
Περιοδική έκδοση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αγαπητά Μέλη και φίλοι του ΙΕΕΕ, 

Το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς ήταν μια σημαντική περίοδος για 
το Ινστιτούτο μας από πλευράς “advocacy” του επαγγέλματος:

1.  Συμμετείχαμε στην ηλεκτρονική διαβούλευση του νέου νόμου για 
τη διακυβέρνηση στο δημόσιο τομέα, αφού συγκεντρώσαμε τα σχό-

λια όσων μελών μας είχαν το ενδιαφέρον και τη βούληση να τα στείλουν σε μας. Είναι 
ένα σημαντικό βήμα για το επάγγελμα μας δεδομένου ότι οι εξελίξεις στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα έχουν μεγάλη σύνδεση μεταξύ τους.

2.  Διοργανώσαμε εκδήλωση σε συνεργασία με το NED club «Η Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς συζητά με τους εσωτερικούς ελεγκτές» για το νέο νόμο περί εταιρικής 
διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιριών, με κεντρική ομιλήτρια την πρόεδρο της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Βασιλική Λαζαράκου. Ευχαριστώ πολύ τη νεοσυστα-
θείσα επιτροπή διακυβέρνησης για την πολύτιμη συνεισφορά της, το NED club για 
τη συνδιοργάνωση και τους ομιλητές για τη συμμετοχή τους.

Πρόσθετα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της νέας επιτροπής Industrial 
and commercial committee, πολύ σημαντική εξέλιξη για τη μεταξύ των συναδέλφων 
γνωριμία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Μια ακόμη πολύ σημαντική εξέλιξη: Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας θα 
προσφέρει Quality Assessment Services στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου των εται-
ριών και των οργανισμών σε συνεργασία με το IIA Γαλλίας. Ξεκινάμε από 1/4/2021.

Η φωνή σας είναι σημαντική! Θα ήθελα να παρακαλέσω τους επικεφαλής των Μονά-
δων ΕΕ να απαντήσουν στην έρευνα Risk in Focus 2022 που συντονίζεται από 15 
Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα. Για πρώτη φορά συμμετέχουμε και εμείς.

Ολοκληρώθηκε ο απολογισμός έτους 2020, ο οποίος θα σας σταλεί τις επόμενες 
ημέρες. Ανάμεσα στις πολλές επιτυχίες μας εντός μίας δύσκολης χρονιάς ήταν και 
η επίτευξη ενός καλού οικονομικού αποτελέσματος που μας κάνει να νοιώθουμε 
ασφάλεια για τα επόμενα έτη. Όλα τα πετύχαμε μαζί!!

Αυτά και άλλα πολλά νέα από Ευρώπη και Αμερική θα βρείτε εντός του παρόντος 
φυλλαδίου. 

Εμείς ετοιμαζόμαστε για την επόμενη ιδιαίτερα σημαντική μας εκδήλωση στις 
13/5/2021, συνδιοργάνωση με το ΙΙΑ Ισραήλ “Back to Life. Back to reality?”. Θα λά-
βετε ενημέρωση σύντομα και αναμένουμε καθολική συμμετοχή. 

Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Ό,τι χρειαστείτε 
είμαστε πάντα κοντά σας.

Με την ευχή να συναντηθούμε σύντομα,

Βέρρα Μαρμαλίδου
Πρόεδρος | IIA Greece – IEEE
Τηλέφωνο 6977260497
email vmarmalidou@gmail.com
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Μ

Α Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα  
Βασικής Εκπαίδευσης  
στον Εσωτερικό Έλεγχο 2021  (Α΄ Τμήμα)

68 59

Ιωάννης 
Βαρβατσουλάκης

Σοφία Μάνεση
Σολομών Μάκης 

Γιώργος 
Πελεκανάκης

 ΜΑΡ 1, 3, 8, 
10, 17, 22,  
24, 29, 31

ΑΠΡ 5, 21, 
24, 28

ΜΑΪ 10, 12, 17

πρωί  
& 

απόγ.

800 1200
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα  
Βασικής Εκπαίδευσης  
στον Εσωτερικό Έλεγχο 2021  (Β΄ Τμήμα)     ΝΕΟ    

ΜΑΪ 29, 31
ΙΟΥΝ 2, 5, 7, 
9, 12,14, 17, 

24, 28, 30
ΙΟΥΛ 2, 5, 7

πρωί  
& 

απόγ.

2 Τεχνικές Δειγματοληπτικού Ελέγχου 8 7 Γιώργος 
Πελεκανάκης

Α)   24 ΑΠΡ
Β)   28 ΙΟΥΝ πρωί

3 Αποτελεσματικές Συνεντεύξεις 8 7 Χρήστος Νομικός Α)   27 ΑΠΡ
Β)   30 ΙΟΥΝ πρωί

4 Έλεγχος Απάτης - Πρόληψη, ανίχνευση  
και διαχείριση 8 7 Οδυσσέας 

Ζαχαράκης
Α)   21 ΑΠΡ
Β)   24 ΙΟΥΝ πρωί

5 e-Learning: Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου  
(IPPF Standards) με τη Sara 4 4 e-learning/ 

gaming 45 150

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
6 ΝΕΟ Φυσική Εταιρική Ασφάλεια 8 7 Οδυσσέας 

Ζαχαράκης 13 ΑΠΡ πρωί 150 200

7 Πρακτικός Οδηγός Συγγραφής Αποτελεσματικών 
Ελεγκτικών Εκθέσεων 8 7 Χρήστος Νομικός 15 ΑΠΡ πρωί 150 200

8 COSO ΙΙΑ certificate Internal Control 20 20 Βασίλης 
Μονογυιός 19-20 ΑΠΡ πρωί 1220 2299

9 Έλεγχος Απάτης - Πρόληψη, ανίχνευση και 
διαχείριση 8 7 Οδυσσέας 

Ζαχαράκης 21 ΑΠΡ πρωί 150 200

10 ΝΕΟ Ηγεσία, Ομαδικότητα και η Κατάριψη των Μύθων 
Αναποτελεσματικότητας στον Εσωτερικο Έλεγχο 8 7 Αγγελική Πλουμά 26 ΑΠΡ πρωί 150 200

ΜΑΪΟΣ
11 Τεχνικές Δειγματοληπτικού Ελέγχου Γιώργος 

Πελεκανάκης 6 ΜΑΪ πρωί
12 ΝΕΟ Mapping the New Reality, Mapping the New Risks 8 7 Sara I. James 11 ΜΑΪ πρωί 180 250
13 ΝΕΟ Disaster Recovery from an IT Risk Management 

perspective 8 7 Νικόλαος 
Φράγκος 14 ΜΑΪ πρωί 150 200

14 ΝΕΟ Auditing Projects and Project Management 8 7 John Chesshire 20 ΜΑΪ πρωί 180 250
15 ΝΕΟ Effective Remote Internal Audits 8 7 John Chesshire 21 ΜΑΪ πρωί 180 250
16 ΝΕΟ Treasury Audit Seminar 8 7 Ανδρέας 

Κουτούπης 28 ΜΑΪ πρωί 150 200

ΙΟΥΝΙΟΣ
17 ΝΕΟ Τhe formulation of the internal audit objectives  

in the public sector 8 7 Joseph Kassapis 1 ΙΟΥΝ πρωί 180 250
18 Auditing Digital transformation 8 7 Nίκος Δράκος 7 ΙΟΥΝ πρωί 150 200
19 Νοοτροπία Ρίσκου και Διαχείριση Εσωτερικών  

