ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

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
τη ίδρυση του Διεθνούς Ινστιτούτου.
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.
Στο Συνέδριο έγινε ανασκόπηση της σημαντικής συνεισφοράς των
προηγούμενων Global Councils και παρουσιάστηκε η πρόοδος που
έχει επιτευχθεί προς υλοποίηση του Παγκόσμιου Σχεδίου (Global
Strategic Plan) 2015-2020. Με αναφορά στους βασικούς στόχους:
ανάπτυξη γνώσης, ανάπτυξη Προτύπων και πιστοποιήσεων,
διάδοση του επαγγέλματος (advocacy) σε παγκόσμια βάση και
ενδυνάμωση του ηγετικού ρόλου του Διεθνούς Ινστιτούτου (The
IIA) ανά τον κόσμο. Έγινε ενημέρωση σχετικά με τις κύριες τάσεις
που επηρεάζουν το μέλλον των επαγγελματικών συνδέσμων αλλά
και του Διεθνούς Ινστιτούτου και ο Πρόεδρος και Πρώτος
Εκτελεστικός Διευθυντής του IIA Global κ. Richard Chambers ενημέρωσε τους συνέδρους για τις
τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή (State of the Profession).
Πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε ομάδες των 8-10 συμμετεχόντων και σε
κάθε ομάδα συμμετείχε και ένας σύμβουλος από το Διεθνές Ινστιτούτο. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στις ενέργειες του κάθε Ινστιτούτου και συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν
προώθηση του επαγγέλματος μέσω πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αύξηση των μελών του κάθε
Ινστιτούτου, ενεργότερη συμμετοχή των νέων μελών, προώθηση της απόκτησης του
επαγγελματικού τίτλου Certified Internal Auditor (CIA), και άλλα.
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Πέραν των πιο πάνω, η συμμετοχή των δύο αξιωματούχων του
Συνδέσμου μας στο Global Council έδωσε την ευκαιρία γνωριμίας με
αξιωματούχους άλλων εθνικών Ινστιτούτων/Συνδέσμων, τόσο από
την Ευρώπη όσο και από άλλες χώρες από όλες τις ηπείρους και
ενδυνάμωσε τους υφιστάμενους επαγγελματικούς και φιλικούς
δεσμούς που υπάρχουν. Αυτό υποβοηθά στη δημιουργία ενός
δικτύου ευρύτερης επαφής και επικοινωνίας του Συνδέσμου μας με
αντίστοιχους Συνδέσμους σε όλο τον κόσμο, κάτι που μπορεί να
συμβάλει σε μελλοντικές συνεργασίες με αμοιβαίο όφελος.

Αριστερά είναι η κα. Joyce Vassiliou, Director του IIA.
Στο κέντρο η κα. Σωτηρούλα Σαββίδου και δεξιά η κα.
Βέρρα Μαρμαλίδου.
Αριστερά είναι η κα. Βέρρα Μαρμαλίδου,
πρόεδρος του ΕΙΕΕ. Δεξιά είναι ο κ.
Μάριος Δημοσθένους, Γραμματέας της
Επιτροπής μας και δίπλα του η κα.
Σωτηρούλλα Σαββίδου η Πρόεδρος μας.

Τηλ. Επικοινωνίας: 22-680868, Φαξ: 22-680869
Ιστοσελίδα: www.iiacyprus.org.cy
Ταχ. Θυρίδα 26826
1648 Λευκωσία

