Έλεγχος Έργων- Μελετών - Σύνταξη
ερωτηματολογίων ελέγχου
Γκιουλετζή Κωνσταντία

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

9:00-16:00

CPE’s:

7

Στόχος σεμιναρίου
Να κατανοήσουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές και τα στελέχη υπηρεσιών ανάθεσης τη φιλοσοφία του ελέγχου και την επισήμανση των κινδύνων που εγκυμονούν τα έργα και οι μελέτες.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο – Εκπαίδευση απευθύνεται σε Εσωτερικούς Ελεγκτές και στελέχη υπηρεσιών ανάθεσης που ασχολούνται με τα Έργα και τις Μελέτες.

Περιγραφή Σεμιναρίου
Α. Έλεγχος ‘Εργων:
- Αναφορά στο Σύστημα Ανάθεσης Έργων – Διαδικασίες
- Ανάπτυξη Προγράμματος Ελέγχου Έργων
- Μεθοδολογία Ελέγχου
- Σύνταξη ερωτηματολογίων
- Σύντομη αναφορά στην παρουσίαση των ευρημάτων.
Β. Έλεγχος Μελετών:
- Αναφορά στο Σύστημα Ανάθεσης Μελετών – Διαδικασίες
- Ανάπτυξη Προγράμματος Ελέγχου Μελετών
- Μεθοδολογία Ελέγχου.
- Σύνταξη ερωτηματολογίων
- Σύντομη αναφορά στην παρουσίαση των ευρημάτων.

Έλεγχος Έργων- Μελετών - Σύνταξη ερωτηματολογίων ελέγχου

Βιογραφικό Εισηγητή

Κόστος

Η κ. Γκιουλετζή Κωνσταντία είναι Οικονομολόγος,
M.Sc. In Marketing and Communication, M.Sc. Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διοικητική Λογιστική. Κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών
σπουδών της ειδικεύθηκε και εκπόνησε την διπλωματική της εργασία στα θέματα του εσωτερικού ελέγχου

€ 200
€ 150 (Μέλη ΙΕΕΕ)

Είναι ελέγκτρια δημοσίων εσόδων και δαπανών στο
Ελεγκτικό Συνέδριο και έχει 20ετή εμπειρία στον Δημόσιο Τομέα με τις
ιδιότητες της πιστοποιημένης αξιολογήτριας ιδιωτικών επενδύσεων του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του ειδικευμένου στελέχους στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι πιστοποιημένη αξιολογήτρια επενδύσεων στα Εθνικά Μητρώα Αξιολογητών Επενδύσεων και Εκπαιδευτών Ενηλίκων και ενεργή εκπαιδεύτρια
στον τομέα του «Επιχειρείν».

Τόπος
διεξαγωγής
τηλε-συνδιάσκεψη

Είναι επίσης εκπαιδεύτρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης σε
θέματα δημοσιονομικού ελέγχου και διοίκησης ανθρώπινων πόρων και
συγγραφέας του βιβλίου “Μετρήστε την ανταγωνιστικότητά σας”, εκδόσεις
“ΖΗΤΗ”.
Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και ομιλήτρια
σε εκδηλώσεις του.
Ελληνικής Ιθαγένειας, παντρεμένη και μητέρα μίας κόρης, είναι εγκατεστημένη στην Θεσσαλονίκη.

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

