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Αγαπητά Μέλη και φίλοι του ΙΕΕΕ,
Το Ινστιτούτο μας πραγματοποίησε πολλές δράσεις για τον
εορτασμό του May, Month of Internal Audit awareness:
•Π
 αρουσιάσεις σε φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, του Καποδιστριακού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
του Παντείου, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο ΣΕΔ.
•Π
 αρουσίαση στο επιστημονικό συνέδριο της Πανελλήνιας
Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Διοργανώθηκε εκδήλωση την Αθήνα όπου «ανοίξαμε» μετά από τόσον
καιρό τα γραφεία μας, εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά, με την
συνδρομή των μελών μας εκεί.
• Σε συνεργασία με την ΕΦΕΤ στο πλαίσιο των δράσεων του βραβευμένου
προγράμματος ευεξίας και ευ ζην “Wellness for all!”, καθαρίσαμε παραλίες
νοτίων προαστίων.
Τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκε επίσης η ετήσια γενική συνέλευση, εγκρίθηκε
ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός και μετά από εκλογές αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου. Παρά τη συγκυρία της
πανδημίας το Ινστιτούτο μας παρουσίασε ανάπτυξη εργασιών και δραστηριοτήτων. Ευχαριστούμε πολύ όλους για τη στήριξη και συμμετοχή σας.
Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα εξελίσσεται πολύ καλά. Να ενημερώνεστε
γιατί προστίθενται νέα σεμινάρια ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως αυτό για τα
International Financial Reporting Standards (IFRS).
Αυτά και άλλα πολλά νέα σχετικά με θέματα που μας απασχολούν θα δείτε
εντός του παρόντος φυλλαδίου.
Σας ευχόμαστε ένα υπέροχο δροσερό καλοκαίρι. Εμείς ξεκινήσαμε την προετοιμασία του ετήσιου συνεδρίου μας “Feel the Rhythm ”. Σας υποσχόμαστε
ένα εξαιρετικό δια ζώσης συνέδριο στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής.
Να είστε όλοι μαζί μας εκεί.
Με εκτίμηση,
Βέρρα Μαρμαλίδου
Πρόεδρος

Συντελεστές έκδοσης:
Νίκος Καλατζής
Υπεύθυνος εκ μέρους του ΔΣ IEEE
Μαρία Σουρή
Συντονίστρια Έκδοσης Newsletter
Έφη Κόκκα
Βασίλης Κατσανάκης
Μάκης Σολομών
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

Annual Conference

3 Nov. 2022
rd

Megaron, The Athens Concert Hall

FeeltheRhythm

IIA Greece (Institute of Internal Auditors)
is organizing its annual conference with subject:

Thursday 3rd of November 2022
At Athens Concert Hall

Professionals from the areas of Internal Audit, Internal Control, Governance,
Compliance, Risk Management, Quality from the public and private sectors will
be gaining valuable information for their profession and their business.
Some of the topics that will be covered are the following:
•

The new risk landscape for 2023 from the European perspective.

•

What’s new for internal audit profession.

•

Quality assessment Reviews for the Internal Audit function.

•

How are ethics used in data?

•

An Internal Auditor’s Guide to Cybersecurity.

•

The value chain. Let’s face it now.

•

New regulation is here: Now what?

All participants will get a certificate of attendance and for those bearing CIA
(Certified Internal Auditor) or other international certifications
6 CPEs will be provided.
Τ: +30 210 8259 504 | info@hiia.gr | www.hiia.gr

Annual Conference

3 Nov. 2022
rd

Megaron, The Athens Concert Hall

Rhythm

Feelthe

Participation Fee

Early Bird Price (on or before 30/9/2022)
Basic Price
Early Bird Price for companies > 5 persons (on or before 30/9/2022)
Price for companies > 5 persons (after 30/9/2022)
Students & Unemployed

Members
100€
120€

Non members
120€
140€
100€
120€
60€

Participants’ Details

Note 1

Note 2

Name/Surname:

Position:

YES

YES

e-mail:

Company:

NO

NO

Name/Surname:

Position:

YES

YES

e-mail:

Company:

NO

NO

Name/Surname:

Position:

YES

YES

e-mail:

Company:

NO

NO

Note 1: I agree IIA Greece- HIIA to inform me on other activities (seminars, conferences)
Note 2: I agree IIA Greece- HIIA to take pictures and post then on the HIIA WEBSITE or SOCIAL MEDIA.

