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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 

Θέµα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων ποσού 7.460€ για συµµετοχή 

υπαλλήλων του Δήµου Διονύσου σε σεµινάρια και συνέδρια µε σκοπό την επιµόρφωσή 

τους.  

 
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 
3ηµόσιας 3ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.3.3.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.3.3.Α..  
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.3.3. ή σε 
άλλους κατάλληλους φορείς, ελληνικούς ή ξένους, δηµόσιους ή ιδιωτικούς. (άρθρο 
37 Ν.1943/1991). 



 
Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η έγκριση δαπάνης και διάθεση των 
πιστώσεων από τους κατωτέρω Κ.Α.: 
 

 

Κ.Α. Περιγραφή Ποσό 

00.6071.0001 ∆απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 
(αρ. 13 του ν. 2527/97)  

1.000,00€ 

00.6073 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχή σε 
συνέδρια και σεµινάρια 

5.000,00€ 

10.6072 ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού 1.460,00€ 
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Συνηµµένα: 

1. Υπ’ αριθµ. 39/2017 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου Διονύσου 
 
 
Εσωτερική διανοµή: 

1. Γραφείο Δηµάρχου 
2. Λογιστήριο για δέσµευση ΠΑΥ 
3. Τµ. Ανθρώπινου Δυναµικού 


