
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 

Εσωτερικό Έλεγχο

   Η κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, στο σύνολο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεωρείται ανεφάρμοστη καθώς οι πλειοψηφία των
φορέων δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη θέσεων, πολύ
περισσότερο να στελεχώσουν τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, θέση που απαιτεί
εξειδίκευση, αποκλειστικότητα, ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα.

   Ακριβώς λοιπόν εξαιτίας της ακεραιότητας, της επάρκειας ικανοτήτων, της
αντικειμενικότητας, της απαλλαγής από αθέμιτες επιρροές που πρέπει να διέπουν
τον Εσωτερικό Ελεγκτή σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένα και
πανθομολογούμενη υποστελέχωση των ΟΤΑ όλης της χώρας, δίνεται η
δυνατότητα, ειδικά για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του
Ν.4795/2021 να ανατεθεί η λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. 

   Με το Ν.4795/2021 (ΦΕΚ 62/Α/17.4.2021) καθίσταται πλέον υποχρεωτική η σύσταση Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου και η λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά
πρότυπα  και με τις αρχές τις καλής διακυβέρνησης. 
    Η λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κρίνεται απαραίτητη,
διότι με αυτό τον τρόπο προστατεύονται τα συμφέροντα του κράτους, των ΟΤΑ, καθώς και των
υπόλοιπων άμεσα ενδιαφερόμενων (δημοτών, προμηθευτών, περιβάλλοντος). Έτσι διασφαλίζεται η
απρόσκοπτη οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία αυτών.

 

για τον



Ποια είναι τα οφέλη από τη Λειτουργία Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου  για έναν Οργανισμό

   Η Forum Consulting σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Καποδίστριας, παρέχει Υπηρεσίες Σύστασης Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου, Οργάνωσης και Ολοκληρωμένης λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Παροχή
Θεωρητικής & Πρακτικής εκπαίδευσης προσωπικού για :

τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης & λειτουργίας, αλλά και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας
αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του Δήμου για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων & για τη λήψη μέτρων,
όπου απαιτείται
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλή του Δήμου είτε στο πλαίσιο του
ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Δήμου
τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής & ασφαλούς διαχείρισης & χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων
και 
την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων & των προγραμμάτων του Δήμου βάσει των αρχών της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

Βελτίωση της εικόνας του φορέα, των διαδικασιών και των λειτουργιών του
Βελτίωση της δημοσιονομικής λειτουργίας
Ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Αποτελεσματικότερη διαχείριση στο σύνολο των πόρων του φορέα
Δημιουργία κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στα μέλη των φορέων του πολιτικού & διοικητικού πυλών
Μείωση φαινομένων απάτης & διαφθοράς όπως και περιορισμός επανεμφάνισης τους
Επαύξηση του συστήματος λήψης αποφάσεων της ανώτατης διοίκησης & επίκαιρης εφαρμογής αυτών
Αξιολόγηση & βελτίωση όσον αφορά στη διαχείριση των κινδύνων διότι ο προσδιορισμός αυτών είναι επακριβής
Ενίσχυση της προληπτικής λειτουργία & της αξιολόγησης των κινδύνων
Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του οργανισμού κατά τη διαχείριση κρίσεων
Μείωση των δικαστικών υποθέσεων που παράγονται από τη Δημόσια Διοίκηση

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Παραδοτέα Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου

Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας & Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου και εκπόνηση Μεθοδολογίας
Αξιολόγηση Κινδύνων & Ετήσιο Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου
Καταγραφή, Κριτική επισκόπηση και Έλεγχος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
Ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της διακυβέρνησης του Δήμου
Αλληλογραφία ενημέρωσης με τους εποπτικούς φορείς (Ελεγκτικό Συνέδριο, Εθνική Αρχή Διαφάνειας και Γενική
Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών).
Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Παροχή Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Ειδικοί Συνεργάτες - Σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να σας επισκεφθούν στο Δήμο σας και να σας ενημερώσουν για
την  Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης & Λειτουργίας Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.


