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Σεμινάριο ΣΕΔ για το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή

“-Θέλεις να γίνεις Εσωτερικός Ελεγκτής;”

“- Ναι, πολύ!”



Βέρρα 

Μαρμαλίδου,CIA
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Ερωτήματα

• Τι είναι εσωτερικός έλεγχος (Internal Audit) ;

• Tι αρμοδιότητες έχει;

• Ποια η διαφορά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 
(Internal Control) από  τον Εσωτερικό έλεγχο (Internal 
Audit);

• Ποιο είναι το Ινστιτούτο Εσωτερικών ελεγκτών;

• Ποια τα Διεθνή πρότυπα για τον εσωτερικό έλεγχο;

• Η διεθνής Πιστοποίηση για τον ΕΕ;

• Γιατί να επιλέξω το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή;

• Τι απαιτείται γι’ αυτό;

• Ποια η ελληνική πραγματικότητα για  το επάγγελμα αυτό;
3

3



Survey 1

Τι είναι εσωτερικός έλεγχος

Γράψτε 2-3 λέξεις που κατά τη γνώμη σας περιγράφουν τον 

εσωτερικό έλεγχο
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Εσωτερικός Έλεγχος ορισμός

Απλοποιημένος ορισμός

Internal auditing is an independent, objective, assurance 

and consulting activity designed to add value and improve 

an organization’s operations.
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Εσωτερικός Έλεγχος ορισμός

Internal auditing is an independent, objective assurance

and consulting activity designed to add value and 

improve an organization’s operations. It helps an 

organization accomplish its objectives by bringing a 

systematic, disciplined approach to evaluate and improve 

the effectiveness of risk management, control, and 

governance processes.
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Survey 2

Διαφέρει ο εσωτερικός ελεγκτής από τον εξωτερικό 

ελεγκτή? 

Ποια η διαφορά τους? 

Γράψτε 1 μικρή πρόταση σε τι διαφέρουν.
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Who Are

Internal Auditors?

ΙΙΑ global

• Internal auditors are explorers, analysts, problem-solvers, reporters, 

and trusted advisors. They bring objectivity and a variety of skills 

and expertise to the organization. They come from diverse areas 

such as finance, operations, IT, and engineering. 

• Today’s internal audit professionals are revered for their critical 

thinking and communication skills, as well as their general IT and 

industry-specific business knowledge.

• Still, people often confuse internal auditors with accountants or 

external auditors (entities the organization engages to provide an 

annual review of the financial statements). The differences are 

significant:
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The differences are significant:
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Εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές

Εσωτερικοί ελεγκτές

• Αποτελούν μέρος της εταιρίας

• Με ευθύνη τη διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των διαδικασιών της (Ongoing 
monitoring and assessment)

• Ενασχόληση με τις οικονομικές καταστάσεις αλλά και το σύνολο των δραστηριοτήτων και 
διαδικασιών της εταιρίας.

• Μελλοντικές προοπτικές εξέλιξης στην εταιρία

• Μεριμνούν και για την αποτροπή από απάτες

Εξωτερικοί ελεγκτές

• Ανεξάρτητοι από την εταιρία 

• Κυρίως ασχολούνται με την Ετήσια αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων
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Εσωτερικός έλεγχος έχει τις εξής αρμοδιότητες

Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρίας ο εσωτερικός 

έλεγχος 
1. Δίνει Insight και  συμβουλευτικό έργο

2. Αξιολογεί κινδύνους

3. Αξιολογεί controls

4. Εξασφαλίζει την ορθότητα και την ακρίβεια

5. Προτείνει βελτιώσεις των λειτουργιών

6. Προωθεί την ηθική

7. Επισκοπεί διαδικασίες

8. Αξιολογεί την κανονιστική συμμόρφωση

9. Προστατεύει/περιφρουρεί (safeguards) τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας

10. Διερευνά θέματα απάτης

11. Επικοινωνεί τα αποτελέσματα της δουλειάς του
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Assurance στην πράξη

Audit Universe

Risk Assessment

Compilation of the 
Annual Audit Plan

Audit Cycle

Execution of the 

Annual Audit Plan

Planning the 
Audit 

Engagement

Fieldwork

Reporting

Follow Up 
Reviews
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IIA Position paper “The three lines of defense in 

effective risk management and control”

13

13



The Institute of

Internal Auditors (IIA)

• Ιδρύθηκε το 1941

• Έδρα –Florida, U.S.A.

