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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡ.29
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Επιτροπή του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, στα πλαίσια της τακτικής επικοινωνίας με τα μέλη
του Συνδέσμου, σάς αποστέλλει το 29ο Ενημερωτικό Δελτίο. Το Ενημερωτικό Δελτίο αναφέρεται σε θέματα
κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν κυρίως σε γεγονότα και εκδηλώσεις που διεξήχθηκαν κατά το δεύτερο
τρίμηνο του 2016, καθώς και άλλη χρήσιμη πληροφόρηση.

Νέα μέλη
Κατά την περίοδο από 1 Απριλίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016, εγγράφηκαν 15 νέα μέλη, τα οποία και
καλωσορίζουμε στον Σύνδεσμό μας. Το σύνολο των μελών του Συνδέσμου στις 30 Ιουνίου 2016 ανήλθε στα
560.

Εκπαιδευτικά προγράμματα (1/4/2016 – 30/6/2016)
Διήμερο σεμινάριο με τίτλο «Έλεγχος της Υπηρεσίας Διαθεσίμων»
Το σεμινάριο, με εκπαιδευτή τον κ. Θεόδωρο Τζανετάκο, πραγματοποιήθηκε στις 27 & 28 Απριλίου 2016 και
απευθυνόταν αποκλειστικά σε μέλη του προσωπικού της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, κατόπιν αιτήματος
της ιδίας. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η διενέργεια αποτελεσματικού ελέγχου από τη Μονάδα Εσωτερικής
Επιθεώρησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Διαθεσίμων.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν 15 στελέχη της Μονάδας, και αξιολογήθηκε με μέσο βαθμό γενικής
ικανοποίησης 4,44 και με μέσο βαθμό ικανοποίησης για τον εκπαιδευτή 4,58 (αμφότερα με «εξαίρετα» το 5).
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Cyprus Internal Audit Forum 2016
Ο Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου διοργάνωσε το πρώτο Cyprus Internal Audit Forum στο ξενοδοχείο
Hilton Park στη Λευκωσία στις 19 Μαϊου 2016.
Κύριος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών
Ελεγκτών (IIA Global) κ. Richard Chambers, ο οποίος επισκέφτηκε για τον σκοπό αυτό την Κύπρο και τον
Σύνδεσμό μας για πρώτη φορά. Πέραν της πραγματικά εκπληκτικής παρουσίασης του θέματος «Pathfinders:
Internal Auditors Navigate the Profession’s Challenges and Opportunities» από τον κ. Chambers, έγιναν
παρουσιάσεις και άλλων σχετικών με το επάγγελμά μας θεμάτων από αξιωματούχους του ECIIA (European
Confederation of Institutes of Internal Auditing), καθώς και από άλλους διακεκριμένους ομιλητές από την
Κύπρο και το εξωτερικό.
Το συνέδριο στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, τόσο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή όσο και την ποιότητα των
ομιλητών, αλλά και των θεμάτων που παρουσιάστηκαν, γι’ αυτό και στόχος της Επιτροπής είναι όπως το
Internal Audit Forum καθιερωθεί πλέον ως ένας ετήσιος θεσμός.
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Μονοήμερο σεμινάριο με τίτλο «Business Continuity Management for Internal Auditors»
Το σεμινάριο, με εκπαιδευτή τον κ. Χάρη Ξενοφώντος (CISA, CISSP, CRMA, PCIP), πραγματοποιήθηκε στις 15
Ιουνίου 2016 στο ξενοδοχείο «Classic» στη Λευκωσία. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε στελέχη και προσωπικό
επιχειρήσεων που εμπλέκονται στη διαδικασία εφαρμογής, εξέτασης και αξιολόγησης Σχεδίων Διαχείρισης
Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan Management), σύμφωνα με το ISO22301:2012. Πιο
συγκεκριμένα, το σεμινάριο απευθυνόταν κατά κύριο λόγo σε εσωτερικούς ελεγκτές, νέους ή έμπειρους
σχεδιαστές σχεδίων επιχειρηματικής συνέχειας, διευθυντές διαχείρισης κινδύνων, λειτουργούς ασφαλείας
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ηλεκτρονικών συστημάτων, διευθυντές επιχειρήσεων, καθώς και σε ειδικούς ηλεκτρονικών συστημάτων που
εμπλέκονται στη λειτουργία συστημάτων επιχειρησιακής συνέχειας. Αποτελούσε δε και μια ευκαιρία για
αξιωματούχους εταιρειών και άλλους ανώτερους διευθυντές επιχειρήσεων να ενημερωθούν για συστήματα
επιχειρησιακής συνέχειας.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν 23 μέλη και μη μέλη του Συνδέσμου, και αξιολογήθηκε με μέσο βαθμό γενικής
ικανοποίησης 4,18 και με μέσο βαθμό ικανοποίησης για τον εκπαιδευτή 4,65 (αμφότερα με «εξαίρετα» το 5).

Ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με τίτλο “Annual & Engagement
Planning, with specific case studies to be formulated with CBC”
Το σεμινάριο, με εκπαιδευτή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη (CIA, CFSA, CFE, CCSA), πραγματοποιήθηκε
στις 23 Ιουνίου 2016 στο εκπαιδευτικό κέντρο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία. Το σεμινάριο
αυτό απευθυνόταν αποκλειστικά σε μέλη του προσωπικού της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, κατόπιν αιτήματος
της ιδίας.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν 8 μέλη και μη μέλη του Συνδέσμου, και αξιολογήθηκε με μέσο βαθμό γενικής
ικανοποίησης 4,43 και με μέσο βαθμό ικανοποίησης για τον εκπαιδευτή 4,86 (αμφότερα με «εξαίρετα» το 5).

Ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με τίτλο “Incorporating fraud
aspects in annual audit planning & in audit checklists for individual engagements, with specific case
studies to be formulated in cooperation with CBC”
Το σεμινάριο, με εκπαιδευτή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη (CIA, CFSA, CFE, CCSA), πραγματοποιήθηκε
στις 24 Ιουνίου 2016 στο εκπαιδευτικό κέντρο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία. Το σεμινάριο
αυτό απευθυνόταν αποκλειστικά σε μέλη του προσωπικού της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, κατόπιν αιτήματος
της ιδίας.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν 8 μέλη και μη μέλη του Συνδέσμου, και αξιολογήθηκε με μέσο βαθμό γενικής
ικανοποίησης 4,45 και με μέσο βαθμό ικανοποίησης για τον εκπαιδευτή 4,75 (αμφότερα με «εξαίρετα» το 5).
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Κοινωνικές/φιλανθρωπικές και άλλες εκδηλώσεις
Συνέντευξη κας. Σωτηρούλας Σαββίδου
Στις 23 Μαρτίου 2016, το περιοδικό InBusiness φιλοξένησε συνέντευξη της Προέδρου του Συνδέσμου μας κας
Σωτηρούλας Σαββίδου. Στη συνέντευξή της, η κα Σαββίδου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο επάγγελμα του
Εσωτερικού Ελεγκτή στην Κύπρο, τον ρόλο και τη σημασία του εσωτερικού ελέγχου, αλλά και του Συνδέσμου
μας, στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές, καθώς και στο πρώτο Cyprus
Internal Audit Forum, που θα διοργάνωνε ο Σύνδεσμός μας στις 19 Μαίου 2016 στη Λευκωσία.
Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε όλη τη συνέντευξη της κας Σαββίδου.
http://www.inbusinessnews.com/inbusiness/news/business/services/sothroylla-savvidoy-matia-kai-aytiaprolhpshs

Συναντήσεις με επίσημους φορείς
Με την ευκαιρία της παρουσίας στην Κύπρο του Προέδρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών κ.
Richard Chambers και άλλων επίσημων προσκεκλημένων από την Ευρώπη, οι οποίοι και συμμετείχαν στο
Cyprus Internal Audit Forum, διευθετήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του κ. Chambers και του
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Εσωτερικού Ελέγχου (ECIIA)
κ. Martin Stevens με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας κ.
Οδυσσέα Μιχαηλίδη, και τον Γενικό Διευθυντή του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (αφού ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του ΧΑΚ απουσίαζε) κ. Νώντα Μεταξά, την Τετάρτη 18 Μαίου 2016. Στις συναντήσεις αυτές, οι δύο επίσημοι
προσκεκλημένοι μας συνοδεύονταν από τριμελή αντιπροσωπεία της Επιτροπής του Συνδέσμου μας, υπό την
Πρόεδρο κα. Σωτηρούλα Σαββίδου.

Φιλοξενία σε δείπνο από την Τράπεζα Κύπρου
Με την ευκαιρία της παρουσίας τους στην Κύπρο, στις 19 Μαΐου 2016, η Τράπεζα Κύπρου ευγενώς φιλοξένησε
σε δείπνο τον Πρόεδρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών κ. Richard Chambers μετά της συζύγου
του, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Εσωτερικού Ελέγχου
(ECIIA) κ. Martin Stevens μετά της συζύγου του, την Πρόεδρο του Συνδέσμου μας κα. Σωτηρούλα Σαββίδου και
τον Αντιπρόεδρό μας κ. Μιχάλη Ζεβλάρη. Της αντιπροσωπείας της Τράπεζας Κύπρου που παρέστει στο εν λόγω
δείπνο, ηγείτο ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) της τράπεζας κ. John Hurican.
Αναμνηστικές φωτογραφίες από το δείπνο αυτό παρουσιάζονται στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=239727&show=Y
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Συνάντηση με Ουκρανούς συναδέλφους
Στις 27 Μαίου 2016, η Πρόεδρος κα. Σωτηρούλα Σαββίδου, συνοδευόμενη από τον Διοικητικό Λειτουργό του
Συνδέσμου κ. Κώστα Μελανίδη, συναντήθηκε με τετραμελή αντιπροσωπεία του Ουκρανικού Συνδέσμου
Εσωτερικών Ελεγκτών, η οποία βρισκόταν στη Λευκωσία για επαγγελματικούς σκοπούς. Η Ουκρανική
αντιπροσωπεία αποτελείτο από την Πρόεδρο κα. Tetiana Lebedynets και τρία μέλη της Επιτροπής τους. Πέραν
της απλής γνωριμίας, έγινε αλληλοενημέρωση για τη λειτουργία, τη δράση, την ανάπτυξη και τις
δραστηριότητες των δύο Συνδέσμων, καθώς και η πιθανή μελλοντική συνεργασία μεταξύ μας.

Εκδήλωση σκοποβολής με φιλανθρωπικό σκοπό
Με χορηγό τον ελεγκτικό οίκο Ernst & Young, στον οποίο εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες,
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σκοποβολής στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο στη Λευκωσία στις 3 Ιουνίου 2016.
Πέραν του ψυχαγωγικού μέρους της εκδήλωσης αυτής, ο σκοπός του Συνδέσμου ήταν κατεξοχήν
φιλανθρωπικός, αφού τα καθαρά έσοδα δόθηκαν ως εισφορά στον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου. Αυτό
έγινε σε σεμνή τελετή στα γραφεία του Αντιρευματικού Συνδέσμου την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016, κατά την
οποία ο Διοικητικός Λειτουργός και η Γραμματέας του Συνδέσμου μας Κώστας Μελανίδης και Μικαέλλα
Μιχαήλ παρέδωσαν σχετική επιταγή στον Πρόεδρο του Αντιρευματικού Συνδέσμου κ. Μάριο Κουλουμά.
Στους νικητές της εκδήλωσης επιδόθηκαν βραβεία για τις επιδόσεις τους στο «αεροβόλο» και στο «πιστόλι».
Οι νικητές είναι:
1. Πρώτο βραβείο στο «αεροβόλο»: Ιακωβία Πιτταρά
2. Δεύτερο βραβείο στο «αεροβόλο»: Έρση Κωστέα
3. Τρίτο βραβείο στο «αεροβόλο»: Αριστόδημος Γιάννακας
1. Πρώτο βραβείο στο «πιστόλι»: Μαρία Μάγου
2. Δεύτερο βραβείο στο «πιστόλι»: Σωτηρούλα Σαββίδου
3. Τρίτο βραβείο στο «πιστόλι»: Έρση Κωστέα
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CIA Learning System 3-part full kit
Το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA Global) έχει εκδώσει εκπαιδευτικό υλικό (CIA Learning System
3-part full kit) προς απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου Certified Internal Auditor (CIA). Το υλικό αυτό
αποτελείται τόσο από έντυπο όσο και από ηλεκτρονικό μέρος, και περιλαμβάνει και τα τρία μέρη των σχετικών
εξετάσεων.
Ο Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου έχει προμηθευτεί αριθμό τεμαχίων αυτού του υλικού, τα οποία
διαθέτει προς πώληση στα μέλη του με πολύ χαμηλότερο κόστος από ότι θα στοιχίσει αν κάποιος το
προμηθευτεί απευθείας από το IIA Global. Το κόστος αγοράς του υλικού αυτού (έντυπου και ηλεκτρονικού)
από τον Σύνδεσμό μας είναι €550 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Διευκρινίζεται ότι η τιμή αυτή ισχύει
αποκλειστικά και μόνο για τα μέλη του Συνδέσμου μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, τα μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο του Συνδέσμου είτε
τηλεφωνικώς (τηλ. 22680868) είτε ηλεκτρονικά (contact@iiacyprus.org.cy).

