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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:      Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 

Τηλ.:                2313 309.181  

FAX:                2313 309.412 

e-mail:         mporfy@damt.gov.gr     

ανάρτηση στην εφημερίδα 

της Υπηρεσίας 

Αποστολή με e-mail 

(σε όλες τις Υπηρεσίες  

 και  Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.) 

 

 

 

 

              

     Θεσσαλονίκη: 31  Οκτωβρίου 2018 

 

        Αρ. Πρωτ.:    66263 

 

 

Προς: 

1.Όλες τις Υπηρεσίες της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

2.Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Διημερίδα με θέμα «Οι νέοι Δημοσιονομικοί Έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο & τη 

 Γ.Δ.Δ.Ε. (ΥΠΟΙΚ) και οι απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής από τις Οικονομικές 

 Υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Δήμων και ΝΠΔΔ του Δημόσιου Τομέα)»  

 

ΣΧΕΤ: Ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα της Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε. 

       

 Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό αναφορικά με τη διοργάνωση της   

Διημερίδας με τίτλο:  «Οι νέοι Δημοσιονομικοί Έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο & τη 

Γ.Δ.Δ.Ε. (ΥΠΟΙΚ) και οι απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής από τις Οικονομικές  Υπηρεσίες 

των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Δήμων και ΝΠΔΔ του Δημόσιου Τομέα)», για ενημέρωσή 

σας.         

Το σχετικό ενημερωτικό υλικό έχει αναρτηθεί στην εφημερίδα της υπηρεσίας 

http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Επιμόρφωση”  και  στην 

υποκατηγορία “Σεμινάρια Γενικά”. 

 

Συνημμένα: 

-Το ανωτέρω σχετικό.  

 

 

 

Μ.Ε.Σ. 

Η Προϊσταμένη του  

Τμήματος Προσωπικού 

 

 

Μαρία Ροντίρη 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
http://docman.damt.gov.gr/docman.php
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Θέμα

FW: Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. - «Οι νέοι
Δημοσιονομικοί Έλεγχοι από το Ελεγκτικό
Συνέδριο & τη Γ.Δ.Δ.Ε. (ΥΠΟΙΚ) και οι
απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής από τις
Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης (Δήμων και ΝΠΔΔ του Δημόσιου
Τομέα)»

Αποστολέας
Α.Δ.Μ.Θ. - Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
<gdel@damt.gov.gr>

Παραλήπτης
Γραμματεία Δ/Δ <gram-dd@damt.gov.gr>, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ <do@damt.gov.gr>

Ημερομηνία 2018-10-25 08:21

Διοργάνωση Διημερίδας

Η εταιρεία «Σ.Καραγιλάνης μ.Ε.Π.Ε.» διοργανώνει εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο, συ-νολικής
διάρκειας δώδεκα (12) ωρών με θέμα:

«Οι νέοι Δημοσιονομικοί Έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο & τη Γ.Δ.Δ.Ε. (ΥΠΟΙΚ) και οι
απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων Γενικής

Κυβέρνησης (Δήμων και ΝΠΔΔ του Δημόσιου Τομέα)»

 
Μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου από 1/1/2019 για τους ΟΤΑ και από 1/1/2018 για τα
ΝΠΔΔ του Δημόσιου τομέα, όλοι οι φορείς άσκησης ελέγχου (Ελεγκτικό Συνέδριο, Γενική Διεύθυνση
Δημοσιονομικών Ελέγχων ΥΠΟΙΚ) στρέφουν πλέον το εν-διαφέρον και τη δράση τους στην ενίσχυση
του διενεργούμενου Κατασταλτικού Ελέγχου μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής των Διεθνών
Ελεγκτικών Προτύπων. Οι αλλαγές αυτές διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον στην οικονομική
λειτουργία των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ του Δημόσιου Τομέα, ενώ η διατήρηση και απόδειξη της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης βαρύνουν πλέον τις Διευθύνσεις Ο.Υ.  