& Εξωτερικών Κρίσεων 8 7 Νίκος Δούνης 10 ΙΟΥΝ πρωί 150 200

20 Intelligent Cost Reduction:  
The role of Internal Audit 8 7 Ανδρέας 

Κουτούπης 15 ΙΟΥΝ πρωί 150 200

21 COSO ERM 20 20 Βασίλης 
Μονογυιός 16 &18 ΙΟΥΝ πρωί 1220 2299

22 Root Cause Analysis 8 7 Γιώργος 
Πελεκανάκης 23 ΙΟΥΝ πρωί 150 200

23 Τεχνικές Δειγματοληπτικού Ελέγχου 8 7 Γιώργος 
Πελεκανάκης 28 ΙΟΥΝ πρωί 150 200

24 Αποτελεσματικές Συνεντεύξεις 8 7 Χρήστος Νομικός 30 ΙΟΥΝ πρωί 150 200
25 Έλεγχος Απάτης - Πρόληψη, ανίχνευση  

και διαχείριση 8 7 Οδυσσέας 
Ζαχαράκης 24 ΙΟΥΝ πρωί 150 200

ΙΟΥΛΙΟΣ
26 ΝΕΟ Ενδείξεις οικονομικού εγκλήματος: τα πρώτα 

βήματα για τον Εσωτερικό Ελεγκτή 8 7 Γεράσιμος 
Μαργέτης 1 ΙΟΥΛ πρωί 150 200

27 ΝΕΟ GDPR & Εσωτερικός Έλεγχος μετά από 3 χρόνια 8 7 Χρίστο Κόζιαρη 6 ΙΟΥΛ πρωί 150 200
28 ΝΕΟ IT Audit for non-IT Auditors 8 7 Μάρκος  

Δασκαλάκης 8 ΙΟΥΛ πρωί 180 250

29 Building & Leading High Performance  
Audit Teams 8 7 Μάρκος 

Δασκαλακης 12 ΙΟΥΛ πρωί 180 250

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CERTIFI CATIONS/CERTIFI CATE INTERNAL AUDIT TECHNOLOGY RISK & COMPLIANCE FRAUD SOFT  SKILLS E-LEARNING

https://www.hiia.gr/images/2021/OLOKLIROMENO_2021_.pdf
https://www.hiia.gr/images/2021/OLOKLIROMENO_2021_.pdf
https://www.hiia.gr/images/2021/OLOKLIROMENO_2021_.pdf
https://www.hiia.gr/images/2021/OLOKLIROMENO_2021_.pdf
https://www.hiia.gr/images/2021/OLOKLIROMENO_2021_.pdf
https://www.hiia.gr/images/2021/OLOKLIROMENO_2021_.pdf
https://hiia.gr/images/2021/Zacharakis_21-4-2021.pdf
https://hiia.gr/images/2021/Zacharakis_21-4-2021.pdf
https://hiia.gr/images/2021/Zacharakis_13-4-2021.pdf
https://hiia.gr/images/2021/Nomikos_15-4-2021.pdf
https://hiia.gr/images/2021/Nomikos_15-4-2021.pdf
https://hiia.gr/images/2021/Monogios_COSO_19-4-2021.pdf
https://hiia.gr/images/2021/Zacharakis_21-4-2021.pdf
https://hiia.gr/images/2021/Zacharakis_21-4-2021.pdf
https://hiia.gr/images/2021/Plouma_26-4-2021.pdf
https://hiia.gr/images/2021/Plouma_26-4-2021.pdf
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30 Οργανώνοντας τον Εσωτερικό Έλεγχο  
στο Δημόσιο Τομέα 8 7 Ιωάννης 

Βαρβατσουλάκης 14 ΙΟΥΛ πρωί 150 200

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
31 Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Εσωτερικών 

Ελεγκτών: Από τη Θεωρία στην Πράξη 8 7 Ευαγγελία Παππά 9-10 ΣΕΠ απογ. 150 200

32 ΝΕΟ Δημιουργώντας συμπεριληπτικούς οργανισμούς:  
από τα λόγια στην πράξη στον Εσωτερικο Έλεγχο 8 7 Νάνσυ 

Παπαθανασίου 13 ΣΕΠ πρωί 150 200

33 Έλεγχος Έργων- Μελετών - Σύνταξη 
ερωτηματολογίων ελέγχου 8 7 Γκιουλετζή 

Κωνταντία 15 ΣΕΠ πρωί 150 200

34
Λογιστικά για Εσωτερικούς Ελεγκτές. Ειδικά 
Θεματα λογιστικής και χρηματοικονομικης 
διοίκησης  για Εσωτερικούς Ελεγκτές

8 7 Ανδρέας 
Παπαδάκης 20-21 ΣΕΠ απογ. 150 200

35 ΝΕΟ Auditing Ethics 8 7 John Chesshire 24 ΣΕΠ πρωί 180 250
36 Operational Audit Seminar 8 7 Ανδρέας 

Κουτούπης 28 ΣΕΠ πρωί 150 200

37 ΝΕΟ
Τo ταξίδι του ήρωα ή πώς θα απελευθερώσουμε 
τον ήρωα που κρύβουμε μέσα μας  στον 
Εσωτερικο Έλεγχο

8 7 Δημήτρης 
Τσούχλος 30 ΣΕΠ πρωί 150 200

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
38 ΝΕΟ Η μυστική φόρμουλα της εργασιακής ευεξίας  

στον Εσωτερικο Έλεγχο 8 7 Αγγελική Πλουμά 1 ΟΚΤ πρωί 150 200

39 Auditing Culture 8 7 Βασίλης 
Μονογυιός 5 ΟΚΤ πρωί 150 200

40 IT Audit & Cybersecurity 8 7 Νικόλαος 
Φράγκος 26 ΟΚΤ πρωί 150 200

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
41 ΝΕΟ Agreeing findings and actions – a collaborative 

approach 8 7 Stephen Maycock 5 ΝΟΕ πρωί 250 300

42 Ισχύς, εξουσία, και ηγεσία: Δυνατότητες, προκλήσεις 
και τυφλά σημεία, στον Εσωτερικο Έλεγχο 8 7 Νάνσυ 

Παπαθανασίου 9 ΝΟΕ πρωί 150 200

43 Αξιολόγηση Κινδύνων και Κατάρτιση  
Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχου 8 7 Οδυσσέας 

Ζαχαράκης 18 ΝΟΕ πρωί 150 200

44 ΝΕΟ Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στον Εταιρικό 
Μετασχηματισμό 8 7 Επαμεινώνδας 

Χάνδρος 22 ΝΟΕ πρωί 150 200
45 Compliance 8 7 Άρης Δημητριάδης 25-26 ΝΟΕ απογ. 150 200

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
46 Connecting the dots for effective Operational  

Risk Management 8 7 Ιωσηφίνα Δεγαιτα 3 ΔΕΚ πρωί 150 200
47 Business Continuity Management 8 7 Σπύρος Αλεξίου 7 ΔΕΚ πρωί 150 200

48 ΝΕΟ

Η επιχείρηση μέσα από το τραπεζικό καλειδοσκόπιο 
(Αξιολόγηση – Στάθμιση αναγκών της – Μορφές και 
είδη χρηματοδότησης/ Εξασφαλίσεων – Διαχείριση 
και Παρακολούθηση αναληφθέντων κινδύνων)

16 14 Μιχάλης 
Αγγελάκης 9-10 ΔΕΚ πρωί 300 350

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CIA

Περισσότερες πληροφορίες για τις 
πιστοποιήσεις IAA στα παρακάτω links:

CIA Learning Kit 
version 7. (new syllabus)

Προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις 
του CIA (Certified Internal 
Auditor) στο χρόνο που εσείς 
μπορείτε.

8-12 Φεβ. 2016
17:00-20:15
CPE’s: 18

Τι είναι το CIA 
Η ανώτατη διεθνής αποδεκτή 
επαγγελματική πιστοποίηση 
για τους Εσωτερικούς 
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.

