
Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Αγαπητά Μέλη του ΕΙΕΕ, 

Θα ήθελα κατ΄ αρχήν να σας ευχαριστήσω για την αθρόα συμ-
μετοχή σας στη Γενική Συνέλευση τον Απρίλιο του τρέχοντος 
έτους και την ψήφο σας. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ για την 
εμπιστοσύνη που μου έδειξαν μέσω της ψήφου τους και μου ανέθεσαν τα καθή-
κοντα του Προέδρου κατά την πρώτη συνεδρίασή μας.

Το νέο ΔΣ στα πλαίσια του καταστατικού του Ινστιτούτου συζήτησε και ενέκρινε 
το τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων του, που αναλύεται μέσα στο παρόν 
τεύχος. Οι εν λόγω δραστηριότητες βασίζονται σε:

1. Μια κεντρική ιδέα: όταν κάποιος μιλάει για Εσωτερικό Έλεγχο, το σημείο ανα-
φοράς του να είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών,

2. Τέσσερα βασικά ΚPIs (Key performance indicators), στα οποία στηρίζεται η 
αξιολόγηση του Ινστιτούτου από το ΙΙΑ: Πιστοποιήσεις, αριθμός ενεργών μελών, 
εκπαίδευση, χορηγίες.

Τίποτα όμως, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς τη δική σας συμμετοχή και 
συνεισφορά. Σας θέλουμε κοντά μας με νέες ιδέες, προτάσεις, συμμετοχές στις 
Επιτροπές, στις θεματικές βραδιές, στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, στις 
κοινωνικές εκδηλώσεις, στα Συνέδριά μας. Θέλουμε οι τωρινοί εθελοντές να 
είναι οι αυριανοί ηγέτες του ΕΙΕΕ.

Κόντρα στις δυσκολίες της εποχής μας θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί, ώστε το 
ΕΙΕΕ να γίνει ένας φωτεινός πόλος ηθικής, επαγγελματισμού, θετικής επιρροής, 
ανάπτυξης και επικοινωνίας μεταξύ των μελών του. 

Σας ευχαριστώ με όλη την καρδιά μου και να είστε πάντα καλά.

Με εκτίμηση

Βέρρα Μαρμαλίδου
Πρόεδρος ΕΙΕΕ
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Με βάση τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 04/04/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕΕ 
συγκροτήθηκε σε σώμα την 18/04/2016 ως εξής:

Πελεκανάκης Γεώργιος  εξελέγη από τη ΓΣ 
Δαμασιώτης Στέφανος  εξελέγη από τη ΓΣ

Μαρμαλίδου Βέρρα  εξελέγη από το ΔΣ
Πολίτου Βασιλική  εξελέγη από το ΔΣ

 Τριανταφυλλίδης Κων/νος  εξελέγη από το ΔΣ

Καρανικολός Γρηγόρης
Μενεξιάδης Μάριος
Παλαβάτσος Ιωάννης

Επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή  
(Audit Committee) αποτελείται  
από τα εξής μέλη για την  
περίοδο 2016-2019:

Τέλος, η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
(Disciplinary Committee)  
για την περίοδο 2016-2019 είναι η ακόλουθη:

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών – νέο ΔΣ/Επιτροπές

Πρόεδρος  Μαρμαλίδου Βέρρα
CIA, M.Sc.
Υποδιευθύντρια, Διεύθυνση Εσωτερι-
κού Ελέγχου, Όμιλος Εθνικής Τράπεζας

Αντιπρόεδρος  Βαλαντάσης Παναγιώτης
MSc, CBM, FCCA, CISA,  
Δ/ντής Εσωτερικού Ελέγχου,  
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

Γενικός Γραμματέας  Πολίτου Βασιλική
CIA, CFE, CRMA
Υποδιευθύντρια, Διεύθυνση Εσωτερι-
κού Ελέγχου, Όμιλος Alpha Bank

Ταμίας  Ράπτη Ευαγγελία Υπεύθυνη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγ-
χου στην εταιρεία Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α.

Ειδικός Γραμματέας  Δημητριάδης Αριστόδημος 
M.Sc., CIA, CCSA, CRMA, CRISK, 
ICA, Executive Director, Κανονιστική 
Συμμόρφωση, Διαχείριση Εταιρικών 
Κινδύνων & Ασφάλιση, Όμιλος ΟΤΕ

Έφορος  Στάβαρης Δημήτριος 
MBA, Υποδιευθυντής,  
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου,  
Όμιλος Εθνικής Τράπεζας

Μέλος  Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος 
CIA, CFSA, CCSA, CFE, πιστοποιη-
μένος αξιολογητής Μονάδων Εσωτε-
ρικού Ελέγχου (Quality Assessment 
Valuator)
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Το όραμα του ΕΙΕΕ
Το ΕΙΕΕ να είναι η «φωνή» και το «σημείο αναφοράς» του επαγγέλματος  
του Εσωτερικού Ελέγχου στη χώρα μας:
•  Προωθούμε την υιοθέτηση των διεθνών προτύπων και των βέλτιστων 