Billing Details
ORGANIZATION: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
ADDRESS:................................................................................................... CITY/REGION: ...............................................................POSTAL CODE:.............................................................
TEL.: ................................................................................................................................................................................................................. FAX: ...............................................................................................
ORGANIZATION’S MAIN ACTIVITY: ...............................................................................................................................................................................................................................................
VAT NUMBER:..........................................................................................TAX AUTHORITY: .............................................................................................................................................................
Please fill in the e-mail addresses for the issuance and dispatch of the invoice, after consulting your accounting department.

Email originator: ........................................................................................ Email accounting dpt.: .....................................................................................................................................
RECIPIENT’S NAME / SURNAME: ...............................................................................................................................................
SIGNATURE: ........................................................................................................................... DATE:............................................................................................................................................................
Upon completion of the payment process we proceed to issue the invoice to the information you provide us. In case where the person concerned has participated and is finally
unable to attend, we will be glad to accept another person in his / her place without extra charge. Alternatively, in the event of a written cancellation of participation up to 10
business days prior to the event seminar, 50% of the participation will be charged. In any other case of cancellation, no refund is made.
On the basis of Regulation (EC) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of protection of personal data and the
free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Protection Data), we inform you the details of the controller are: 210 8259504 and e-mail: effiekokka@hiia.gr. The data collected in
this application with the consent of the signatory. Failure to provide this data makes it impossible for you to participate in the seminar. The purposes of processing these data concerns only the participation
in the seminar and the receipt of the service provided by ΙΙΑ Greece-HIIA, the verification of the payment of the financial participation, the issuing a tax document, keeping a trainee register, creating
statistical data. Especially for processing purposes concerning the information of the Hellenic Ministry of Economy and Finance to the Trainees for their statutory activities and for the promotional activities
of the ΙΙΑ Greece-HIIA beyond its statutory activities it will only be done with the explicit positive consent of the interested subject, who will choose the appropriate field in this application. Especially for the
issuance of tax documents the processing is the ACCOUNTING AND TAX OFFICE OF ANDREA PAPADAKI (121 Konstantinoupoleos Street, PC 121 34 PERISTERI, Tel: 213 0318331, FAX: 213 0318329, MOB:
6946003665, Email: apapad@apapad.gr), in cooperation with the limited company KARVOUNIS GEORGIOS A. & SIA EE «DUAL LOGICOM», based in Maroussi, Attiki, 45 of Epirus. The processors have been
contractually contracted towards ΙΙΑ Greece-HIIA. that they provide adequate assurances for the application of appropriate techniques and organizational measures in such a way that processing complies
with the requirements of the Regulation and safeguards the rights of the data subject and that their duties and obligations do not involve a conflict of interest. Your data will not be transmitted to third
countries and international organizations. Your data shall be maintained for 10 years, without prejudice to more specific tax legislation. You have the right to submit a request to the controller for access
and the correction or deletion of personal data or limitation of processing relating to the data subject or the right to object to the processing, as well as the right to data portability. If you believe that the
aforementioned regulation is being breached, you have the right to complain to the for a supervisory authority, which in Greece is the Data Protection Authority. No automated decision making, including
profile training, is not obtained with the above treatment. No other processing or any other processing purpose is carried out with this data.

Method of payment-Bank Accounts
Alpha Bank – IBAN: GR03 0140 2890 2890 0200 2005 373 National Bank of Greece – IBAN: GR840 110155 00000 15529621284
Any participation must be prepaid. After making the bank deposit, please, send us the related bank slip at fax: 210 8229 405
or by e-mail at info@hiia.gr by writing your name or organization name.
• Any cancellations must be notified in writing the latest by 17/9/2022, otherwise 50% of participation costs will be invoiced.
• In case of non-attendance without written notification until 22/9/2022, the 100% of participation costs will be invoiced.
Please, return the completed form to Mrs Giota Karageorgou tel.: 210 8259 504, e-mail: info@hiia.gr

Εκπαίδευση
Μάκης Σολομών
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
α/

α

1

α/

α

CERTIFICATIONS/CERTIFICATE INTERNAL AUDIT

TECHNOLOGY

Ολοκληρωμένο
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης
στον Εσωτερικό Έλεγχο 2022

IIA GLOBAL

2 NEW Financial Services Audit Certificate
3 NEW IT General Control Certificate Program
4
Quality Assurance Assessment Workshop
α/

α

5

6
7 NEW
8 NEW
9 NEW
10 NEW
11
12

Σεπτέμβριος
(ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

CIA Part II

(ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

CIA Part III

(ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

α

COSO ERM - IIA Certificate

Οκτώβριος

Auditing Culture
Introduction to Machine Learning:
15 NEW
A conceptual, yet hands-on presentation of basic techniques
16
Έλεγχος Έργων- Μελετών - Σύνταξη ερωτηματολογίων ελέγχου
17
Εισαγωγή στον Έλεγχο Πληροφοριακών Συστημάτων - IT Audit  
18