• Περισσότερα από 205.000 μέλη παγκοσμίως

• Παρουσία σε περισσότερες από 170 χώρες
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ΙΙΑ Global

• Προάγει και καθοδηγεί το επάγγελμα

• Παρέχει εργαλεία, εκπαίδευση, διεθνώς 
αναγνωρισμένες επαγγελματικές 
πιστοποιήσεις και  κυρίως τα “Πρότυπα” 
(IIA Standards) & Guidance —
International Professional Practices 
Framework (IPPF)

• Συνεργάζεται και επικοινωνεί μαζί μας
με αριστοτεχνικό τρόπο και δημιουργεί
δεσμούς μεταξύ των μελών του

https://theiia.org/Pages/IIAHome.aspx
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Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικών Πρακτικών 
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European Confederation of Institutes of Internal Auditing

17

17



ECIIA VISION 

Furthering the development 

of good Corporate Governance 

and Internal Audit at the

European level, through 

knowledge sharing, developing 

key relationships, and impacting 

the regulatory environment.

34 NIs

47 700 members

BUT, different NIs sizes(*)

(*) membership in July 2017

https://www.eciia.eu/
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CIA (Certified Internal Auditor)

• 1973

• Η μοναδική αποδεκτή διεθνής πιστοποίηση για τον 

εσωτερικό έλεγχο

Είναι 

υποχρεωτικό;
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Γιατί CIA;

• Αποκτώ γνώσεις από τις βέλτιστες πρακτικές στην 

παγκόσμια αγορά

• Αποδεικνύω την ικανότητα και τις γνώσεις μου 

• Ξεχωρίζω

• Δείχνω επαγγελματισμό

• Βάζω τις βάσεις για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη
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IIA Greece

•Διαπιστευμένος φορέας του ΙΙΑ, και μέλος του ECIIA 
(European Confederation of Institutes of Internal Auditing)

•750 ενεργά μέλη, 2000 φίλους

•Ιστορία περίπου 40 ετών

•ΔΣ ΙΙΑ Ελλάδας

•www.hiia.gr
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Το όραμα του ΕΙΕΕ

Το ΕΙΕΕ να είναι η «φωνή» και το «σημείο
αναφοράς» του επαγγέλματος του
Εσωτερικού Ελέγχου στη χώρα μας:

✓ Τονίζουμε την αξία και συμβάλλουμε στην επίτευξη των
στόχων των οργανισμών και εταιριών

✓ Προωθούμε την υιοθέτηση των διεθνών προτύπων και
των βέλτιστων πρακτικών του Εσωτερικού Ελέγχου
στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα

✓ Καλλιεργούμε και προωθούμε τις αρχές της εταιρικής
διακυβέρνησης

✓ Παρέχουμε ξεχωριστές υπηρεσίες στα μέλη μας
✓ Καλλιεργούμε την ηθική και επιδιώκουμε την αλληλεγγύη

και την επικοινωνία μεταξύ των μελών μας
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Τελικά θα μας εξηγήσετε γιατί κάποιος να 

επιλέξει το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή?

• Η ελεγκτική είναι το επάγγελμα που συνδυάζει τη λογιστική με την
επιχειρηματικότητα και την οικονομία.

• Ο εσωτερικός ελεγκτής έχει μια γενική εποπτεία των πραγμάτων και
γνωρίζει σε βάθος όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης.

• Αξιολογεί τις διαφορετικές ανάγκες που έχει η εταιρία σε κάθε
δεδομένη στιγμή και καθιστά τον εαυτό του «πολύτιμο» εργαλείο της
Διοίκησης.

• Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να είναι ενημερωμένος και να
γνωρίζει το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, το λογιστικό κύκλωμα
της εταιρείας και τα όποια ιδιαίτερα προβλήματά της.

• Το βασικό όφελος του εσωτερικού ελεγκτή έγκειται στο ότι αποκτά
τόσες γνώσεις για την εταιρεία που μπορεί να αναλάβει μελλοντικά
σχεδόν οποιαδήποτε θέση, όπως οικονομικός διευθυντής, μάνατζερ,
οικονομικός σύμβουλος κ.ά.

• Κλάδος με χαμηλά ποσοστά ανεργίας
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Δεν υπάρχουν και αρνητικά σε αυτό το 

επάγγελμα?

