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Στόχος Σεμιναρίου

-	Να εξοικειώσουν τους συμμετέχοντες με την αναγνώριση, καταγραφή, αξιολόγηση και εκτίμηση κινδύνων που απορρέουν από την κρίση προσαρμοσμένους στο επιχειρησιακό περιβάλλον του κάθε φορέα
-	Nα αξιολογήσουν οι συμμετέχοντες τους κινδύνους που απορρέουν από την κρίση και να αναγνωρίζουν
αυτούς που σε πρώτη προτεραιότητα πρέπει μια μονάδα να διαχειριστεί για την υπέρβασή τους
- Να συμβάλλουν στην προώθηση προγραμμάτων βάσει κινδύνων
-	Να συστήσουν δυνητικούς μηχανισμούς και διαδικασίες ελέγχου καθώς και βήματα διαχείρισης της
κρίσης.

Σε ποιους απευθύνεται
-	Σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των κλάδων που επιθυμούν να κατανοήσουν τις γενεσιουργές αιτίες της
κρίσης και να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες ιδέες υπέρβασής τους στο επιχειρησιακό τους περιβάλλον
προκειμένου να μετατραπεί η αιτία της κρίσης σε ευκαιρία ανάπτυξης
- Σε Εσωτερικούς Ελεγκτές οι οποίοι θέλουν να αναβαθμίσουν το έργο τους
- Σε στελέχη επιχειρήσεων ή φορέων που ασχολούνται με τη διαχείριση των κρίσεων.
-	Σε συμβούλους επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέματα αναδιοργάνωσης και αποδοτικότητας υπηρεσιών
- Σε μέλη Διοικητικών συμβουλίων, Επιτροπών Ελέγχου, σε νομικούς συμβούλους

Περιγραφή Σεμιναρίου

Η παρουσίαση θα πλαισιωθεί με πρακτικά παραδείγματα ώστε να διασφαλίσει:
α) η ανάλυση των κινδύνων σε σχέση με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την οικονομική κρίση.
Επισκόπηση κινδύνων που έχουν σχέση με τη φήμη των φορέων, τη ρευστότητα, την ενδεχόμενη μείωση
προσωπικού, τους προμηθευτές, τις επενδύσεις κ.α.
β) με μεθοδολογικά εργαλεία εσωτερικού ελέγχου και βέλτιστες πρακτικές (συστήματα ελέγχου) θα μπορούν να τις χειρίζονται και είτε να μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις είτε να αξιοποιούν κάθε περίπτωση ανάδρασης
γ) τη συνεχή αναθεώρηση του χάρτη κινδύνων για την έγκαιρη ενημέρωση των νέων κινδύνων (Risk Based
Audit)
δ) την εντατικοποίηση των ελέγχων και τον εμπλουτισμό των συστημάτων ελέγχου για τον εντοπισμό και
πρόληψη της απάτης ιδιαίτερα εκείνων που έχουν σχέση με την οικονομική κρίση
ε) τον ανασχεδιασμό της ελεγκτικής δραστηριότητας προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους κατά
τον ίδιο τρόπο που ανασχεδιάζεται η δράση του Οργανισμού προκειμένου να ανταπεξέλθει σε περίοδο
οικονομικής κρίσης
Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύτερη γνώση του περιβάλλοντος
της κρίσης και θα μπορούν να συσχετίζουν με την αντίστοιχη μεθοδολογία που απαιτείται για τη διαχείριση
του φορέα ή μονάδας
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Βιογραφικό Εισηγητή
Ο Δρ. Γιώργος Γεωργίου είναι Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και Πρόεδρος της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ). Ανέλαβε πρόσφατα την Γενική
Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων ύστερα από επιλογή με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Είναι Διδάκτορας
του Strathclyde University σε θέματα οικονομικού προγραμματισμού και Διαπιστευμένος Ελεγκτής Θήτευσε
σε Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών αρμόδιες για τον προϋπολογισμό, τον έλεγχο και την εποπτεία των δαπανών. Για τις Υπηρεσίες του στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
έχει τιμηθεί με εύφημο μνεία από τον Υπουργό Οικονομικών.
Το 2003 ορίστηκε Πρόεδρος στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκπροσωπώντας
το Υπουργείο Οικονομικών. Έχει θητεύσει ως Εθνικός Εμπειρογνώμονας στην Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής επιτροπής σε θέματα Προϋπολογισμού και Ελέγχου ενώ από το 2011 μέχρι τον Ιούνιο
του 2018 διετέλεσε Εσωτερικός Ελεγκτής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στις Βρυξέλλες, αρμόδιoς
για όλες τις υποθέσεις ελέγχου, όπου και υπηρέτησε επί επτά συναπτά έτη. Για τις αποτελεσματικές του υπηρεσίες και συμβολή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας προήχθη κατά την διάρκεια της απασχόλησής του.
Το 2009-2011 συμμετείχε ως Μέλος στην Ανωτάτη Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, που είναι Ανεξάρτητο Όργανο Ελέγχου των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Νοέμβριο
του 2011 επιλέχτηκε ύστερα από προκήρυξη στη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Άμυνας στις Βρυξέλλες, αρμόδιος για τον έλεγχο και τη λειτουργία ολόκληρου του Οργανισμού. Για τις αποτελεσματικές του υπηρεσίες και συμβολή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας προήχθη κατά την διάρκεια
της απασχόλησής του. Toν Iούνιο 2018 επιλέχτηκε με την διαδικασία του ΑΣΕΠ Γενικός Διευθυντής Δημοσιονομικών Ελέγχων στο Υπουργείο Οικονομικών. Η νευραλγική Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(ΓΔΔΕ) αποτελείται από 24 Διευθύνσεις και 40 Αυτόνομα Τμήματα κατανεμημένες σε όλες τις έδρες των
Περιφερειών και Νομών της Χώρας. Οι έλεγχοι της ΓΔΔΕ αφορούν όλα τα Νομικά Πρόσωπα που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό. Το 2003 εκδόθηκε το βιβλίο για το «Δημοσιονομικό Σύστημα της Ε.Ε. και
τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό» από τις εκδόσεις Σάκκουλα. Έχει διδάξει στη Σχολή Ικάρων το μάθημα της
Δημόσιας Οικονομίας. Εισηγήσεις και παρουσιάσεις έγιναν σε Σχολές, Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούςκοινωνικούς φορείς. Είναι μέλος του Μητρώου Εισηγητών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έχει
γράψει άρθρα του σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, ενώ έχει παρουσιάσει εισηγήσεις και παρεμβάσεις του για
δημοσιονομικά θέματα σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι Διαπιστευμένος Ελεγκτής (CGAP,
CICA, Accredited on Quality Audit) και μέλος επιστημονικών φορέων και οργανώσεων.

Ο κος Γιώργος Γεωργίου, για το παραπάνω σεμινάριο προσφέρει τις υπηρεσίες τoυ αφιλοκερδώς

Κόστος
€ 180
€ 150 (Μέλη ΙΕΕΕ)

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί
από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ).

Τόπος διεξαγωγής
Γραφεία ΙΕΕΕ
3ης Σεπτεμβρίου 101,
Αθήνα 10434 (Σταθμός: Βικτώρια)

Εγγραφές – Πληροφορίες: τηλ. 210 8259504, fax: 210 8229405, e-mail: info@hiia.gr

