Κώδικας Ηθικής

Εισαγωγή
Ο σκοπός του Κώδικα Ηθικής του ΙΙΑ είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής στο επάγγελμα
του εσωτερικού ελέγχου.
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική
δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός
οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του,
υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού
ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.
Ένας Κώδικας Ηθικής είναι κατάλληλος και αναγκαίος για το επάγγελμα του εσωτερικού
ελέγχου, καθώς εδραιώνει την εμπιστοσύνη ως προς την αντικειμενικότητα διαβεβαίωσης
θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
Ο Κώδικας Ηθικής του ΙΙΑ εκτείνεται πέρα από τον ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου,
προκειμένου να συμπεριλάβει δύο θεμελιώδη συστατικά στοιχεία:
1.
2.

Τις Αρχές που σχετίζονται με το επάγγελμα και την πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.
Τους Κανόνες Συμπεριφοράς που αναμένεται να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές.

Αυτοί οι Κανόνες βοηθούν στην κατανόηση και μετατροπή των Αρχών σε πρακτική εφαρμογή
και στοχεύουν στο να καθοδηγήσουν την ηθική συμπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών.
Η έννοια «εσωτερικοί ελεγκτές» περιλαμβάνει τα μέλη του ΙΙΑ, τους κατόχους ή τους
υποψηφίους για την απόκτηση επαγγελματικών πιστοποιήσεων και όλους όσοι παρέχουν
υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τον Ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου.

Εφαρμογή και Ισχύς
Αυτός ο Κώδικας Ηθικής ισχύει τόσο για τα άτομα, όσο και για τα νομικά πρόσωπα
που παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.
Για τα μέλη του Ινστιτούτου και τους κατόχους ή υποψήφιους για τις επαγγελματικές
πιστοποιήσεις του ΙΙΑ, οι παραβιάσεις του Κώδικα Ηθικής θα αξιολογούνται και θα
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς και τις Διοικητικές
Οδηγίες του Ινστιτούτου. Το γεγονός ότι μια συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν
αναφέρεται στους Κανόνες Συμπεριφοράς, δεν την εμποδίζει από το να καθίσταται
απαράδεκτη ή επαίσχυντη, και συνεπώς το μέλος, ο κάτοχος πιστοποίησης ή ο
υποψήφιος μπορεί να είναι υπόλογος για πειθαρχική δίωξη.
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ
Αρχές
Οι εσωτερικοί ελεγκτές αναμένεται ότι θα εφαρμόζουν και θα υπερασπίζουν τις
ακόλουθες αρχές:
1.

Ακεραιότητα
Η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την εμπιστοσύνη και
παρέχει έτσι τη βάση για στήριξη της κρίσης τους.

2.

Αντικειμενικότητα
Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής
αντικειμενικότητας κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των
πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι
εσωτερικοί ελεγκτές προβαίνουν σε μια ισορροπημένη εκτίμηση όλων των
σχετικών περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους
συμφέροντα, ή τα συμφέροντα άλλων, κατά το σχηματισμό των κρίσεων.

3.

Εμπιστευτικότητα
Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της
πληροφόρησης που λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς
κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νομική ή επαγγελματική
υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο.

4.

Επάρκεια
Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις
εμπειρίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών εσωτερικού
ελέγχου.
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Κανόνες συμπεριφοράς
1.

Ακεραιότητα
Οι εσωτερικοί ελεγκτές:

2.

1.1

Θα εκτελούν την
υπευθυνότητα.

εργασία

τους

με

εντιμότητα,

επιμέλεια

και

1.2

Θα τηρούν τους νόμους και θα προβαίνουν στις κοινοποιήσεις που
απαιτούνται από τη νομοθεσία και το επάγγελμα.

1.3

Δεν θα εμπλέκονται συνειδητά, ως μέρη, σε οποιαδήποτε παράνομη
δραστηριότητα, ούτε θα εμπλέκονται σε πράξεις ατιμωτικές για το
επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή ή για τον οργανισμό.

1.4

Θα σέβονται και θα συμβάλλουν στους νόμιμους και ηθικούς
αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού.

Αντικειμενικότητα
Οι εσωτερικοί ελεγκτές:

3.

2.1

Δεν θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή θα συνάπτουν
σχέσεις που ενδέχεται να βλάψουν ή να θεωρείται ότι βλάπτουν την
αμερόληπτη εκτίμησή τους. Συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες ή
οι σχέσεις εκείνες οι οποίες ενδέχεται να συγκρούονται με τα
συμφέροντα του οργανισμού.

2.2

Δεν θα αποδέχονται οτιδήποτε μπορεί να βλάψει ή να θεωρείται ότι
βλάπτει την επαγγελματική τους εκτίμηση.

2.3

Θα κοινοποιούν όλες τις σημαντικές πληροφορίες που τους
γνωστοποιούνται και ενδέχεται να παραποιήσουν, εάν δεν
κοινοποιηθούν, την έκθεση των υπό έλεγχο δραστηριοτήτων.

Εμπιστευτικότητα
Οι εσωτερικοί ελεγκτές:

4.

3.1

Θα είναι συνετοί στη χρήση και προστασία των πληροφοριών που
αποκτούν κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους.

3.2

Δεν θα χρησιμοποιούν πληροφορίες για προσωπικό κέρδος ή κατά
τρόπο αντίθετο με τη νομοθεσία ή επιβλαβή για τους νόμιμους και
ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού.

Επάρκεια
Οι εσωτερικοί ελεγκτές:
4.1

Θα ασχολούνται μόνο με εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν
τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία.

4.2

Θα παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου.

4.3

Θα βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την
ποιότητα των υπηρεσιών τους.
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