
Αθήνα, 09.11.2021 

 

 

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν  από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας τις τελευταίες 

10 περίπου ημέρες σχετικά με την τροπολογία που ψηφίστηκε για το επάγγελμα του εσωτερικού 

ελεγκτή, η οποία ενσωματώθηκε στο νέο νόμο  για το υπαίθριο εμπόριο 4849/2021 - ΦΕΚ 207/Α/5-11-

2021,  άρθρα 85-93.  

 

1. 22.10.2021 (Παρασκευή, αργά το βράδυ)-> Κατάθεση της τροπολογίας στο ελληνικό 

κοινοβούλιο, προκειμένου να ψηφιστεί μαζί με το νέο νόμο για το λιανικό εμπόριο τη Δευτέρα 

στις 25.10.2021. Ουσιαστικά εν κρυπτώ, δεδομένου ότι δεν συστάθηκε επιτροπή, ούτε έγινε 

διαβούλευση. Φυσικά κανείς μας από το ΔΣ του ΙΕΕΕ δε γνώριζε τίποτα. 

 

2. 23.10.2021-> Το ΙΕΕΕ ενημερώνεται από ένα δημοσίευμα στο internet.  

 

3. 24.10.2021-> Συνήλθε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο. Αποφασίζεται η σύνταξη  ανοιχτής 

επιστολής προς τον Υπουργό (συνημμένη), η οποία αποστέλλεται στη διεύθυνση email του κ. 

Γεωργιάδη και δημοσιεύεται στο Linkedin και Facebook  του IEΕE (ΙΙΑ Greece).  Ενημέρωση των 

μελών και φίλων του Ινστιτούτου με email,  CAEs τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών, εμπορικών 

εταιριών,  Ινστιτούτων  HACFE, ISACA. 

 

4. 25.10.2021 (Δευτέρα)-> Μετάφραση της τροπολογίας  στην αγγλική  από την επιτροπή 

μετάφρασης του Ινστιτούτου. Ενημέρωση του ΙΙΑ Global, ενημέρωση του ECIIA, ενημέρωση των 

Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων.  

Η τροπολογία δε ψηφίστηκε  λόγω της παύσης εργασιών στη Βουλή (θάνατος της κ. Γεννηματά). 

 

5. 25.10.2021-> Το ΙΕΕΕ ζήτησε από τον Υπουργό συνάντηση, προκειμένου να ακούσει τις θέσεις 

του Ινστιτούτου.  Το αίτημα  γίνεται αποδεκτό και λίγες ημέρες αργότερα ορίζεται η συνάντηση 

για την Παρασκευή 29.10.2021 ώρα 12.00. Ο Πρόεδρος του ΙΙΑ Global ήθελε να ταξιδέψει και να 

συναντήσει προσωπικά τον Υπουργό για να δώσει τον τόνο και τη σοβαρότητα της κατάστασης. 

Συμφωνείται τελικά να γίνει διαδικτυακά ώστε να παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος του ECIIA 

(European Confederation of Institutes of Internal Auditing).  

 

6. 27.10.2021-> Το ΙΙΑ Global s συντάσσει και αποστέλλει δύο επιστολές (συν/νες)  κατ’ ευθείαν 

προς τον Υπουργό και τον Πρωθυπουργό εξηγώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και 

ζητώντας να αποσυρθεί η τροπολογία προκειμένου να δοθεί χρόνος και συζήτηση και προτάσεις. 

