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• Ένα εξαιρετικό ετήσιο συνέδριο “Refocus * Refrersh * Restart” με
650 συμμετέχοντες. Δεν είναι μόνο ο αριθμός που μας δίνει δύναμη
να συνεχίσουμε. Είναι η τόσο καλή κριτική που λάβαμε από πολλούς
από εσάς. Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι η προσπάθεια των στελεχών του ΙΕΕΕ και
των μελών του ΔΣ ήταν η διοργάνωση ενός συνεδρίου έτσι όπως σας αξίζει! Θέλω
μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ομιλητές, στους χορηγούς και υποστηρικτές. Στο συνέδριο μας
συμμετείχαν ελεγκτές από 11 Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης
των σχέσεων μαζί τους.
• Δύο πολύ αξιόλογες θεματικές βραδιές για business ethics & blockchain.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου δώσαμε συνεντεύξεις, δημοσιεύσαμε δελτία τύπου και
άρθρα, προβάλλαμε τον εσωτερικό έλεγχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον
ελληνικό τύπο.
Πριν λίγες ημέρες βραβευτήκαμε από το ΙΙΑ Global για τις δράσεις μας το Μάιο 2020,
παρά τις ιδιαιτερότητες της πανδημίας.
Η χρονιά τελειώνει με την υλοποίηση ενός πετυχημένου εκπαιδευτικού προγράμματος ενώ παράλληλα ετοιμάσαμε το ετήσιο πρόγραμμα σεμιναρίων για το 2021. Θα
το βρείτε μέσα στο παρόν newsletter. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να στηρίξετε
τα σεμινάρια του Ινστιτούτου τη νέα χρονιά. Όπως πάντα το πρόγραμμα δεν είναι
στατικό. Μπορεί να εμπλουτιστεί και με νέες προτάσεις σας.
Στο newsletter μας μπορείτε επίσης να δείτε το video που ετοιμάσαμε για το CIA
Certified Internal Auditor. Θεωρώ ότι η εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο είναι πολύ
σπουδαία υπόθεση, όμως όταν συνοδεύεται με τη διεθνή πιστοποίηση μας, δημιουργείται ο ιδανικός συνδυασμός. Είναι κάτι που μπορείτε όλοι να καταφέρετε.
Λόγω της πανδημίας δεν θα κάνουμε εορτή για την πίτα 2021. Υποσχόμαστε όμως,
όταν όλο αυτό διευθετηθεί, να σας «αποζημιώσουμε» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί με τα πρόσωπα ελεύθερα και τη ψυχή μας ανακουφισμένη.

Συντελεστές έκδοσης:
Νίκος Καλατζής
Υπεύθυνος εκ μέρους του ΔΣ IEEE
Μαρία Σουρή
Συντονίστρια Έκδοσης Newsletter
Έφη Κόκκα
Φραγκίσκος Λεύκαρος
Γιάννης Μιχαλόπουλος
Μάκης Σολομών
Αρετή Χαντζή
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IIA Greece – IEEE)
Πανεπιστημίου 56, 106 78 Αθήνα (Μέγαρο Ερμής)
Τηλ.: +30 210 8259504, fax: +30 210 8229405
e-mail: info@hiia.gr, website: www.hiia.gr

Να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί, αισιόδοξοι. Εκ μέρους όλων μας, να έχετε εσείς
και οι οικογένειές σας μια καλή χρονιά και δημιουργική χρονιά γεμάτη όνειρα! Ευχόμαστε η χώρα μας, που δίνει τη δική μάχη σε πολλά επίπεδα, να προχωρήσει μπροστά. O κ. Nahiro Murri από το ΙΙΑ Global, που φιλoξενήσαμε στην Αθήνα στο περσινό
μας συνέδριο, μου είχε πει «βλέποντας την ιστορία σας παρατηρώ ότι οι Έλληνες
είστε πολύ ανθεκτικοί και πάντα είστε νικητές».

Με εκτίμηση,
Βέρρα Μαρμαλίδου
Πρόεδρος | IIA Greece – IEEE
Τηλέφωνο 6977260497
email vmarmalidou@gmail.com
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Εκπαίδευση

Μάκης Σολομών

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2021
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CERTIFICATIONS/CERTIFICATE INTERNAL AUDIT

CERTIFICATIONS
CERTIFICATE

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τίτλος Σεμιναρίου

1

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Βασικής Εκπαίδευσης
στον Εσωτερικό Έλεγχο 2021

SOFT SKILLS

Ημερ/νίες

59

Ιωάννης
Βαρβατσουλάκης
Σοφία Μάνεση
Σολομών Μάκης
Γιώργος
Πελεκανάκης

ΜΑΡ 1, 3, 8,
10, 17, 22, 24,
29, 31
πρωί
ΑΠΡ 5, 21,
&
24, 28
απόγ.
ΜΑΪ 10, 12,
17

E-LEARNING

€ / τιμή
€ / τιμή
μέλους

800

1200

500

750

500

750

680

1000

2

Δειγματοληψία

8

7

3

Αποτελεσματικές Συνεντεύξεις

8

7

Χρήστος Νομικός

27 ΑΠΡ

πρωί

4

Έλεγχος Απάτης - Πρόληψη,
ανίχνευση και διαχείριση

8

7

Οδυσσέας
Ζαχαράκης

21 ΑΠΡ

πρωί

5α

CIA - Part I

24

21

Joseph Kassapis

5β

CIA - Part II

16

14

Joseph Kassapis

5γ

CIA - Part III

16

14

Joseph Kassapis

6

COSO ΙΙΑ certificate Internal Control + ERM

20

20 Βασίλης Μονογυιός

4-5 ΜΑΡ

πρωί 1220 2299

8

7

7-8 ΑΠΡ

απογ.

150

200

8

7

15 ΙΟΥΝ

πρωί

150

200

8

7

28 ΣΕΠ

πρωί

150

200

8

7

28 ΜΑΪ

πρωί

150

200

8

7

10 ΙΟΥΝ

πρωί

150

200

8

7

18 ΝΟΕ

πρωί

150

200

8

7

13 ΑΠΡ

πρωί

150

200

8

7

19 ΜΑΪ

πρωί

150

200

8
8

7
7

19 ΜΑΡ
5 ΟΚΤ

πρωί
πρωί

250
150

300
200

8

7

James Paterson
Βασίλης Μονογυιός
Γκιουλετζή
Κωνταντία

15 ΣΕΠ

πρωί

150

200

8

7

Χρήστος Νομικός

15 ΑΠΡ

πρωί

150

200

8
8
8

7
7
7

John Chesshire
John Chesshire
John Chesshire

20 ΜΑΪ
21 ΜΑΪ
24 ΣΕΠ

πρωί
πρωί
πρωί

180
180
180

250
250
250

8

7

Joseph Kassapis

1 ΙΟΥΝ

πρωί

180

250

8

7

Joseph Kassapis

26 ΦΕΒ

πρωί

180

250

8

7

Γιώργος
Πελεκανάκης

23 ΙΟΥΝ

πρωί

150

200

7

Stephen Maycock

5 ΝΟΕ

πρωί

250

300

7

Επαμεινώνδας
Χάνδρος

22 ΝΟΕ

πρωί

150

200

7

Ανδρέας
Παπαδάκης

20-21 ΣΕΠ

απογ.