Θεμελιώδεις Αρχές Εσωτερικού Ελέγχου σε
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

α/

Νοέμβριος

Ισχύς, εξουσία, και ηγεσία: Δυνατότητες, προκλήσεις και τυφλά σημεία,
στον Εσωτερικό Έλεγχο
20 NEW Auditing enterprise-wide risk management (ERM)
21
Data Analytics
22
Αξιολόγηση Κινδύνων και Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχου
23
Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στον Εταιρικό Μετασχηματισμό
19

24

ΩΡΕΣ

CPS’s

Ιωάννης Βαρβατσουλάκης
Μάκης Σολομών
Σοφία Μάνεση
Γιώργος Πελεκανάκης

28 ΦΕΒ
2, 9,10,14,
16, 21, 23,
28, 30 ΜΑΡ
4, 6, 7,
11, 27 ΑΠΡ
4 MAΪ

98

80

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΩΡΕΣ

CPS’s

8
8
8

7
7
7

ΩΡΕΣ

CPS’s

32

Κανονιστική Συμμόρφωση

ΤΕΥΧΟΣ 49 • Ιούνιος 2022

4

€

800 1200

μέλους

€

€

μέλους

€

€

28

500

750

750

32

28

500

40

35

680 1000

8

7

150

220

Sara I. James
John Chesshire
John Chesshire

8
8
8

7
7
7

180
180
180

270
270
270

Κατερίνα Καπετανάκη

19 ΣΕΠ

8

7

150

220

8

7

150

220

21

23

1220 2299
150

220

μέλους

€

€

Ευαγγελία Παππά

Ανδρέας Παπαδάκης

20, 21
ΣΕΠ
26, 27, 28
ΣΕΠ

Αγγελική Πλουμά

30 ΣΕΠ

8

7

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΩΡΕΣ

CPS’s

Βασίλης Μονογυιός

3 ΟΚΤ

8

7

150

220

Ζώης Σόμπολος

7 ΟΚΤ

8

7

150

220

Κωνταντία Γκιουλετζή
Νικόλαος Φράγκος
Ιωάννης Βαρβατσουλάκης,
Κατερίνα Ναζίρη,
Κωνσταντία Γκιουλετζή,
Γιώργος Τελεχάς

24 ΟΚΤ
26 ΟΚΤ
6, 10, 12,
17, 19,
21, 25
ΟΚΤ

8
8

7
7

150
150

220
220

56

49

690

870

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΩΡΕΣ

CPS’s

μέλους

€

€

Νάνσυ Παπαθανασίου

2 ΝΟΕ

8

7

150

220

Stephen Maycock
Γιώργος Πελεκανάκης
Οδυσσέας Ζαχαράκης
Επαμεινώντας Χάνδρος

7 ΝΟΕ
14 ΝΟΕ
16 ΝΟΕ
22 ΝΟΕ
23, 24
ΝΟΕ

8
8
8
8

7
7
7
7

250
150
150
150

320
220
220
220

8

7

150

220

Δημήτρης Τσούχλος

29 ΝΟΕ

8

7

150

220

Μαρία Βελισσάρη

29-30
ΝΟΕ

8

7

150

220

Αριστόδημος Δημητριάδης

Αλλα λέμε και άλλα καταλαβαίνουμε. Πώς θα μειώσουμε το κενό
25 NEW ανάμεσα στο μήνυμα που στέλνεται και σε αυτό που λαμβάνεται
στον Εσωτερικό Έλεγχο
Εσωτερικός Τεχνικός Έλεγχος σε βιομηχανικές & τεχνικές εταιρείες:
26
Πολυτέλεια ή Ανάγκη;

ΗΜ/ΝΙΑ

€

μέλους

E-LEARNING

5, 6, 7, 8,
10 ΣΕΠ
11 ΟΚΤ
12, 13, 15,
19 ΣΕΠ
13 ΟΚΤ
20, 21, 23,
28, 29 ΣΕΠ
1, 18 ΟΚΤ
12, 13
ΣΕΠ
14 ΣΕΠ
15 ΣΕΠ
16 ΣΕΠ

Βασίλης Μονογυιός

14

α

ΗΜ/ΝΙΑ

Joseph
Kassapis

Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών:
Από τη Θεωρία στην Πράξη
Radical Reporting (formerly Reports with Impact)
Auditing Third Party Risk
Auditing Staff Health, Welfare and Wellbeing Risk
Financial Crime Compliance Foundations: how to shield your institution
against money-laundering, terrorist financing and sanctions risks
Λογιστικά για Εσωτερικούς Ελεγκτές. Ειδικά θέματα λογιστικής
και χρηματοικονομικης διοίκησης για Εσωτερικούς Ελεγκτές

