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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:


να παρέχει βασικές, σύγχρονες και επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις Εσωτερικού Ελέγχου
(Internal Audit) τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, ώστε οι
καταρτιζόμενοι να μπορούν να υλοποιήσουν ένα πλήρη ελεγκτικό κύκλο από τον
προγραμματισμό του πλάνου ελέγχων, μέχρι τη συγγραφή της τελικής έκθεσης, αξιοποιώντας
τις υφιστάμενες δεξιότητες και εμπειρίες τους και δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας



να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τα “Διεθνή Πρότυπα για την
Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing – IPPF)” στον πλήρη ελεγκτικό κύκλο και να προάγει - αναβαθμίσει το
επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή στο Δημόσιο Τομέα



να καλλιεργήσει την επικοινωνία, τη συνεργασία και την κριτική σκέψη των συμμετεχόντων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε στελέχη του Δημόσιου Τομέα.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος κρίσιμος είναι ο ρόλος της Γενικής
Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α), του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), και
του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΕΙΕΕ).
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η εκπαιδευτική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί θα:


δώσει βαρύτητα και έμφαση


στη βιωματική εκπαίδευση και διάδραση



στη διαχείριση ενδεχόμενων μηχανισμών άμυνας και αντίστασης στην αλλαγή ώστε ο
εκπαιδευόμενος να συμμεριστεί τις νέες μεθοδολογίες και σύγχρονες τεχνικές του Ελέγχου,
αλλά και να επαναπροσδιορίσει τις υφιστάμενες γνώσεις του και να αξιοποιήσει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο το φάσμα των εμπειριών και δεξιοτήτων του



«επενδύσει» στην ομάδα και στα άτομα και θα ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να
«επενδύσουν» στον εαυτό τους, καλλιεργώντας παράλληλα την κριτική σκέψη, τη συνεργασία
και επικοινωνία



βασιστεί στις σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες εσωτερικού ελέγχου με στόχο τον
εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, την βελτίωση της ποιότητας και τη δημιουργίας αξίας.



Θα αναδείξει τα οφέλη της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, που διαρθρώνεται και παρέχει τις
υπηρεσίες της σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, στο πλαίσιο ενός
ολοκληρωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη σχέσης της με άλλες λειτουργίες
ελέγχου και εποπτείας όπως ο οικονομικός και δημοσιονομικός έλεγχος, οι επιθεωρήσεις και οι
έρευνες για φαινόμενα απάτης και διαφθοράς

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται όπως στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος
ακολουθούν τα ακόλουθα βήματα για την εκπαιδευτική διαδικασία:


Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για εισηγητές και καταρτιζόμενους με βάση το υλικό που έχει
συνταχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΟΣΑ: Τεχνική Υποστήριξη για την
καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα καθώς και την κειμένη νομοθεσία και τα υφιστάμενα
μεθοδολογικά πρότυπα που αναφέρονται στο θέμα του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα.



Διοργάνωση 5ήμερου προγράμματος εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε καταρτιζόμενους που να
περιέχει τα εξής:


Στην εναρκτήρια συνάντηση ο εισηγητής είναι απαραίτητο να αφιερώσει χρόνο, για να
απαντήσει στις απορίες των εκπαιδευομένων για τη φύση και λειτουργία του προγράμματος,
να δείξει ότι έχει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα με στόχους και δραστηριότητες, το οποίο, όμως,
θα προσαρμόζεται στις ανάγκες και στο επίπεδο των μελών της ομάδας.



Προτείνεται η αυτοπαρουσίαση του εκπαιδευτή και των καταρτιζόμενων, όπου ο καθένας
παρουσιάζει τον εαυτό του, δίνοντας έμφαση κυρίως στην επαγγελματική και εκπαιδευτική
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του πορεία. Με τον τρόπο αυτόν ο εκπαιδευτής θα αντιληφθεί κενά που θα πρέπει στην
πορεία να καλύψει κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.


Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα αξιοποιηθούν διαφορετικά διδακτικά εργαλεία:
• Διαφάνειες
• Γραπτά κείμενα
• Πρακτικά εργαλεία και επιχειρησιακές διαδικασίες
• Παρουσίαση καλών πρακτικών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
• Προφορική επεξήγηση
• Χρήση διαγραμμάτων, εικόνων και πινάκων
• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας
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Τέλος προτείνεται όπως χρησιμοποιηθούν οι κυριότερες εκπαιδευτικές τεχνικές που
προωθούν την ενεργητική συμμετοχή, όπως: Συζήτηση, Μελέτες περιπτώσεων, Ασκήσεις
προσομοίωσης, Λύση πρακτικών προβλημάτων, Peer-learning δραστηριότητες, Ερωτήσεις απαντήσεις μέσα από σύγχρονα και πραγματικά παραδείγματα.
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ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος καθοριστικός
είναι ο ρόλος των εμπλεκομένων μερών:
Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ): Είναι ο φορέας που θα
συντονίζει τις συναντήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, ο βασικός ωφελούμενος από τις
δραστηριότητες του έργου «Ελλάδα - ΟΟΣΑ: Τεχνική υποστήριξη για την καταπολέμηση της
διαφθοράς» και αρμόδιος για να διατυπώσει γνώμη επί της πληρότητας και της επάρκειας των
παραδοτέων.
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.): Ο φορέας παροχής
τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της
διαφθοράς και ο πάροχος του υλικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, μαζί με το λοιπό προτεινόμενο
υλικό, από τον Σύμβουλο για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού και θα αξιολογήσει την
επάρκεια και την ποιότητα των παραδοτέων.
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης: Ο φορέας που θα διατυπώσει γνώμη σχετικά με το
πρόγραμμα παροχής της εκπαίδευσης, το προφίλ των εκπαιδευτών, δηλ. την ύπαρξη των
απαραίτητων προσόντων όπως η κατοχή CIA, CGAP, CRMA, CFE, CPA (ή άλλων επαγγελματικών
συναφών πιστοποιήσεων) ή με μακρά εκπαιδευτική εμπειρία στα αντικείμενα του εσωτερικού
ελέγχου και των επιθεωρήσεων-ερευνών.
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας: Ο φορέας που θα αναπτύξει το εκπαιδευτικό
υλικό με βάση τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική άσκηση του εσωτερικού ελέγχου, το
υλικό που παρήχθη από τη συνεργασία ΓΕΓΚΑΔ- ΟΟΣΑ, καθώς και την κειμένη νομοθεσία και τα
υφιστάμενα μεθοδολογικά πρότυπα που αναφέρονται στο θέμα του εσωτερικού ελέγχου στο
δημόσιο τομέα.
Για το σκοπό αυτό θα επιλέξει κατάλληλους επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές, με μεγάλη
εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και τις ειδικές έρευνες, κατά προτίμηση με γνώση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του δημόσιου τομέα με πιστοποίηση CIA, CGAP, CRMA, CFE, CPA (ή άλλων
επαγγελματικών συναφών πιστοποιήσεων) με υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο και γνώστες
αγγλικής γλώσσας, με εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα, οι οποίοι θα συντάξουν και θα
αναπτύξουν τα παραδοτέα του έργου, σύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές. Τα βιογραφικά
τους θα τεθούν υπόψη του ΟΟΣΑ. Επίσης δύναται να προτείνει κατάλληλους εκπαιδευτές
κατόχους CIA, CGAP, CRMA, CFE, CPA (ή άλλων επαγγελματικών συναφών πιστοποιήσεων) ή με
μακρά εκπαιδευτική εμπειρία στα αντικείμενα του εσωτερικού ελέγχου και των επιθεωρήσεωνερευνών.
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ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του Δημόσιου Τομέα, που θα επιλεγούν να
εργαστούν στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου, του οικονομικού/δημοσιονομικού ελέγχου και
των επιθεωρήσεων-ερευνών, σε ήδη υπηρετούντες Εσωτερικούς Ελεγκτές και Επιθεωρητές του
Δημόσιου Τομέα, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αναβαθμίσουν τις
δεξιότητές τους έργο τους, σε στελέχη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, φορέων επιθεώρησης και
ελέγχου καθώς και εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, που επιθυμούν να καταρτιστούν
περαιτέρω σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου
Επίσης απευθύνεται σε υπηρεσιακούς παράγοντες και στελέχη των Υπουργείων και των λοιπών
φορέων της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα: στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών, της
διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων, των επιχειρησιακών
μονάδων κλπ), που ενδέχεται να στελεχώσουν τις Επιτροπές Ελέγχου ή που κρίνεται σκόπιμο να
καταρτιστούν στον Εσωτερικό Έλεγχο με στόχο την κατανόηση της φύσης των δραστηριοτήτων
και την προστιθέμενη αξία του Εσωτερικού Ελέγχου στη βελτίωση της διοίκησης και της
λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών προς την επίτευξη των στόχων τους και τη βελτίβση των
προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.
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ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Για την υλοποίηση του έργου προτείνουμε το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα
Στάδια

20/9/17

22/9/17

2/10/17

6/11/17

4/12/17

15/12/17

Οριστικοποίηση συμφωνίας ανάθεσης έργου
στον τεχνικό σύμβουλο
Παραδοτέο 1- προσχέδιο

Παραδοτέο 1- τελικό (κατόπιν ελέγχου ή
οριστικοποίηση αν δεν ληφθούν σχόλια εντός
10ημέρου)
Παραδοτέα 2, 3, 4- προσχέδια

Παραδοτέα 2,3,4- τελικά (κατόπιν ελέγχου ή
οριστικοποίηση αν δεν ληφθούν σχόλια εντός
25νθημέρου)

\\\

Τελική παρουσίαση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα γίνεται σε 5μερα σεμινάρια των 8 ωρών ημερησίως και ο αριθμός των
συμμετεχόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15-20 άτομα.
Θα πρέπει να καλύπτονται οι απαραίτητες ανάγκες υλικοτεχνικής υποδομής (μέγεθος αίθουσας,
οπτικοακουστικός εξοπλισμός κλπ) για την διασφάλιση της δυνατότητας παροχής ποιοτικών
υπηρεσιών κατάρτισης.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Για τις δαπάνες του έργου η αμοιβή του Συμβούλου θα καλυφθεί από τον ΟΟΣΑ στο πλαίσιο του
έργου «Ελλάδα - ΟΟΣΑ: Τεχνική υποστήριξη για την καταπολέμηση της διαφθοράς».
Η κάλυψη της δαπάνης για τη συμμετοχή των καταρτιζόμενων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα
γίνεται είτε με δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού, είτε με την αξιοποίηση έτερων
διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων.
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