 
 
__________________________________________
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Καθηγητή Ρωσσίδη 11, Καλαμαριά 546 55
Tel.: 2313 309170
Fax: 2313 309125
E-mail: gdel@damt.gov.gr
__________________________________________
 
From: Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε. [mailto:info@karagilanis.gr]  
Sent: Tuesday, October 23, 2018 6:16 PM 
To: gdel@damt.gov.gr 
Subject: Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. - «Οι νέοι Δημοσιονομικοί Έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο & τη Γ.Δ.Δ.Ε. (ΥΠΟΙΚ)
και οι απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Δήμων και
ΝΠΔΔ του Δημόσιου Τομέα)»
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Σκοπός της διημερίδας είναι: 
 
Nα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες (υπηρεσιακούς παράγοντες, προϊσταμένους & στελέχη
Οικονομικής Υπηρεσίας, Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου), το νέο καθεστώς που διαμορφώνεται, την
απαιτούμενη προετοιμασία της οι-κονομικής υπηρεσίας αλλά και συνολικά του Φορέα. Μέσα από την
παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου και καλών πρακτικών, δίνεται έμφαση στο πως οι
Προϊστάμενοι Ο.Υ. θα δημιουργήσουν ένα ισχυρό σύστημα εσωτερικών δικλείδων με σκοπό τη
διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, την εξάλειψη κινδύνων επί της οικονομικής
διαχείρισης, αλλά και την προστασία των υπολόγων, διαχειριστών και διατακτών δεδομένης της
κατάργησης του προληπτικού ελέγχου. 
 
Ιδιαίτερα, θα γίνει αναλυτική αναφορά στο σεμινάριο στα ακόλουθα θέματα: 
 
Α. Οι νέοι κατασταλτικοί έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γ.Δ.Δ.Ε. (ΥΠΟΙΚ) από
1/1/2019 (θεσμικό πλαίσιο και διαδικασίες). 
 
• Ο κατασταλτικός Έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα
(Νομοθεσία, Κανονιστικές Αποφάσεις). 
 
• Μεθοδολογία Διενέργειας Ελέγχων με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (Παρουσίαση βημάτων
ελέγχου, Παραδείγματα).  
 
• Βασικά σημεία Εκθέσεων Ελέγχου ενδιαφέροντος Ο.Τ.Α. και ΝΠΔΔ Δημοσίου, με βάση τα ΔΕΠ.  
 
• Επιβολή Κυρώσεων (Ελεγκτικό Συνέδριο & Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων:
Καταλογισμοί, Δημοσιονομικές Διορθώσεις). 
 
Β. Η οργάνωση της Οικονομικής Λειτουργίας για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιο-νομικής
διαχείρισης, ενόψει των νέων κατασταλτικών ελέγχων.  
 
• Η κατάλληλη οργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες
απαιτήσεις. 
 
• Ο ρόλος του ΠΟΥ / ΔΟΥ σύμφωνα με το δημοσιονομικό πλαίσιο (ευθύνες, αρμοδιότητες). 
 
• Ο ρόλος των Εσωτερικών Δικλίδων για τη διασφάλιση της χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης
(θεωρητικό πλαίσιο, παραδείγματα).  
 
• Μεθοδολογία δημιουργίας αποτελεσματικού μηχανισμού εσωτερικών δικλείδων στις Οικονομικές
Υπηρεσίες (αντιμετώπιση κινδύνων, προτυποποίηση διαδικασιών κ.ο.κ.). 
 
• Ο εσωτερικός έλεγχος ως μέρος της διαδικασίας προσαρμογής της οικονομικής λειτουργίας. 
 
• Προετοιμασία των Οικονομικών Υπηρεσιών ενόψει των ελέγχων (προαπαιτούμενα στοιχεία,
οργάνωση οικονομικών καταστάσεων κ.ο.κ.). 
 
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει παράθεση αναλυτικών παραδειγμάτων. 
 