SOFT SKILLS

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

CIA Part I

FRAUD

IIA Global

Ηγεσία, ομαδικότητα και η κατάρριψη των μύθων αναποτελεσματικότητας
13 NEW
στον Εσωτερικό Έλεγχο
α/

RISK & COMPLIANCE

IIA Greece – IEEE Newsletter

Εκπαίδευση
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
α/

α

27 NEW
28 NEW
29 NEW
30
31 NEW
32 NEW
α/

α

CERTIFICATIONS/CERTIFICATE INTERNAL AUDIT

TECHNOLOGY

Δεκέμβριος
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων & Εσωτερικός Έλεγχος,
Τέσσερα Χρόνια Μετά.
Απαιτήσεις και Προκλήσεις για την Συμμόρφωση και θέματα Διαχείρισης
Κινδύνων και Ασφάλειας Δεδομένων
Connecting the dots for effective Operational Risk Management
& Operational Resilience
Building an effective Quality Assurance and Improvement Program
Business Continuity Management
Αξιόγραφα (επιταγή-συναλλαγματική κ.τλ.)
(συναλλακτική-πιστωτική-εξασφαλιστική-φορολογική λειτουργία)Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση – Ειδικά θέματα επιταγών
Strategic influencing and political savvy dealing with “strong characters"

RISK & COMPLIANCE

FRAUD

SOFT SKILLS

E-LEARNING

μέλους

€

€

7

150

220

8

7

150

220

6 ΔΕΚ
7 ΔΕΚ

8
8

7
7

150
150

220
220

Μιχαήλ Αγγελάκης

8 ΔΕΚ

8

7

150

220

James Paterson

12 ΔΕΚ

8

7

250

320

45

150

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΩΡΕΣ

CPS’s

Χρίστος Κόζιαρης

1 ΔΕΚ

8

Ιωσηφίνα Δεγαίτα

2 ΔΕΚ

Παντελής Γεωργούδης
Σπύρος Αλεξίου

e-Learning

e-Learning: Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου
(IPPF Standards) με τη Sara

33

e-learning/ gaming

CPE’s:
Part 1:

Part 2:

Part 3:

Certified Internal Auditor
Προετοιμασία υποψηφίων CIA
με το νέο CIA Learning System του IIA
Νέο Τμήμα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
Joseph Kassapis

CIA & CRMA (IIA - USA), CPA & CGMA
(AICA – USA), CMA & CFM (IMA – USA)

IIA

Greece

Learn more

Nέες τιμές

Registration fee $115
CIA Part 1 - $295
CIA Part 2 - $265
CIA Part 3 - $265

για τις εξετάσεις CIA
ισχύουν από 1/9/2022:
ΤΕΥΧΟΣ 49 • Ιούνιος 2022
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News
Νόμος για το Μητρώο Εσωτερικών
Ελεγκτών του ΟΕ

Ο συμβουλευτικός ρόλος στον εσωτερικό
έλεγχο

Σε συνέχεια διαφόρων συζητήσεων με τον πρόεδρο
του ΟΕ, ετοιμάζεται τροπολογία που θα δοθεί για
ψήφιση στη βουλή τις επόμενες ημέρες.
Θα ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΕΕ.

Αυτή τη στιγμή είμαστε
μάρτυρες μιας τάσης ανάπτυξης
όσον αφορά στις λειτουργίες
εσωτερικού ελέγχου, και
ειδικότερα στα τμήματα που
συμπεριλαμβάνουν
περισσότερες συμβουλευτικές δεσμεύσεις στα
ελεγκτικά τους πλάνα

Κοινή Υπουργική απόφαση για ανάθεση
παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου.

Εκδόθηκε η υπ. αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ
358/9388/17.06.2022 (ΦΕΚ Β΄3093) ΚΥΑ, σχετικά
με τις πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και
κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών
σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη
των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου ή την άσκηση
της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν
υφίσταται ΜΕΕ, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του
άρθρου 9 του ν. 4795/2021.

Read more

EBA Final Report on GL on RBA AML CFT

file:///C:/Users/NBG/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/
Content.Outlook/JQTG8BEP/EBA%20Final%20Report%20on%20GL%20
on%20RBA%20AML%20CFT.pdf

What the Best Presenters
Do Differently

Read more

Read more

11 Trends that Will Shape Work in 2022
and Beyond

Build a Resilient Enterprise With Business
Continuity Management

Read more

We’ve been living through the
greatest workplace disruption
in generations and the level of
volatility will not slow down in
2022. New Covid variants will
continue to emerge and may
cause workplaces to temporarily go remote again.
Hybrid work will create more unevenness around
where, when, and how much different employees
are working. Many employees will be greeted with
real wage cuts as annual compensation increases
fall behind inflation. These realities will be layered
on top of longer-term technological
transformation, continued DE&I journeys, and
ongoing political disruption and uncertainty.