πρακτικών του Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
•  Καλλιεργούμε και προωθούμε τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης 
•  Επικεντρωνόμαστε στην προώθηση του επαγγέλματος 
•  Παρέχουμε ξεχωριστές υπηρεσίες στα μέλη μας

Βασικοί Στόχοι 
•  Προώθηση του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή και ανάδειξη του 

θεσμικού ρόλου του Ινστιτούτου μέσω 
•  συνεργασιών με φορείς, Πανεπιστήμια, άλλα Ινστιτούτα, εταιρίες και Μονάδες 

εσωτερικού ελέγχου •ανάληψης ρόλου και κατάθεσης άποψης στις περιπτώσεις 
που αναλαμβάνονται αποφάσεις για το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή 

•  Ενημέρωση και επικοινωνία
•  Παροχή αναβαθμισμένης εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας
•  Συμβολή στην συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των μελών
•  Προώθηση των Πιστοποιήσεων των ΙΙΑ και ειδικότερα της CIA
•  Βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης του  Ινστιτούτου

Σημαντικές Δράσεις και Εκδηλώσεις 
•  Ενέργειες για την Αλλαγή Καταστατικού 
•  Ενίσχυση της βάσης των μελών
•  Ενέργειες για την υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου από 

το Δημόσιο
•  Στοχευμένες Παρεμβάσεις & Προώθηση Θέσεων εντός του καταστατικού 

σκοπού του ΕΙΕΕ και των διεθνών προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου
•  Διεξαγωγή ετήσιων Συνεδρίων στην Αθήνα
•  Διεξαγωγή Ημερίδων στη Θεσσαλονίκη

Εκπαίδευση
•  Συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα
•  Λειτουργία του ΕΙΕΕ ως Κέντρου Δια βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης & 

αναγνώριση του εκπαιδευτικού προγράμματος από το ΙΙΑ ως «CPE Provider» 
•  Εμπλουτισμός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, προώθηση των 

πιστοποιήσεων του ΙΙΑ
•  Προώθηση του «Μακροχρονίου Προγράμματος ΕΕ» του ΕΙΕΕ 
•  Επικαιροποίηση στη μετάφραση των Διεθνών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου 

στην Ελληνική
•   Διενέργεια «Θεματικών βραδιών»



Επικοινωνία/Δημόσιες Σχέσεις
•  Ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας με
-  το ΙΙΑ
-  την Ακαδημαϊκή & Επιχειρηματική Κοινότητα και άλλους συναφείς φορείς
-  τις εποπτικές αρχές ΤτΕ, ΔΕΙΑ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
•  Προσέλκυση χορηγών και φίλων
•  Διενέργεια κοινωνικών εκδηλώσεων / δράσεων εθελοντικού χαρακτήρα
•  Αναβάθμιση / Επικαιροποίηση / Εμπλουτισμός Ιστοσελίδας
•  Παρουσία σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
•  Βελτίωση του Newsletter
•  Δράσεις κάθε Μάιο για «International Internal Audit Awareness Month»

Οργάνωση - Λειτουργία
•  Υιοθέτηση Διπλογραφικού Συστήματος και παραμετροποίηση του Pegasus 

(εντός των οικ. δυνατοτήτων του ΕΙΕΕ)
•  Βελτίωση/διατήρηση του οικονομικού status του ΕΙΕΕ
•  Περαιτέρω αυτοματοποίηση των εργασιών του Ινστιτούτου

Προτεραιότητες για το 2016 
• Ανάθεση έργων και δράσεων σε αρμόδια μέλη του ΔΣ 
• Στελέχωση επιτροπών των πιο κάτω Επιτροπών μετά από πρόσκληση στα 
μέλη μας για την επίτευξη των στόχων του τριετούς προγράμματος & ανάθεση 
εποπτείας στα μέλη του ΔΣ 

• Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων 
• Επιτροπή Εκπαίδευσης & Πιστοποιήσεων 
• Επιτροπή Οργάνωσης, Τεχνολογίας & αλλαγής  Καταστατικού 
• Επιτροπή Προώθησης του Επαγγέλματος  και Προτύπων   
• Διεξαγωγή του ετήσιου συνεδρίου στην Αθήνα και της ετήσιας ημερίδας στη 
Θεσσαλονίκη 

• Εξεύρεση Χορηγών 
• Ενίσχυση των σχέσεων με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα 
• Ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 2016 και προετοιμασία του 
αντίστοιχου για το 2017 