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.

Κόστος σεμιναρίου 
€ 480, € 450  (Μέλη του ΕΙΕΕ) 
Ειδική έκπτωση σε ανέργους, 
φοιτητές και μαζικές συμμετοχές.
ΟΑΕΔ Το σεμινάριο μπορεί  
να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ 
(Πρόγραμμα ΛΑΕΚ). Προθεσμία 
υποβολής έως 1/2/2016.

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.

CIA Review Crash Course

Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
προετοιμασίας υποψηφίων CIA

Σκοπός σεμιναρίου
Μέσω του σεμιναρίου αυτού, οι συμμετέχοντες θα  
μπορέσουν να αποκτήσουν μια πλήρη αντίληψη των βασικών 
εννοιών και γνώσεις αναφορικά με την σύγχρονη εφαρμογή 
εσωτερικού  ελέγχου. Ταυτόχρονα θα προετοιμαστούν και 
θα λάβουν τις κατευθύνσεις για τις εξετάσεις CIA, με μία 
μεθοδολογία που απαιτεί τον ελάχιστο χρόνο και προσπάθεια, 
και για τα τρία parts. 

Σε ποιους απευθύνεται
•  Υποψηφίους για το CΙA οι οποίοι καλύπτουν τις βασικές 

προϋποθέσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης.

•  Εσωτερικούς Ελεγκτές που έχουν πραγματοποιήσει  
την εισαγωγή στο CΙA, καθώς και σε εκείνους που 
γνωρίζουν το αντικείμενο αυτό σε βάθος.

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

•  Eπαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με 
τον Εσωτερικό ‘Ελεγχο και τους συναφείς κλάδους: 
Διαχείριση Κινδύνων, Συμμόρφωση, κλπ.

Εισηγητής
Ο κος Joseph Kassapis, CIA, CRMA, CPA, CGMA, CMA, 
CFA είναι ο πιο αποδοτικός εισηγητής εξετάσεων CIA,  
με χιλιάδες διδακτικές ώρες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ειδικός στις επαγγελματικές εξετάσεις/πιστοποιήσεις 
ΜCQ των ΗΠΑ, έχοντας διδάξει για όλες αυτές 
συστηματικά, δίνοντας έμφαση στην τεχνική και  
τις βασικές αρχές. 
Έχει επίσης διδάξει εκτενώς IFRS και έχει πολυετή 
εμπειρία σε θέματα ελέγχου απάτης  
και διαπραγματεύσεων.

Εγγραφές-Πληροφορίες:   EIEE (Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών)
3ης Σεπτεμβρίου 101, Αθήνα 10434, Τ. 210 8259 504, Ε: info@hiia.gr, www.hiia.gr

https://www.hiia.gr/images/Papathanasiou_1-4-2021.pdf
https://www.hiia.gr/images/Papathanasiou_1-4-2021.pdf
https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Certified-Internal-Auditor-CIA-Practice-Exams.aspx
https://global.theiia.org/certification/crma-certification/Pages/CRMA-Certification.aspx
https://global.theiia.org/qial/Pages/Qualification-in-Internal-Audit-Leadership.aspx
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LAKE MARY, Fla. (March 25, 2021) — 
AuditBoard, the innovative cloud-based platform 
transforming how enterprises manage critical 
audit, risk, and compliance programs, and 
The Institute of Internal Auditors’ Internal 
Audit Foundation (IAF) today jointly announced 
the results of a new survey that found that 
internal audit’s ongoing digital transformation 
will rapidly accelerate in 2021, with 22% of 
respondents reporting that they will implement 
cloud-based technology this year, resulting in a 
majority of internal audit teams using a cloud-
based audit management or GRC software 
solution for the first time.
“Many internal audit teams that have not yet 
shifted to a cloud approach are now set to 
reap the benefits of modernization — including 
gaining greater bandwidth for strategic, 
value-add activities — and will be better 
positioned to protect their organizations from 
new and emerging risks,” said John Reese, 
AuditBoard’s Chief Marketing Officer. “They’ll 
also get to equal footing with other functions 
within their organization who have already 
made the move to cloud-based solutions.” 
Planned increases in the use of cloud software 
shows that internal audit departments are 
moving closer to the cloud technology adoption 
rates of other enterprise functions like IT. The 
top challenges internal auditors said they 
experienced in 2020 provide an explanation 
for the substantial increase in their planned 
adoption of new cloud technology in 2021:
•  A majority (52%) of respondents said 

identifying and evaluating new and emerging 

risks was their top challenge in 2020.
•  Forty-three percent mentioned the need 

to collaborate remotely with internal and 
external audit stakeholders.

•  Communication and follow-up with business 
owners was considered a top concern by 
38% on internal audit respondents.

Internal auditors use audit management and 
GRC software to manage a wide variety 
of activities, from risk identification and 
evaluation, to the automation of administrative 
and repetitive tasks, which can free up 
teams to focus on bigger-picture items. 
According to the survey, the top three use 
cases for audit management software are: 
document management, issue and action plan 
management, and testing and work reviews.
“While automation of administrative functions 
offers clear and immediate benefits, internal 
audit is discovering the technology’s potential to 
drive departmental and business value,” said IIA
Chief Operating Officer William J. Michalisin, 
CIA. “This survey shows a positive step 
forward, with 22% of respondents saying they 
plan to implement cloud-based technology 
this year. As this report suggests, technology 
doesn’t merely complement the internal audit 
function, it’s crucial to more effective practices, 
allowing us to focus where it matters most and 
to elevate our value to stakeholders.”
“Internal audit teams are clearly accelerating 
digital transformation in 2021, a sign that the 
challenges of working without cloud technology 
over the past year have been significant,” 
said Reese. “As the world emerges from the 

Study Finds 22% of Internal Audit Teams 
Plan to Implement Cloud-Based Audit 
Management or GRC Software in 2021
Cloud Technology Adoption Gap Between Internal Audit and Other Enterprise Functions to Narrow, 
According to AuditBoard and Internal Audit Foundation Survey

https://www.auditboard.com/
https://na.theiia.org/iiarf/Pages/Internal-Audit-Foundation.aspx
https://na.theiia.org/iiarf/Pages/Internal-Audit-Foundation.aspx
https://www.idg.com/tools-for-marketers/2020-cloud-computing-study/
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pandemic, internal audit leaders are turning 
to contemporary audit and risk management 
solutions to stay on top of the dynamic 
risk environment, improve organizational 
responsiveness, and enable close coordination 
across their distributed workforces.”
Cloud-based technology use by internal 
audit teams continues to grow for two major 
reasons, according to the survey: the need to 
modernize and a requirement for fewer manual 
processes. In particular, modern, cloud-based 
platforms offer greater agility, productivity, and 
collaboration across distributed organizations. 
Survey responses echo these benefits:
•  Nearly half (45%) of internal audit 

professionals using manual technologies and 
methods agreed that their approach limited 
effectiveness and prevented the delivery of 
optimum value.

•  Thirty-one percent of internal audit functions 
that are already using audit management 
or GRC software increased their use of 
such software in 2020, most notably to 
collaborate remotely with internal and external 
stakeholders and avoid wasting time and 
resources on manual and administrative tasks.

•  Of organizations already using cloud-based 
technology, 46% increased their use of the 
technology in response to the pandemic.

