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ΘΕΜΑ:  Έγκριση συμμετοχής υπάλληλων του Δήμου Διονύσου σε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 § 1 περ. ζ του Ν. 3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ) 
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός αυτών για τα οποία η 
αρμοδιότητα εκ του νόμου ανήκει στο Δήμαρχο ή άλλο όργανο του Δήμου, ή το ίδιο 
το ΔΣ μεταβίβασε την αρμοδιότητά του. Ειδικότερα για την έγκριση διενέργειας 
ορισμένης προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο ΔΣ και μόνο κατ' εξαίρεση σε 
περίπτωση απ' ευθείας ανάθεσης λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο 
όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή (ΕΛ.ΣΥΝ. Τμ. 7 Πρ. 
33/2012).  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143) η υπηρεσιακή εκπαίδευση 
είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του 
υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, 
μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Τα 
προγράμματα εκτελούνται στην Ελλάδα, ιδίως στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ισχύουν. 
 
Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της 
σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον 
κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. Η επιμόρφωση μπορεί να είναι γενική ή 
να έχει τη μορφή εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Η 
συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και 
ως υποχρεωτική. 
 
Η μετεκπαίδευση έχει ως σκοπό την απόκτηση από τον υπάλληλο των ειδικών 
γνώσεων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Γίνεται σε 
φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ιδίως σε 
Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α..  
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Επίσης, η μετεκπαίδευση των υπαλλήλων για τη διεύρυνση των επιστημονικών ή 
τεχνικών τους γνώσεων, που είναι πρόσφορες για την καλύτερη αντιμετώπιση των 
αναγκών της υπηρεσίας ή την ειδίκευσή τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και 
τεχνολογίας, γίνεται σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στο Ε.Κ.Δ.Δ. ή σε 
άλλους κατάλληλους φορείς, ελληνικούς ή ξένους, δημόσιους ή ιδιωτικούς. (άρθρο 
37 Ν.1943/1991). 
 
Για τους ανωτέρω λόγους στον Προϋπολογισμό ΟΕ 2017 του Δήμου Διονύσου έχουν 
προβλεφθεί πιστώσεις για εκπαίδευση του προσωπικού στους κατωτέρω ΚΑ. 
 
ΚΑ 00.6071.0001 ‘’Δαπάνες Εισαγωγικής Εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρ. 13 
του ν. 2527/97)’’ 
 
ΚΑ 00.6073 ‘’ Δαπάνες Επιμόρφωσης Προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια 
και σεμινάρια’’ ποσού 5000,00€ 
 
ΚΑ 10.6072 ‘’ Δαπάνες Εκπαίδευσης Προσωπικού’’ ποσού 5000,00€ 
 
Παρακαλούμε κ. Πρόεδρε όπως τεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη 
απόφασης για την αναγκαιότητα συμμετοχής των υπαλλήλων του Δήμου μας σε 
εκπαιδευτικά σεμινάρια ή συνέδρια ή ημερίδες σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 
 
 
 
 
 

Η συντάξασα Η Προϊσταμένη 
Ανθρώπινου Δυναμικού & 
Διοικητικής Μέριμνας 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Δήμου Διονύσου  
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