150

200

14

Μιχάλης
Αγγελάκης

25-26 ΙΑΝ

πρωί

300

350

8
9

Εσωτερικός τεχνικός Έλεγχος σε βιομηχανικές
& τεχνικές εταιρείες: Πολυτέλεια ή Ανάγκη;
Intelligent Cost Reduction:
The role of Internal Audit
Operational Audit Seminar

10 ΝΕΟ Treasury Audit Seminar
11
12

Νοοτροπία Ρίσκου και Διαχείριση Εσωτερικών
& Εξωτερικών Κρίσεων
Αξιολόγηση Κινδύνων και Κατάρτιση
Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχου

13 ΝΕΟ Φυσικη Εταιρική Ασφάλεια
14

INTERNAL AUDIT

FRAUD

Εισηγητής

ώρες CPEs

68

RISK & COMPLIANCE

Γιώργος
Πελεκανάκης

7
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TECHNOLOGY

15 ΝΕΟ
16
17
18
19 ΝΕΟ
20 ΝΕΟ
21 ΝΕΟ
22 ΝΕΟ
23 ΝΕΟ
24

Διενέργεια Εσωτερικής Ποιοτικής Αξιολόγησης
(Internal Quality Assessment Process)
της Ελεγκτικής Δραστηριότητας
Lean and Agile Auditing
Auditing Culture
Έλεγχος Έργων- Μελετών - Σύνταξη
ερωτηματολογίων ελέγχου
Πρακτικός Οδηγός Συγγραφής Αποτελεσματικών
Ελεγκτικών Εκθέσεων
Auditing Projects and Project Management
Effective Remote Internal Audits
Auditing Ethics
Τhe formulation of the internal audit objectives
in the public sector
Πώς η συνεργασία εσωτερικού και Εξωτερικού
Ελέγχου οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα
Root Cause Analysis

Agreeing findings and actions – a collaborative
8
approach
Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου
26 ΝΕΟ
8
στον Εταιρικό Μετασχηματισμό
Λογιστικά για Εσωτερικούς Ελεγκτές.
27
Ειδικά Θεματα λογιστικής και χρηματοικονομικης
8
διοίκησης για Εσωτερικούς Ελεγκτές
Αποτελεσματική Διαχείριση Πιστοδοτήσεων
28
16
(δανείων και πιστώσεων) σε οριστική καθυστέρηση
25 ΝΕΟ

Μαρία Βελισσάρη
Ανδρέας
Κουτούπης
Ανδρέας
Κουτούπης
Ανδρέας
Κουτούπης
Νίκος Δούνης
Οδυσσέας
Ζαχαράκης
Οδυσσέας
Ζαχαράκης
Σταυρούλα
Ανδρικοπούλου

πρωί

6, 8, 9,10
ΦΕΒ
πρωί
11, 12, 13, 15
&
ΦΕΒ
απογ.
17,18, 20, 22,
23, 24 ΦΕΒ

Εκπαίδευση

INTERNAL AUDIT

Η επιχείρηση μέσα από το τραπεζικό καλειδοσκόπιο
(Αξιολόγηση – Στάθμιση αναγκών της – Μορφές και
29 ΝΕΟ
είδη χρηματοδότησης/ Εξασφαλίσεων – Διαχείριση
και Παρακολούθηση αναληφθέντων κινδύνων)
Building & Leading High Performance
30
Audit Teams
Οργανώνοντας τον Εσωτερικό Έλεγχο
31
στον Δημόσιο Τομέα

8

7

8

7

8

7

8

7

Business Continuity Management
Auditing Digital transformation
Η διασφάλιση κινδύνων σχετικών με
35 ΝΕΟ
το Cybersecurity

8
8

7
7

8

7

36 ΝΕΟ IT Audit for non-IT Auditors

8

7

32

Best practices for an effective Treasury Audit

TECHNOLOGY

33
34

Εισηγητής

ώρες CPEs

Μιχάλης
Αγγελάκης
Μάρκος
Δασκαλακης
Ιωάννης
Βαρβατσουλάκης
Θεόδωρος
Τζανετάκος
Σπύρος Αλεξίου
Nίκος Δράκος
Γιώργος
Πελεκανάκης
Μάρκος
Δασκαλάκης

Disaster Recovery from an IT Risk Management
8
7 Νικόλαος Φράγκος
perspective
38
IT Audit & Cybersecurity
8
7 Νικόλαος Φράγκος
Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Εσωτερικών
39
8
7
Ευαγγελία Παππά
Ελεγκτών: Από τη Θεωρία στην Πράξη
40 ΝΕΟ Mapping the New Reality, Mapping the New Risks
8
7
Sara I. James
41
Compliance
8
7 Άρης Δημητριάδης
Τι είναι
το CIA
42 ΝΕΟ Social media – risks and opportunities
8
7
Stephen Maycock
Η
ανώτατη
αποδεκτή
43 ΝΕΟ GDPR & Εσωτερικός Έλεγχος μετά από 3 χρόνια
8
7 διεθνής
Χρίστο
Κόζιαρη
Connecting the dots for effective Operational επαγγελματική πιστοποίηση
44
8 Εσωτερικούς
7
Ιωσηφίνα Δεγαιτα
για τους
Risk Management
Ελεγκτές, Εξωτερικούς
Έλεγχος Απάτης - Πρόληψη,
Οδυσσέας
Ελεγκτές,
45
8
7Compliance
ανίχνευση και διαχείριση
Ζαχαράκης
Officers, Risk Officers,

