπούλου

νέο 12 Anti fragility theory

8

7

Silvio De Girolamo

15 ΙΟΥΝ

πρωί

8

7

Ελένη Σταθάτου

19 ΙΟΥΝ

πρωι

8

7

Λάμπρος Κληρονόμος

26 ΙΟΥΝ

πρωί

στο Διεθνές Εμπόριο για Εσωτ. Ελεγκτές νέο 13 Εισαγωγή
Risk & Fraud in International Trade
νέο 14 Ελεγχος Ανθρώπινου Δυναμικού

Ιούλιος
νέο 15 Ηθικές όψεις της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Σεπτέμβριος

ΩΡΕΣ CPE's
8

7

ΩΡΕΣ CPE's

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Γιώργος Ηλιού
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
3 & 4 ΙΟΥΛ

απόγ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

νέο 16 Cyber Security

8

7

σε συνεργασία
με το ISACA

17 ΣΕΠ

πρωι

cases Risk & Fraud in Internationa trade - Part 2
νέο 17 Advanced
(documentary credits, demand guarantees etc.)

8

7

Ελένη Σταθάτου

25 ΣΕΠ

πρωί

Οκτώβριος
κερδίζω! Χάνεις, χάνω!
νέο 18 Κερδίζεις,
Οδηγός διαπραγματεύσεων με πειθώ και επιρροή

19

Λογιστικά για Εσωτερικούς Ελεγκτές. Ειδικά θέματα λογιστικής
και χρηματοοικονομικής διοίκησης για ΕΣ-ΕΛ

Νοέμβριος
νέο 20

Το πλαίσιο χειραγώγησης περί κατάχρησης (ΜΑR II)
& τεχνικές χειραγώγησης

νέο 21 Διενέργεια Εσωτερικής Ποιοτικής αξιολόγησης

22

Κανονιστική Συμμόρφωση

Δεκέμβριος
23

Business Continuity Management

πιστοδοτήσεων (δανείων και πιστώσεων)
νέο 24 Ελεγχος
σε καθυστέρηση (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση)

ΩΡΕΣ CPE's

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

16

14

Νάνσυ
Παπαθανασίου

8

7

Ανδρέας Παπαδάκης

9 & 10 ΟΚΤ απόγ.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΩΡΕΣ CPE's

2 & 3 ΟΚΤ

πρωί

8

7

8

7

Στάθης
Πετρόπουλος
Σταυρούλα
Ανδρικοπούλου

8

7

Άρης Δημητριάδης

27 & 28 ΝΟΕ απόγ.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΩΡΕΣ CPE's

19

6 ΝΟΕ

πρωί

21 ΝΟΕ

πρωί

8

7

Σπύρος Αλεξίου

3 & 4 ΔΕΚ

απόγ.

16

14

Μιχαήλ Ε.
Αγγελάκης

5 & 6 ΔΕΚ

πρωί
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Δημήτρης Στάβαρης

20

Γνωρίστε τους συντελεστές έκδοσης
Δ. Στάβαρης (MBA) – Υπεύθυνος
Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας
και μέλος του Δ.Σ. του ΙΕΕΕ, 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 καταστήματα 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 Internal Audit Officer στην
Intralot SA, με 15ετή ελεγκτική προϋπηρεσία,
στους κλάδους της βιομηχανίας, ασφαλιστικής, νοσοκομείου
και τυχερών παιχνιδιών.

Έφη Κόκκα
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Εργάζεται ως Διοικητική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΙΑ
Ελλάδας), με εμπειρία 15 ετών στο χώρο του
Marketing και 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 Supervisor στην
Intralot SA, με 6ετή προϋπηρεσία στον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο.

Μάκης Σολομών
Εργάζεται στην AVIS ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και διαθέτει 20ετή ελεγκτική
προϋπηρεσία τόσο σε εταιρίες συμβούλων
(Deloitte, PWC) όσο και σε άλλες διεθνείς
εταιρίες.

Μαρία Σουρή (CIA)
Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρίας Ελληνικά
Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.,
με μακρόχρονη εμπειρία στον εσωτερικό
έλεγχο και πρότερη στον εξωτερικό σε μία από
τις 5 μεγάλες διεθνείς ελεγκτικές εταιρίες (big five). Μέλος
Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ΙΕΕΕ