18η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2016
Η 18η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
18 Μαϊου 2016 στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.
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Στη Συνέλευση κύριος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς
Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA Global) κ. Richard Chambers, ο οποίος βρισκόταν μαζί μας με την
ευκαιρία της διοργάνωσης του Cyprus Internal Audit Forum, για το οποίο γίνεται αναφορά πιο πάνω.
Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους νέους Certified Internal
Auditors (CIA’s), οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Χρυσοστόμου Νεόφυτος
Μαρκίτση Ελένη
Νικολαΐδης Γιώργος
Ζάρκα Μαριλένα
Χριστοφόρου Γεώργιος
Κωστέα Έρση
Ιωάννου Έφη
Χατζηνικολάου Ανδρέας
Χριστοφή Έλενα
Χαραλάμπους Γιώργος
Χριστοδούλου Άντρια
Σάββα Μαρία
Λοϊζου Μαρία
Γεωργίου Κωνσταντίνος
Γρηγορίου Έλενα
Αδάμου Νικολάου Άντρη
Χαραλάμπους Κοραλλία
Παυλίδου Ελένη
Γκιώση Άλκιστης
Τσαγγάρης Δημήτρης
Ζαμπάς Λίνος
Χαραλαμπίδης Φίλιππος
Χατζημαύρος Παντελής
Χριστοδουλίδου Βασιλική
Σακκάς Κωσνταντίνος
Στρούθου Μαρία
Σαββίδης Αλέξανδρος
Κυριάκου Θεόδωρος
Γρηγορίου Γιώργος
Χριστοδούλου Στέφανος
Σιδερένου Ναταλία
Γρηγοριάδου Χριστίνα
Βαλιαντή Μαριέλλα
Κυπραίος Νικόλας

Στο παράρτημα πιο κάτω επισυνάπτονται το καλωσόρισμα της Προέδρου καθώς επίσης και ο απολογισμός του
έτους.
Πέραν του απολογισμού των πεπραγμένων της Επιτροπής από την Πρόεδρο του Συνδέσμου κα. Σωτηρούλα
Σαββίδου, κατατέθηκαν και οι απολογισμοί των Προέδρων ή εκπροσώπων των υποεπιτροπών, ως ακολούθως
(εν συντομία):
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Εκπαιδευτική Υποεπιτροπή
Η Υποεπιτροπή απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη του Συνδέσμου, και στόχος της είναι η διοργάνωση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να καλύπτουν και να ικανοποιούν τις ανάγκες των μελών του Συνδέσμου,
και όχι μόνο.
Κατά το υπό επισκόπηση έτος, παρασχέθηκαν εβδομήντα δύο (72) ώρες εκπαίδευσης μέσω οκτώ (8)
σεμιναρίων. Τα θέματα των σεμιναρίων αυτών ήταν:
1. «Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στα θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του πλαισίου COSO - ERM
(Auditors Role in Corporate Governance and ERM)»
2. «Ο ρόλος των Επιτροπών Ελέγχου στα θέματα Εταιρικής Διακυβέρνσης και του πλαισίου COSO-ERM
(Audit Committees’ Role in Corporate Governance and ERM)»
3. «Απάτες σε Συμβάσεις & Αγορές (Contract & Procurement Fraud)»
4. «Anti-Money Laundering (AML)»
5. «CIA Review Course»
6. «Evaluating Organizational Ethics and Whistleblowing»
7. «Η Ανίχνευση, η Πρόληψη και η Αναφορά Εσωτερικής και Εξωτερικής Απάτης (Detecting, Preventing and
Reporting Internal and External Fraud)»
8. «Cyber Security & Fraud»
Ο Σύνδεσμος συνεργάζεται με αξιόλογους εκπαιδευτές, εξού και αυτό επιβεβαιώνεται από τα πολύ θετικά
αποτελέσματα των αξιολογήσεων των σεμιναρίων (τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τη θεματολογία) από
τους ίδιους τους συμμετέχοντες.
Υποεπιτροπή Προώθησης και Προβολής του Συνδέσμου και του Επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή
Κατά το υπό επισκόπηση έτος η Υποεπιτροπή προέβηκε σε σχεδιασμό και υλοποίηση σχεδίου δράσης, με
σκοπό την ενίσχυση των καναλιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών του Συνδέσμου. Μέσα στα πλαίσια
αυτά, η Υποεπιτροπή πραγματοποίησε τέσσερεις (4) συνεδρίες, σχεδίασε και προχώρησε (ή προχωρεί) στην
υλοποίηση του ακόλουθου σχεδίου δράσης:
1. Για ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ του Συνδέσμου και των μελών του, αποφασίστηκε η δημιουργία
λογαριασμών τόσο στο Facebook όσο και στο Linkedin
2. Για πιο άμεση ενημέρωση των μελών, αποφασίστηκε η εξέταση της δυνατότητας αποστολής
μηνυμάτων SMS σε σχέση με διοργάνωση σεμιναρίων, ανακοινώσεις, υπενθυμίσεις, εκδηλώσεις,
ανανεώσεις ετήσιων συνδρομών, κτλ., μέσω της υπηρεσίας cybee alerts.
3. Την ανάρτηση πλάνου εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων στην ιστοσελίδα του
Συνδέσμου.
4. Διοργάνωση σειράς κοινωνικών εκδηλώσεων για τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου, στοχεύοντας
στην ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων. Συγκεκριμένα, προγραμματίστηκαν αγώνες σκοποβολής που
έγιναν στις 3 Ιουνίου 2016 (σημ. έγινε αναφορά πιο πάνω), beer/wine tasting για τον Σεπτέμβριο 2016,
καθώς και προβολή κινηματογραφικής ταινίας κινουμένων σχεδίων για παιδιά μέσα στον Δεκέμβριο
2016. Σημειώνεται ότι, τα καθαρά έσοδα από τις εκδηλώσεις αυτές θα διατεθούν σε κοινωφελή
ιδρύματα.
5. Μέλη της Υποεπιτροπής συμμετείχαν ενεργά στην οργανωτική επιτροπή για την πραγματοποίηση του
πρώτου Cyprus Internal Audit Forum στις 19 Μαίου 2016.
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Υποεπιτροπή Προώθησης του Επαγγελματικού Τίτλου CIA
Η Υποεπιτροπή συνεδρίασε εννέα (9) φορές μέσα στο 2016 και έθεσε το ακόλουθο σχέδιο δράσης της για το
2016:
1. Να εντοπιστούν πόσοι και ποιοι είναι οι CIA στην Κύπρο και να διευθετηθεί συνάντηση για
αλληλογνωριμία, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.
2. Να ζητηθούν από το IIA έντυπα (leaflets) για προώθηση του CIA στις διάφορες εκδηλώσεις και
σεμινάρια του Συνδέσμου.
3. Να σταλεί συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σε άλλους συνδέσμους ευρωπαϊκών χωρών για τον βαθμό
αναγνώρισης του CIA στις χώρες τους, για να μπορέσουμε να έχουμε feedback και να δράσουμε
ανάλογα.
4. Εντοπισμός και διευθέτηση συνάντησης με ιδιωτικούς ή άλλους οργανισμούς που προσφέρουν
υπηρεσίες πρόσληψης προσωπικού με σκοπό την προώθηση του CIA.
5. Επαφή με τα εξεταστικά κέντρα που αναλαμβάνουν τις εξετάσεις του CIA στη Κύπρο για
αλληλογνωριμία, συζήτηση και επίλυση τυχόν προβλημάτων.
6. Αποστολή του ενημερωτικού δελτίου «Tone at the Top» και άλλων σχετικών δελτίων στους Προέδρους
των Επιτροπών Ελέγχου και στους Γενικούς Διευθυντές των Τραπεζών, Ημικρατικών Οργανισμών και
των διάφορων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών.
7. Η προώθηση του ετήσιου crash course προετοιμασίας για τις εξετάσεις του CIA που προσφέρει ο
Σύνδεσμος.
8. Να γίνουν εισηγήσεις για αλλαγή / επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του συνδέσμου.
Μέσα στο 2016 έγιναν, μεταξύ άλλων, και οι πιο κάτω ενέργειες:
1.
2.

