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Νέα μέλη
Κατά την περίοδο από 1 Ιουλίου 2016 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016,
εγγράφηκαν 8 νέα μέλη, τα οποία και καλωσορίζουμε στον
Σύνδεσμό μας. Το σύνολο των μελών του Συνδέσμου στις 30
Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθε στα 553.
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επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή και
άλλες ανακοινώσεις.

Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου
Τηλ. Επικοινωνίας: 22-680868, Φαξ: 22-680869

ww w.iiacypr us.org.cy
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Μονοήμερο σεμινάριο με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος για την καταπολέμηση της
απάτης και Συμμόρφωση με την εταιρική Δεοντολογία (Developing an Integrated Anti-Fraud Compliance
and Ethics Program)»
Το σεμινάριο, με εκπαιδευτή τον κ. Λοΐζος – Ανδρέας Χατζηλοϊζος (FCCA, CIA, CFE, CRMA),
πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 στο ξενοδοχείο «Classic» στη Λευκωσία. Το σεμινάριο
απευθυνόταν στα στελέχη και στο προσωπικό μονάδων εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, και σε όσους ενδιαφέρονταν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για την Ανάπτυξη και εφαρμογή
προγράμματος για Συμμόρφωση με μέτρα κατά της απάτης και για την δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας στις
εταιρείες ή οργανισμούς τους.
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Το σεμινάριο παρακολούθησαν 31 μέλη και μη μέλη του Συνδέσμου, και αξιολογήθηκε με μέσο βαθμό
γενικής ικανοποίησης 4,39 και με μέσο βαθμό ικανοποίησης για τον εκπαιδευτή 4,79 (αμφότερα με
«εξαίρετα» το 5).

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.
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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).

Lessons Learned on the Audit Trail
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Μετά τη σημαντική ζήτηση που υπήρξε στο Cyprus Internal Audit Forum για το βιβλίο του Προέδρου του
Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών κ. Richard Chambers με θέμα «Lessons Learned on the Audit
Trail», σας πληροφορούμε ότι ο Σύνδεσμός μας έχει προμηθευτεί με περιορισμένο αριθμό και άλλων
αντιτύπων του εν λόγω βιβλίου, το οποίο και διατίθεται προς πώληση προς εσάς στην πολύ ελκυστική τιμή
των €30. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το προμηθευτούν από τα γραφεία του Συνδέσμου μας.

Συνάντηση με Ρώσους συναδέλφους
Στις 12 Ιουλίου 2016, ο κ. Ονησίφορος Ονησιφόρου (τέως Πρόεδρος του Συνδέσμου), συνοδευόμενος από τον
Διοικητικό Λειτουργό του Συνδέσμου κ. Κώστα Μελανίδη, συναντήθηκε με τον κ. Denis Malykhin (CIA Exam
Program Leader) του Ρωσικού Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών, ο οποίος βρισκόταν στη Λευκωσία για
επαγγελματικούς σκοπούς. 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.
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2016 Building Awareness Champion Award
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Όπως και πέρυσι, το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών βράβευσε τον Σύνδεσμο μας για τις
προσπάθειες του για προώθηση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή. Ο ΣΕΣΕΛΚ κατά το μήνα Μάιο,
που είναι ο διεθνής Μήνας Εσωτερικού Ελέγχου, προέβηκε σε μια σειρά από προαπαιτούμενες ενέργειες έτσι
ώστε να είναι υποψήφιο για βράβευση. Στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών στάλθηκε σχετική ενημέρωση
στα μέλη του Συνδέσμου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου το λογότυπο του διεθνούς Μήνα
Εσωτερικού Ελέγχου. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, ο ΣΕΣΕΛΚ βραβεύτηκε με το Building Awareness
Champion Digital Award για το 2016. Ο Πρόεδρος και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς
Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, κ. Richard Chambers, σε συγχαρητήρια επιστολή του ευχαρίστησε τον
Σύνδεσμο μας για τις προσπάθειες για προώθηση του επαγγέλματος.
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IIA International Conference (New York, United States of America)

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 75 χρόνων ζωής του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA
Global), διοργανώθηκε το Διεθνές Συνέδριο στις 17-20 Ιουλίου του 2016 από το Διεθνές Ινστιτούτο στην πόλη
όπου είχε αρχικά συσταθεί, δηλαδή τη Νέα Υόρκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Στο συνέδριο έλαβαν μέρος περισσότεροι από 2400 σύνεδροι από πέραν των 100 χωρών. Από την Κύπρο
έχουν λάβει μέρος τρία μέλη του Συνδέσμου μας.
IIA Global Council 2016

Στο Συνέδριο συμμετείχαν Πρόεδροι και εκπρόσωποι 99 Ινστιτούτων και έλαβαν μέρος στις εργασίες του περί
των 200 συνέδρων από όλο τον κόσμο. Τον Σύνδεσμο Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου εκπροσώπησαν η
Πρόεδρος του κα Σωτηρούλα Σαββίδου και ο Γραμματέας της Επιτροπής κ. Μάριος Δημοσθένους.

Τεύχος 30 – Σεπτέμβριος 2016

Στις 16 και 17 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 13ο
Ετήσιο Συνέδριο του Global Council του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Το Συνέδριο αυτό είχε
μεταξύ άλλων και επετειακό χαρακτήρα αφού εορτάστηκαν τα 75 χρόνια από την ίδρυση του Διεθνούς
Ινστιτούτου.
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ECIIA Conference 2016 (Stockholm, Sweden)
Το Ετήσιο 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.
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Σχετική πληροφόρηση υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Σουηδικού Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών
(www.eciiastockholm2016.eu), μέσω της οποίας όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να λάβουν πληροφορίες.