• Ενίσχυση της βάσης των μελών μας 
• Προώθηση της πιστοποίησης CIA 
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Η επόμενη πρόκληση στην καταπολέμηση της δω-
ροδοκίας και διαφθοράς είναι ο έλεγχος των τρίτων 
μερών (δηλ. των παρόχων) με τα οποία, ενδεχομέ-
νως, συνεργάζεται ένας οργανισμός στο πλαίσιο της 
συνήθους λειτουργίας του, π.χ. παροχή υπηρεσιών 
ή/και προμήθεια υλικών αγαθών. Είναι καιρός να 
μετακινηθούμε από την πεπατημένη τακτική καθορι-
σμού ενός πλαισίου συνεργασίας, που θα περιέχει 
τις απαραίτητες συμβατικές δικλείδες ασφαλείας, και 
να κατευθυνθούμε προς τον καθορισμό του πότε και 
πώς να διεξάγουμε τέτοιους ελέγχους.
Περιοριστικός παράγοντας των επιδιωκόμενων 
αυτών ελέγχων είναι οι πόροι (χρηματικοί και μη) 
που διαθέτει ο κάθε οργανισμός. Καλή πρακτική, 
αλλά όχι και τόσο διαδεδομένη, είναι η από κοινού 
συμμετοχή σε τέτοιους ελέγχους των τμημάτων 
κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου 
-ασχολούμενο το κάθε ένα με το αντικείμενό του. Το 
θέμα που προκύπτει είναι το πώς οι επαγγελματίες 
της κανονιστικής συμμόρφωσης θα συνεργασθούν 
με τους συναδέλφους τους στον εσωτερικό έλεγχο 
ώστε να αναπτύξουν μια κοινή στρατηγική ελέγχου 
των τρίτων μερών.
Όταν οι ελεγκτικοί πόροι είναι περιορισμένοι, ο 
έλεγχος των τρίτων μερών γίνεται περισσότερο 
βάσει διαίσθησης, εμπειρίας και πιθανών ενδείξε-
ων, ενώ οι ακολουθούμενες ελεγκτικές διαδικασίες 
είναι περιορισμένες και ο ίδιος ο έλεγχος δύναται να 

διεξαχθεί ακόμα και εξ αποστάσεως. Από την άλλη, 
όταν υπάρχουν πόροι, ο έλεγχος τείνει να είναι 
καλύτερα σχεδιασμένος μιας και το πλάνο ελέγχου 
του οργανισμού, μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης 
κινδύνων, έχει συμπεριλάβει τους σημαντικότερους 
κινδύνους που αντιμετωπίζει -μεταξύ αυτών και των 
σχετιζόμενων με τα τρίτα μέρη.
Για τους επαγγελματίες των τμημάτων κανονιστικής 
συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου παραμένει 
να διευθετηθεί το εάν θα πρέπει ένας οργανισμός 
να ενημερώνει ή όχι, εκ των προτέρων, όλους τους 
συνεργαζόμενους παρόχους του για πιθανό έλεγχο 
κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Η ενέργεια 
αυτή θεωρείται πως εξωραΐζει τα δυνητικά αποτελέ-
σματα του ελέγχου, μιας και τα τρίτα μέρη θα είναι 
υποψιασμένα για κάποιον πιθανό έλεγχο και άρα  
θα φροντίζουν να είναι καλύτερα προετοιμασμένα.
Συνοψίζοντας, θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως  
οι οργανισμοί δεν πρέπει να επαναπαύονται. Απε-
ναντίας, πρέπει να αντιληφθούν το δικαίωμα που 
διαθέτουν στον έλεγχο των τρίτων μερών για τη δι-
αρκή διασφάλιση των συμφερόντων τους. Οι έλεγχοι 
αυτοί μπορεί να αναδείξουν σημαντικά θέματα δια-
φθοράς, τα οποία δε θα πρέπει να αγνοηθούν αλλά 
να αντιμετωπισθούν άμεσα, με τη δέουσα προσοχή 
και παρακολούθηση. Για οτιδήποτε συμβαίνει στο 
περιβάλλον του, ο οργανισμός οφείλει να το γνωρί-
ζει και να ανταποκρίνεται κατάλληλα.

Έλεγχος τρίτων μερών:  
συνεργασία κανονιστικής συμμόρφωσης 
και Εσωτερικού Ελέγχου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CIA
Η πιστοποίηση “Certified Internal Auditor – CIA” είναι η μόνη παγκοσμίως αποδεκτή πιστοποίη-
ση 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 – κλει-
διά” 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 συμ-
μετοχής, 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 Εσωτερικό Έλεγχο 
ή στον εξωτερικό Έλεγχο, internal control, compliance, 
quality assurance.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις 
(περιεχόμενο, τρόπος διεξαγωγής, εγγραφής για συμ-
μετοχή κλπ) μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμμα-
τεία του Ε.Ι.Ε.Ε. (210-82.59.504).
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Ο κος Ιωάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, στο χαιρε-
τισμό που απεύθυνε τόνισε ότι η διαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου η 
οποία αναφέρεται απ’ ευθείας στο Δήμαρχο έχει δύο στόχους 
α) τη διαφάνεια – ότι δηλαδή οι συναλλαγές γίνονται μέσα στα 
όρια της νομιμότητας και 
β) μέσα από τη λειτουργία της διαδικασίας Εσωτερικού Ελέγχου 
εντοπίζονται προβλήματα και ανάγκες ώστε να λειτουργούν σω-
στά οι υπηρεσίες του Δήμου. 
Η διαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου είναι απολύτως απαραίτη-
τη για να κάνει ο Δήμος ένα βήμα παραπάνω αν και όχι πάντα 
αρεστή. Ωστόσο δεν είναι χωροφύλακας αλλά το πιο βοηθητικό 

όργανο για μπορέσει ο Δήμος να πάει μπροστά.