FRAUD

RISK &
COMPLIANCE

37 ΝΕΟ

46 ΝΕΟ
47

SOFT SKILLS

48 ΝΕΟ
49 ΝΕΟ
50 ΝΕΟ
51 ΝΕΟ

E-LEARNING

52 ΝΕΟ

53

Internal Controllers
κλπ.
Ενδείξεις οικονομικού εγκλήματος:
Γεράσιμος
7
είναι8η πιστοποίηση
του
τα πρώτα βήματα για τον Εσωτερικό Ελεγκτή
Μαργέτης
Certified Internal Auditor
Ισχύς, εξουσία, και ηγεσία: Δυνατότητες, προκλήσεις
Νάνσυ
(CIA).
από
8 Χορηγείται
7
και τυφλά σημεία, στον Εσωτερικό Έλεγχο
Παπαθανασίου
το Διεθνές Ινστιτούτο
Δημιουργώντας συμπεριληπτικούς οργανισμούς: Εσωτερικών Ελεγκτών
Νάνσυ
8
7
Internal
από τα λόγια στην πράξη στον Εσωτερικο Έλεγχο (The Institute ofΠαπαθανασίου
Auditors – I.I.A.)
Ηγεσία, Ομαδικότητα και η Κατάριψη των Μύθων
που εδρεύει
ΗΠΑ. Πλουμά
8
7 στις
Αγγελική
Αναποτελεσματικότητας στον Εσωτερικο Έλεγχο
Η αξία της πιστοποίησης
Η μυστική φόρμουλα της εργασιακής ευεξίας
7
Αγγελική
Πλουμά
CIA 8αποδεικνύει
ότι είναι
στον Εσωτερικο Έλεγχο
αναγνωρίσιμο και βασικό
Τo ταξίδι του ήρωα ή πώς θα απελευθερώσουμε προσόν τόσο στη διεθνή
Δημήτρης
τον ήρωα που κρύβουμε μέσα μας στον Εσωτερικόόσο και
8 στην
7 ελληνική
Τσούχλος
Έλεγχο
αγορά, από τις δημόσιες
Χαμένοι στη μετάφραση. Μαθήματα επικοινωνίαςκαι ιδιωτικές επιχειρήσεις
Δημήτρης
8 κάλυψη
7
για την
θέσεων.
σε εποχές χασμωδίας στον Εσωτερικο Έλεγχο
Τσούχλος
e-Learning:
Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου
(IPPF Standards) με τη Sara

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CIA

Περισσότερες πληροφορίες για τις
πιστοποιήσεις IAA στα παρακάτω links:

e-learning/

4 Φεβ.
4
8-12
2016
gaming

17:00-20:15
CPE’s: 18

Ημερ/νίες

€ / τιμή
€ / τιμή
μέλους

9-10 ΔΕΚ

πρωί

300

350

12 ΙΟΥΛ

πρωί

180

250

14 ΙΟΥΛ

πρωί

150

200

23 ΜΑΡ

πρωί

150

200

7 ΔΕΚ
7 ΙΟΥΝ

πρωί
πρωί

150
150

200
200

2 ΦΕΒ

πρωί

150

200

8 ΙΟΥΛ

πρωί

180

250

14 ΜΑΪ

πρωί

150

200

26 ΟΚΤ

πρωί

150

200

9-10 ΣΕΠ

απογ.

150

200

11 ΜΑΪ
πρωί 180 250
Eκπαιδευτικό
Πρόγρα
25-26 ΝΟΕ απογ. 150 200

5 ΦΕΒ
πρωί 250 300
προετοιμασίας
υποψηφίων
6 ΙΟΥΛ
πρωί 150 200

CIA
Review
Crash Course
3 ΔΕΚ
πρωί 150 200
Σκοπός σεμιναρίου
21 ΑΠΡ

πρωί

150

200

1 ΑΠΡ

πρωί

150

200

Μέσω του σεμιναρίου αυτού, οι συμμετέχοντες θα
μπορέσουν να αποκτήσουν μια πλήρη αντίληψη των
1 ΙΟΥΛκαι γνώσεις
πρωί αναφορικά
150 200 με την σύγχρονη εφ
εννοιών
εσωτερικού ελέγχου. Ταυτόχρονα θα προετοιμαστού
θα9λάβουν
κατευθύνσεις
για τις εξετάσεις CIA, με
ΝΟΕ τις πρωί
150 200
μεθοδολογία που απαιτεί τον ελάχιστο χρόνο και προ
και για τα τρία parts.

Σε ποιους απευθύνεται

ΑΠΡ
πρωί 150 200
• 26
Υποψηφίους
για το CΙA οι οποίοι καλύπτουν τις β
προϋποθέσεις για την απόκτηση της πιστοποίησ
1 ΟΚΤ

πρωί

150

200

• Εσωτερικούς Ελεγκτές που έχουν πραγματοποιή
την εισαγωγή στο CΙA, καθώς και σε εκείνους πο
γνωρίζουν
το
αντικείμενο
αυτό σε βάθος.
30
ΣΕΠ
πρωί
150 200
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• Λογιστές που θέλουν να ασχοληθούν με τον
Εσωτερικό ‘Ελεγχο.
11 ΜΑΡ

πρωί

150

200

• Eπαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ασχοληθού
τον Εσωτερικό ‘Ελεγχο και τους συναφείς κλάδο
Διαχείριση Κινδύνων,
κλπ.
45 Συμμόρφωση,
150

Εισηγητής

Ο κος Joseph Kassapis, CIA, CRMA, CPA, CGMA,
CFA είναι ο πιο αποδοτικός εισηγητής εξετάσεων
με χιλιάδες διδακτικές ώρες. Σε παγκόσμιο επίπε
Κόστος σεμιναρίου
ειδικός στις επαγγελματικές εξετάσεις/πιστοποιή
€ 480, € 450 (Μέλη του ΕΙΕΕ)
ΜCQ των ΗΠΑ, έχοντας διδάξει για όλες αυτές
Ειδική έκπτωση σε ανέργους,
συστηματικά, δίνοντας έμφαση στην τεχνική και
φοιτητές και μαζικές
συμμετοχές.
(new syllabus) τις βασικές αρχές.
ΟΑΕΔ Το σεμινάριο μπορεί
Έχει επίσης διδάξει εκτενώς IFRS και έχει πολυετ
να επιδοτηθεί από τον
Προετοιμαστείτε
γιαΟΑΕΔ
τις εξετάσειςεμπειρία σε θέματα ελέγχου απάτης
(Πρόγραμμα ΛΑΕΚ). Προθεσμία
και διαπραγματεύσεων.

CIA Learning Kit
version 7.

του
CIA (Certified
Internal
υποβολής
έως 1/2/2016.
Auditor) στο χρόνο που εσείς
μπορείτε.
To Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών είναι συνδεδεμένο μέλος του
Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτ. Ελεγκτών (IIA), το μεγαλύτερο επαγγελματικό φορέα
Εσωτερικών Ελεγκτών, στον κόσμο με 180.000 μέλη και παρουσία από το 1941.