Download the full report on the survey results 
here: Internal Audit’s Digital Transformation Imperative: 
Advances amid Crisis.
Methodology: In November 2020, the 
Internal Audit Foundation, in collaboration with 
AuditBoard, conducted a survey of 134 internal 
audit leaders — 83% of whom were Chief Audit 
Executives — to understand how internal audit 
leveraged technology to respond to the year’s 
challenging and fast-changing conditions, in 
addition to examining how technology was 
used prior to the pandemic. The survey was 
designed to gather data and provide answers 
to the following questions:
• How has technology helped internal audit 
functions adapt to rapidly changing conditions 
in 2020?
• Have internal audit functions accelerated, 
decelerated, or otherwise changed their current 
use or intended adoption of new technology in 

response to the conditions of 2020?
• What is the most effective type of technology 
for helping internal audit functions succeed in 
their response to changing conditions?
Media contact:
John Babinchak
+1-407-937-1240/+1-407-325-5560
John.Babinchak@TheIIA.org
About the Internal Audit Foundation
The Internal Audit Foundation (Foundation) 
is the donor-supported arm of The Institute 
of Internal Auditors (IIA). The nonprofit 
Foundation conducts groundbreaking research 
and scholarly publishing, offers essential 
career development and thought leadership 
products through The IIA Bookstore, and works 
with colleges and universities through the 
Internal Auditing Education Partnership (IAEP) 
program to enlighten the next generation of 
internal auditors. For more information, visit 
www.theiia.org or www.theiia.org/foundation.
 
About AuditBoard
AuditBoard is the leading cloud-based platform 
transforming how enterprises manage risk. 
Its integrated suite of easy-to-use audit, risk, 
and compliance solutions streamlines internal 
audit, SOX compliance, controls management, 
risk management, and security compliance. 
AuditBoard’s clients range from prominent 
pre-IPO to Fortune 10 companies looking to 
modernize, simplify, and elevate their functions. 
AuditBoard is the top-rated audit management 
and GRC software on G2, and was recently 
ranked for the second year in a row as one of 
the 100 fastest-growing technology companies 
in North America by Deloitte. For more 
information: www.auditboard.com.
About The Institute of Internal Auditors
The Institute of Internal Auditors (IIA) is 
the internal audit profession’s most widely 
recognized advocate, educator, and provider 
of standards, guidance, and certifications. 
Established in 1941, The IIA today serves 
more than 200,000 members from more than 
170 countries and territories. The IIA’s global 
headquarters are in Lake Mary, Fla. For more 
information, visit www.theiia.org or  
www.globaliia.org.

https://www.auditboard.com/blog/internal-audit-digital-transformation-report/
https://www.auditboard.com/blog/internal-audit-digital-transformation-report/
mailto:John.Babinchak%40TheIIA.org?subject=
http://www.theiia.org/foundation
http://www.auditboard.com/
http://www.theiia.org/
http://www.globaliia.org/
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Υπάρχει άραγε κάποιος που να απολαμβάνει πραγ-
ματικά οποιαδήποτε πτυχή των Εκθέσεων Εσωτερι-
κού Ελέγχου; Ας υψώσει το χέρι του όποιος πραγμα-
τικά χαίρεται να συντάσσει, επεξεργάζεται, εκδίδει ή 
ακόμη και να διαβάζει εκθέσεις ελέγχου. Είναι πολύ 
πιθανό τα υψωμένα χέρια να είναι λιγοστά. Όποιος 
έχει συντάξει, επεξεργαστεί ή λάβει μια έκθεση ελέγ-
χου πιθανότατα θα έλεγε ότι δεν προσβλέπει στη 
διαδικασία αυτή. Επομένως, γιατί εκδίδουμε εκθέ-
σεις ελέγχου; Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε; 
Υπάρχουν εναλλακτικές; Τα οφέλη υπερτερούν του 
χρόνου και του κόστους που αφιερώθηκε κατά την 
σύνταξη, επεξεργασία, επιθεώρηση και έκδοση πα-
ραδοσιακής μορφής εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου; 
Μια σύντομη απάντηση θα ήταν ένα ηχηρό “όχι”.
Πολλοί Εσωτερικοί Ελεγκτές θα απαντούσαν ότι: 
“αυτό απαιτούν τα Πρότυπα”. Αυτό βέβαια δεν ισχύ-
ει. Τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρ-
μογή του Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρουν ότι: “Οι 
εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να κοινοποιούν τα απο-
τελέσματα των ελέγχων (Πρότυπο 2400). Στις κοινο-
ποιήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται οι αντικειμενι-
κοί σκοποί και το εύρος, καθώς επίσης και τα σχετικά 
συμπεράσματα, οι εισηγήσεις και τα σχέδια δράσης 
(Πρότυπο 2410)”.
Επομένως, εάν τα Πρότυπα δεν υπαγορεύουν την 
υποχρέωση σύνταξης εκθέσεων ελέγχου, τότε γιατί 
το εφαρμόζουμε; Μία άλλη συνήθης απάντηση θα 
ήταν: “επειδή πάντα λειτουργούσαμε με αυτόν τον 
τρόπο”. Μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο χρονικούς 
περιορισμούς και υπερπληροφόρηση, μια μακρο-
σκελής έκθεση ελέγχου εξυπηρετεί στην πραγματι-
κότητα τους σκοπούς της; Παρακινεί τον αναγνώστη 
να τη διαβάσει; Ενισχύει την ανάληψη διορθωτικών 
ενεργειών;
Ως “τελικό στάδιο” ενός ελέγχου δεν θεωρείται η σύ-
νταξη της σχετικής έκθεσης, αλλά η πιθανότητα ότι 
η κοινοποίηση των ευρημάτων και των αντίστοιχων 
προτάσεων βελτίωσης θα παρακινήσουν τη Διοίκη-
ση προς την επίτευξη των επιθυμητών ενεργειών. 
Επομένως, μια μακροσκελής και δυσανάγνωστη έκ-
θεση ελέγχου μπορεί να αποβεί αποτρεπτικός παρά-
γοντας. Έμφαση πρέπει να δίνεται στον σκοπό της 
κοινοποίησης ευρημάτων και όχι στη διάταξη.
Οι εκθέσεις είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας. Η 
επικοινωνία αποκτά αξία μόνο εάν αυτό που ο συγ-
γραφέας θέλει να πει είναι πλήρως και με ακρίβεια 
κατανοητό από τον παραλήπτη. Αναρωτηθείτε, λοι-
πόν, εάν είστε απολύτως πεπεισμένοι ότι οι εκθέσεις 
που συντάσσετε αποτελούν επιτυχημένη μορφή επι-
κοινωνίας. Τι θα απαντούσαν οι ελεγχόμενοι, η Διοί-
κηση και η Επιτροπή Ελέγχου;
Ορισμένοι Εσωτερικοί Ελεγκτές παραδέχονται ότι δεν 

