
 

 

 

 

 

Γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά θαη ππό ηελ αηγίδα ηνπ Ειιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Εζωηεξηθώλ Ειεγθηώλ 
δηνξγαλώζεθε ζηηο 30 Σεπηεκβξίνπ 2011 κε επηηπρία ζηελ Αζήλα ζπλέδξην ζρεηηθά κε ηνλ Εζωηεξηθό 
Έιεγρν. Σην «2nd Internal Audit Conference - The 360° Outlook» παξαβξέζεθαλ εθπξόζωπνη όιωλ ηωλ 
θιάδωλ ηεο νηθνλνκίαο (ηξαπεδηθό, βηνκεραληθό, εκπνξηθό, ηειεπηθνηλωληώλ, λαπηηιίαο, θιπ), κε ηνλ 
ζπλνιηθό αξηζκό ηωλ ζπκκεηερόληωλ λα πξνζεγγίδεη ηνπο 200. Μεηαμύ ηωλ νκηιεηώλ ήηαλ θαη ν 
Κώζηαο Πεξξήο, επηθεθαιήο ηνπ Τκήκαηνο Παξνρήο Υπεξεζηώλ Εζωηεξηθνύ Ειέγρνπ ηεο PwC ζηελ 
Ειιάδα. 
 
Αληηθείκελν ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ θνπ Πεξξή απνηέιεζαλ νη δπλεηηθέο ζπλέξγεηεο 
κεηαμύ εζωηεξηθώλ θαη νξθωηώλ ειεγθηώλ θαη ηα ζρεηηθά νθέιε, ελώ ην δεύηεξν κέξνο επηθεληξώζεθε 
ζηνλ πνιύπιεπξν ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν εζωηεξηθόο ειεγθηήο ζην πιαίζην Δηαθπβέξλεζεο, 
Δηαρείξηζεο Κηλδύλωλ θαη Σπκκόξθωζεο κηαο επηρείξεζεο (Governance, Risk Management and 
Compliance—GRC).  
 
Εηδηθόηεξα, αλαθνξηθά κε ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμύ εζωηεξηθώλ θαη νξθωηώλ ειεγθηώλ, ν θνο Πεξξήο 
αλέιπζε ηνπο δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα κεηωζεί ε ειεγθηηθή εξγαζία ηνπ νξθωηνύ 
ειεγθηή:  

  

1.  όηαλ απηόο κπνξεί λα βαζηζηεί ζε δηθιείδεο αζθαιείαο θαη γεληθόηεξα ζην Σύζηεκα Εζωηεξηθνύ 
Ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα 
ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ν εζωηεξηθόο ειεγθηήο 

2.  όηαλ ν νξθωηόο ειεγθηήο κπνξεί λα βαζηζηεί ζηελ ίδηα ηελ ειεγθηηθή εξγαζία ηνπ εζωηεξηθνύ 
ειεγθηή, ε νπνία ζα πξέπεη όκωο λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα.  

 
Ο θνο Πεξξήο αλέιπζε ηηο δπλεηηθέο ωθέιεηεο απηώλ ηωλ ζπλεξγεηώλ γηα όιεο ηηο εκπιεθόκελεο πιεπξέο 
(νξθωηόο ειεγθηήο, εζωηεξηθόο ειεγθηήο, αιιά θαη ζπλνιηθά ε επηρείξεζε). Τέινο, παξνπζηάζηεθε 
ζπγθεθξηκέλν πξαγκαηηθό παξάδεηγκα ζπλεξγεηώλ κεηαμύ εζωηεξηθώλ θαη νξθωηώλ ειεγθηώλ, κε απηά, 
κεηξήζηκα θαη πξαθηηθά νθέιε. 
 
Καηά ην δεύηεξν κέξνο ηεο παξνπζίαζήο ηνπ αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ηνπ εζωηεξηθνύ ειέγρνπ ζην 
πιαίζην GRC, ν θνο Πεξξήο ηόληζε ηνλ δηηηό ξόιν ηνπ εζωηεξηθνύ ειεγθηή: αλ θαη ιεηηνπξγεί ωο βαζηθή 
ζπληζηώζα ηνπ αλωηέξω πιαηζίνπ, ηαπηόρξνλα θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηηο ινηπέο ζπληζηώζεο ηνπ (π.ρ. 
Υπεξεζία Δηαρείξηζεο Κηλδύλωλ, Υπεξεζία Καλνληζηηθήο Σπκκόξθωζεο, θιπ), κηαο θαη απηέο 
απνηεινύλ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ Σπζηήκαηνο Εζωηεξηθνύ Ειέγρνπ. Επηπιένλ, παξνπζηάζηεθαλ 
ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο πνπ, βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηεο PwC, κπνξνύλ λα πξνάγνπλ ηνλ ζπληνληζκό θαη 
ηελ επηθνηλωλία ηεο Υπεξεζίαο Εζωηεξηθνύ Ειέγρνπ κε ηηο αλωηέξω αλαθεξζείζεο ινηπέο ζπληζηώζεο 
ηνπ πιαηζίνπ GRC κίαο επηρείξεζεο. 

  

Η παπούζα δημοζίεςζη αποζκοπεί μόνο ζε ενημέπυζη για θέμαηα γενικού ενδιαθέπονηορ και δεν αποηελεί επαγγελμαηική 
ζςμβοςλή. Δεν θα ππέπει να βαζιζηείηε ζηιρ πληποθοπίερ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην παπούζα δημοζίεςζη συπίρ να λάβεηε 
πποηγοςμένυρ ειδική επαγγελμαηική ζςμβοςλή. Δεν παπέσεηαι οποιαδήποηε εγγύηζη (πηηά ή ζιυπηπά) αναθοπικά με ηην ακπίβεια ή 
πληπόηηηα ηυν πληποθοπιών πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην παπούζα δημοζίεςζη και ζηο βαθμό πος επιηπέπεηαι από ηο νόμο η 
PricewaterhouseCoopers Business Solutions AE, ηα ζηελέση, οι ςπάλληλοι, και οι ανηιππόζυποί ηηρ δεν αποδέσονηαι οποιαδήποηε 
εςθύνη και δεν αναλαμβάνοςν οποιαδήποηε ςποσπέυζη για οποιαδήποηε ππάξη ή παπάλειτη δική ζαρ ή ηπίηος ή για οποιαδήποηε 
απόθαζη με βάζη ηιρ πληποθοπίερ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην παπούζα.  

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: 

Κώζηαρ Πεππήρ, Director, Τηλ: (+30) 210 687 4400, kostas.perris@gr.pwc.com 
PwC, Λ. Κηθιζίαρ 268, 152 32 Χαλάνδπι 

  

 

 

 

 