Εγγραφές-Πληροφορίες: EIEE (Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκ
3ης Σεπτεμβρίου 101, Αθήνα 10434, Τ. 210 8259 504, Ε: info@hiia.gr, www.h
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Internal Audit Still Lags in Use of Data Analytics
Η χρονική περίοδος που διανύουμε έχει επιφέρει πολλές
δυσκολίες απειλώντας επιχειρήσεις σε πολλούς κλάδους
από τις αεροπορικές εταιρείες και το λιανικό εμπόριο έως
τις βιομηχανίες παραγωγής. Η ανασφάλεια που επικρατεί
έχει ωθήσει τις διοικήσεις των εταιρειών να ζητούν από τους
εσωτερικούς ελεγκτές συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά
με την ταχύτερη αναγνώριση κινδύνων και την ενίσχυση
της διασφάλισης της εταιρείας μέσω των πληροφοριών που
αποκτούν κατά τη διάρκεια των εσωτερικών ελέγχων.
Δίνεται έτσι η ευκαιρία στα τμήματα εσωτερικού ελέγχου να
εξελίξουν τον ρόλο τους και να αποτελέσουν αξιόπιστους
συμβούλους στο τομέα διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός,
θα πρέπει να αξιοποιηθούν νέα τεχνολογικά μέσα δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία ανάλυση δεδομένων (data
analytics). Ο λόγος που αναφέρεται η χρήση της ανάλυσης
δεδομένων είναι γιατί τα αποτελέσματα της ανάλυσης
μπορούν να προσφέρουν άμεσα πληροφορίες σχετικά με
το πώς επηρεάζεται ο οργανισμός σχετικά με τα γεγονότα
της επικαιρότητας και επιπλέον αναγνωρίζει ευκαιρίες και
κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν.
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Η ανάλυση δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί από διάφορα
διαδεδομένα εργαλεία μεταξύ των οποίων τα προγράμματα
Access, Galvanize (ACL), IDEA, SAS, Arbutus, Tableau
καθώς και Excel που αποτελεί ίσως το εργαλείο με το οποίο
οι ελεγκτές ξεκινούν το «ταξίδι» της ανάλυσης δεδομένων.
Τα εν λόγω συστήματα έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που
επιτρέπουν την γρήγορη ανάλυση όγκου δεδομένων ενώ
ταυτόχρονα διευκολύνουν τους χρήστες μέσω απλού περιβάλλοντος λειτουργίας.
Η αξιοποίηση όμως των εργαλείων ανάλυσης δεδομένων από το τομέα Εσωτερικού Ελέγχου δεν συνάδει
με τον ρυθμό ανάπτυξης τους. Όπως παρατηρείται από
έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2017 μόνο το 20% των
τμημάτων εσωτερικού ελέγχου χρησιμοποιούν σε σταθερή
βάση τα κατάλληλα εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων,
τα οποία είναι εναρμονισμένα με την εταιρική στρατηγική.
Στο ποσοστό αυτό εντάσσονται κυρίως τράπεζες και οικονομικοί οργανισμοί που έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις
στη τεχνολογία και έχουν προσλάβει καταρτισμένο προσωπικό για την ανάλυση δεδομένων. Στο 30% των τμημάτων
εσωτερικού ελέγχου η χρήση ανάλυσης δεδομένων κρίνεται
μέτρια (μεσαίο προς ώριμο επίπεδο) χωρίς ωστόσο να
είναι εναρμονισμένο με την στρατηγική της εταιρείας. Στο
υπόλοιπο αξιοσημείωτο ποσοστό της τάξεως του 50% είτε
δεν κάνουν καθόλου χρήση ανάλυσης δεδομένων είτε χρησιμοποιείται σποραδικά χωρίς κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς πραγματοποιήθηκε νέα έρευνα από το «Audit Analytics Institute» η οποία
έδειξε ελάχιστη πρόοδο σχετικά με τον αριθμό ελεγκτών
που αξιοποιούν αποτελεσματικά τη πρακτική της ανάλυσης
δεδομένων, υπενθυμίζοντας δυστυχώς ότι ο κλάδος πρέπει
να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να αποκομίσει τα οφέλη της συγκεκριμένης πρακτικής. H χρήση της
ανάλυσης δεδομένων μπορεί να αφομοιωθεί σε όλα τα
στάδια ενός προγράμματος ελέγχου. Στο αρχικό στάδιο
του προγραμματισμού ενός ελεγκτικού έργου, η διαδικασία ανάλυσης δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τον εντοπισμό ρίσκου, επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και κενών στο σύστημα ελέγχου της εταιρείας (μέσω
ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων, εσόδων, αποθέματος και πληρωμών) με αποτέλεσμα μια πιο ουσιαστική
και στοχευμένη σχεδίαση πλάνου ελέγχου για το επόμενο
στάδιο ενός ελέγχου, το λεγόμενο πεδίο εργασίας. Κατά τη
διεξαγωγή του, το 2ο στάδιο του ελέγχου, η ανάλυση δεδομένων μπορεί να αξιοποιηθεί ενδεικτικά στις παρακάτω
εργασίες:
- Επιλογή στατιστικού δείγματος
- Αναζήτηση επικαλυπτόμενων πληρωμών, τιμολογίων,
εντολές αγορών κ.α.
- Έλεγχος λογαριασμών ενηλικίωσης υπολοίπων