συντάσσουν εκθέσεις με γνώμονα τον αναγνώστη. 
Πιθανώς εκτός από ένα μυθιστόρημα μυθοπλασίας, 
πότε ήταν η τελευταία φορά που διαβάσατε αρκετές 
σελίδες από την αρχή έως το τέλος, απορροφώντας 
κάθε λέξη; Συνήθως σαρώνουμε ένα κείμενο για 
να βρούμε τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν. 
Άλλες ασήμαντες πληροφορίες στην «απαιτούμενη 
ανάγνωση» συχνά προκαλούν το μυαλό μας να πε-
ριπλανηθεί - ιδιαίτερα σε κείμενα που είναι γραμμένα 
με υπερβολικά τυποποιημένο και ακατάληπτο τρό-
πο. Ξαφνικά διαβάζουμε λέξεις αλλά δεν τις κατα-
νοούμε. Όμως, επειδή είναι “απαραίτητο”, ξεκινάμε 
πάλι να το διαβάζουμε ή το αφήνουμε στην άκρη έως 
ότου το εύρος της προσοχής μας είναι, ελπίζοντας, 
καλύτερο. Σίγουρα, τις ίδιες προκλήσεις ανάγνωσης 
και κατανόησης αντιμετωπίζουν και οι αναγνώστες 
των πολύτιμων εκθέσεων ελέγχου μας.
Η βελτίωση των εκθέσεων ελέγχου έχει ως αφετη-
ρία συγκεκριμένα ερωτήματα: Τι πληροφορία πρέπει 
να γνωρίζει ο αναγνώστης; Ποιος είναι ο καλύτερος 
τρόπος να τεκμηριωθεί επαρκώς ο έλεγχος; Ποιος 
είναι ο καλύτερος τρόπος να κοινοποιηθούν τα ευ-
ρήματα τα οποία, όταν διορθωθούν, θα έχουν την 
μεγαλύτερη επίδραση την Εταιρεία; Τα σημαντικά 
ευρήματα θα πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα κατά 
τον εντοπισμό τους με συνοπτικό και περιεκτικό τρό-
πο πριν από την σύνταξη της έκθεσης ελέγχου, η 
οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Κατά 
την σύνταξη εκθέσεων, επικεντρωθείτε στα βασικά 
και σημαντικά σημεία και συμπεράσματα των πεδί-
ων ελέγχου και συμπεριλάβετε τον ελάχιστο αριθμό 
πληροφοριών που απαιτούνται για να υποστηρίξουν 
τα συμπεράσματα αυτά.
Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε εί-
ναι ότι οι άνθρωποι απορροφούν τις πληροφορίες 
με διαφορετικό τρόπο. Μερικοί άνθρωποι είναι πιο 
οπτικοί τύποι. Διαγράμματα, γραφήματα και εικόνες 
μπορούν συχνά να αποτυπώσουν αυτό που θέλετε 
να επικοινωνήσετε πολύ καλύτερα από ότι ένα κείμε-
νο. Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα γρα-
φήματα όπου είναι εφικτό. Χρησιμοποιήστε επίσης 
διαφορετικά μέσα. Εάν οι εκθέσεις ελέγχου πρόκειται 
να κυκλοφορήσουν στο διαδίκτυο, η χρήση ήχου και 
βίντεο ενδέχεται να μεταφέρουν το μήνυμα με πιο 
συναρπαστικό και ακριβή τρόπο.
Ανεξάρτητα από το πώς κοινοποιούμε τα αποτελέ-
σματα ενός ελέγχου, κάθε “εύρημα” πρέπει να κα-
λύπτει τα κάτωθι θεμελιώδη στοιχεία: συνθήκη, κρι-
τήρια, αιτία, αποτέλεσμα και προτάσεις βελτίωσης.
Η τρέχουσα δομή των εκθέσεων ελέγχου οφείλει να 
εξελιχθεί αποτυπώνοντας τα ευρήματα ελέγχου με 
έναν πιο συνοπτικό και σύγχρονο τρόπο.
Πηγή

Death of the Audit Report: 
It’s Time to Reconsider How to Convey Internal Audit Findings

https://internalaudit360.com/death-of-the-audit-report-its-time-to-reconsider-how-we-convey-internal-audit-findings/
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How effective is internal auditors’ cyber 
security assurance?
Δείτε τα αποτελέσματα έρευνας από 180 περίπου 
ευρωπαίους CAEs. Συμμετείχαμε και από την Ελλάδα. 

Read pdf                                                           Read more

Mind the Gap: Cyber security risk in the 
new normal
Cyber security is without a doubt the perennial risk of the 
21st century, and it has been particularly exacerbated by 
the coronavirus pandemic. Businesses have had to juggle 
competing priorities and operational disruption whilst 
ensuring that working devices and networks are secure. 
At the same time, criminals have sought to capitalise on 
the crisis by exploiting remote working protocols through 
increasing the pace and sophistication of cyber-attacks.
To help you make sense of this growing risk area is our 
cyber security report ‘Mind the Gap: Cyber security risk in 
the new normal’. A tool enabling you to provide assurance 
on cyber security culture within your organisation.

Read more

Gender Responsive Budgeting
Key findings.
Women have fallen out of the paid economy at faster rates 
than men – partly because they had to shoulder more 
unpaid care responsibilities and because they work in 
sectors more vulnerable to disruption. Rates of domestic 
violence are on the rise and UN Women predicts that 47 
million more women will fall into extreme poverty as a 
result of the pandemic. 
Read more

Why CEOs and CFOs should engage 
with internal audit
David Jardine is the senior vice president, Internal Audit 
at bp plc and a member of ICAEW’s Internal Audit Panel. 
He explains why CEOs and CFOs need to engage with 
the Chartered Institute of Internal Auditors’ (CIIA) Code of 
Practice and why it’s not just for internal audit teams.
Read more

Guidance on effective internal audit in 
the financial services sector
The Code applies to organisations operating in the fi-
nancial services sector, all of whom should have an 
internal audit function and audit committee of non-
executive directors. This Code contains provisions 
which are specific to the financial services sector. 
 
Internal audit functions outside the financial services 
sector and within the private and third sectors should 
follow our ‘Internal Audit Code of Practice: guidance for 
effective internal audit in the private and third sectors’. 
 
Whilst it may prove useful for internal audit in the public 
sector, it is not drafted with the public sector specifically in 
mind and public sector internal audit functions should con-
tinue to follow the Public Sector Internal Audit Standards.
Read more

A Practical Guide to Auditing Remotely
The COVID-19 pandemic is changing the way we work, 
possibly forever. Before the virus spread across the world, 
many organizations never considered the possibility of 
having to enable remote work for their entire staff for an 
extended amount of time. As auditors, we are also impact-
ed by this situation. Our work is often very different from 
that of typical departments. We spend our time split be-
tween interviewing, testing, and documenting. Interview-
ing requires face-to_face meetings, testing often involves 
reviewing confidential information, and documentation 
could require us to be on our organization’s network. With 
these challenges, and many more, how can we effectively 
conduct our audits remotely? To answer this question, we 
will explore three aspects of remote auditing: logistics, 
communication, and external challenges.
Learn more                                                       Read more

https://www.iia.si/wp-content/uploads/2021/03/IIA_brochure69326-1.pdf
https://www.iia.si/wp-content/uploads/2021/03/IIA_brochure69326-1.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3741877
https://www.iia.org.uk/policy-and-research/research-reports/mind-the-gap-cyber-security-risk-in-the-new-normal
https://www.iia.org.uk/policy-and-research/research-reports/mind-the-gap-cyber-security-risk-in-the-new-normal
https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/global-profession/gender-responsive-budgeting.html
https://www.icaew.com/technical/business-and-management/strategy-risk-and-innovation/risk-management/internal-audit-resource-centre/why-ceos-and-cfos-should-engage-with-internal-audit
https://www.iia.org.uk/policy-and-research/internal-audit-code-of-practice/
https://www.iia.org.uk/policy-and-research/internal-audit-code-of-practice/
https://www.iia.org.uk/policy-and-research/codes-of-practice/internal-audit-financial-services-code-of-practice
https://tm.wolterskluwer.com/practical-guide-to-auditing-remotely?src=Advertisement&cid=7015Y0000029RdoQAE&utm_source=linkedin&utm_medium=paid&utm_campaign=taa_tm_audit_practical-guide-to-auditing-remotely-image-ad_q1-2021
https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/global-profession/gender-responsive-budgeting.html
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The tone at the top _ The Long Game on 
Falling Short

Tone at the Top   |   December 2020 Powered by   

Issue 102  |  December 2020Providing senior management, boards of directors, and audit committees 
with concise information on governance-related topics.

TOPTONE
at the

®

Corporate Governance 
Health in a Post- 
COVID-19 Environment

A speaker at the most recent National Association of 
Corporate Directors annual conference touched off a 
firestorm of complaints from virtual attendees by delivering 
a blistering critique of board members that alleged their 
complicity with social injustice.