3.

Ετοιμασία εντύπου το οποίο αναφέρει τη συνοπτική διαδικασία των εξετάσεων για απόκτηση του CIA.
Ετοιμασία καταλόγου εταιρειών/οργανισμών στους οποίους θα αποστέλλεται το ενημερωτικό δελτίο
«Tone at the Top». Το δελτίο θα στέλλεται στον/στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον/στην Πρόεδρο της
Επιτροπής Ελέγχου της κάθε εταιρείας/οργανισμού.
Τα έντυπα:
• COMMITMENT – COMPETENCE – CREDIBILITY,
• ALL IN A DAY’S WORK, και
• έντυπο που αναφέρει τη συνοπτική διαδικασία εξετάσεων για απόκτηση του CIA
να εκτυπώνονται από τον Σύνδεσμο και να προωθούνται στις διάφορες εκδηλώσεις του.

Υποεπιτροπή Θεσμών, Προτύπων, Ηθικής και Δεοντολογίας
Η Υποεπιτροπή συνεδρίασε τρεις (3) φορές μέσα στο 2016. Μετά από αναφορά του στις κυριότερες ευθύνες
της Υποεπιτροπής του, ο εκπρόσωπος της Υποεπιτροπής ανέλυσε το σχέδιο δράσης της για τα έτη 2016 – 2017,
το οποίο έχει ως ακολούθως:
1. Συνεχής μελέτη, διαφοροποίηση και βελτίωση των προνοιών του Καταστατικού του Συνδέσμου, σε
συνάρτηση και με τη σχετική νομοθεσία. Υποβλήθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις για τροποποιήσεις
προς την Επιτροπή του Συνδέσμου, οι οποίες και τέθηκαν ενώπιον των μελών στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση για έγκριση.
2. Επειδή ως Σύνδεσμος έχουμε δεσμευθεί έναντι του Διεθνούς Ινστιτούτου (ΙΙΑ) για υλοποίηση
διαδικασίας εμπιστευτικής επίλυσης τυχόν προβλημάτων με μέλη μας σε θέματα ηθικής και
δεοντολογίας, η Υποεπιτροπή προχώρησε στην καταγραφή σχετικού προσχεδίου, το οποίο θα τύχει
νομοτεχνικής μελέτης προτού τεθεί ενώπιον της Επιτροπής για τελική έγκριση. Η διαδικασία αυτή
βρίσκεται υπό τη συνεχή παρακολούθηση της Υποεπιτροπής.
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3. Την 1η Οκτωβρίου 2016 θα ανακοινωθούν οι νέες αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου
(Standards), οι οποίες και αναμένεται να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2017. Ο Πρόεδρος της
Υποεπιτροπής κ. Ονησίφορος Ονησιφόρου απέστειλε εκτενή σχόλια, παρατηρήσεις και εισηγήσεις για
τις προτεινόμενες αλλαγές. Η Υποεπιτροπή θα προτείνει σχετική παρουσίαση των αλλαγών αυτών, η
οποία και θα γνωστοποιηθεί στα μέλη του Συνδέσμου σε μεταγενέστερο στάδιο.
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Νέα Επιτροπή του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου
Η νέα εκλεγμένη Επιτροπή του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, που έχει ισχύ από τη 1η Ιουλίου
2016, καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη

: Σωτηρούλα Σαββίδου
: Μιχάλης Ζεβλάρης
: Μάριος Δημοσθένους
: Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου
: Ονησίφορος Ονησιφόρου
Αριστόδημος Γιάννακας
Πολίνα Αντωνίου
Σοφία Κασιανίδου
Κυριάκος Σάββα
Μάριος Ππασιάς

Αποχώρηση Μάρκου Τενεδιού από μέλος της Επιτροπής
Ο συνάδελφος Μάρκος Τενεδιός αποχώρησε από μέλος της Επιτροπής του Συνδέσμου μας μετά από οκταετή
ευδόκιμη θητεία. Πέραν της συμμετοχής του ως μέλος της Επιτροπής, ο Μάρκος υπήρξε Πρόεδρος της
Εκπαιδευτικής Υποεπιτροπής, στην οποία συνεχίζει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του ως μέλος.
Η ευθυκρισία, η ευθύτητα και ο δυναμισμός του Μάρκου συνέβαλαν πολύ θετικά στην επιτυχή διεκπεραίωση
των καθηκόντων και υποχρεώσεων της Επιτροπής του Συνδέσμου μας για όλα αυτά τα οκτώ χρόνια. Η
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Επιτροπή είναι βέβαιη ότι ο Μάρκος θα συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στον Σύνδεσμο
και στο μέλλον.
Η Επιτροπή και το προσωπικό του Συνδέσμου τού εύχονται κάθε επιτυχία στις προσωπικές και επαγγελματικές
του προσδοκίες.

IIA International Conference (New York, United States of America)
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 75 χρόνων ζωής του Διεθνούς Ινστιτούτου
Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA Global), διοργανώνεται το Διεθνές Συνέδριο τον Ιούλιο
του 2016 από το Διεθνές Ινστιτούτο στην πόλη όπου είχε αρχικά συσταθεί,
δηλαδή τη Νέα Υόρκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Στάλθηκαν στα μέλη πληροφορίες για συμμετοχή τους στο συνέδριο αυτό.
Επίσης, σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του IIA Global
(www.global.theiia.org) και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας
(www.iiacyprus.org.cy).

Πέραν των αναφορών που έγιναν σε σχέση με τους εορτασμούς για τα 75-χρονα του IIA στη Γενική μας
Συνέλευση και στο Cyprus Internal Audit Forum, η Επιτροπή του Συνδέσμου απέστειλε και σχετικό
συγχαρητήριο μήνυμα στο Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, συνοδευόμενο από τις πιο κάτω
φωτογραφίες.

ECIIA Conference 2016 (Stockholm, Sweden)
Το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Εσωτερικού Ελέγχου (European Confederation of
Institutes of Internal Auditing – ECIIA) θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Στοκχόλμη της Σουηδίας το διήμερο 6-7
Οκτωβρίου 2016.
Σχετική πληροφόρηση υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Σουηδικού Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών
(www.eciiastockholm2016.eu), μέσω της οποίας όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να λάβουν πληροφορίες και να
δηλώσουν συμμετοχή.
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Ύλη του Ενημερωτικού Δελτίου και άλλα άρθρα
Το Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει τα νέα του Συνδέσμου μας, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και συναντήσεις
που διοργανώνονται, την ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στο επάγγελμα του Εσωτερικού
Ελεγκτή και άλλες ανακοινώσεις. Περιλαμβάνονται επίσης θέματα που υποβάλλονται κατόπιν εισηγήσεων από
τις Υποεπιτροπές του Συνδέσμου.
Πιστεύουμε ότι το Ενημερωτικό Δελτίο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των μελών μας. Όσα μέλη
επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν δικά τους άρθρα συναφή με τον εσωτερικό έλεγχο, τα οποία μετά από
την ανάλογη αξιολόγηση θα μπορούν να δημοσιευθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο. Επισημαίνεται ότι οι απόψεις
που εκφράζονται στα άρθρα αυτά είναι καθαρά προσωπικές και δεν δεσμεύουν τον Σύνδεσμό μας.
Το υλικό μπορεί να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@iiacyprus.org.cy, στη γραμματέα του
γραφείου του Συνδέσμου, κα. Μικαέλλα Μιχαήλ. Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλα τα
Ενημερωτικά Δελτία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, www.iiacyprus.org.cy στην ενότητα
«newsletters».
--------------------------------------------------------------------------------
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Παραρτήματα Ενημερωτικού Δελτίου αρ. 29
WELCOMING SPEECH BY THE PRESIDENT OF IIA CYPRUS- Mrs S. Savvidou
18th ANNUAL GENERAL MEETING – 18th of MAY 2016
Distinguished guests,
Ladies and Gentlemen,
It is with great pleasure that I welcome you to the 18th Annual General Meeting of the Cyprus Institute of
Internal Auditors, and I thank you for being here.
The Cyprus Institute of Internal Auditors represents 560 members with broad knowledge and experience in their
field. As an Institute we promote the theory of modern internal audit and we are the voice of the profession in
Cyprus. We strongly believe that the internal audit activity is not a cost centre but a benefit centre that adds
value to every organization. With commitment to integrity and accountability, internal audit provides value to
the governing bodies and senior management as an objective source of independence advice.
Just recently, Cyprus has managed to exit from the painful and strict implementation of the Memorandum of
Understanding (MoU) and retake its economy back into its own hands. Excessive risk, unsustainable credit
expansion, poor public finances, weak domestic cost pressure, poor governance, and a regulatory system with a
culture that allowed and permitted various bad practices were blamed for Cyprus being on the verge of collapse.
The exit from the Memorandum was seen by some advocators as a success for our country, by stating that the
recession has completed its cycle and that Cyprus can now look at the future with optimism. But, don’t forget
that this outcome became possible with many sacrifices from the business world and the people of Cyprus.
Three years on, and many local businesses are still going through difficult times, the non-performing loans
remain at high levels, there is still lack of liquidity and lack of minimum investments and there is still poverty,
unemployment and misery to many fellow citizens.
The society awaits the Supervisory Authorities and the Judiciary system to bring to justice those who were
responsible for the country’s economic downhill. It seems that only then, the sense of justice will prevail and will
restore confidence in the Institutions. We all applaud recent incidents of measures taken against corruption and
abuse of public funds.
There are reforms and efforts still to be made in order to turn around this situation and press for new measures
to be taken in strengthening competitiveness and enhancing the credibility of Cyprus. We need to go forward
and render Cyprus attractive to investors again and restore their confidence to our country. The next day is
difficult and by far not an easy one, but to go forward we need to see the crisis as an opportunity to change and
reform. We should ensure that the correct foundations are set that do not allow a return to the failed practices
and attitudes of the past.
Many questions arise even today for the lack of adequate or poor early warning signs and the lack of good
governance. A lot of criticism was heard about the poor or insufficient communication between the Three
Defence Lines and the failure to communicate the appropriate information to Management and the Board. Our
role, as the 3rd Line of Defence protector, shows that our work is of vital importance within the Governance
Structure and should make this Line as solid and strong as possible. Good practices and professionalism are
essential and vital for this success.
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Ladies and Gentlemen,
In today's General Annual Meeting, we are honoured to have as our Guest Speaker the President and CEO of the
Institute of Internal Auditors (The IIA), Mr Richard Chambers. Mr Chambers visits for the first time our Institute
and our Country.
We are also pleased to have with us, Mr Martin Stevens, a Management Member of the European
Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA), and of course other distinguished guests.
Today’s AGM takes place in May, which is the Internal Audit Awareness Month, and in 2016, the year that The
IIA celebrates its 75th anniversary. An anniversary worth celebrating within the worldwide broad family of
Internal Auditors.
Over these 75 years, The IIA has become the official representative of the profession of the internal auditor on a
global basis, it is the modulator of internal audit international standards and the medium through which internal
auditors worldwide can acquire professional qualifications. The internationally recognized Code of Ethics and
the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing are the guidelines on which
internal auditors perform their work.
Today, The IIA serves more than 180,000 members in more than 170 countries around the world. In July 17-20th,
The IIA returns to the city where it was originally established, in New York, and hosts this year's Annual
International Conference.
Dear Mr Chambers, it is with great pleasure that I welcome you to Cyprus and to the 18 th Annual General
Meeting of IIA Cyprus and I thank you for accepting our invitation to be with us today.
Mr Chambers, as I have already mentioned, is the President and CEO of the Institute of Internal Auditors (IIA).
He has more than four decades on Internal Audit and related experience. He also serves on the COSO Board of
Directors and on the International Integrated Reporting Council. He received various awards and the national
Association of Corporate Directors (NACD) named him one of the most influential leaders in corporate
governance in 2013, 2014 and 2015. «Accounting today» named him one of the Top 100 Most Influential
People in Accounting in 2012, 2013, 2014 and 2015, as well as one of «10 tweeters worth following». Mr
Chambers is also the author of the award-winning book «Lessons Learned on the Audit Trail», a book worth
reading, which is available in four languages. Taking the opportunity of Mr Chambers being here with us
today, he will sign the ones we have for sale at the end, donating the proceeds for charity.
I thank you all for your attention, Mr Chambers please proceed to deliver your speech.
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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ
18 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 18 Μαΐου 2016
Η