 

7. 29.10.2021-> Συνάντηση διαδικτυακή με τον Υπουργό παρουσία των 3 προέδρων : IIA Global, 

ECIIA και ΙΙΑ Greece. Ο   Υπουργός είχε καλέσει τον Προέδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. O 

Υπουργός είπε ότι αν έχει κάνει κάπου λάθος εδώ είναι για να το διορθώσει, ενημέρωσε ότι θέλει 

να ρυθμίσει το επάγγελμα και θα το κάνει και επεσήμανε ότι συζητά με θεσμικούς φορείς που 

είναι από το δημόσιο και όχι τον ιδιωτικό τομέα. Είπε ότι το CIA  είναι υψηλών προδιαγραφών 



πιστοποίηση, ενώ οι εσωτερικοί ελεγκτές που πήγαν στο γραφείο του, του είπαν ότι θέλουν κάτι  

πιο απλό και ελληνικό.  Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου εξήγησε γιατί διαφωνούμε:  1.  Θίγεται η 

ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή 2. Πολλοί ελεγκτές δεν είναι οικονομολόγοι, άρα γιατί να 

εγγραφούν στο Οικ. Επιμελητήριο 3. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στο κόσμο και στην Ευρώπη που να 

έχει κάνει κάτι τέτοιο, ενώ οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να έχουν 

εναρμονισμένη νομοθεσία σε αυτά τα θέματα 4. Η πρακτική χωρίς διαβούλευση που 

ακολούθησαν δε συνάδει με χρηστή διακυβέρνηση ενός κράτους σας την Ελλάδα. Τέλος ρώτησε 

γιατί δεν έδειξαν σεβασμό προς το ΙΙΑ, εκδότη και διαχειριστή των διεθνών προτύπων για τον 

εσωτερικό έλεγχο, δεδομένου ότι μπορούσαν να έχουν συνεργαστεί και καταλήξει κάπου από 

κοινού.   Ο Πρόεδρος του διεθνούς IIA είπε ότι η μοναδική αναγνωρισμένη διεθνής πιστοποίηση 

για τον εσωτερικό έλεγχο είναι η CIA και ζήτησε χρόνο για να υποβάλλουν προτάσεις για το καλό 

του επαγγέλματος. Αντίθετα εκ μέρους του Υπουργού  δόθηκε όριο των 24 εργάσιμων ωρών, 

δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα προκειμένου όπως είπε να  απευθυνθούμε σε νομικά γραφεία για να  

στείλουμε την πρότασή μας. 

 

8. 29.10.2021->  Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ όπου τέθηκε θέμα  της ανεξαρτησίας ως μία και 

μοναδική  μας αρχή.  Το ΙΙΑ Global ετοιμάζει και αποστέλλει  νέες επιστολές προς τον Υπουργό 

και Πρωθυπουργό  με τις θέσεις μας (συν/νες).  

 

9. 01.11.2021 (Δευτέρα) -> Ο Πρόεδρος του COSO  στέλνει επιστολή επισημαίνοντας το θέμα της 

ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελεγκτή. 

Σημειώνεται ότι όλες οι επιστολές στάλθηκαν,  στον  Υπουργό και τον Πρωθυπουργό, στα 

κόμματα και δημοσιεύτηκαν στο   Linkedin   και Facebook, τόσο από το ΙΙΑ  όσο και από τον 

Πρόεδρο του  ECIIA. Επίσης στάλθηκαν και σε άλλους Υπουργούς καθώς και στην Πρόεδρο  και 

Αντιπροέδρους της Κεφαλαιαγοράς και παράλληλα δημοσιεύτηκαν σε ιστοσελίδες εντός και 

εκτός Ελλάδας όπως https://internalaudit360.com/greece-plans-to-require-internal-auditors-to-

register-with-economic-chamber/ 

 

10. 01.11. 2021-> ξεκινάει η συνεδρίαση στη Βουλή και  η τροπολογία τελικά ψηφίζεται την επομένη, 

στις 02.11.2021, ως μέρος του νόμου για το υπαίθριο εμπόριο,  με μοναδική αλλαγή την 

ενσωμάτωση και άλλων πιστοποιήσεων, όχι όλων αποδεκτών διεθνώς. Η ομιλία του Υπουργού 

για το θέμα αυτό υφίσταται συν/νη.   

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 5 επιστολές, η ομιλία του Υπουργού για το θέμα μας. 
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