ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 91
ΠΡΟΣ

: - Περιφερειακούς Εφόρους
- Εφόρους Οικονομικών & Περιουσίας Περιφερειακών Εφορειών
- Ταμίες Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης Περιφερειακών Εφορειών

ΘΕΜΑ

: Σύστημα Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης Σ.Ε.Π. «e-finance”
Επιμορφωτικές Συναντήσεις Εφόρων Οικονομικών & Περιουσίας
Π.Ε. και Ταμιών Ε.Κ.Σ. των Περιφερειακών Εφορειών

Αγαπητοί μου.
Η Κεντρική Διοίκηση τα τελευταία χρόνια προκειμένου το Σ.Ε.Π. να ανταποκρίνεται στις
οικονομικές και φορολογικές επιταγές τις οποίες έχει θεσπίσει η πολιτεία υλοποιεί ένα ευρύ
πρόγραμμα ενεργειών και δράσεων για την ενίσχυση των υποδομών (διαδικασίες - πληροφορικά
συστήματα), την αναδιάρθρωση του τρόπου τήρησης και παρακολούθησης των οικονομικών,
καθώς και τα καθήκοντα και την εκπαίδευση των Ενηλίκων Στελεχών & Μελών στο πλαίσιο του
Συστήματος Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης Σ.Ε.Π. «e-finance».
Ειδικότερα για την επίτευξη των ως άνω και του συντονισμού των ενεργειών για τη μετάβαση στο
«e-finance», θα πραγματοποιηθούν δύο ενημερωτικές εκπαιδευτικές συναντήσεις των Εφόρων
Οικονομικών & Περιουσίας και των Ταμιών των Ε.Κ.Σ. των Περιφερειακών Εφορειών, ως
ακολούθως:
1. Κυριακή 16 Οκτωβρίου, από τις 11:00 μέχρι τις 15:00, στην Αθήνα, στην έδρα της
Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1, Παγκράτι) και
2. Κυριακή 23 Οκτωβρίου, από τις 11:00 μέχρι τις 15:00, στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα της
Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Θεσσαλονίκη).
Το θεματολόγιο των συναντήσεων είναι:
1. Ολοκλήρωση διαδικασίας εισαγωγής του συνόλου των Κλιμακίων του Σ.Ε.Π. στο Σύστημα
Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης e-finance.
2. Ενημέρωση για αλλαγές στον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου του Σ.Ε.Π.
3. Διοργάνωση ετήσιων τακτικών εκπαιδεύσεων από τις Περιφερειακές Εφορείες, για τους
νέους Προέδρους και Ταμίες Ε.Κ.Σ. και Υπαρχηγούς Ε.Π.Π. της Περιφερειακής Εφορείας
4. Υποστήριξη του Εφόρου Οικονομικών & Περιουσίας Π.Ε. προς τους Χρήστες της
Περιφερειακής Εφορείας
5. Παρακολούθηση από τον Έφορο Οικονομικών & Περιουσίας Π.Ε. της ορθής χρήσης του efinance από τους Χρήστες της Περιφερειακής Εφορείας
6. Αξιολόγηση της διαδικασίας μετάβασης από το χειρογραφικό σύστημα στο e-finance,
επίλυση αποριών και εξεύρεση λύσεων για προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί.
Στις παραπάνω συναντήσεις, συνιστάται να παρευρεθούν οι Περιφερειακοί Έφοροι.
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2107290046, FAX 2107236561
Το ΣΕΠ έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008
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Η Κεντρική Διοίκησης θα καλύψει το 50% του κόστους μετακίνησης των Εφόρων Οικονομικών &
Περιουσίας Π.Ε. και των Ταμιών των Ε.Κ.Σ., βάσει παραστατικών (βενζίνης ή εισιτήριο
μετάβασης). Καλόν είναι, οι Ε.Κ.Σ. των Περιφερειακών Εφορειών να συμβάλλουν κατά το δυνατόν
και από πλευράς τους στο υπόλοιπο της δαπάνης, διευκολύνοντας τη συμμετοχή όλων στις
σημαντικές αυτές συναντήσεις.
Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Έφοροι, μέχρι την Τετάρτη 05.10.2016, να ενημερώσουν την
Έφορο Οικονομικών και Περιουσίας Γ.Ε. κ. Σπυριδούλα Σκούρα (efoikge@sep.org.gr), για τους
συμμετέχοντες εκ μέρους της Περιφερειακής Εφορείας στις δύο συναντήσεις.
Προσδοκούμε στη έμπρακτη συνεργασία όλων των υπευθύνων Στελεχών του Σ.Ε.Π., ώστε με την
κοινή προσπάθεια και τον συντονισμό των ενεργειών μας να συμβάλλουμε στην καλύτερη
οργάνωση και παρακολούθηση του συνόλου των οικονομικών διαδικασιών των Κλιμακίων μας.
Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς
Γενικός Έφορος