Anand Giridharadas, editor-at-large at TIME and author 
of Winners Take All: The Elite Charade of Changing the 
World, questioned whether directors do enough to counter 
what he described as “widening inequality over the last 
four decades.” Giridharadas contends board directors 
are, “preserving the business status quo, which includes 
creating monopolies that strangle competition, paying 
workers precarious incomes, and finding tax dodges for 
their companies and themselves that deprive the country 
of needed funding,” according to an Agenda article 
published in November.

The affront challenges common beliefs that corporate 
boards are increasingly aware of and sympathetic to 
diversity and sustainability issues, particularly with growing 
momentum for fundamentally changing economic models 
that prioritize returns to investors over societal needs.

Beyond debates over whether Giridharadas’ comments 
were justified, the reproach raises important questions 
about the evolving role of boards and whether their views 
about corporate behavior reflect clear-eyed realism or 

a rose-colored never-never land. Data from two new 
signature reports from The Institute of Internal Auditors 
paint a decidedly mixed picture.

Observations from OnRisk 2021: A Guide to 
Understanding, Aligning, and Optimizing Risk suggest 
improving alignment on risk management among boards, 
executive management, and internal audit, particularly in 
light of the challenges posed by the COVID-19 pandemic. 
However, data from the soon-to-be-published American 
Corporate Governance Index (ACGI) reflect continued 
reluctance among some directors to push back on what 
they are hearing from the C-suite.

Granted, relationships among risk management 
players are complex and vary from organization to 
organization. However, it is helpful for boards to have 
a clear understanding of the forces that influence 
those relationships, and data from both reports provide 
important perspectives and insights that can strengthen 
that understanding. What’s more, such insights can be 
applied to help corporate boards effect positive change in 
their organizations and society overall.

Read the February issue of Tone at 
the Top to understand why chal-
lenging times beget challenges for 
boards meeting with management. 
Learn a number of reasons why 
boards should consider whether 
they are too hesitant in their en-
gagement with management.
Read more

What Are Your Top Tech Risks?
The most significant technology 
risks for 2021 reflect our COVID-19 
world and its impact on businesses 
responding and reacting to the new 
status quo. But what’s increasingly 
apparent is that organizations fur-
ther along the digital transforma-
tion maturity spectrum have a clear 
advantage. In September/October 
2020, ISACA and Protiviti conduct-
ed a global survey of more than 
7,400 IT audit leaders and profes-

sionals to obtain their perspectives on the top technology 
risks their organizations will face in 2021.
Read more

How Do You Measure Internal Audit 
Value?

The subjective nature of 
value requires CAEs to 
implement a bala n-
ced set of measure-
ments to determine how 
well it’s being delivered.

Read more
 

How Agents of Change Can Shape 
Internal Audit’s Future
Agents of Change takes a hard look at how the profession 
must adapt and change to meet the growing needs of our 
organizations and stakeholders. Frankly, it sets a high bar 
that will require updating processes, transforming internal 
audit’s relationship with technology, learning to promote 
and market the value of independent assurance, and be-
coming catalysts for transformational change that creates 
value for our organizations.
Read more

International Conference 2021 Is Virtual!

The IIA’s 2021 
International 
Conference 
will be held vir-
tually 14–18 
June. 2021’s 
theme is “Scal-
ing New 
Heights,” and 
what better 
theme to rep-
resent the di-

verse and dynamic sovereign island of Singapore, a stun-
ning example of Southeast Asia.
Join us as we bring together experts from across the 
globe to address the issues impacting the profession, 
network with fellow internal auditors from 100+ countries, 
share ideas, and earn CPE credits.
Read more

Exclusive IIA Global Members 
Presentation: Advancing the Profession
In this session, Anthony will share his personal insight into 
what brought him back to a global organization, what his 
vision is for The IIA, and how we can all work together and 
engage others toward advancing the mission of The IIA 
and internal auditing.
Speaker

Anthony J. Pugliese 
IIA President and CEO
Anthony Pugliese brings decades of 
association management, operational 
prowess, and strategic decision-mak-
ing to his new post as IIA President 
and CEO. He is passionate about the 
opportunities presented by new tech-
nologies, the crucial importance of 
diversity and inclusion in position the 

profession for the future, and the art and science of col-
laboration.

Tuesday, May 4, 2021 
8:00–9:00 a.m. US ET
Thursday, May 6, 2021 
7:00–8:00 p.m. US ET
Read more

News from IIA

https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Tone-at-the-Top.aspx?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=20212006_Global_Leaders_Link_March_031721%20(1)&utm_content=&spMailingID=33163464&spUserID=NjM5NzAzNzU1NjMS1&spJobID=1903761074&spReportId=MTkwMzc2MTA3NAS2
https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Tone-at-the-Top.aspx?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=20212006_Global_Leaders_Link_March_031721%20(1)&utm_content=&spMailingID=33163464&spUserID=NjM5NzAzNzU1NjMS1&spJobID=1903761074&spReportId=MTkwMzc2MTA3NAS2
http://r.smartbrief.com/a2?case=UP&a=ECA8D3E3-8EA2-4693-BA8B-E0C1E188E081&c=94E8FBD6-7BB8-49C6-A3F9-D9868B16ADD7&l=E45B100B-689A-4AF1-95CD-077E36EF67F5&s=e1be4847-ea81-4827-a613-79dedf5dd906&b=93007de9-9f92-4435-b276-5c05547c22a9&target=3E7CF2DD-23F9-416E-B7D7-2C4310C9983E
https://www.protiviti.com/US-en/2021-it-audit-survey
https://www.protiviti.com/US-en/2021-it-audit-survey
https://iaonline.theiia.org/2021/Pages/How-Do-You-Measure-Internal-Audit-Value.aspx
https://iaonline.theiia.org/2021/Pages/How-Do-You-Measure-Internal-Audit-Value.aspx
https://iaonline.theiia.org/blogs/chambers/2021/Pages/How-Agents-of-Change-Can-Shape-Internal-Audits-Future.aspx
https://ic.globaliia.org/?utm_source=SmartBrief_Mar_16_Global&utm_medium=Rectangle&utm_campaign=2021_IC
https://ic.globaliia.org/?utm_source=SmartBrief_Mar_16_Global&utm_medium=Rectangle&utm_campaign=2021_IC
https://ic.globaliia.org/?utm_source=SmartBrief_Mar_16_Global&utm_medium=Rectangle&utm_campaign=2021_IC
https://global.theiia.org/edu-events/Pages/Exclusive-IIA-Global-Members-Presentation-Advancing-the-Profession.aspx?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=20212006_Global_Leaders_Link_March_031721%20(1)&utm_content=&spMailingID=33163464&spUserID=NjM5NzAzNzU1NjMS1&spJobID=1903761074&spReportId=MTkwMzc2MTA3NAS2
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News from ECIIA
Webinar | Working together for 
the planet: Audit & Assurance of 
sustainability information
ACCA, in collaboration with ECIIA- European Confedera-
tion of Institutes of Internal Auditing, Deloitte and Account-
ancy Europe, is organising a webinar on #Audit & #Assur-
ance of #sustainability information, taking place on the 29 
April, from 11:00 to 12:30 (CET).  Register here!

Webinar | The impact of the COVID in 
the three lines
The COVID-19 global health crisis has had an unprecedent-
ed impact on business and society across the globe. eco-
Da, FERMA, and ECIIA have carried out extensive interna-
tional surveys to find out the impact of the Covid crisis on 
their respective professions and to help them navigate the 
challenges. If it is true that the pandemic has accelerated 
growing attention on ESG, sustainability, and stakeholder 
value issues, it is also true that the robustness of the gov-
ernance mechanisms has clearly appeared as an essential 
element for the resilience of companies.
The April 19 webinar will look at the changes taking place 
for the three professions, but also how they will need to work 
together more effectively. Successfully managing challeng-
es requires definitely a new way of thinking about risks.
Register Here!