Read more

Satisfaction = Perception
- Expectation: Six Ways
Internal Auditors Can
Apply Client Service
Concepts
Read more

The future of work: Seizing the
opportunities of the new normal

To succeed in the future of
work, the time for change is
now.
Read more

Deutsche Bank Introduces
Mandatory ESG Ratings
for Suppliers

How to Manage BalanceSheet Risk in Volatile
Times

Read more

Read more

ESG and the Role of Internal
Audit

7 Top Trends in
Cybersecurity for 2022

Download here

Lear more

Four ways the conflict in
Ukraine will change the
approach to risk
management

Strengthening the wider
corporate reporting
ecosystem: are we
entering a new audit era?

Read more

ΤΕΥΧΟΣ 49 • Ιούνιος 2022
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News
Podcast AUDIT 15 FUN
Jon Taber

Executing the Board’s
Governance Responsibility
for Integrated Reporting

Listen here

Read more

Five Characteristics of
Impactful Internal Audit
Departments
Read more

ESG planning for internal audit in 3 easy
steps

Creating Awareness
About Internal Audit Must
Happen Year-Round

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=16a9eaae-39ae-4dd59a5d-b7ac70a11091

ESAs see recovery stalling amid existing
and new risks

Read more

The three European Supervisory Authorities (EBA,
EIOPA and ESMA - ESAs) issued today their first
joint risk assessment report for 2022. The report
highlights the increasing vulnerabilities across the
financial sector as well as the rise of environmental
and cyber risks.
In light of the risks and uncertainties, the ESAs
advise national competent authorities, financial
institutions and market participants to take the
following policy actions:
1. Financial institutions should be prepared
for further potential negative implications
stemming from geopolitical tensions and ensure
compliance with the sanctions regimes put in
place both at the EU and at global levels;
2. Financial institutions and supervisors should
prepare for a possible deterioration of asset
quality in the financial sector;
3. The impact of further increases in yields and
sudden reversals in risk premia on financial
institutions and investors should be closely
monitored;
4. Retail investors are of particular concern,
and supervisors should monitor risks to retail
investors seeing that their participation in
financial markets has increased substantially in
recent years;
5. Financial institutions should further incorporate
ESG considerations into their business strategies
and governance structures; and
6. Considering the elevated level and frequency
of cyber incidents, financial institutions should
strengthen their cyber resilience and prepare for
a potential increase in cyberattacks.

Common Regrets of
Internal Auditors and
What They Teach Us
Read more

ECA Journal Cohesion and
NextGenerationEU: concord or
clash?
Download here

Εταιρική ακεραιότητα: Έχουν οι
επιχειρήσεις την πλήρη εικόνα ή
ένα μέρος της? EY Global
Integrity Report 2022
Read more

Internal Audit Must Adapt
to Stay Relevant—Here’s
How
Read more

Read more
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News from IIA
2022 International Conference

Internal Audit and Compliance: Clarity and
Collaboration for Stronger Governance

The IIA’s Global Perspectives &
Insights, “Internal audit and
compliance: Clarity and
collaboration for stronger
governance,” explains why a clear
understanding of roles is critical
to effective compliance and
independent assurance. The report
includes an analysis on applying
the Three Lines Model’s Six
Principles and practical illustrations from
practitioners. Download now to review the top four
key takeaways.

The IIA’s 2022 International Conference will be held
in Chicago, Illinois, and Virtually 18–20 July.
Read more

Practice Guide: Internal Audit and Fraud,
2nd Edition

Every internal and external
organizational stakeholder has a
role to play in mitigating the risk
of fraud. The impact of fraud can
include loss of assets, reduced
efficiency, noncompliance with
laws and regulations, and
diminished reputation. Internal
auditors are a vital element in an
organization’s approach to
addressing fraud risk management.
This second edition practice guide supersedes
the practice guide, “Internal Auditing and Fraud,”
originally issued in 2009.

Read more

The GAIT Series

A major challenge facing both
management of organizations and
their independent auditors was
defining an effective and efficient
scope for the annual assessments
of internal control over financial
reporting (ICFR) required by
Section 404 of the U.S. SarbanesOxley Act of 2002.

Read more

Are We Speaking the Same Language?
An Integrated Approach to Supply Chain
Risk Management

Read more

Internal Audit’s Role in
Integrated Reporting
Assurance
Read more

The Internal Audit Foundation, in collaboration with
Grant Thornton, issued a survey to identify and
define organizations’ current supply chain risk
management practices to assist in supporting a
return-to-basics methodology using common
terminology across first, second, and third line
functions. The feedback, which included responses
from chief audit executives to managers,
highlighted the need for this methodology and the
development of a common terminology to
strengthen vulnerabilities and response times.