- Αντιστοίχιση εσόδων με τιμολόγια πωλήσεων και με
παραγγελίες πελατών, εκθέσεις απογραφών, έγγραφα
αποστολής, τιμοκαταλόγους και εκπτωτικούς καταλόγους
ώστε να γίνεται ταυτοποίηση εγκυρότητάς της πληροφορίας
- Έλεγχοι πληρότητας δεδομένων
- Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των εγκριτικών ροών
- Έλεγχος για διάφορα χαρακτηριστικά (όπως ημερομηνία
και ώρα εγγραφών κατά τη διάρκεια του κλεισίματος) και
αναζήτηση λέξεων κλειδιών που μπορεί να αναδείξουν
κάποια μορφής απάτης
- Αναλυτικός Έλεγχος τιμολογίων προμηθευτών σχετικά με
τις εγκρίσεις, εντολών αγοράς, αριθμών συναλλαγής και
πληρωμών.
- Έλεγχος 100% του πληθυσμού των δεδομένων
Καταλήγοντας στο 3ο και τελευταίο στάδιο του ελέγχου, στη
καταγραφή της έκθεσης ελέγχου, η ανάλυση δεδομένων
με τις απεικονιστικές δυνατότητες που διαθέτει μπορεί να
διευκολύνει την κατανόηση των ευρημάτων ή των παρατηρήσεων από τους ελεγχόμενους και από τα ενδιαφερόμενα
μέλη της διοίκησης και την επιτροπή ελέγχου.
Ορισμένοι Εσωτερικοί ελεγκτές έχουν αξιοποιήσει την
πρακτική της ανάλυσης δεδομένων στην διαδικασία συνεχούς παρακολούθησης (continuous monitoring) και στις
επαναλαμβανόμενες εργασίες τους - πρακτικές ρουτίνας. Ο
αυτοματισμός αυτός επιτυγχάνεται από κώδικα που εκτελείται σε συνεχή ροή και εντοπίζει εξαιρέσεις/αποκλίσεις σε
υπολογισμούς, συστήματα ελέγχου, επιχειρηματικές ενέργειες.
Αξιολογώντας όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η
χρήση της ανάλυσης δεδομένων, προκύπτει η εύλογη
ερώτηση «γιατί οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν αξιοποιούν αυτή
τη τεχνολογία;» Η απάντηση λοιπόν σχετίζεται με έναν ή
περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:
- Έλλειψη χρηματοδότησης. Σε πολλά τμήματα εσωτερικού
ελέγχου δεν είναι επαρκής η χρηματοδότηση που εγκρίνεται από τη διοίκηση για να επενδύσουν σε κάποιο εργαλείο/σύστημα ανάλυσης δεδομένων και να παρακολουθήσουν την αντίστοιχη εκπαίδευση.
- Έλλειψη ικανοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο προσωπικό. Στοιχειώδες πρόβλημα είναι η εύρεση προσωπικού
που έχει γνώσεις ανάλυσής δεδομένων και συνδυαστικά
επιθυμεί να ασχοληθεί με τον κλάδο του Εσωτερικού
ελέγχου. Μεγάλο ποσοστό εσωτερικών ελεγκτών έχουν
γνώσεις και ικανότητες ανάλυσής δεδομένων αλλά αυτό
δε θεωρείται επαρκές.
- Πρόσβαση στα δεδομένα. Η απόκτηση άδειας πρόσβασης
στα δεδομένα (ενδοεταιρικά) καθώς και η ποιότητα και η
φύση των δεδομένων είναι ένα κρίσιμο πρόβλημα. Εκτός
λοιπόν από την αναγκαιότητα πρόσβασης στα δεδομένα,
που δεν γίνετε πάντα αντιληπτό από τη διοίκηση, σημαντικός παράγοντας αποτελεί και η φύση των δεδομένων
(ζήτημα επεξεργασίας ομοιόμορφου και ομοιογενούς δείγματος πληροφοριών).
Ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί υλοποιούν προγράμματα αυτοματισμού, ρομποτικής και στρέφονται σε Βlock
Chain, Internet of Things και Αrtificial Ιntelligence ακολουθώντας τις τάσεις της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης, που
κατά κόρον στηρίζεται στη αξιοποίηση της ανάλυσης και
επεξεργασίας δεδομένων. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή
ο εσωτερικός ελεγκτής με τον συμβουλευτικό του ρόλο να
προσφέρει καθοδήγηση στην εκάστοτε εταιρεία, σχετικά με
τη ανάγκη για τη αξιοποίηση των δεδομένων της και να της
υπενθυμίζει τα οφέλη, και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
που μπορεί να αποκομίσει αν επενδύσει στα κατάλληλα
εργαλεία.
Πηγή: https://internalaudit360.com/internal-audit-still-lagsin-use-of-data-analytics/
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Πώς προσαρμόζεται ο Εσωτερικός Έλεγχος των
επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα της πανδημίας
https://www.amna.gr/business/article/506494/Pos-prosarmozetai-o-esoterikos-elegchos-tonepicheiriseon-sta-nea-dedomena-tis-pandimias

Όλοι μας θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια το 2020
καθώς αποτελεί ένα έτος που έχει αλλάξει τόσο τις
προσωπικές μας, όσο και τις επαγγελματικές μας
συνήθειες.

δοξίας, στην σύμπραξη του ιδιωτικού με το δημόσιο
φορέα, στις αναμενόμενες εισροές κεφαλαίων μέσω
του ταμείου ανάκαμψης, καθώς και στην απλοποίηση
των διαδικασιών κυρίως στο δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Εσωτερικός Έλεγχος πρέπει
συνεχώς να προσαρμόζεται, να συνδράμει ελεγκτικά,
αλλά και συμβουλευτικά σχετικά με τη διαχείριση
των αλλαγών που έρχονται. Όποιος οργανισμός δεν
προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις και τους αυξημένους κινδύνους δε θα έχει μέλλον στη νέα εποχή, αντιθέτως, πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για την επόμενη
μέρα.

Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα με την
εφαρμογή του πολλά υποσχόμενου Νόμου για την
Εταιρική Διακυβέρνηση που αναβαθμίζει εκτός των
άλλων το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου, αναφέροντας τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την περιοδική αξιολόγηση
τόσο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όσο και του
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Ο νέος νόμος για
να πετύχει θα πρέπει να υποστηριχτεί στην πράξη
από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (μετόχους, διοικήσεις,
στελέχη κλπ).

O επιχειρηματικός κόσμος εκτιμά ότι η υγεία, η οικονομία και η ψυχολογία αποτελούν τρεις θεμελιώδεις έννοιες για την κοινωνία και η εξισορρόπησή
τους αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να
κερδηθεί, ενώ δόθηκε έμφαση, με έναν τόνο αισιο-

