ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου -

Δεκεμβρίου 2021, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα
στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»),
προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και
αιτήματα των Φορέων, αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των
δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς.
Στον

θεματικό

κύκλο

«Οικονομία

και

Δημοσιονομική

Πολιτική»

διοργανώνεται

επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:
«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
(ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)»

Ομάδα – Στόχος: Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ,
υπηρετούν στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και έχουν
παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ».
Υπάλληλοι που:
•

Διενεργούν όλα τα είδη ελέγχων χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (έλεγχοι

κανονιστικής συμμόρφωσης, λογιστικοί ή επίδοσης, κατόπιν ανάλυσης κινδύνων ή καταγγελιών,
έλεγχοι υπολόγων ή συστημάτων εσωτερικών δικλίδων).
•

Διενεργούν ελέγχους συνεπεία εισαγγελικών παραγγελιών

•

Χειρίζονται ζητήματα επιβολής καταλογισμών και δημοσιονομικών διορθώσεων, ως

αρμόδια όργανα ή εισηγητές.
•

Εφαρμόζουν διατάξεις ελέγχων ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φορέα

•

Παρακολουθούν τη συμμόρφωση των φορέων στις συστάσεις των ελέγχων

Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, Προϊστάμενοι Τμήματος, Υπάλληλοι άνευ θέσης ευθύνης, ελεγκτές ή
εισηγητές

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσαρμογή των δημοσιονομικών ελεγκτών στις πραγματικές
συνθήκες που επικρατούν στο ελεγκτικό περιβάλλον και ειδικότερα για την αντιμετώπιση των
νέων αναγκών που προκύπτουν από:
•

Την εφαρμογή του πλαισίου διενέργειας διαχειριστικών ελέγχων με ελεγκτικές δομές τις

ΔΥΕΕ.
•

Την ανάγκη εξειδίκευσης του πλαισίου διενέργειας των ελέγχων ανά είδος ελέγχου

•

Την ανάγκη παροχής διευκρινίσεων σε πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν σε όλες τις

φάσεις διενέργειας των ελέγχων μέσω μελέτης περιπτώσεων (case studies)
•

Την ανάγκη για ομοιογένεια στην διενέργεια του ελέγχου από τη ΓΔΔΕ και στην σύνταξη

των σχετικών πορισμάτων, δεδομένου της ένταξης στο ελεγκτικό δυναμικό όλων των
υπηρετούντων στη ΓΔΔΕ
•

Την εξοικείωση με τις λειτουργίες και εφαρμογές του πληροφοριακού συστήματος της

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) που θα υποστηρίζει όλο το ελεγκτικό
έργο της ΓΔΔΕ
•

Την ανάγκη εμπέδωσης καλών πρακτικών ελέγχου και εμβάθυνσης σε σύνθετα ζητήματα

που προκύπτουν κατά την άσκηση του ελεγκτικού έργου.
Χρονική Διάρκεια: 35 ώρες
Θεματικές Ενότητες:
1. Έναρξη – Γενική παρουσίαση του «Ε.Π. Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα»
2. Προγραμματισμός ελέγχων – Στρατηγική – Μεθοδολογία – Τακτικοί έλεγχοι
3. Σύνταξη πορίσματος ελέγχων
4. Σύγχρονες κατευθύνσεις ελέγχων και έλεγχος επίδοσης

5. Έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων
6. Εντοπισμός και εκτίμηση κίνδυνων σε έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων
7. Αξιοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο διαχειριστικό έλεγχο και μελέτη
περίπτωσης (ελεγκτικές επαλήθευσης)
8. Έκτακτοι έλεγχοι
9. Προετοιμασία πριν τον επιτόπιο έλεγχο - Ενημέρωση του φορέα - Διερεύνηση του φορέα
και γενικά στοιχεία
10. Ελεγκτικές επαληθεύσεις
11. Αναζήτηση στοιχείων από άλλες υπηρεσίες - Σύνταξη προσωρινών αποτελεσμάτων
12. Έλεγχοι κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών
13. Τεκμηρίωση ευρημάτων: δημοσιονομικές και νομικές βάσεις δεδομένων
14. Μελέτη περίπτωσης: έλεγχος σε δήμο
15. Μελέτη περίπτωσης: έλεγχος σε νοσοκομείο
16. Παρουσίαση του συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης των ελέγχων της ΓΔΔΕ
17. Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των ελέγχων της ΓΔΔΕ: εξοικείωση με τις βασικές
λειτουργίες
18. Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων
Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν
παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη
διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

