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Τίτλος:  
 
«Δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» 
 
Υποέργα: 
 
ΥΠ1: Δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ) 
Π/Υ: 125.240,00€ 
 
Υπουργείο Ευθύνης: 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Φορέας Υλοποίησης: 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

Συνολικός Προϋπολογισμός: 

125.240,00€ 

Ταμείο: 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 

Περιγραφή: 

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δομών των Υπουργείων, συστάθηκε ως αυτοτελής η Μονάδα 

Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία συνεργάζεται, 

παρακολουθείται και αξιολογείται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ). Έργο της Μονάδας είναι 

ιδίως η διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων, η παροχή συμβουλευτικού έργου, καθώς και η διενέργεια 

πειθαρχικών διαδικασιών και στοχευμένων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων δημοσίων 

υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων. 

Η παρούσα Πράξη αφορά στην προτυποποίηση διαδικασιών, την ενημέρωση του προσωπικού του 

Υπουργείου και την εκπόνηση κώδικα καλής συμπεριφοράς, ώστε η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

να μπορεί να εφαρμόζει τις διαδικασίες και τα εργαλεία σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΔ. 

Επίσης θα σχεδιασθεί, θα αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων. 

 

Στόχοι: 

Κατά την υλοποίηση της Πράξης, οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη συνδρομή της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, εκτός από την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών, 

σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, στοχεύουν στην ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας, στην 

εφαρμογή νέων θεσμών, όπως ο Σύμβουλος Ακεραιότητας, αλλά και στην ενδυνάμωση της 

λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 
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Αποτελέσματα: 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της αδιαφάνειας και της 

διαφθοράς, ενώ η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και οι υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου θα 

είναι σε θέση να ασκούν τις αρμοδιότητές τους αποτελεσματικότερα.  

Επιπρόσθετα, λόγω του κομβικού ρόλου που κατέχει το Υπουργείο τόσο οι πολίτες, όσο και οι 

επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να καρπωθούν τα οφέλη της ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου, της 

διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς, η οποία θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη 

άσκηση των δικαιωμάτων τους και την εκπλήρωση των στην ουσιαστική βελτίωση υποχρεώσεών 

τους και κατ' επέκταση στην εδραίωση της διαφάνειας και του κλίματος εμπιστοσύνης προς τους 

δημόσιους φορείς. 

 

 

 