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Το έτος που μας πέρασε καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την πρόσφατη έξοδο της χώρας μας από το Μνημόνιο.
Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι να αξιοποιηθεί ορθά η έξοδος από το Μνημόνιο και να αναδειχθούν
προς τους επενδυτές τα πλεονεκτήματά μας, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους στην κυπριακή
οικονομία, που ακόμα αντιμετωπίζει δυσκολίες και προκλήσεις. Είναι όμως μια οικονομία που καταγράφει
αξιοσημείωτα βήματα βελτίωσης. Πρέπει όλοι να στοχεύσουμε ξανά προς τα εμπρός και στην επόμενη μέρα και
να επαναφέρουμε την οικονομία του τόπου μας σε ρυθμούς ανάπτυξης και προόδου και να αποφύγουμε τα
ίδια λάθη στο μέλλον. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί η πολιτική της υπευθυνότητας, της σοβαρότητας και της
αξιοπιστίας, και ότι θα ληφθούν δραστικά μέτρα κατά της διαφθοράς, των καταχρήσεων και των οικονομικών
εγκλημάτων. Ήδη κατά τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν το τελευταίο έτος καταγράφεται μεταξύ άλλων η
ενίσχυση του ελέγχου και της εποπτείας.
Παρά τις δυσκολίες των καιρών, ο Σύνδεσμός μας κατάφερε να πετύχει ένα πλεόνασμα χάρη στις φιλότιμες
προσπάθειες της Επιτροπής. Συνεχίσαμε τη στήριξη μας στον θεσμό της Επιτροπής Ελέγχου και έχουμε
ενδυναμώσει τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των τελικών και ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων, του προϋπολογισμού και των εισπράξεων και πληρωμών του Συνδέσμου.
Έχουμε υιοθετήσει την Πολιτική Διαγραφών Μελών λόγω μη πληρωμής των ετήσιων συνδρομών τους και
καταφέραμε να έχουμε ένα επικαιροποιημένο Μητρώο Μελών.
Η παρούσα δεκαμελής Επιτροπή άρχισε την θητεία της την 1ην Ιουλίου 2015, μετά την εκλογή της από τη Γενική
Συνέλευση στις 27 Μαΐου 2015. Έχει πραγματοποιήσει δεκατρείς (13) τακτικές συνεδρίες και έχει ήδη
κυκλοφορήσει το παρουσιολόγιο των συνεδριάσεων.
Μέχρι τις 11 Μαΐου 2016, που ήταν η τελευταία συνεδρία πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση, έχουν εξεταστεί
και εγκριθεί συνολικά 72 νέα μέλη και διαγραφεί 49. Ο αριθμός των μελών του Συνδέσμου ανέρχεται σήμερα
στα 560.
Κατά την διάρκεια του χρόνου που πέρασε η Επιτροπή του Συνδέσμου ασχολήθηκε με μεγάλο αριθμό θεμάτων,
τα πιο σημαντικά από τα οποία έχουν ως ακολούθως:
1. Ενδυνάμωση και αναβάθμιση του ρόλου των Υποεπιτροπών του Συνδέσμου.
Η διετής θητεία των τεσσάρων (4) Υποεπιτροπών του Συνδέσμου θα λήξει τέλος του 2016. Σε αυτές είναι
ενταγμένα 32 μέλη-εθελοντές του Συνδέσμου. Εκ μέρους της Επιτροπής του Συνδέσμου, θα ήθελα να
ευχαριστήσω όλα τα μέλη για την προσφορά τους και να δηλώσω ξανά την στήριξη όλης της Επιτροπής στο έργο
της κάθε Υποεπιτροπής. Στο τέλος της Ομιλίας μου, αντιπρόσωποι από τις Υποεπιτροπές του Συνδέσμου θα
προβούν σε σύντομη ανασκόπηση των εργασιών τους.
2. Προώθηση του Διεθνούς Πλαισίου Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου (IPPF)
Το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, τον Ιούλιο 2015 αναθεώρησε και αναβάθμισε το Διεθνές Πλαίσιο
Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου, το γνωστό σε όλους «IPPF - International Professional
Practices Framework». Το νέο Πλαίσιο περιλαμβάνει τα Πρότυπα, τον Κώδικα Ηθικής και τις καθοδηγήσεις,
όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και έχουν προστεθεί σε πιο ξεκάθαρες γραμμές η αποστολή και οι βασικές
αρχές του εσωτερικού ελέγχου.
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Σε ολιγόωρη παρουσίαση στα μέλη του Συνδέσμου, ο συνάδελφος κ. Ονησίφορος Ονησιφόρου, μέλος της
Επιτροπής του Συνδέσμου και τέως Πρόεδρος του Συνδέσμου, προέβη σε ανάλυση όλων των αλλαγών που
έγιναν, τον οποίον και ευχαριστώ ξανά για την αξιόλογη παρουσίαση του.

