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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 
Θέµα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400€ για συµµετοχή του 

µοναδικού υπαλλήλου πλέον του γραφείου διπλογραφικού του τµήµατος Λογιστηρίου 

σε σεµινάριο µε θέµα “Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα”. 

 

 
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α’/2010) περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και την εγκύκλιο 

53/1985 ΥΠΕΣ 

2. Την ηλεκτρονική ενηµέρωση της εταιρίας EPSILON NET TRAINING 

3. Το γεγονός ότι το ΙΝ.ΕΠ. δεν διοργανώνει σεµινάρια σχετικά µε το συγκεκριµένο 

αντικείµενο. 

4. Το γεγονός ότι σε ένα µε δύο χρόνια οι ΟΤΑ θα υποχρεωθούν να τηρούν τις 

οικονοµικές τους καταστάσεις βάσει των νέων Ε.Λ.Π. 

5. Την υπ’ αριθµ. 25/2016 απόφαση του �.Σ. �ιονύσου που αφορά ‘’Έγκριση 

συµµετοχής υπαλλήλων του �ήµου �ιονύσου σε εκπαιδευτικά σεµινάρια’’ 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι: 

 

Την Τρίτη 27 Σεπτεµβρίου 2016 ξεκινάει σεµινάριο µε θέµα την εξειδίκευση  στα Ελληνικά  

Λογιστικά Πρότυπα τα οποία αλλάζουν εντελώς τον τρόπο κατάρτισης  των οικονοµικών 

καταστάσεων των οικονοµικών οντοτήτων στη χώρα µας αλλά και τον τρόπο µε τον 

οποίο εξάγονται τα αναλυτικά οικονοµικά συµπεράσµατα και παραδοχές για κάθε 

οικονοµική χρήση, θεωρείται απαραίτητη η παρακολούθηση ενός εκτενούς 



εκπαιδευτικού προγράµµατος όπως το παραπάνω από τον µοναδικό αυτή τη στιγµή ( 

µετά την συνταξιοδότηση της κας Δούρβαρη) υπάλληλο του γραφείου διπλογραφικού 

που ασχολείται µε το αντικείµενο (κατάρτιση και έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων, 

εξαγωγή και αποστολή οικονοµικών στοιχείων στον κόµβο διαλειτουργικότητας κ.ο.κ.).  

 

 

Το κόστος συµµετοχής είναι €400 και η πίστωση θα γίνει από τον Κ.Α. 10.6072 «�απάνες 

Εκπαίδευσης Προσωπικού» συνολικού προϋπολογισµού 8000€. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκριθεί δαπάνη και διατεθεί η σχετική 

πίστωση συνολικού ποσού 400€ στον Κ.Α. 10.6072 «�απάνες Εκπαίδευσης 

Προσωπικού» του προϋπολογισµού του �ήµου �ιονύσου έτους 2016. 
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Συνηµµένα: 

1. Αντίγραφο καθολικού εξόδων ΚΑ 10.6072 ‘’Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού’’ 
2. Αναλυτικό πρόγραµµα σεµιναρίου 
3. Πληροφορίες για το σεµινάριο 
4. Υπ’ αριθµ. 25/2016 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου Διονύσου 

 
 
Εσωτερική διανοµή: 

1. Γραφείο Δηµάρχου 
2. Λογιστήριο για δέσµευση ΠΑΥ 
3. Αντιδήµαρχο οικονοµικής διαχείρισης 
4. Διεύθυνση οικονοµικών υπηρεσιών 