Τέτοια εποχή κάθε χρόνο οι εσωτερικοί ελεγκτές ετοιμάζουν το ετήσιο πλάνο των ελέγχων τους με βάση
την ιεράρχηση των περιοχών κινδύνου των οργανισμών στους οποίους απασχολούνται. Στη νέα εποχή
που διανύουμε αυτό δεν είναι επαρκές λόγω της
υψηλής μεταβλητότητας που υπάρχει με αποτέλεσμα
να απαιτούνται συνεχείς αναθεωρήσεις του. Επίσης,
θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη ευελιξία και συνεχής
επικοινωνία με τη Διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου
των οργανισμών τους. Oσυνεχής έλεγχος (continuous
auditing) και η ανάλυση δεδομένων (data analytics)
συζητείται εδώ και χρόνια, αλλά τώρα αναμένεται να
αντικαταστήσουν του παραδοσιακούς επί τόπου ελέγχους.
Σε κάθε περίπτωση στη νέα μεταβαλλόμενη πραγματικότητα ο Εσωτερικός Έλεγχος αναμένεται να
αποτελέσει σημαντικό σύμβουλο της Διοίκησης αλλά
και των ελεγχόμενων μονάδων, για την αξιολόγηση
της υπάρχουσας, αλλά και της μελλοντικής επιχειρηματικής στρατηγικής μεταφέροντας τις γνώσεις
και τις εμπειρίες των εσωτερικών ελεγκτών μέσα στο
πλαίσιο της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας που
διέπει το έργο του.
Παραφράζοντας το γνωστό τραγούδι “όταν οι καταστάσεις δυσκολεύουν, οι δυνατοί συνεχίζουν”.
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Όπως αναλύθηκε διεξοδικά στο πρόσφατο ετήσιο
συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
Ελλάδας με τίτλο “ Refocus, Refresh, Restart” θα
πρέπει οι κίνδυνοι να μετατραπούν σε νέες ευκαιρίες: για παράδειγμα η νέα πραγματικότητα των εξ
’αποστάσεως ελέγχων να μετατραπεί από αρχική
αμηχανία σε μελλοντική εναλλακτική μέσω της χρήσης
των κατάλληλων εργαλείων. Η απότομη ψηφιοποίηση
πολλών καθημερινών λειτουργιών να υποστηριχτεί
από τις ανάλογες δικλείδες ασφαλείας και στρατηγικές ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος ψηφιακός
μετασχηματισμός. Ο κίνδυνος της κυβερνοασφάλειας
να αντιμετωπιστεί με τις απαραίτητες επενδύσεις και
συνεχή εκπαίδευση. Η υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο
εργασίας να μην θεωρείται εκ προοιμίου δεδομένη. Η
κανονιστική συμμόρφωση εξακολουθεί να αποτελεί
μια σημαντική πρόκληση, ο κίνδυνος της ρευστότητας είναι προφανώς ιδιαίτερα αυξημένος, όπως
και η πιθανότητα της απάτης. Τέλος η συνέχεια των
λειτουργιών δοκιμάστηκε στην πράξη και απέδειξε ότι
όσοι οργανισμοί είχαν εγκαίρως προνοήσει βρίσκονται τώρα σε θέση ισχύος σε σχέση με τις υπόλοιπες
που βρέθηκαν απροετοίμαστες.
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What’s new?
Meeting the future: Dynamic risk
management for uncertain times

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/ourinsights/meeting-the-future-dynamic-risk-managementfor-uncertain-times?cid=other-pso-lkn-mrk-mck-oth-2011#

Overboarding’ focus as
firms seek to boost diversity
Half of corporate boards have diversity
plan in place, according to Diligent and
NYSE research
https://www.irmagazine.com/esg/
overboarding-focus-firms-seek-boostdiversity

Addressing corruption risks in the age
of COVID-19: Preventing and managing
conflicts of interest in the public sector

Bean Counters No More, Internal Audit
Embraces Broader Risk Advisory Role

https://www-wsj-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.wsj.
com/amp/articles/bean-counters-no-more-internal-auditembraces-broader-risk-advisory-role-11606496400

Leticia Lucas (IIA):
Accounting for Stability

https://blogs.worldbank.org/governance/addressingcorruption-risks-age-covid-19-preventing-and-managingconflicts-interest

SSM beyond COVID-19: Operational
Resilience. Current changes in the
supervisory landscape and how banks
can benefit.

https://www.duke.lu/iia

Άποψη: Μη εκτελεστικά μέλη
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https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/07/ssmbeyond-covid-19-operational-resilience.html

Non-Authoritative Support Material:
Using Automated Tools and Techniques
When Identifying Risks of Material
Misstatement in Accordance with ISA
315 (Revised)
https://www-kathimerini-gr.cdn.ampproject.org/c/s/
www.kathimerini.gr/economy/local/903290/apopsi-miektelestika-meli/amp/

https://www.iaasb.org/publications/nonauthoritative-support-material-usingautomated-tools-and-techniques-whenidentifying-risks

Defining the Audit Committee’s Role in
ESG Oversight
Why We Should Be
Disagreeing More at Work

https://hbr-org.cdn.ampproject.
org/c/s/hbr.org/amp/2018/01/whywe-should-be-disagreeing-more-at-work
https://blog.nacdonline.org/posts/audit-committee-esgoversight

What’s new?

STAY SECURE ONLINE – 2020
TRANSATLANTIC CYBERSECURITY
CHECKLIST FOR SMALL BUSINESSES
Are you an #SME struggling to navigate
today’s new digital environment?
Check out the ‘Transatlantic Cybersecurity Checklist for
Small Businesses’ – a joint publication by the European
Union Agency for Cybersecurity and the National Cyber
Security Alliance (NCSA), offering a basic guide to
Staying Secure Online

https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cybersecurity-strategies/smes-cybersecurity/transatlanticcybersecurity-checklist/

The Future of Work. Thinking beyond:
How the pandemic is rewiring a new
world of work

7

OECD Public Integrity Handbook

The OECD Public Integrity
Handbook provides guidance to
government, business and civil
society on implementing the OECD
Recommendation on Public
Integrity. The Handbook clarifies
what the Recommendation’s thirteen
principles mean in practice and
identifies challenges in
implementing them. The Handbook
provides guidance on improving
co-operation within government,
as well between the national and subnational levels. To
build cultures of integrity across government and society,
the Handbook details the core elements of a merit-based
human resource management system and the key
ingredients of open organisational cultures.
It also clarifies government’s role in providing guidance to
companies, civil society and citizens on upholding public
integrity values. Moreover, the Handbook unpacks how to
use the risk management process to assess and manage
integrity risks, and highlights how to use the enforcement
system to ensure real accountability for integrity
violations
https://www.oecd.org/corruption-integrity/reports/oecdpublic-integrity-handbook-ac8ed8e8-en.html

Blockhain and Internal
control
Blockchain and Internal
Control:
The COSO Perspective |

https://www.pwc.com.au/important-problems/futureof-work-design-for-the-future/future-of-work-thinkingbeyond.html

Why Companies Hunt for Talent on
Digital Platforms, Not in Resume Piles

5 Anti-Fraud
Professionals Share
Their Advice for
Remote Interviewing

https://www.acfeinsights.com/
acfe-insights/5-anti-fraudprofessionals-share-their-advicefor-remote-interviewing

KPMG Regulatory Horizons. The
outlook for financial services
regulation.

https://hbswk.hbs.edu/item/why-companies-hunt-fortalent-on-digital-platforms-not-in-resume-piles?cid

https://home.kpmg/xx/en/
home/insights/2018/10/
horizons-fs.
html?cid=linkd_
soc_xx-acx_2020fs-hori-ecb&utm_
medium=soc&utm_
source=linkd&utm_
content=xx-acx&utm_campaign=2020-fs-hori-ecb
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https://www.coso.org/Documents/
Blockchain-and-Internal-Control-TheCOSO-Perspective-Guidance.pdf
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What’s new?

