
 

 

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 - Ιουλίου 

2023, 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.  

 

Στο θεματικό τομέα «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική» διοργανώνεται επιμορφωτικό 

πρόγραμμα με τίτλο:  

 

«ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)»  

 

Ομάδα – Στόχος: Το Πρόγραμμα απευθύνεται: α) κατά προτεραιότητα στους υπαλλήλους που 

υπηρετούν σε όλες τις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενεργούν ή δύνανται 

να διενεργήσουν χρηματοοικονομικούς ελέγχους  

β) στους υπαλλήλους, άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών ή οργανισμών όπως ενδεικτικά (και όχι 

περιοριστικά) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας, των 

Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κ.α. 

γ)* στους υπαλλήλους των Περιφερειών που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, 

δ)* στους υπαλλήλους των Δήμων που υπηρετούν στη Διεύθυνση Οικονομικού, 

ε)* στους υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 

που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών    

 



 

*Το πρόγραμμα απευθύνεται στους υπαλλήλους των αναφερομένων φορέων που ασχολούνται/ ή 

πρόκειται να ασχοληθούν με την τήρηση του λογιστικού συστήματος και την  σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των φορέων αυτών. 

 

Σκοπός: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, αποτελεί εξειδικευμένη επιμορφωτική δράση συστημικής 

έκτασης και σημασίας δεδομένου ότι έχει ως στόχο την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ικανοτήτων σε 

γυναίκες και άνδρες στελέχη: 

Α. των ελεγκτικών υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά το 

έργο των ομάδων ελέγχου που αναλαμβάνουν την διενέργεια χρηματοοικονομικών ελέγχων επί 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.  

Β. των Τμημάτων / Διευθύνσεων /Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών υπηρεσιών στους Φ.Γ.Κ , 

ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στην τήρηση του λογιστικού συστήματος  

Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση  και ανάλυση θεωρητικών και  

πρακτικών θεμάτων χρηματοοικονομικής λογιστικής  και ανάλυσης χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων από την οπτική του εξωτερικού ή εσωτερικού ελεγκτή, με στόχο την βελτίωση της 

ποιότητας της παραγόμενης χρηματοοικονομικής πληροφορίας, και εν τέλει την κατανόηση του 

λογιστικού πλαισίου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι  συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα είναι σε 

θέση να διαβάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, να κατανοούν το περιεχόμενό τους, να 

γνωρίζουν την σύνταξή τους, να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις μεταξύ των μεγεθών που 

περιλαμβάνονται σε αυτές και να εντοπίζουν κινδύνους που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, να 

εκτελούν απλές ελεγκτικές εργασίες για την διερεύνηση των κινδύνων αυτών.   

 

Περαιτέρω, το πρόγραμμα αποσκοπεί: α) στην εξοικείωση με όρους και έννοιες της Λογιστικής και 

της Ελεγκτικής β) στην μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας αναφορικά  με τις ελεγκτικές διαδικασίες 

και την τεκμηρίωση τους ανά κατηγορία λογαριασμών γ) στην εξάσκηση σε πραγματικά 

παραδείγματα . 

 

Χρονική Διάρκεια: 140 ώρες 

 



 

Θεματικές Ενότητες: 

1. Έναρξη – Γενική Παρουσίαση του «Ε.Π. Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα» 

2. Βασικές έννοιες και ορισμοί 

3. Εισαγωγή στον Ισολογισμό 

4. Εισαγωγή στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

5. Εισαγωγή στα λογιστικά γεγονότα  

6. Εισαγωγή στους λογαριασμούς 

7. Αρχές λειτουργίας των χρεοπιστώσεων με βάση τη διπλογραφική μέθοδο  

8. Εισαγωγή στο ημερολόγιο, το καθολικό και το ισοζύγιο 

9. Πρακτική εφαρμογή  

10. Λογιστικό κύκλωμα  

11. Απογραφή – Διακρίσεις απογράφης 

12. Εγγραφές προσαρμογής 

13. Εγγραφές προσδιορισμού λογιστικού αποτελέσματος 

14. Κλείσιμο λογιστικών βιβλίων 

15. Λογιστικά σφάλματα 

16. Πρακτική εφαρμογή πλήρους λογιστικού κυκλώματος   

17. Έννοια, περιεχόμενο και πίνακες χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

18. Κατάρτιση και προσδιορισμός μεγεθών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Κατάρτιση 

Ισολογισμού – Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) 

19. Κατάρτιση και προσδιορισμός μεγεθών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων – Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, 

Κατάσταση Χρηματοροών, Προσάρτημα (Σημειώσεις)  

20. Κατανόηση και ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

21. Δείκτες τάσεις και ανάλυση κοινού μεγέθους – κάθετη και οριζόντια ανάλυση 

22. Αριθμοδείκτες - Ανάλυση αριθμοδεικτών με στόχευση την ερμηνεία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκτίμηση βιωσιμότητας του φορέα  

23. Θεωρία ελεγκτικής 

24. Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

25. Απαιτήσεις 

26. Αποθέματα - Κύκλωμα αγορών και προμηθευτών 



 

27. Μισθοδοσία 

28. Ταμειακά διαθέσιμα και χρεόγραφα 

29. Λογιστικά συστήματα 

30. Έλεγχος εκτέλεσης προϋπολογισμού 

31. Σφάλματα / Αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων 

32. Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων 

 

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. 

 

 