Webinar: Non-Financial and Integrated 
Reporting in the Public Sector

ECIIA and EUROSAI or-
ganised a webinar to dis-
cuss the best practices on 
Non-Financial and Inte-
grated Reporting in the 
Public Sector, on 28 Janu-
ary 2021. During this webi-
nar, we shared the first re-

sults of a survey conducted in 30 countries and asked for 
feedback/experience from the participants (polls). The pres-
entation and the report of the webinar are also available. 
Learn more                                                    Read more
A new webinar on this subject is planned for May  20, 2021.

New position paper
ECIIA,  ACCA, and  
Deloitte in collabora-
tion with Accountancy 
Europe are preparing 
a position paper and 
a webinar (April 29) 
on the theme ‘profes-
sional accountants 
and auditors chang-
ing business for the 
planet. More news 
will follow soon.

Practical guidance on climate change 
and environmental sustainability

This practical guidance is part of the 
Risk in Focus 2021 publication and 
is produced to support the narrative 
report by the 10 European Institutes 
of Internal Auditors in Austria, Bel-
gium, France, Germany, Italy, Lux-
embourg, the Netherlands, Spain, 
Sweden and the UK & Ireland. Envi-

ronmental challenges are of a growing importance for all 
organisations.  Read more

Position on Sustainable Corporate 
Governance
MEPs approved a non-legislative report on sustainable 
corporate governance prepared by Pascal Durand (Re-
new Europe, France). They welcome the Commission’s 
commitment to reviewing the Non- Financial Reporting Di-
rective (NFRD) and reiterate their call to widen its scope to 
cover all listed and non-listed large undertakings. The EP 
calls for a mandatory EU framework to cover a full array 
of sustainability issues related to non-financial reporting. 
Read more

Interim study on the integration of ESG 
factors into the EU banking prudential 
framework

The Commission has published an interim 
study prepared by BlackRock on the devel-
opment of tools and mechanisms for the 
integration of ESG factors into the EU 
banking prudential framework and into 
banks› business strategies and investment 
policies. In line with the tender specifica-

tions, the interim study focuses primarily on the stocktake 
exercise of current practices by banks and supervi-
sors. The final study should be submitted to the Commis-
sion no later than 1 April 2021.         Read more

CEAOB: Analysis on Audit Committee 
indicators
The Committee of European Audit Oversight Bodies (CEA-
OB) has published an analysis on audit committee indica-
tors collected as part of the 2nd market monitoring report 
on the requirements for audit committees contained in both 
the Audit Regulation and Directive, based on a question-
naire sent to a sample of audit committees across Europe. 
Read more

EIOPA - Single Programming document 
EIOPA published its Single Programming Document, that 
sets out the activities planned to undertake in the period 
2021-2023.
Fostering a sustainable recovery is a priority for 2021. In 
addition, EIOPA  will also focus on digitalisation and sus-
tainable finance. Read more

Global Network of Director Institutes: 
2020-2021 Survey Report 
 

The Global Network of Director In-
stitutes 2020–2021 Survey Report, 
analyzes survey responses from a 
diverse pool of nearly 2,000 direc-
tors around the world. The report 
explores how boards across the 
globe are navigating the economic 
and social impacts of the COVID-19 
global health crisis and its unprec-
edented impact on business and 
society.
Read more

https://www.linkedin.com/company/acca/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=audit&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6780424220867399680
https://www.eciia.eu/2021/03/webinar-working-together-for-the-planet-audit-assurance-of-sustainability-information/
https://ecoda.org/
https://ecoda.org/
https://www.ferma.eu/
https://www.eciia.eu/
https://www.eciia.eu/2021/03/webinar-the-impact-of-the-covid-in-the-three-lines/?preview=true&_thumbnail_id=5770
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=84d19d5f54&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=84d19d5f54&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=3c55dbae74&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=7667407a30&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=7667407a30&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=6df0f6f86f&e=ef88972d0d
https://www.eciia.eu/wp-content/uploads/2021/02/NFR-presentation-V4-1.pdf
https://www.eciia.eu/wp-content/uploads/2021/02/NFR-webinar-report.pdf
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=c51a8aaf1a&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=4c389ca1ac&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=b0e072d023&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=b0e072d023&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=6c3bae82a6&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=6c3bae82a6&e=ef88972d0d
https://www.eciia.eu/2021/01/risk-in-focus-2021-practical-guidance-on-climate-change-and-environmental-sustainability/
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=dc3bf15217&e=ef88972d0d
https://www.eciia.eu/2021/01/risk-in-focus-2021-practical-guidance-on-climate-change-and-environmental-sustainability/
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=42299b272c&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=42299b272c&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=42299b272c&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=030d980990&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=030d980990&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=030d980990&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=6a2f761176&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=6a2f761176&e=ef88972d0d
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/201214-interim-study-esg-factors-banking_en.pdf?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=b4bb10b5f7-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-b4bb10b5f7-80169591&mc_cid=b4bb10b5f7&mc_eid=b14cee29c2
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=63751163e9&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=63751163e9&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=cb99574bcb&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=53ef7c4d27&e=ef88972d0d
https://www.eciia.eu/2021/01/ceaob-analysis-on-audit-committee-indicators/
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=cee14c72b0&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=801ae645d6&e=ef88972d0d
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/administrative/eiopa-bos-21-033-revised-single-programming-document-2021-2023.pdf
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=bfabcfbb27&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=bfabcfbb27&e=ef88972d0d
https://ecoda.org/wp-content/uploads/2019/08/GNDI-2020-2021-Survey-report.pdf
https://ecoda.org/wp-content/uploads/2019/08/GNDI-2020-2021-Survey-report.pdf
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ESG: From Awareness to Strategic Moves 
EcoDa organised a webi-
nar under the topic “ESG: 
From Awareness to Strategic 
Moves”. The main messages 
from the discussions are:
•	 Board members 
have first to drive the culture 
change, they have secondly 
to get a good understand-
ing of who are their relevant 

stakeholders and finally to establish the right metrics to 
evaluate the implementation of their commitments. 
•	The intention of the European Commission is definitely 
to provide a robust set of sustainability standards as well 
as to review the non-financial reporting directive. These 
actions are driven by the willingness to make sustainability 
reporting as important as financial reporting. Companies 
will be required to provide more material and comparable 
data. In order for the European Union to lead the global 
move, EFRAG is due to issue its report on European non-
financial reporting standards on February the 19th.
Read more

Sustainable Corporate Governance for 
long-term business success 

EcoDa and Mazars hosted 
an event on the future of Cor-
porate Governance. Boards, 
investors, and regulators 
need to work together to en-
able cor porate governance 
to be effective and to contrib-
ute to the long-term sustain-
able growth of businesses. 

The virtual event brought together experts from these key 
stakeholder groups, and also auditors, to explore what 
longer-term changes are needed to achieve this goal.
Read more

News from IIA Greece – IEEE

Νομοσχέδιο για την διακυβέρνηση στο 
Δημόσιο τομέα 

IIA Israel - IIA Greece

Στις 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 22:00, ολοκληρώθηκε 
η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο 
«Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης, Οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση 
των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπές διατά-
ξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το  Ινστιτούτο μας, εκπροσωπώντας 750 μέλη, συμ-
μετείχε στη ηλεκτρονική διαβούλευση συμπεριλαμβά-
νοντας τα σχόλια που εστάλησαν από τα μέλη μας. 
Θερμές ευχαριστίες στους συναδέλφους που ανταπο-
κρίθηκαν και έστειλαν σε εμάς τα σχόλια τους καθώς 
και στα μέλη της επιτροπής εταιρικής διακυβέρνησης 
του Ινστιτούτου για την πολύτιμή συμβολή τους στην  
συγγραφή των σχολίων. 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας συν-
διοργανώνει μαζί με το IIA Israel την διαδυκτυακή 
εκδήλωση με θέμα “Back to life, back to reality?”.

