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(ΛΟΓΟΤΥΠΑ) 

 

(Ημερομηνία) 

Αγαπητοί Καταρτιζόμενοι/Καταρτιζόμενες, 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω, ότι μου έχει ανατεθεί να είμαι ο/η 

Εισηγητής/Εισηγήτριά σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης «Εσωτερικός 

Έλεγχος για Στελέχη του Δημόσιου Τομέα», διάρκειας 40 ωρών, στο οποίο θα 

συμμετάσχετε. Με την ιδιότητα αυτή σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στην 

παρακολούθηση του προγράμματος και σας ενημερώνω ότι θα σταθώ δίπλα σας, 

για να επιλύσω οποιεσδήποτε απορίες ανακύψουν, κατά τη διάρκειά του. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για εμένα, προκειμένου να 

γνωριστούμε καλύτερα. Είμαι (παρατίθενται σε ½ σελίδα συνοπτικό εκπαιδευτικό 

και επαγγελματικό βιογραφικό του εισηγητή). 

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί (παρατίθενται ο εκπαιδευτικός χώρος και η ακριβής 

διεύθυνσή του, η Αίθουσα Διδασκαλίας και τα τηλέφωνα επικοινωνίας του 

εκπαιδευτικού χώρου), την εβδομάδα (παρατίθενται ακριβής ημερομηνία) και ώρες 

ημερήσιας εκπαίδευσης (παρατίθενται οι ακριβείς ώρες). Επίσης καλό θα είναι 

φτάνοντας στο Κτίριο του εκπαιδευτικού χώρου, να ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγή 

της Αίθουσας Διδασκαλίας.  

Στόχος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή βασικών 

και επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων γύρω από τη λειτουργία του 

Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε 

επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, αλλά και η γνωριμία με τα «Διεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional 

Practice of Internal Auditing – IPPF)», με στόχο την προαγωγή και την αναβάθμιση 

του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή στο Δημόσιο Τομέα.  

Η αναλυτική επισκόπηση του εκπαιδευτικού προγράμματος παρατίθεται στην 

τελευταία σελίδα της παρούσης επιστολής. 
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Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι απόρροια του Προγράμματος 

Ελλάδας-ΟΟΣΑ για την Τεχνική Υποστήριξη στην Καταπολέμηση της Διαφθοράς, στο 

οποίο η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Υπηρεσία Στήριξης των 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ήταν τα βασικά 

εμπλεκόμενα μέρη.  

Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας αναπτύχθηκαν τα παρακάτω έγγραφα: 

α) Τεχνική Έκθεση: Χαρτογράφηση & Ανάλυση Διαφορών 

β) Πλαίσιο Αναφοράς: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για τον Έλεγχο της Διαφθοράς, την 

Αξιολόγηση των Κινδύνων και τον Προγραμματισμό των Ελέγχων 

γ) Οδικός Χάρτης Εφαρμογής: Τριετής πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό και την 

ενδυνάμωση του Εσωτερικού Ελέγχου στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση 

δ) Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου 

ε) Πρόγραμμα Ελέγχου Βασικών Δικλίδων 

στ) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης στον Εσωτερικό Έλεγχο 

τα οποία σας έχουν ήδη αποσταλεί μαζί και με ένα αντίγραφο στην ελληνική 

γλώσσα των «Διεθνών Προτύπων για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing–IPPF)», που 

καθοδηγούν τους εσωτερικούς ελεγκτές παγκοσμίως ως προς την τήρηση των 

υποχρεωτικών στοιχείων του Διεθνούς Πλαισίου Επαγγελματικής Εφαρμογής. 

Πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να 

έχετε επισκοπήσει τα Εισαγωγικά Κεφάλαια I και ΙΙ του Εγχειριδίου Ελέγχου και τα 

Διεθνή Πρότυπα, διότι σε αυτά θα στηριχθεί το εκπαιδευτικό υλικό της διάλεξης της 

1ης ημέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αν όμως δεν προλάβετε μην 

αγχωθείτε, διότι θα αναλυθούν τα θέματα αυτά εκτενώς κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος.  

Επίσης συστήνω όπως φέρνετε καθημερινά μαζί σας τα πέντε έγγραφα-αναφορές 

(αρχεία pdf) που σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά, διότι θα ανατρέχουμε σε αυτά 
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στη διάρκεια του προγράμματος. Τέλος την 1η ημέρα του εκπαιδευτικού 

προγράμματος θα σας διανεμηθεί και ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τους 

καταρτιζόμενους του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει 

αναλυτική παρουσίαση των στόχων, της μεθοδολογίας και του περιεχομένου του 

προγράμματος μαζί με τις σχετικές διαφάνειες παρουσίασης. Το υλικό αυτό (έξι 

συνολικά αρχεία) θα μας βοηθήσει να δομήσουμε την παρουσίαση των θεματικών 

ενοτήτων και τη συζήτησή μας και τελικά να αποκομίσετε το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα από αυτή την εμπειρία.  

Σας χαιρετώ προσωρινά και εύχομαι καλή αντάμωση σε όλους σας!!! 

Με εκτίμηση 

(Στοιχεία εισηγητή) 
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Επισκόπηση Προγράμματος Κατάρτισης 
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