Internal Auditing Around the World, Volume 16: The Future Auditor Has Arrived

https://www.protiviti.com/US-en/insights/internal-auditingaround-world?utm_source=ProLinkedIn&utm_
medium=social&utm_campaign=IAAW2020

Financial Services Internal Audit – Planning
Priorities 2021

https://www2.deloitte.com/uk/en/blog/
auditandassurance/2020/financialservices-internal-audit-planningpriorities-2021.html

Our increasingly interconnected world has given
rise to a dynamic risk
landscape. Explore dataand human insight-driven
tools to manage them.
https://advisory.kpmg.us/
articles/2020/identify-emerging-risksbefore-too-late.html

Κερδισμένοι και χαμένοι του Brexit

https://www-liberal-gr.cdn.ampproject.org/c/s/www.liberal.
gr/amp/apopsi/daniel-furby-kerdismenoi-kai-chamenoitou-brexit/345293

EBA calls for
strengthening
the connection
between the EU
legal frameworks on anti-money laundering and
terrorist financing, and deposit protection

https://eba.europa.eu/eba-calls-strengtheningconnection-between-eu-legal-frameworks-anti-moneylaundering-and-terrorist

WHAT ARE YOUR TOP TECH RISKS?

https://www.isaca.org/go/2020-isaca-protiviti-global-itaudit-benchmarking-survey
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News from IIA
Introducing The IIA’s Competency Framework: What It Is

https://global.theiia.org/standards-guidance/Pages/Internal-Audit-Competency-Framework.aspx

What’s new?

Lessons Learned from COVID-19

Download the latest issue, share it
with your organization’s board, audit
committee, and senior management,
and gain a better understanding of
both the organizational and societal
long-term effects of COVID-19.
https://global.theiia.org/knowledge/
Pages/Tone-at-the-Top.aspx?utm_
source=SilverpopMailing&utm_
medium=email&utm_
campaign=20204185_Global_
Leaders_Link_November_111620%20(1)&utm_content=&s
pMailingID=32767695&spUserID=NjM5NzAzNzU1NjMS1&
spJobID=1823579850&spReportId=MTgyMzU3OTg1MAS2

Mentorships That Work. Successful mentoring programs
can improve communication
and leadership skills and
result in career-spanning relationships

https://iaonline.theiia.org/2020/Pages/Mentorships-ThatWork.aspx?utm_source=linkedin

Racism, Diversity, and
Governance: Finding a Better
Approach.
Recruiting diverse directors
is the first step in supporting true
equity and inclusion throughout the
organization.

https://iaonline.theiia.org/2020/Pages/Racism-Diversityand-Governance-Finding-a-Better-Approach.aspx
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Auditing Credit Risk
in the Fintech Era

https://iaonline.theiia.org/2020/
Pages/Auditing-Credit-Risk-in-theFintech-Era.aspx?utm_source=linkedin&utm_
medium=social&utm_postdate=12%2F22%2F20&utm_
campaign=December+2020

10 Internal Audit Thought
Leaders of 2020

https://iaonline.theiia.org/blogs/chambers/2020/Pages/10Internal-Audit-Thought-Leaders-of-2020.aspx

What My 10 Most-read Blog
Posts of 2020 Say About
Internal Auditors
https://iaonline.theiia.org/blogs/
chambers/2020/Pages/What-My-10Most-Read-Blog-Posts-of-2020-SayAbout-Internal-Auditors.aspx?utm_
source=linkedin&utm_
medium=social&utm_postdate=12%2F14%2F20&utm_
campaign=Chambers+Blog

News from ECIIA

• Επανεκλέχθηκε η Πρόεδρος του Ινστιτούτου μας Βέρρα
Μαρμαλίδου.
• Εκλέχθηκε η Διευθύντριά μας ‘Εφη Κόκκα στο ECIIA
Nomination Committee.
Brussels, October 2020 – The European Confederation of
Institutes of Internal Auditing (ECIIA) elected new board
members during the General Assembly, held virtually on
the 20 October 2020. Five board members were elected
at the General Assembly and two are newly elected.
Verra Marmalidou has been confirmed for a 3 rd
mandate. Verra is the President of IIA Greece. She is
Internal Audit Director at National Bank of Greece Group.
https://www.eciia.eu/2020/10/eciia-new-managementboard-members/

ECIIA Banking forum

Στις 29/10 διοργανώθηκε για 3η συνεχή χρονιά το ECIIA
Banking forum, στο οποίο συμμετείχαν CAEs και Heads
of Internal Audit από 100 συστημικές Ευρωπαϊκές
Τράπεζες, μεταξύ των οποίων και οι 4 Ελληνικές.
Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board
of the ECB, «άνοιξε» το forum με την ομιλία της
«Supervisory actions in times of crisis”.
https://www.eciia.eu/2020/02/banking-forum-2020/
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Ετήσια Γενική Συνέλευση του ECIIA
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What’s new?

Διοργανώθηκαν 3 webinars
GDPR & Corporate Governance: evaluation
after 2 years implementation
ECIIA and FERMA organised a joint webinar entitled
«GDPR & Corporate Governance: evaluation after 2
years implementation.»

Risk in Focus 2021: Hot topics for
internal auditors

Αναπτύχθηκε και ως θέμα και
στο συνέδριό μας. Πιο κάτω
μπορείτε να βρείτε το πολύ
ενδιαφέρον βοήθημα.
https://www.eciia.eu/2020/09/
risk-in-focus-2021-hot-topicsfor-internal-auditors/

EBA: risks to the financial sector after
the outbreak of COVID-19

The three European Supervisory Authorities (EBA,
EIOPA and ESMA – ESAs) have issued their first joint
risk assessment Report of the financial sector since the
outbreak of the COVID-19 pandemic.
https://www.eciia.eu/2020/09/eba-risks-to-the-financialsector-after-the-outbreak-of-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=ucUfnBarnhg&feature
=youtu.be

Non-financial and Integrated reporting in
the Public Sector
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During this webinar, we shared the first results of a survey conducted in 30 countries and asked for feedback/
experience from the participants

https://www.youtube.com/watch?v=f2vZb035oZI&feature
=youtu.be

What is the role of the human factor in cybersecurity

Internal audit oversight of outsourcing
in Insurance undertakings

This paper sets out the view of the
ECIIA Insurance Committee. It is
based on the position paper on
Internal Audit Oversight of external
outsourcing issued by the ECIIA
Banking Committee, on best practices that could be adopted by
internal audit functions in respect of
the audit of externally outsourced
services. This paper was adapted to
the specifics of the (re)insurance
undertakings, in particular the
regulatory requirements of Solvency II.
https://www.eciia.eu/2020/09/internal-audit-oversight-ofoutsourcing-in-insurance-undertakings/

Risk Dashboard: European insurers
remain exposed to high risks since the
outbreak of COVID-19