1η Ενότητα: Τάσεις και Εξελίξεις - Η μεγαλύτερη εικόνα
Ο κ. Παναγιώτης Βαλαντάσης, Αντιπρόεδρος ΕΙΕΕ, παρουσίασε τους σταθμούς στην 75χρονη 
ζωή του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ), τις διαφαινόμενες εξελίξεις μέσα από 
την έρευνα CBOK καθώς και τις εξελίξεις και παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ινστι-
τούτων Εσωτερικών Ελεγκτών (ECIIA). 

Κα Γ. Ρανέλλα, κ. Δ. Τσαλικάκης, κ. Β. Μονογυιός

2η Ημερίδα Εσωτερικού Ελέγχου στη Θεσσαλονίκη
19 Μαίου 2016

Ι. Μπουτάρης Δήμαρχος Θες/κης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) στα πλαίσια της προσπάθειας για τη βελτίω-
ση της επαγγελματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης των μελών του και όλων όσων ασχολούνται 
με τον Εσωτερικό Έλεγχο, τη Διαχείριση Κινδύνων, τη Κανονιστική Συμμόρφωση διοργάνωσε τη 
Πέμπτη 19 Μαΐου 2016, για δεύτερη συνεχή χρονιά, επαγγελματική Ημερίδα για τον Εσωτερικό 
Έλεγχο στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του οποίου διοργανώθηκε. Στην Ημερίδα καλύφθηκαν θέματα 
όπως Τάσεις και Εξελίξεις στον Εσωτερικό Έλεγχο, Εσωτερικός Έλεγχος στο Δημόσιο τομέα,  Εφα-
πτόμενοι Κύκλοι με τη Διαχείριση Κινδύνων και την Κανονιστική Συμμόρφωση.
Στην Ημερίδα παρέστησαν η κα Βέρρα Μαρμαλίδου, Πρόεδρος του ΕΙΕΕ, ο κος Παναγιώτης 
Δρούκας, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής (ΙΕΣΠ - ISACA Athens 
Chapter), εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Σώματος Επιθε-
ωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και άλλων δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και φορέων.
Η κα Βέρρα Μαρμαλίδου, Πρόεδρος του ΕΙΕΕ, αφού ευχαρίστησε τους εταιρίες και οργανισμούς 
που ήταν οι χορηγοί και υποστηρικτές της εκδήλωσης, καθώς και τα μέλη του ΕΙΕΕ που προσέφε-
ραν εθελοντική εργασία για την οργάνωση της εκδήλωσης, κ. Π. Βαλαντάση Αντιπρόεδρος και κα 
Ε. Ράπτη, Ταμίας του ΕΙΕΕ αντίστοιχα, παρουσίασε το Τριετές Πρόγραμμα του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου (2016-19). Οι στόχοι του είναι: η προώθηση του επαγγέλματος, των Διεθνών Προ-
τύπων, της Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα και η παροχή ξεχωριστών 
υπηρεσιών στα μέλη του ΕΙΕΕ.
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Ο κ. Βασίλης Μονογιός, Partner, Grant Thornton αναφέρθηκε στις τρεις γραμμές άμυνας 
(Management-Risk/Controlling-Audit) και τα όρια μέσα στη 2η γραμμή άμυνας που μπορεί να κινη-
θεί ο Εσωτερικός Ελεγκτής με αναφορές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια το πρώτο πά-
νελ στάθηκε κυρίως στις σχέσεις της 1ης και 2ης γραμμής άμυνας. Ο κος Δημήτρης Τσαλικάκης, 
Υποδιοικητής στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) και η κα Γεωργία Ρανέλλα, Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκαν στη κατάσταση των Δημοσίων Νοσοκομείων 
αλλά και των ΟΤΑ σε θέματα διακυβέρνησης και οργάνωσης αλλά και επισήμαναν την χρησιμότητα 
των Εσωτερικών Ελεγκτών στη συνολική βελτίωση των υπηρεσιών, τη διαφάνεια και την προστα-
σία των οργανισμών από κινδύνους. 