• Πολλές ώρες δουλειάς και διαβάσματος, πολλή προετοιμασία και

συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση.

• Αμοιβές στην αρχή δυσανάλογες με τον κόπο που καταβάλλει ο

ελεγκτής. Μεγάλες ευθύνες, βέβαια οι γνώσεις που αποκομίζει είναι

τέτοιες που αργότερα, είναι σίγουρο, θα τα κεφαλαιοποιήσει και

οικονομικά.

• Απασχόληση σε μεγάλες εταιρίες αφού στην Ελλάδα, η τυπική μέση

επιχείρηση είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους, και είναι δύσκολο να

ξεχωρίσεις τον μέτοχο από τη διοίκηση.
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Πως μπορεί κάποιος να γίνει εσωτερικός 

ελεγκτής?

• Ακαδημαϊκή εκπαίδευση, γενικότερα με αντικείμενο την 
οικονομία/Διοίκηση και ειδικότερα με αντικείμενο την 
ελεγκτική.

• Πιστοποίηση CIA

• Επαγγελματική ενασχόληση ως εσωτερικός ελεγκτής

• Συμμετοχή σε τοπικά επαγγελματικά Ινστιτούτα

• Ενημέρωση για τις εξελίξεις του επαγγέλματος από 
σεμινάρια (πχ ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης εσ. Ελεγκτών του ΕΙΕΕ, συνέδρια κ.λπ.) 
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Survey 3

Ποια κατά τη γνώμη σας τα προσόντα και οι δεξιότητες του 

εσωτερικού ελεγκτή.

Γράψτε 3 εξ αυτών.
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Talent 2019

Source: 2018 Global Pulse of Internal Audit. IIA Audit Executive Center © 2018 
The Institute of Internal Auditors 
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΙΕΕΕ 2020
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Μαθαίνω τα IIA Standards με τη Sara!
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Πώς μπορεί το ΙΕΕΕ να βοηθήσει για τη διεθνή 

Πιστοποίηση CIA;

• Προσφέρει εξειδικευμένα σεμινάρια προετοιμασίας των 

υποψηφίων

• Προσφέρει το υλικό προετοιμασίας e-Learning System 

του ΙΙΑ
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Γιατί να γίνω μέλος στο ΙΕΕΕ;

• Networking και επικοινωνία 

• Έχω πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφορίας και καλών πρακτικών σε 
παγκόσμιο επίπεδο

• Αναπτύσσομαι επαγγελματικά

• Συγκρίνω  

• Αποκτώ εμπειρία με συμμετοχή σε επιτροπές: εκπαίδευσης, 
μετάφρασης, δημοσίων σχέσεων, τεχνολογίας κλπ.

• Συμμετέχω σε εκδηλώσεις, θεματικές βραδιές, σεμινάρια, συνέδρια

• Ωφελούμαι οικονομικά
32

32



Είμαι φοιτητής, είμαι φοιτήτρια 

και είμαι Mέλος ΙEΕΕ

• Νέοι άνθρωποι, νέος τρόπος σκέψης & 

προσέγγισης, για να εξελίξουμε το 

επάγγελμα του Εσωτερικού Ελέγχου
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Ελληνική πραγματικότητα

Εσωτερικός έλεγχος 

• στο δημόσιο τομέα

• στις εισηγμένες εταιρίες

• Νέο σχέδιο νόμου για την εταιρική 

διακυβέρνηση

• στις μη εισηγμένες 
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Νέο σχέδιο νόμου για την εταιρική 

διακυβέρνηση

• http://www.opengov.gr/minfin/?p=9144

• Θέσεις του ΙΕΕΕ για τον εσωτερικό έλεγχο

– Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal 

Control)

– Ορισμός εσωτερικού ελέγχου

– Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

– Διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου

– Αρμοδιότητες ΜΕΕ
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May, the month of Internal Audit Awareness!
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Να θυμάστε πάντα ότι το ΙΕΕΕ είναι πάντα 

εδώ για να βοηθήσει!
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Eρωτήσεις;

www.hiia.gr

effiekokka@hiia.gr

210 8259 504
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Survey 4

Πως καταφέρνει ο ΣΕΔ και συγκεντρώνει τόσο μεγάλο fun 

club φοιτητών;

Γράψτε μία μικρή πρόταση (πχ με 3 λέξεις)
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