3. Προώθηση του Διεθνούς Επαγγελματικού τίτλου CIA – Challenge Exam για μέλη του ACCA
Ως Σύνδεσμος στηρίξαμε και φέτος τις προσπάθειες για αύξηση του αριθμού των πιστοποιημένων Εσωτερικών
Ελεγκτών CIA (Certified Internal Auditors) στην Κύπρο. Ο επαγγελματικός τίτλος CIA είναι ο κορυφαίος τίτλος
του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή. Υπάρχουν γύρω στις 130.000 CIAs παγκόσμια, ενώ στην Κύπρο ο
αριθμός των μελών του Συνδέσμου που κατέχουν το CIA και τα άλλα επαγγελματικά προσόντα που
προσφέρονται από το Διεθνές Ινστιτούτο, ανέρχεται στους 189.
Ως Σύνδεσμος έχουμε προβεί σε αγορά περιορισμένου αριθμού των εξειδικευμένων πακέτων προετοιμασίας
CIA Learning System, που εκδίδει και προωθεί το Διεθνές Ινστιτούτο, τα οποία προσφέρονται στα μέλη του
Συνδέσμου σε πολύ ελκυστική τιμή, για να βοηθήσουμε στην προετοιμασία των ενδιαφερομένων για τις
αξιόλογες αυτές εξετάσεις.
Το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, μέσα στα πλαίσια συνεργασίας του με το Ινστιτούτο ACCA, τον
Νοέμβριο 2015, διοργάνωσε ειδικές εξετάσεις γνωστές ως ACCA-CIA Challenge Exam, όπου δόθηκε η ευκαιρία
σε εγκεκριμένους λογιστές, ενεργούς κατόχους του επαγγελματικού τίτλου ACCA, να παρακαθίσουν σε
εξετάσεις για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου CIA σε μία ειδική εξέταση, αντί των τριών που είναι η
κανονική δομή. Σήμερα έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας αρκετά νέα μέλη που έχουν αποκτήσει το CIA
μέσω της συνεργασίας αυτής.
Πρόσφατα λάβαμε ως Σύνδεσμος ευχαριστήρια επιστολή από την αρμόδια υπηρεσία προώθησης του
επαγγελματικού τίτλου CIA για τις προσπάθειες μας για αύξηση των μελών του Συνδέσμου που παρακάθονται
στις εξετάσεις για απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου CIA. Προηγουμένως με ιδιαίτερη χαρά τιμήσαμε τους
νέους CIAs, μέλη του Συνδέσμου και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε κάθε χρόνο αυτή την χαρά και να βλέπουμε
συνεχώς μέλη μας να πιστοποιούνται με τον επαγγελματικό τίτλο CIA.
4. Διατήρηση δικτύου συνεργασιών με διάφορους φορείς της οικονομίας, με αντίστοιχα εθνικά και διεθνή
Σώματα, καθώς και με εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Κατά το έτος που μας πέρασε, συνεργαστήκαμε στενά με το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA
Global) και με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδέσμων Εσωτερικού Ελέγχου (ECIIA) όπου και συμμετείχαμε
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τους για το 2015, που έγινε τον Σεπτέμβριο στο Παρίσι. Λάβαμε μέρος σε
διάφορες έρευνες, μεταξύ αυτών και της παγκόσμιας έρευνας CBOK 2015, και αποστείλαμε τεκμηριωμένες
απόψεις και εισηγήσεις για πολλά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Προγραμματίζεται η συμμετοχή μας στη
διήμερη συνάντηση των Ηγετών που διοργανώνεται φέτος τον Ιούλιο στα πλαίσια των εορτασμών των 75
χρόνων του Διεθνούς Ινστιτούτου.
Συνεχίζεται η συνεργασία μας με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της
Δημοκρατίας. Τον Δεκέμβριο 2015, με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε ότι νέα Έφορος της Υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας διορίστηκε το μέλος του Συνδέσμου μας και πρώην μέλος της Επιτροπής
, κα. Άννα Χριστοφόρου.
Έχουμε λάβει μέρος σε εκδήλωση/σεμινάριο που έγινε από την Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης με θέμα την
δημιουργία Μονάδων Ελέγχου στα Υπουργεία, προωθώντας τη θέση ότι o εσωτερικός έλεγχος έχει
σημαντικότατο ρόλο να διαδραματίσει στα πλαίσια των αρχών καλής διακυβέρνησης των κρατικών και άλλων
υπηρεσιών.
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5. Επικοινωνία με τα μέλη μας και αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Συνδέσμου.
Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Σύνδεσμος ενημέρωσε τα μέλη του για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις που
αφορούσαν το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή με την αποστολή αρκετών ενημερωτικών εντύπων.
Συνεχίστηκε και φέτος η ετοιμασία και αποστολή του Ενημερωτικού Δελτίου του Συνδέσμου, κάνοντας
αναφορά σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και η αποστολή του περιοδικού «Internal Auditor» στα μέλη
του Συνδέσμου.
Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου πρόσφατα έτυχε πλήρους ανανέωσης και αναβάθμισης. Έχει ενημερωθεί με
επίκαιρο και χρήσιμο υλικό και, στο σημείο αυτό θα ήθελα εκ μέρους της Επιτροπής να ευχαριστήσω
ιδιαιτέρως τα μόνιμα στελέχη του Συνδέσμου, κ. Κώστα Μελανίδη και κα. Μικαέλλα Μιχαήλ, για τη βοήθειά
τους στην αναβάθμιση αυτή, αλλά και την εταιρεία «Alma Total Solutions» για την άψογη συνεργασία που
είχαμε.
6. Διοργάνωση επαρκούς αριθμού σεμιναρίων, με σημαντική και επίκαιρη θεματολογία.
Στην υπό εξέταση περίοδο, η Επιτροπή με τη βοήθεια της Εκπαιδευτικής Υποεπιτροπής του Συνδέσμου, έχει
υλοποιήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σεμινάρια ποικίλης θεματολογίας που έχουν φτάσει τις 76
συνολικές εκπαιδευτικές ώρες μεταξύ Ιουνίου 2015 και Μαΐου 2016. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
καταρτίστηκε στη βάση ενός καλά σχεδιασμένου πλάνου προσφέροντας σεμινάρια σε προσιτές τιμές στα μέλη
του Συνδέσμου και δωρεάν ολιγόωρες συναντήσεις. Σημειώνεται ότι στην υπό εξέταση περίοδο έχουν λάβει
μέρος στα διάφορα σεμινάρια και συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικά 188 άτομα, τους οποίους
και τις οποίες ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Υποεπιτροπή Εκπαίδευσης για τον χρόνο και
ζήλο που επέδειξε στην ετοιμασία του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος για το έτος 2016.
7. Διοργάνωση εκπαιδευτικής ημερίδας και συναντήσεων για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σε θέματα
κοινού ενδιαφέροντος.
Αύριο στις 19 Μαΐου 2016, θα πραγματοποιηθεί το 1ον Internal Audit Forum με θέματα εσωτερικού ελέγχου και
διακυβέρνησης. Κύριος καλεσμένος του Συνδέσμου και ομιλητής στην ημερίδα αυτή θα είναι ο Πρόεδρος και
Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (The IIA), κ. Richard
Chambers, ο οποίος έχει έρθει για πρώτη φορά στην Κύπρο και στον Σύνδεσμό μας. Ευελπιστούμε ότι τόσο οι
δικές του εμπειρίες και γνώσεις, αλλά και των υπόλοιπων αξιόλογων ομιλητών από την Κύπρο και το
εξωτερικό, θα είναι υψίστης σημασίας για όλους που θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση αυτή.
8. Διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα και ανάπτυξη ευρύτερης
κοινωνικής δράσης.
Το 2015 λάβαμε για 2η συνεχόμενη χρονιά το βραβείο «Building Awareness Champion Award», ως αποτέλεσμα
των εκδηλώσεων που κάναμε εντός του Μήνα Εσωτερικού Ελέγχου, δηλαδή του Μαΐου. Λάβαμε συγχαρητήρια
επιστολή από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Ινστιτούτου και το βραβείο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του
Συνδέσμου μας.
Στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής δράσης του Συνδέσμου και του Μήνα Εσωτερικού Ελέγχου 2016
προγραμματίζεται ψυχαγωγική εκδήλωση σκοποβολής στη Λευκωσία, στις 3 Ιουνίου. Τα έσοδα της εκδήλωσης
αυτής θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ευελπιστώ ότι τα μέλη και φίλοι του Συνδέσμου θα
αγκαλιάσουν θερμά την εκδήλωση αυτή και θα συνδράμουν μαζί μας για την προσφορά μας στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο, έστω και με αυτές τις λιγοστές πράξεις αγαθοεργίας που πραγματοποιούμε για να