2η Ενότητα: Εσωτερικός Έλεγχος στο Δημόσιο και όχι μόνο 
Ο κ. Ανδρέας Κουτούπης, Director, Mazars, αφού αναφέρθηκε στα γενικότερα προβλήματα και 
προκλήσεις του επαγγέλματος, αναφέρθηκε στην ανάγκη των Εσωτερικών Ελεγκτών του Δημόσιου 
τομέα να προτεραιοποιήσουν τις δραστηριοτήτες μέσω διαβάθμισης της επικινδυνότητας,  καθό-
τι το αντικείμενό τους είναι πολύ ευρύ. Πολύ ενδιαφέρουσες ήταν οι παρουσιάσεις που έκαναν 
οι κυρίες α) Κατερίνα Ναζίρη, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμημάτος Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου 
Θεσσαλονίκης, β) Κωνσταντία Γκιουλετζή, Οικονομολόγος (Ελεγκτικό Συνέδριο), γ) Αναστασία 
Ξενοκράτη, Προϊσταμένη 4ου Τμήματος ΔΕΕ, ΓΓΔΕ, Υπ. Οικονομικών και δ) Ερμοφίλη Σουλτα-
νίδου, Προϊσταμένη Επιθεωρητής του Περιφερειακού Γραφείου του Σώματος Επιθεωρητών Ελε-
γκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) οι οποίες διενεργούν τους ελέγχους τους με βάση τα Πρότυπα 
Εσωτερικού Ελέγχου του ΙΙΑ ή άλλα διεθνή πρότυπα ελέγχου συναφή με αυτά του ΙΙΑ, με ταυτόση-
μη μεθοδολογία, αλλά προφανώς με διαφορετικό αντικείμενο ή/και οπτική γωνία. Παρέμβαση έκανε 
και η κα Μαρία Κωνσταντινίδου, νέα επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΓΓΔΕ 
του Υπ. Οικονομικών που επεσήμανε ότι οι θεσμοί αυτοί είναι σχετικά καινούργιοι στο Δημόσιο και 
θα επανεξεταστούν σύντομα. Κατόπι ο καθηγητής Λογιστικής και Ελεγκτικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας κος Χρήστος Νεγκάκης, αφού αναφέρθηκε στο πρόβλημα της πολυνομίας που διέπει 
το Δημόσιο, συντόνισε τη συζήτηση που ακολούθησε και τις ερωτήσεις των παρευρισκομένων.

Οι κυρίες Α. Ναζίρη, Α. Ξενοκράτη, Κ. Γκιουλεντζή, Ε. Σουλτανίδου, ο κ. Α. Κουτούπης και η κα Ε. Ράπτη
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Στη 3η ενότητα παρουσιάστηκαν θέματα που άπτονται ή 
γειτνιάζουν στον Εσωτερικό Έλεγχο όπως η Συμμόρφω-
ση, η Διαχείριση Κινδύνων και η Κυβερνο-ασφάλεια. Ο 
κ. Γεώργιος Ραουνάς, συνεταίρος της KPMG, εξήγησε 
στους συνέδρους ότι η Κανονιστική Συμμόρφωση δεν 
είναι απαραίτητα ένα βάρος για τις επιχειρήσεις, αλλά ένα 
σύστημα Διοίκησης που μειώνει τους κινδύνους, βοηθά 
στη διαφάνεια, επιτρέπει μικρότερο δισταγμό και μεγαλύ-
τερη ασφάλεια στις αποφάσεις κλπ. Ο κ Ιωάννης Μιχα-
λόπουλος, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Ποιότητας, 
Υγείας & Ασφάλειας, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης & ΕΠΑ Θεσσα-

λίας, αναφέρθηκε στη Διαχείριση Κινδύνων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και επισήμανε ότι η 
διοίκηση έχει την ευθύνη για κινδύνους, όπως π.χ. οι αλλαγές στο περιθώριο κέρδους, η διαχείριση 
και παρακολούθηση της τεχνολογίας, η ρευστότητα, η κανονιστική συμμόρφωση, τα ατυχήματα, 
κλπ., και ο Εσωτερικός Έλεγχος θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτές τις κρίσιμες περιοχές, βοη-
θώντας και υποστηρίζοντας παράλληλα την επιχείρηση στην καθιέρωση και λειτουργία ενός συ-
στηματικού πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων. Όπως και πέρσι, η Ημερίδα διανθίστηκε από ένα θέμα 
αιχμής τεχνολογίας, εν προκειμένω τα δεδομένα (data). Ο κος Παναγιώτης Δρούκας, Πρόεδρος 
του Ινστιτούτου Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής (ΙΕΣΠ - ISACA Athens Chapter), παρουσί-
ασε τις πηγές δεδομένων, τα είδη δεδομένων και γιατί είναι πολύτιμα, τους κινδύνους και τα οφέλη 
και το θεσμικό πλαίσιο καταλήγοντας ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής διατηρεί 

τον έλεγχο των προσωπικών του στοιχείων και ότι μπορεί 
να τα αποσύρει οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί (right 
to forget). Τέλος ο κ. Άρης Δημητριάδης, Executive 
Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρι-
κών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, μέλος του ΔΣ 
ΕΙΕΕ, αφού έκανε μία ανασκόπηση των αρχών και των 
ικανοτήτων με τις οποίες διεκπεραιώνει ο Εσωτερικός 
Ελεγκτής τις δραστηριότητές του, τόνισε ότι αυτά είναι 
τα εφόδιά του και η επένδυση που έχει κάνει κοιτώντας 
προς το μέλλον είτε αυτό αφορά καριέρα μέσα στη Μονά-
δα Εσωτερικού Ελέγχου είτε σε άλλη επιχειρηματική μο-

νάδα. Τέλος η κα Ευαγγελία Ράπτη, μέλος ΔΣ ΕΙΕΕ, έκανε μία ανασκόπηση του ρόλου του ΕΙΕΕ, 
των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του και των επαγγελματικών πιστοποιήσεων που δίνει πάνω 
στον Εσωτερικό Έλεγχο. Με αυτά έκλεισε η πολύ πετυχημένη 2η Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη.