Prioritizing Environmental,
Social and Governance:
Exploring Internal Audit’s
Role as a Critical
Collaborator
Download here

Read more

Audit Life Balance, Survey: Too much time
spent on inefficient systems

The latest Global Knowledge Brief
from The IIA and Diligent (formerly
Galvanize), “Audit Life Balance
– Survey: Too much time spent on
inefficient systems,” captures how
COVID-19 has changed the way
many organizations do business,
prioritize technology solutions, and
even look at risk. Survey results
reveal six key takeaways on the
persistent struggles many internal auditors face.

Four Steps to Starting
Internal Audit’s Data
Analytics Journey:
Demystifying the world of
data analytics
Dowςhere

Download here
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News from ECIIA
News from ECIIA

Environmental social and governance
Pillar 3 disclosures

Ετήσιο συνέδριο του ECIIA στις Βρυξέλλες
«The conference will be held in Brussels with the
main program going from October 6th to 7th,
2022. The theme of the conference is “Internal Audit in a world of transition” and will have as main
topics sustainability, innovation, digital world, soft
skills, and new regulations.
We are expecting hundreds of international attendees from various audit, risk, and control backgrounds, offering countless networking opportunities.
The early bird ticket will keep € 200 in your pocket,
don’t miss out!
Discover the inspiring speakers, the location, as
well as the cocktail reception and the gala dinner
on the ECIIA 2022 Conference website!
We hope you will join us!» https://www.eciia2022.eu/en

The European Banking
Authority (EBA) published its
final draft implementing
technical standards (ITS) on
Pillar 3 disclosures on
Environmental, Social, and
Governance (ESG) risks. The
final draft ITS put forward
comparable disclosures to show how climate
change may exacerbate other risks within institutions’ balance sheets, how institutions are mitigating those risks, and their ratios, including the GAR,
on exposures financing taxonomy-aligned activities, such as those consistent with the Paris
agreement goals.
Read more

Risk Dashboard based on Solvency II

The European Insurance and
Occupational Pensions
Authority (EIOPA) published
its Risk Dashboard based on
Solvency II data from the
third quarter of 2021. Macro
risks have increased over
the last 3 months ESG,
digitalization, and cyber risks are expected to
increase in the coming year.

Internal Audit in Banks: challenges from
the Russian/Ukrainian Crisis

The purpose of this thought
paper is to define what role
should be played by Internal
Audit (IA) in the current
situation to meet the
expectations of its stakeholders, including Board
members, Top Management,
and Regulators, as a third-line independent function and how this role must be carried out.
We would like to thank all the people involved in
this thought paper, in particular, Claudio Testa,
CAE at Intesa Sanpaolo, and the Executive Directors at ISP Audit Department at Intesa Sanpaolo:
Paolo Nasi, Mauro Zanni, and Tortelotti Stefano.
We would also like to thank the ECIIA Banking
Committee members for reviewing this publication.

Read more

Working papers on EU sustainability
reporting standards

The European Financial
Reporting Advisory Group
(EFRAG) issued new Working
Papers on EU sustainability
reporting standards
throughout this month.
These documents are made
available for transparency
purposes and are not subject to comments yet.
None of them describes the important role of
internal auditors in ESG transparency.
Read more

Read more

Risk management tool for remote working

This paper will be discussed in a webinar, on the
1st of July 2022. You can register here Read more

Ferma launched a simplified
guide to risk mapping for
remote working. The tool is
a simple questionnaire that
organisations of any size
can use. It sets out a template of risks and opportunities linked to remote working divided into seven
important categories: strategic, financial, security
and safety, operational, regulatory and compliance
and technological.

Taxonomy complementary climate delegated act to accelerate decarbonisation

The European Commission
presented the Taxonomy
complementary climate
delegated act to accelerate
decarbonisation. Once the
text is translated into all EU
languages it can be formally
adopted, and a four-to-six
month scrutiny period for the Parliament and
Council can begin running. Luxembourg and Austria
have already announced they will take the Commission to court over the proposal.

Read more

Read more
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News from IIA Greece – IEEE
May month of IA awareness 2022
Παρουσίαση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών για το «The IIA’s Three lines
model”

Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Με ιδιαίτερη χαρά όπως κάθε χρόνο έγινε
παρουσίαση στους φοιτητές του Τμήματος
Accounting and Finance, Athens University of
Economics and Business με αφορμή το μάθημά
τους “Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και
Εσωτερικός Έλεγχος” . Η Διευθύντρια μας κ. Κόκκα
μίλησε για το Ινστιτούτο, την αποστολή και τις
δράσεις του με έμφαση στη διεθνή πιστοποίηση CIA.
Η Πρόεδρος κ. Μαρμαλίδου παρουσίασε το “The
IIA’s three lines model”.