The European Insurance and
Occupational Pensions Authority
(EIOPA) published its updated
Risk Dashboard based on the first
quarter of 2020 Solvency II data.
https://www.eciia.eu/2020/09/
eiopas-risk-dashboard-europeaninsurers-remain-exposed-to-highrisks-since-the-outbreak-of-covid-19/

Guidelines on information and communication technology security and governance

https://www.youtube.com/watch?v=d0goB7dZpdw&featur
e=youtu.be

EIOPA issued the Guidelines addressed to the supervisory authorities to provide guidance on how insurance
and reinsurance undertakings should apply the governance requirements foreseen in Directive 2009/138/EC5
(“Solvency II Directive”) and in Commission Delegated
Regulation (EU) No 2015/356 (“Delegated Regulation”) in
the context of information and communication technology
security and governance.
https://www.eciia.eu/2020/10/eiopa-guidelines-on-information-and-communication-technology-security-andgovernance/

What’s new?
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News from ΙIA-Greece
Ετήσιο Συνέδριο 2020

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε το 11ο ετήσιο
Διεθνές συνέδριο του Ινστιτούτου μας με θέμα: ”Refocus,
Refresh, Restart”.
Το συνέδριο παρακολούθησαν διαδικτυακά 650 σύνεδροι.
Διακεκριμένοι ομιλητές από όλους τους κλάδους της
οικονομίας και την Δημόσιας Διοίκησης, τόσο από την
Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, ανέδειξαν τον τρόπο με
τον οποίο ο Εσωτερικός Έλεγχος επαναπροσδιορίζει το
ρόλο του και βοηθάει στην προετοιμασία των εταιριών να
αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και τα νέα δεδομένα
που επέφερε η πανδημία.
Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες, τους χορηγούς και
τους υποστηρικτές.
Διαβάστε το δελτίο τύπου https://www.capital.gr/
epikairotita/3495158/pos-epanaprosdiorizetai-o-rolos-touesoterikou-elegxou-sta-nea-dedomena-tis-pandimias
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Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς και υποστηρικτές.
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Άρθρο
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Διοργανώσαμε δύο θεματικές βραδιές.

IIA Greece - what certified internal
auditors say for CIA certification

Δείτε το video
https://www.youtube.com/watch?v=KERiw4mUyxs&featu
re=youtu.be

Η Συνέντευξη της Προέδρου

H κ. Βέρρα Μαρμαλίδου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου
Εσωτερικών Ελεγκτών, με αφορμή το 11ο ετήσιο Διεθνές
συνέδριο με θέμα: «Refocus, Refresh, Restart», εξηγεί
πως ο Εσωτερικός Έλεγχος επαναπροσδιορίζει το ρόλο
του και βοηθάει στην προετοιμασία των εταιριών να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και τα νέα δεδομένα που
επέφερε η πανδημία.
https://www.youtube.com/watch?v=Q5c1sE7pk3c&featur
e=youtu.be

Άρθρο
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Συμμετείχαμε στην διαδικτυακή εκδήλωση της ΕΑΔ με τη Γενική Γραμματεία
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων.

Την συζήτηση παρακολούθησαν 80 στελέχη από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Μπορείτε να δείτε τι είπε η πρόεδρος:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6743890988999172096/
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We are champions. Βραβευτήκαμε για τις δράσεις μας.
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Γνωρίστε τους συντελεστές έκδοσης
Νίκος Καλατζής

Υπεύθυνος εκ μέρους του ΔΣ του ΙΕΕΕ
Απόφοιτος της Λεοντείου Σχολής, είναι
πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών
Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος του
Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης
Ελεγκτών Λογιστών, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών (ΣΟΕΛ), έχοντας τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή (Νόμιμος Ελεγκτής). Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία
το μακροχρόνιο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης στο φορολογικό δίκαιο, του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Είναι μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εσωτερικών
Ελεγκτών Ελλάδας.
Από τη θέση του διευθυντικού στελέχους, έχοντας 15ετή και
πλέον εμπειρία, σε πολυεθνικές συμβουλευτικές εταιρείες
(Big4), παρείχε υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης,
σε τακτικούς και ειδικούς ελέγχους καθώς και σε έργα
προσυμφωνημένων διαδικασιών (due diligence και vendor
due diligence). Διατέλεσε Οικονομικός Διευθυντής σε
πολυεθνική εταιρεία εξυπηρέτησης αεροσκαφών. Από το
2015, είναι Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου
«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ» ενώ από το 2019, έχει αναλάβει
καθήκοντα Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου σε δημόσια
εταιρεία, θυγατρική της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών
& Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ).

Μαρία Σουρή (CIA)

Συντονιστής Έκδοσης Newsletter
Business Senior Audit Manager at Euroclear
S.A., πιστοποιημένη με CIA και πολυετή
εμπειρία στον εξωτερικό και Εσωτερικό
Έλεγχο. Μέλος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων του IIA
Greece – IEEE.

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.

Φραγκίσκος Λεύκαρος (CIA, ACCA)
Εργάζεται ως US Internal Audit Manager
στην Intralot SA, με 7ετή προϋπηρεσία στον
Εσωτερικό και Εξωτερικό Έλεγχο.
Ιωάννης Μιχαλόπουλος (CIA)
Εργάζεται ως διευθυντής Ποιότητας, Υγείας
& Ασφάλειας στην Εταιρεία Διανομής
Αερίου Θεσσαλονίκης & Θεσσαλίας (ΕΔΑ
ΘΕΣΣ), με 15ετή εμπειρία στους κλάδους
των κατασκευών, του αλουμινίου και των
εταιρειών ενέργειας.
Μάκης Σολομών

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και πιστοποιημένος
ελεγκτής CIA, CRMA. Για 11 έτη εργάσθηκε
σε διεθνείς ελεγκτικούς οίκους (PWC,
Deloitte) ως Senior Manager of Enterprise
Risk Services.
Για 5 έτη εργάσθηκε σε εταιρία Διαχείρισης Επενδύσεων
ως Senior Officer of Finance, Compliance and Risk
Management. Έχει επίσης εργασθεί ως Επικεφαλής
Εσωτερικού Ελέγχου στο ΤΑΙΠΕΔ και στην AVIS Greece.
Σήμερα είναι Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου στην εταιρία
Elpedison.

Αρετή Χαντζή

Πτυχιούχος του τμήματος Βιομηχανικής
Διοίκησης και Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει λάβει
πιστοποίηση «Διαχείριση Κινδύνων και
Εσωτερικός Έλεγχος» από το Ινστιτούτο
Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ). Έχει προϋπηρεσία 4 ετών στον
Εσωτερικό Έλεγχο του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Σήμερα
εργάζεται ως Internal Control Officer στην εταιρεία
Εlpedison.