3η Ενότητα: Εφαπτόμενοι Κύκλοι

Ολομέλεια Συνεδρίου



Εκδηλώσεις 9

ΤΕ
ΥΧ

Ο
Σ 

26
 •

 Μ
Α

ΪΟ
Σ 

20
16

 •
 H

IIA
 N

ew
sl

et
te

r

Όλες οι παρουσιάσεις του συνεδρίου και οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΕ 
με διαβαθμισμένη πρόσβαση – μόλις πάρουμε την έγκριση των εισηγητών. Σύντομα θα αναρτηθεί 
στο youtube και το video που τραβήχτηκε αφού γίνει μία μικρή επεξεργασία.
Σημειώνεται επίσης ότι οι απαντήσεις που λάβαμε στη μίνι έρευνα ικανοποίησης κατέδειξαν ότι, 
όπως και πέρσι, ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 90% (Πάρα Πολύ + Πολύ) δηλώνει συνολικά 
ικανοποιήμενο από την Ημερίδα, βρήκε ενδιαφέρουσα τη θεματολογία και θα σύστηνε μελλοντική 
Ημερίδα του ΕΙΕΕ.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και κατέστη δυνατή χάρη στην 
υποστήριξη των Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ΕΠΕ Θεσσαλίας, Ινστιτούτου 
Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA), της χορηγίας των εταιριών ορκωτών – ελεγκτών / 
συμβούλων επιχειρήσεων Grant Thornton, KPGM, Mazars, και της Χρυσής Χορηγίας του Ομίλου 
Εταιριών ΟΤΕ.

Στιγμιότυπα της ημερίδας

Σην εκδήλωση, η οποία ήταν μία δωρεάν υπηρεσία προς τα μέλη και φίλους από τη Βόρειο Ελλάδα 
που ασχολούνται με θέματα Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφω-
σης παρευρέθηκαν 96 σύνεδροι και ομιλητές, επαγγελματίες και φοιτητές.
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1. Την Τρίτη 19 Απριλίου 2016, στα γραφεία του ΕΙΕΕ οι Δρ.Μάρκος Περράκης και κ. Χρήστος 
Νομικός παρουσίασαν το θέμα με το μακρύ τίτλο «Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης και 
βελτιστοποίηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού- οι ιδιαιτερότητες των Εσωτερι-
κών Ελεγκτών.». 
Η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου είναι μια ευαίσθητη λειτουργία που επιδρά σε όλες τις φά-
σεις της έμμεσα ή άμεσα στην εργασιακή ικανοποίηση των εμπλεκομένων οι οποίοι συμμετέχουν 
με κάθε τρόπο στην διαδικασία ελέγχου. Το θέμα αυτό είναι επίκαιρο ειδικά σε περιόδους «πίεσης» 
και κρίσης. Παρουσιάστηκε το Μοντέλο της «Επιστήμης της Ευτυχίας στην Εργασία», οι παράγο-
ντες που συντελούν σε αυτήν, οι δείκτες μέτρησης επίτευξής της, οι διαφορές της σε σχέση με την 
εργασιακή ικανοποίηση που μέχρι τώρα γνωρίζουμε και το πώς συντελεί στην αυξημένη εργασιακή 
απόδοση. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 41 μέλη και φίλοι του ΕΙΕΕ και ήταν η πρώτη με υπεύ-
θυνο Δημοσίων Σχέσεων το νέο μέλος του ΔΣ και έφορο κ. Δημήτρη Στάβαρη.

2. Την Τρίτη 24 Μαίου 2016, στα γραφεία του ΕΙΕΕ ο κ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, μέλος του ΔΣ 
και πρώην Πρόεδρος του ΕΙΕΕ παρουσίασε το θέμα «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ COSO –ERM 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ». 
Στις μέρες μας πολλές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν μια ολιστική προσέγγιση στην διαχείριση κινδύ-
νων, μέσω εξειδικευμένων πλαισίων διαχείρισης κινδύνων και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, 
όπως το πλαίσιο COSO-ERM. Το πλαίσιο COSO-ERM είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και στους Εσωτερι-
κούς Ελεγκτές καθώς παρέχει ένα υπόδειγμα διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου που οι ίδιοι καλούνται να αξιολογήσουν καθημερινά στις επιχειρήσεις.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν 54 μέλη και φίλοι του ΕΙΕΕ
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Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 πραγματο-
ποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδρίων της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης ημερίδα με θέμα 
«Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου: Παρεμβά-
σεις και Νέες Προοπτικές». 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
και απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς οι κ.κ.  
Δημήτρης Παπαγγελόπουλος Αναπληρωτής 
Υπουργός Δικαιοσύνης, Χριστόφορος Βερναρ-
δάκης Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Τέρενς Κουίκ, 
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και η κα 
Μαρία Παπασπύρου, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.
Στην εκδήλωση αναφέρθηκαν μια σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών  που έχουν ήδη αναληφθεί από 
τη Γενική Γραμματεία προκειμένου να μετατραπούν οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου  σε βασικούς 
πρωταγωνιστές στην αναδόμηση του ελεγκτικού μηχανισμού του κράτους. Όπως υπογράμμισε ο κ. 
Βασιλειάδης, Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στόχος της ημερίδας ήταν 
«να αποτελέσει μία βάση διαλόγου για τον εσωτερικό έλεγχο μέσα από την ανάπτυξη σχεδιασμού, 
ενός νέου πλαισίου αναφοράς, που θα εστιάζει, θα κατευθύνει, θα υποκινεί, θα προκαλεί για την 
καλύτερη απόδοση».
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών εκπροσώπησε ο κ. Γιώργος Πελεκανάκης, Αντιπρόε-
δρος τότε του ΕΙΕΕ. Στους ομιλητές συμμετείχε και ο κ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης. Η ημερίδα 
είχε πάνω από 400 συμμετέχοντες και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