Με ιδιαίτερη χαρά όπως κάθε χρόνο, με αφορμή το
Μάιο- month of internal audit awareness, έγινε
παρουσίαση στους φοιτητές του προπτυχιακού
μαθήματος «Ελεγκτική» στο Πανεπιστήμιο
Πειραιά. O ex vice president του IIA Greece
Πάνος Βαλαντάσης μίλησε για το Ινστιτούτο, την
αποστολή και τις δράσεις του με έμφαση στη διεθνή
πιστοποίηση CIA.

Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή και μέλος μας
κ. Ευθύμη Δεμοιράκο για την πρόσκληση και
ευκαιρία που μας έδωσε.

Ευχαριστούμε πολύ το Πανεπιστήμιο Πειραιά και τον
καθηγητή κ. Μπελέση για την ευκαιρία που μας
έδωσαν.

Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο Ράλλης Ρατέλας, μέλος της επιτροπής Ελέγχου
του ΙΙΑ Greece παρουσίασε στους φοιτητές του
Μεταπτυχιακού (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
το Ινστιτούτο, την αποστολή, τις δράσεις του καθώς
και την αξία που το επάγγελμα του Εσωτερικού
ελεγκτή προσδίδει στην επιχείρηση που εργάζεται.

Δημοσίευση άρθρου του ΣΕΒ

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του CNN GREECE
o «φάκελος ΣΕΒ» για την Εταιρική Διακυβέρνηση,
σε συνέχεια της σειράς των εργαστηρίων που
διοργανώσαμε πρόσφατα για το Σύστημα
Εσωτερικού Ελέγχου.
Είναι διαθέσιμο εδώ
Σας ευχαριστούμε πολύ όλους για μία ακόμα
φορά για τη συνεργασία και τη συνεισφορά σας και
ιδιαίτερα την κ. Αυγή Οικονομίδου.

Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή κ. Βεκιάρη για την
ευκαιρία που μας έδωσε.
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Παρουσίαση στο συνέδριο της ΠΕΓΓΤΑ

Παρουσίαση στο ΣΕΔ (σύνδεσμος
επενδυτών διαδικτύου) και στους φοιτητές
του Παντείου.

Ο Γιάννης Σελίμης, μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου,
με αφορμή το Μάιο- month of Internal Audit
awareness, παρουσίασε στο επιστημονικό συνέδριο
της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Ινστιτούτο, την αποστολή
και τις δράσεις του και έκανε προτάσεις συνεργασίας
με τους ΟΤΑ.

Με αφορμή το μήνα Μάιο (May - the month of
internal audit awareness ο Σύνδεσμος Επενδυτών
& Διαδικτύου διοργάνωσε σε επαιδευτικό σεμινάριο
στα πλαίσια του «Προγράμματος Επενδυτικής
Παιδείας & Κατάρτισης 2022», σε συνεργασία με
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Κολέγια, της
Ελλάδας και της Κύπρου και Υπό την αιγίδα του
Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών. Με συντονιστή
τον πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Μπάμπη Εγγλέζο,
ο Αρης Δημητριάδης, η Βέρρα Μαρμαλίδου και
ο Γιάννη Σελίμης παρουσίασαν στους φοιτητές
το Ινστιτούτο, την αποστολή του, τις δράσεις του,
την αξία που προσφέρει το επάγγελμα μας, την
Πιστοποίηση CIA. Πρόσθετα περιεγράφηκαν οι
αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή σύμφωνα με
το Ν. 4706/2020 για τις εισηγμένες εταιρίες από
τον κ. Α. Δημητριάδη με πρακτικό παράδειγμα την
εταιρία του.
Eυχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του ΣΕΔ κ.
Μπάμπη Εγγλέζο, υποστηρικτή του εσωτερικού
ελέγχου, για την ευκαιρία που μας έδωσε και τον
καθηγητή κ. Γιάννη Φίλο, μέλος του Ινσιτούτου για
την αθρόα συμμετοχή των φοιτητών του Παντείου
Πανεπιστημίου.

Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο της Ένωσης, Dr.
Michalis Christakis για την πρόσκληση και ευκαιρία
που μας έδωσε.