Quality Assessment Services
Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας θα 
προσφέρει Quality Assessment Services στις μονά-
δες Εσωτερικού Ελέγχου των εταιριών και των οργα-
νισμών σε συνεργασία με το IIA Γαλλίας.
Ξεκινάμε από 1/4/2021.

Quality

Q
Assessment

A
Services

S

According to the International Standards of Internal Auditing (IPPF),  
the internal audit division must be evaluated every  

2 to 5 years from an authorized external body. The quality assessment 
has the following advantages for the company:

The quality assessment services  
of the internal audit division  

are now offered from IIA Greece  
in co-operation with 

IFACI Certification (France)

A cost-effective process where each 
activity provides a valuable advice

A source of benchmark and best 
practices from cutting-edge 
internal audit functions in Europe

hiia.gr

Do you want to lead the internal division of your company  
to the next level? Please send an email to quality@hiia.gr  
and an authorized advisor will contact you.

A team of experienced assessors  
with track record  
of quality assessments

https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=c0910a5d1a&e=ef88972d0d
https://ecoda.org/wp-content/uploads/2019/08/Summary-Report-ecoDa-Webinar-on-ESG.pdf
https://ecoda.org/wp-content/uploads/2019/08/Summary-Report-ecoDa-Webinar-on-ESG.pdf
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=7e6747b0a1&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=7e6747b0a1&e=ef88972d0d
https://ecoda.org/wp-content/uploads/2019/08/Sustainable-Corporate-Governance-for-long-term-business-success.pdf
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=1277e4a250&e=ef88972d0d
https://eciia.us10.list-manage.com/track/click?u=f5f2f4838864308a5f0529431&id=dee70efa7c&e=ef88972d0d
https://ecoda.org/wp-content/uploads/2019/08/Sustainable-Corporate-Governance-for-long-term-business-success.pdf
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Διοργάνωση εκδήλωσης για το νέο νόμο 
της εταιρικής διακυβέρνησης

Γράφει ο κ. Β. Μονογυιός 

Το Ινστιτούτο μας σε συνεργασία με το NED club δι-
οργάνωσε μια εξαιρετική θεματική βραδιά για το νέο 
νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων 
εταιριών, με κεντρική ομιλήτρια την πρόεδρο της  Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Βασιλική Λαζαράκου. 

Η διατύπωση σημαντικών ερωτήσεων που απασχο-
λούν κυρίως την κοινότητα των εσωτερικών ελεγκτών, 
η εποικοδομητική ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, οι 
σαφείς διατυπώσεις και παραινέσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και οι μεταφερόμενες εμπειρίες και 
συμβουλές από φορείς και στελέχη της αγοράς είχαν 
ως αποτέλεσμα μία συνολικά χρήσιμη συζήτηση για 
όλους τους συμμετέχοντες.
Ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση δόθηκε στην ανάγκη 
υιοθέτησης του Διεθνούς Πλαισίου για την Επαγγελ-
ματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου και στην 
περεταίρω ανάδειξη του ρόλου των εσωτερικών ελε-
γκτών. Επίσης συζητήθηκε ο ρόλος των μη εκτελε-
στικών μελών ΔΣ, της Επιτροπής Ελέγχου, των λει-
τουργιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης 
Κινδύνων αλλά και της εποπτείας και των κυρώσεων 
σχετικά με την νέα Νομοθεσία.
Επίσης, σημαντική ήταν η τοποθέτηση του Διοικητή της 
Ελληνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με την εφαρμογή 
του Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα.
Ευχαριστούμε πολύ την κ. Λήδα Κοντογιάννη, πρόε-
δρο του NED club, όλους τους επιφανείς ομιλητές, το 
μέλος του ΔΣ του ΙΕΕΕ και μέλος του ΝΕD club κ. Άρη 
Δημητριάδη για το συντονισμό της συζήτησης, τα μέλη 
της νεοσυσταθείσας επιτροπής διακυβέρνησης του 
ΙΕΕΕ για την πολύτιμη συμβολή τους στην προετοιμα-
σία της συζήτησης καθώς και τους 350 συμμετέχοντες. 
Θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες παρόμοιες εκ-
δηλώσεις με πιθανότερη την εκδήλωση σχετικά με τον 
νέο νόμο για τον εσωτερικό έλεγχο στο Δημόσιο Τομέα. 

Στόχος του Risk in Focus 2022: Να δώσει μία οπτική για το 
μέλλον και για τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν 
οι επιχειρήσεις, και να ενημερώσει τις μονάδες Εσωτερικού 
Ελέγχου ώστε να καταρτίσουν το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου 
ανάλογα.
 
Στην έρευνα Risk in Focus 2022 συμμετείχαν τα μεγάλα 
ευρωπαϊκά ινστιτούτα, φέτος αποφασίσαμε να συμμετέ-
χουμε και εμείς (IIA Greece) γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να 
ακουστεί και η άποψη των δικών μας CAE. Έτσι για πρώ-
τη φορά, μαζί με άλλα 14 ευρωπαϊκά ινστιτούτα (Αυστρία, 
Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, 
Ολλανδία, Πολωνία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο και Ιρλανδία) συμμετέχουμε σε αυτή την έρευνα.  
H συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική.
 
Ο χρόνος που απαιτείται είναι 4΄ και θα είναι ανοιχτή η έρευνα μέχρι 12/4/2021.       Μπείτε εδώ

Φέτος το IIA Greece συμμετέχει για πρώτη φορά στην έρευνα Risk in Focus 2022

https://surveys.enalyzer.com?pid=rahi8m6t&channel=otherinstitutes
https://surveys.enalyzer.com?pid=rahi8m6t&channel=otherinstitutes
https://surveys.enalyzer.com?pid=rahi8m6t&channel=otherinstitutes
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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
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.

Βασίλης Μονογυιός  
(CPA, CIA, CRMA)
Kατέχει τους επαγγελματικούς τίτλους 
του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (ΣΟΕΛ) και 
του Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA, CRMA). 
Η εμπειρία του αφορά σε ελεγκτικές και 
συμβουλευτικές εργασίες σε περιοχές 

όπως: εταιρική στρατηγική και διακυβέρνηση, εσωτερικός 
έλεγχος, διοίκηση έργων, διαχείριση κινδύνων, 
βελτίωση εταιρικών διαδικασιών και αναδιοργάνωση, σε 
διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων και σε εργασίες 
εκθέσεων πληροφόρησης (IFRS Reports, Sustainabilty 
and Integrated Reports). Έχει σημαντικό ερευνητικό, 
συγγραφικό και διδακτικό έργο σε θέματα σχετικά με 
τις ανωτέρω γνωστικές περιοχές, στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Mετά από εικοσαετή εμπειρία κατά την οποία 
εργάστηκε σε ένα διεθνές ελεγκτικό γραφείο και σε μία 
ελληνική συστημική τράπεζα έχει ιδρύσει και διευθύνει την 
εταιρεία AMiD η οποία εξειδικεύεται στα αντικείμενα της 
εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου.

Αλεξάνδρα Μουλαβασίλη   
(BSc, ACCA Advanced Diploma in 
Accounting and Business)
Εργάζεται ως Internal Audit Director στην 
Intralot SA, με 10ετή προϋπηρεσία στον 
εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο.

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.

Γνωρίστε τους συντελεστές έκδοσης