https://ic.globaliia.org/ 
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May Awareness Month for Internal Audit
To EIEE συμμετείχε και φέτος στη διεθνή εκστρατεία ενημέρωσης για τον 
Εσωτερικό Ελεγχο. Για την προβολή της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγ-
χου σε κάθε οργανισμό και υπηρεσία ο Μάιος έχει οριστεί ως ο μήνας ενημέ-
ρωσης για τον Εσωτερικό Ελεγχο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενη-
μερωτικές παρουσιάσεις στα παρακάτω ιδρύματα:

Ημ/νία Ίδρυμα/Αρμόδιος Εισηγητής

31/3 Mητροπολιτικό Κολλέγιο 
Καρακάνης Ιωάννης Πελεκανάκης Γιώργος, Έφη Κόκκα

26/5 Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Φίλος Ιωάννης Δημήτρης Στάβαρης, Βίκυ Πολίτου

27/5 Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Δεμοιράκος Ευθύμιος

“The 3 lines of defence”  
Βέρρα Μαρμαλίδου, Βίκυ Πολίτου

Οι φοιτητές έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελέγχου και το πόσες 
δυνατότητες ανοίγονται σε όποιον ασχοληθεί με αυτή τη δραστηριότητα. Στόχος των παρουσιάσε-
ων εκτός του να γνωρίσουν το ΕΙΕΕ και τις δραστηριότητές του, ήταν να γνωρίσουν τον Εσωτερικό 
‘Ελεγχο και σε δεύτερο χρόνο τις πιστοποιήσεις και τη σημασία να τις αποκτήσουν.
Θα χαρούμε πολύ να μας στείλετε κάποιο άρθρο με φωτογραφία, από τις δραστηριότητες που κά-
νατε στη δική σας ομάδα/οργανισμό για τον Εσωτερικό Ελεγχο.
Στόχος του ΕΙΕΕ γενικότερα να γίνεται συνεχής ενημέρωση για τον Εσωτερικό Ελεγχο όχι μόνο το 
μήνα Μάιο αλλά καθόλη τη διάρκεια του έτους. 

Mητροπολιτικό  
Κολλέγιο

Οικονομικό Πανεπιστήμιο
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Το αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2016 του ΕΙΕΕ, για την κατάρτι-
ση του οποίου έχουν ληφθεί υπόψη οι σύγχρονες τάσεις του επαγγέλμα-
τος, οι προτάσεις για νέα θεματολογία, οι προηγούμενες αξιολογήσεις του 
εκπαιδευτικού προγράμματος και η ανάγκη για βασική εκπαίδευση στον 
Εσωτερικό Έλεγχο, θα βρείτε εδώ. 

Eπίσης μέσα στο 2016 θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια στη Θεσσαλο-
νίκη, η θεματολογία των οποίων επιλέχτηκε από τους συναδέλφους/μέλη 
στη Βόρεια Ελλάδα.

Ιούνιος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και  
Εσωτερικός Έλεγχος στους φορείς του Δημοσίου

Δημόσιος 
τομέας 16 14

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΥΝ 14,15 πρωί 250

Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου  
και Συμβουλευτικές Οδηγίες  
(Παρουσίαση - Ανάλυση). 

Βασικός 
Ελεγκ. Κύκλος 8 7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ*** ΙΟΥΝ 28 πρωί 150

Ιούλιος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

Έλεγχος Προμηθειών και Αποθεμάτων Χρημ/κός 
Κύκλος 8 7 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΟΥΛ 4, 5 απόγ. 100

Σεπτέμβριος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

νέο Operating Audit Seminar Βασικός 
Ελεγκ. Κύκλος 8 7 Δρ. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΠ 19, 20 απόγ. 100

νέο
Persuasion & Collaboration (οδηγός δεσίματος 
και κινητοποίησης ομάδων και εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων)

Εξειδικευμένα 
Θέματα 16 14 ΤΣΟΥΧΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΠ 28, 29 πρωί 250

Οκτώβριος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

νέο
Ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου σε  
περιπτώσεις Συγχωνεύσεων & Εξαγορών – 
Θεωρητική & Πρακτική Προσέγγιση

Χρημ/κός 
Κύκλος 8 7 ΔΟΥΝΗΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΚΤ 3 πρωί 150

Λογιστικά για Εσωτερικούς Ελεγκτές. Ειδικά 
θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής 
διοίκησης για Εσωτερικούς Ελεγκτές.  
Βασικές αρχές, πρακτικές και σημεία ελέγχου

Χρημ/κός 
Κύκλος 8 7 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΚΤ 10,11 απόγ. 100

Νοέμβριος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

Data Analytics Ι: Εργαλεία και 
Πρακτικές Εφαρμογής

Τεχνολογικός 
Κύκλος 8 7 ΑΛΕΞΙΟΥ  

ΣΠΥΡΟΣ ΝΟΕ 1,2 απόγ. 100

Εσωτερικός Έλεγχος σε Δημόσιους φορείς Υγείας 
(νοσοκομεία) βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας. 

