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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ 

 

Τίτλος 
Οργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών για την βεβαίωση 

και είσπραξη εσόδων 

Τι είναι? 

Η Blue Value ΑΕ, πιστή στο σύγχρονο, πρωτοποριακό της 

προφίλ και αξιοποιώντας την εμπειρία της σε ζητήματα 

εκπαίδευσης και τη βαθιά γνώση του θεσμικού πλαισίου, 

σχεδίασε ένα νέο σεμινάριο για τις διαδικασίες βεβαίωσης και 

είσπραξης εσόδων των ΟΤΑ.  

Η οργάνωση και η τυποποίηση των συγκεκριμένων 

διαδικασιών, μπορεί να συμβάλλει στη διασφάλιση 

πολύτιμων, για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 

οικονομικών πόρων και την αύξηση της εισπραξιμότητα τους, 

η οποία σε συνδυασμό με τη σωστή διαχείριση τους  καθιστά  

δυνατή την επίτευξη των στόχων τους και δημιουργεί ένα 

σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

Που απευθύνεται? 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη φορέων τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

 Ιδιαίτερα χρήσιμο μπορεί να φανεί σε όσους προέρχονται από 

τα τμήματα προσόδων, δημοτικής περιουσίας και ταμείου. 
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Επίσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους αιρετούς της 

αυτοδιοίκησης και κυρίως των Αντιδημάρχων Οικονομικών 

Υπηρεσιών των Δήμων. 

Εισηγητές: 

• Αικατερίνη Παρίσση 

Προϊσταμένη Τμήματος Ειδικής Ταμιακής Περιουσίας, 
Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας 

Δήμου Ρεθύμνης 

• Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός 

Σύμβουλος Οργάνωσης & Τυποποίησης 
Διαδικασιών Δημόσιων Οργανισμών 

Blue Value Α.Ε. 
 

Πρόγραμμα  

Σεμιναρίου 

Στο σεμινάριο, θα  παρουσιαστούν οι βασικές πηγές 

εσόδων, οι δυνατότητες που παρέχονται από το 

υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την 

αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους με την 

εφαρμογή διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης, τα 

οφέλη από τις προτεινόμενες δράσεις, αλλά και οι 

υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τις 

αρμοδιότητες των οργάνων των φορέων.  

Οι βασικές ενότητες που θα καλυφθούν είναι οι εξής: 

• Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

• Διαχείριση κοιμητηρίων 

• Τέλη παρεπιδημούντων 

• Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 

• Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 

• Τέλος ακίνητης περιουσίας 

• Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης - κατασχέσεις 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα θα βγει πριν τη διεξαγωγή του 

σεμιναρίου και θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες.  

Ημερομηνίες 
Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου: 

Λάρισα -  Τρίτη, 19/06/2018- Ώρες: 09.00 – 15.00 

Ιωάννινα – Τετάρτη, 04/07/2018 – Ώρες: 09.00 – 15.00 
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Ο χώρος όπου θα διεξαχθούν τα σεμινάρια θα ανακοινωθεί σε 

δεύτερο χρόνο, προκειμένου να καλύψει τη συμμετοχή. 

 

 

Κόστος - Κρατήσεις 

Κόστος Συμμετοχής: 250€ / συμμετέχοντα  

Για πελάτες της Blue Value παρέχονται ειδικές τιμές και 

εκπτώσεις για παραπάνω από έναν συμμετέχοντα. 

Για δήλωση συμμετοχής αποστείλετε την φόρμα συμμετοχής, 

μαζί με την δήλωση συγκατάθεσής σας, που επισυνάπτεται, 

σφραγισμένη και υπογεγραμμένη, είτε με φαξ στο 

2315515262, είτε με e mail στο msidiropoulou@bluevalue.gr 

Υπεύθυνη πληροφοριών: Μαριλένα Σιδηροπούλου – 

2310590178 – 2310590196 –  6937208486 

msidiropoulou@bluevalue.gr 

Στην τιμή παρακολούθησης περιλαμβάνεται βεβαίωση 

παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό 
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