
Πρόγραμμα επιμόρφωσης και δια βίου εκπαίδευσης:  

Εσωτερικός Έλεγχος σε Δημόσιους Οργανισμούς & ΟΤΑ 

 (Internal Audit at Regional / Local Authorities and 

Municipalities) 

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Δημήτρης Καινούργιος, 

Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 

Χρονική διάρκεια: 2 μήνες 

Μέθοδος εκπαίδευσης: Δια ζώσης & Μικτή 

Γλώσσα υλοποίησης: Ελληνικά 

Τύπος Πιστοποιητικού: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ. 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται): 

• Απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ  

• Απόφοιτους ΙΕΚ που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους  

• Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο 

εργασιακή εμπειρία και ενδιαφέροντα 

• Υπαλλήλους Δημόσιων οργανισμών 

Σκοπός: Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων και των στελεχών Δημοσίων Οργανισμών και 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και η προαγωγή μιας κοινής 

εταιρικής κουλτούρας σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα μελετηθούν το νομικό και κανονιστικό 

πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου, θα αναλυθούν οι διαδικασίες διενέργειας 

εσωτερικού ελέγχου και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του, θα εξεταστεί 

το πλαίσιο αξιολόγησης της απάτης και θα περιγραφεί η λειτουργία της 

μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Τέλος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έρθουν σε 

επαφή με μελέτες περίπτωσης εσωτερικού ελέγχου σε διαφορετικές 

υπηρεσίες και υπουργεία. 

 

 



Γενική Περιγραφή του Προγράμματος: 

Με βάση το Ν.3492/2006 (οργάνωση συστήματος ελέγχου) θεσπίζεται 

μονάδα εσωτερικού ελέγχου σε κάθε υπουργείο, περιφέρεια / οργανισμό με 

προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 3.000.000 ευρώ (με την επιφύλαξη των 

διατάξεων περί εσωτ.ελέγχου των Ν3429/2005, Ν.4419/2017). Στους φορείς 

που δεν θα συσταθεί μονάδα Εσωτ.ελέγχου, αυτός ασκείται από την 

αντίστοιχη μονάδα του εποπτεύοντος φορέα. Τέλος, ο εσωτερικός έλεγχος 

αποτελεί προτεραιότητα για την Δημόσια Διοίκηση, (βλπ Εθν.Στρατηγικό 

Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2018-2021 στο στόχο 11.3: 

"Βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου"). Αλλά πέραν αυτού, η 

διαρκώς αυξανόμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τους ΟΤΑ, η πίεση των 

πολιτών για ποιοτικότερες υπηρεσίες και η απαίτηση για πλήρη διαφάνεια 

κάνουν επιτακτική τη λειτουργία διότι εν τέλει διασφαλίζει τα περιουσιακά 

στοιχεία του οργανισμού.  

Ο εσωτερικός έλεγχος βάσει εκτίμησης κινδύνων είναι μια διαδικασία με 

σκοπό να εντοπισθούν λάθη και παραλείψεις που μπορούν να εκθέσουν το 

Δήμο σε κινδύνους και να επηρεάσουν αρνητικά την κοινωνική παροχή του 

Δήμου. Συνεπώς προσφέρει λογική διασφάλιση για την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα των δικλείδων ελέγχου και την αντιμετώπιση κινδύνων 

που απειλούν τον οργανισμό και τον εμποδίζουν να επιτύχει τους σκοπούς 

του.  

• Διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, αποτελεσματική & αποδοτική λειτουργία των 

υπηρεσιών.  

• Εντοπίζονται αδυναμίες, προλαμβάνοντας το ενδεχόμενο να συμβούν 

γεγονότα (κίνδυνοι) που ελλοχεύουν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων.  

• Αναφαίνονται ευκαιρίες που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων των 

Δήμων.  

• Προωθείται η διαφάνεια, η νομιμότητα και η εξάλειψη πιθανής διαφθοράς. 

 

Ένταξη στο Σύστημα ECVET: Μονάδες ECVET 3 

 

 



Διδακτικές ενότητες: 

1. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ 

και στα ΝΠ και στο δημόσιο γενικότερα. Πρότυπα Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

2. Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του ελέγχου των ΟΤΑ και των 

Δημόσιων Οργανισμών. 

3. Δημιουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 

4. Λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχο. 

5. Η διαδικασία της διενέργειας ελέγχων - Audit field work 

6. Δειγματοληψία – Φύλλα Εργασίας- Εργασία κατά τον έλεγχο (audit 

field work). 

7. Ολοκλήρωση του Ελέγχου -Επικοινωνία Αποτελεσμάτων. 

8. Πρόγραμμα Διασφάλισης και Βελτίωσης Ποιότητας του Εσωτερικού 

Ελέγχου – Ελεγκτική επιτροπή. 

9. Μελέτες περίπτωσης Εσωτερικού Ελέγχου σε ΝΠΔΔ εποπτευόμενα 

από τα Υπουργεία: Υγείας – Εθνικής Αμύνης – Παιδείας Εσωτερικών – 

Οικονομικών. 

10. Αξιολόγηση της Απάτης 

Πληροφορίες: 210 3689449/33, e-mail: cfs@econ.uoa.gr 

 

 