Δημόσιος 
τομέας 8 7  ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΕ 8 πρωί 150

Εσωτερικός Έλεγχος σε ασφαλιστικές & αντασ-
φαλιστικές εταιρείες. Απαιτήσεις του Solvency II

Ασφαλιστικός 
Κλάδος 8 7 ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΕ 15 πρωί 150

Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk) Τραπεζικά 
θέματα 8 7 ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΕ 22, 23 απόγ. 100

Δεκέμβριος ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ €

Ασφάλεια Πληροφοριών (Information Security) Εξειδικευμένα 
Θέματα 8 7 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΚ 1 πρωί 150

Business Continuity Management Εξειδικευμένα 
Θέματα 8 7 ΑΛΕΞΙΟΥ  

ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΚ 5, 6 απόγ. 100

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:         
*  Τα κόστη συμμετοχής παρέμειναν τα ίδια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.  Για τους φοιτητές ή άνεργους παρέχεται έκπτωση 20%, 

ενώ για τα μη μέλη το κόστος προσαυξάνεται κατά 30 €. Επίσης στις εταιρείες παρέχεται ειδική έκπτωση, ανάλογα με τον αριθμό των 
συμμετεχόντων ανά σεμινάριο.

http://hiia.gr/images/pgallery/Program2016_eiee.pdf
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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 ΕΙΕΕ, αρμόδιος για θέματα 

Εκπαίδευσης & Δημοσίων Σχέσεων. Με πολυετή (από το 
1996) εμπειρία σε Ελέγχους Κεντρικών Υπηρεσιών της Τρά-
πεζας και θυγατρικών εταιριών του Ομίλου της, στο εσωτερι-
κό 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.

Πάνος Βαλαντάσης (MSc, CBM, FCCA, 
CISA) 

Διαθέτει μακρόχρονη προϋπηρεσία σε λογι-
στικούς ελέγχους και Εσωτερικό Έλεγχο και 
με πρόσφατες εξειδικεύσεις την αξιολόγηση 

των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, τη Διαρκή Παρακο-
λούθηση, τον έλεγχο απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης. Είναι μέλος του ΔΣ του ΕΙΕΕ από το 2010.

Νίκος Δούνης (BSc, MSc, CIA, CRMA, 
PhD) – Συντονιστής Έκδοσης Newsletter

Εργάζεται ως Internal Control & Compliance 
Manager, SE Europe στην Imperial Tobacco 
Hellas ενώ έχει προϋπηρεσία στον χώρο του 
Εσωτερικού Ελέγχου στην Cosmote και την 

PwC. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού στον το-
μέα του Εσωτερικού Ελέγχου & Διοίκησης Επιχειρήσεων από 
το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου (Cass Business School).

Λάμπρος Κληρονόμος (MSc, QMS, 
ISMS, CICA)

Εργάζεται ως Global Director of Internal Audit 
στην Intralot SA, με 13ετή ελεγ κτι κή προϋπηρε-
σία, στους κλάδους της βιομηχανίας, ασφαλιστι-

κής, 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 Ποι-
ότητας SHELL GAS. Περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρία 
στο χώρο του Marketing & των Πωλήσεων σε εταιρίες του 
κλάδου ενέργειας. ISO 9001 Lead Auditor Certification.

Ράλλης Ρετέλας (BSc, MBA, CICA)

Εργάζεται ως Ανώτερος Σύμβουλος (Senior 
Advisor) στην KPMG στο Τμήμα Εσωτερικού 
Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνου & Κανονι-
στικής Συμμόρφωσης (Internal Audit Risk 

Compliance Services), με προϋπηρεσία στον εξωτερικό και 
Εσωτερικό Έλεγχο σε εμπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΩΡΕΣ CPE's ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

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)***

Εξειδικευμένα 
Θέματα 60 50

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ Π. 
ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ Ι.  

ΣΟΛΟΜΩΝ Μ.

ΣΕΠ 16, 17
ΣΕΠ 23, 24

OKT 7, 8
OKT 21.22
ΝΟΕ 4,5

απόγ.
πρωί

Εισαγωγή στον έλεγχο πληροφοριακών 
συστημάτων (IT Audit)

Βασικός 
Ελεγκ. Κύκλος 8 7 ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΛΕΝΗ ΣΕΠ 15 πρωί

Ασφάλεια Πληροφοριών (Information Security) Εξειδικευμένα 
Θέματα 8 7 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΕ 3 πρωί

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

Εκπαίδευση

Ετήσιο Συνέδριο 2016

ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ 
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

ΚΟΡΥΦΗ

ΣΤΗΝ 

ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ 

στο Συνεδριακό Κέντρο 
της Εθνικής Ασφαλιστικής