Παρουσίαση στο Καποδιστριακό

«Την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, ώρα 19.00-20.30, σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών
Ελλάδας (ΙΕΕΕ_IΙΑ Greece), πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “May 2022 Internal audit awareness month” στο πλαίσιο
της Σειράς Διαλέξεων Εμπειρογνωμόνων (Expert
Lecture Series) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στην “Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/
Applied Risk Management”, με την ακόλουθη
θεματολογία:
Panagiotis Valantassis, MSc, CISA, FCCA, CIA,
Managing Partner της εταιρείας Aegean Experts,
πρώην Αντιπρόεδρος του ΙΕΕΕ
Τίτλος ομιλίας: «Το Ινστιτούτο Εσωτερικών
Ελεγκτών Ελλάδας – Δραστηριότητες, Εκδηλώσεις,
Εκπαίδευση»
Vassilis Monogios, CPA, CIA, CRMA, COSO IC,
Managing Partner AMiD
Τίτλος ομιλίας: «COSO Internal Control – Integrated
Framework: Eργαλείο Διοίκησης και Ελέγχου»
Sofia Manesi, CIA, COSO IC, MBA, Επικεφαλής
Εσωτερικού Ελέγχου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, Μέλος IIA Greece
Τίτλος ομιλίας: “O Εσωτερικός Έλεγχος αξιολογεί τις
μονάδες ενός Οργανισμού αλλά ποιος αξιολογεί τον
Εσωτερικό Έλεγχο”
Michael Petrodaskalakis, Associate Partner της
Ernst and Young Ελλάδος, IAEP Coordinator
Τίτλος ομιλίας: “The Role of Internal Audit in ESG”.»
Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή κ. Καινούργιο για
την ευκαιρία που μας έδωσε.
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Εκδήλωση του IIA Greece στην Αθήνα

Εκδήλωση του IIA Greece στη Θεσσαλονίκη

Με αφορμή τον εορτασμό του μήνα εσωτερικού
ελέγχου και μετά από δύο χρόνια πανδημίας,
ανοίξαμε τα νέα γραφεία του Ινστιτούτου και
υποδεχτήκαμε τα μέλη μας!
Στη συνέχεια ακολούθησε μια πολύ ωραία
οργανωμένη ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της
Αθήνας και την Πλάκα!

Με αφορμή τον εορτασμό του μήνα εσωτερικού
ελέγχου και μετά από δύο χρόνια πανδημίας,
τα μέλη μας στη Θεσσαλονίκη οργάνωσαν μια
εξαιρετική εκδήλωση.

Και του χρόνου! Με αγάπη!

O Δήμαρχος Θεσσαλονίκη Ζέρβας Konstantinos
στηρίζει εμπράκτως τον εσωτερικό έλεγχο. Τον
ευχαριστούμε πολύ!

Ευχαριστούμε πολύ τα μέλη μας και ελπίζουμε να το
απολαύσατε!

ΤΕΥΧΟΣ 49 • Ιούνιος 2022

12

IIA Greece – IEEE Newsletter

News
Εκδήλωση του IIA Greece στα Χανιά

Με αφορμή τον εορτασμό του μήνα εσωτερικού
ελέγχου τα μέλη μας στα Χανιά διοργάνωσαν μια
πολύ όμορφη εκδήλωση.

Να είστε όλοι καλά!

Καθαρισμός της παραλίας Αλίμου

Την Κυριακή 29/5/2022 στις 10.00-12.00 το πρωί
– σε συνεργασία με την ΕΦΕΤ (ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) και κατόπιν πρόσκλησής
τους, στο πλαίσιο των δράσεων του βραβευμένου
προγράμματος ευεξίας και ευ ζην “Wellness for all!”,
καθαρίσαμε την παραλία Αλίμου. Tα απορρίμματα
σε θάλασσες και ακτές αποτελούν ένα από τα
σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της
εποχής μας που απειλούν την υγεία όλων μας και
υποβαθμίζουν τη θαλάσσια ζωή.
Η ευεξία και η καλύτερη ποιότητα ζωής είναι
δικαίωμα και επιλογή μας!

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συμμετέχοντες και
την Κέλλυ Παπακωστοπούλου από την ΕΦΕΤ.
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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

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.

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.

Βασίλης Κατσανάκης

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην
«Χρηματοοικονομική και Τραπεζική», στην
«Εκπαίδευση» και στη «Λογιστική και Έλεγχο
Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών», καθώς
και κάτοχος της επαγγελματικής
πιστοποίησης ACCA (FCCA). Απασχολήθηκε στον
τραπεζικό τομέα για 13 χρόνια, εκ των οποίων τα
εννιά  ως Εσωτερικός Ελεγκτής. Από το 20216 απασχολείται στο
δημόσιο τομέα, αρχικά ως δημοσιονομικός ελεγκτής και το
τελευταίο διάστημα ως σύμβουλος σε θέματα ακεραιότητας και
λογοδοσίας.