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.29, Ιούνιος 2016

19 από 20

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

στηρίξουμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
Κυρίες και κύριοι,
Εδώ έχω τελειώσει με τον απολογισμό του έτους στη βάση των συγκεκριμένων στόχων που είχαμε θέσει και
της στρατηγικής που είχαμε καταρτίσει. Είναι δύσκολο να καλυφθούν όλες οι δραστηριότητες του Συνδέσμου
μέσα στον διαθέσιμο περιορισμένο χρόνο. Θέλω να απευθύνω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλα τα μέλη της
Επιτροπής για την αγαστή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια του έτους, στον Αντιπρόεδρο, στην
Επιτροπή Ελέγχου, στους Προέδρους και μέλη των Υποεπιτροπών, στους λειτουργούς του Γραφείου του
Συνδέσμου, στον ανεξάρτητο Ελεγκτή του Συνδέσμου, καθώς και σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου για τη συνεχή
στήριξη και εμπιστοσύνη που δείχνουν στον Σύνδεσμο.
Ως Επιτροπή έχουμε ευθύνη να χαράξουμε την πορεία προς το μέλλον και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις
που έχουμε μπροστά μας. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών που
προσφέρουμε στα μέλη μας, καθώς και για την ποιοτική αναβάθμιση και την καθολική αναγνώριση του
επαγγέλματός μας. Ο σταδιακά αλλά σταθερά αυξανόμενος αριθμός των μελών του Συνδέσμου αποδεικνύει
ότι το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή είναι ένα δυναμικό επάγγελμα που αναπτύσσεται και εξελίσσεται
συνεχώς.
Αγαπητά μέλη, θα θέλαμε να νοιώθετε περήφανοι που είστε Εσωτερικοί Ελεγκτές και μαζί σας θέλουμε να
αναδείξουμε το επάγγελμα μας ακόμα περισσότερο! Ο Σύνδεσμος κινείται με τη δύναμη που μας δίνετε
εσείς τα μέλη του και με την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν όλοι οι συνεργάτες μας.
Σας ευχαριστώ όλους!

--------------------------------------------------------------------------------
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