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το έντυπο συμμετοχής. 
 
Ημερομηνία πραγματοποίησης: Δευτέρα 26/11/2018 και Τρίτη 27/11/2018 (Διήμερο) 
Χρόνος πραγματοποίησης: 9.00 πμ – 15.00 μμ 
Κόστος συμμετοχής/άτομο: 200 ευρώ 
Χώρος πραγματοποίησης των σεμιναρίων: Λ. Βουλιαγμένης 512, Άλιμος, 4ος όροφος. ΠΡΟΣΟΧΗ
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. (πλησίον του σταθμού Μετρό Αλίμου, πάνω από την εταιρεία «Γιαννόπουλος-
Αγγελόπουλος ΑΕΒΕ», είσοδος από αριστερά). 

http://kentroekpaideusis.hosted.phplist.com/lists/lt.php?tid=eBoHUlUMW1ZRC0xTUFUEHwNWUARLWQYIB0lRAQACAFUIAlxXVwMfAAoBAFpdBFQfDgEBXUtVAgYGSVoPBg0YVgEAUlUAUQUCBQJRHlQBV1dRAVoHS1IOBVJJVg5QVBhSVVRQSwdQUFULBAJaXFVVBw
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Τα σεμινάρια απευθύνονται σε : 
• Μέλη της διοίκησης Δήμων και ΝΠΔΔ Δημοσίου που εμπλέκονται στην Οικονο-μική Λειτουργία
(Δήμαρχοι, Πρόεδροι, Διοικητές, Αντιδήμαρχοι κλπ)  
• Προϊσταμένους και υπαλλήλους Οικονομικών Υπηρεσιών. 
 
Εισηγητές: 
• Καραγιλάνης Στέλιος: Οικονομολόγος 
 
Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας της εκδήλωσης ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι
περιορισμένος (έως 40 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Κατά συνέπεια
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπεύθυνη διοργάνωσης του
σεμιναρίου κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα στα τηλ. 210-9409938, 210-9483223, 210-9948116, 210-9926941
καθημερινά από τις 9:00 π.μ έως και τις 17:00 μ.μ για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να παρευρεθούν στο σεμινάριο οφείλουν να ενημερώσουν
την υπεύθυνη του σεμιναρίου τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του. 
 
Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς
παράγοντες των Φορέων.Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους
υπηρεσια-κούς παράγοντες των Φορέων.Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος
οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με τους Φορείς. 
 
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την πρόσκληση.

Στάλθηκε στο gdel@damt.gov.gr από το info@karagilanis.  
Εάν βρίσκεστε στη λίστα μας χωρίς να το επιθυμείτε, ζητάμε συγγνώμη για την ενόχληση που σας προκαλέσαμε

   Εάν θέλετε να διαγραφείτε από τα ενημερωτικά e-mail της εταιρείας μας παρακαλώ κάντε κλικ ΕΔΩ

http://kentroekpaideusis.hosted.phplist.com/lists/lt.php?tid=eBpVUwgEAAIBV0xVBghWHwNQWlNLAwNQB0lTDwIMUQVTUQECUgcfAAoBAFpdBFQfDgEBXUtVAgYGSVoPBg0YVgEAUlUAUQUCBQJRHlQBV1dRAVoHS1IOBVJJVg5QVBhSVVRQSwdQUFULBAJaXFVVBw
http://kentroekpaideusis.hosted.phplist.com/lists/lt.php?tid=eBpdUwQBUgYHAExRAVFVHwMBAFRLAFUFBElSDwYAVggJXldeUlEfAAoBAFpdBFQfDgEBXUtVAgYGSVoPBg0YVgEAUlUAUQUCBQJRHlQBV1dRAVoHS1IOBVJJVg5QVBhSVVRQSwdQUFULBAJaXFVVBw

		2018-11-01T11:37:36+0200
	Apokentromeni Dioikisi Makedonias-Thrakis
	NIKOLAOS AMANATIDIS




