
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
�ΗΜΟΣ �ΙΟΝΥΣΟΥ 
�/ΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ �ΥΝΑΜΙΚΟΥ  
& �ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ    Άγ. Στέφανος, 30/3/17 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ �ΥΝΑΜΙΚΟΥ   Αριθµ. Πρωτ: 8868 
 
Πληροφορίες : ΜΑΚΑΡΙΑ�Η Ε. 
Τηλέφωνο : 213 2030647 
FAX  : 213 2030630 
 
 
 
      ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
       �ΗΜΟΥ �ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 
Θέµα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500€ για συµµετοχή υπαλλήλων 

του τµήµατος Ανθρώπινου Δυναµικού του Δήµου σε Σεµινάριο που αφορά το «ΕΝΙΑΙΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ν. 4440/2016» 

 

 
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 από 22.03.2017 ηλεκτρονική ενηµέρωση της εταιρίας Training Net EE 

3. Το γεγονός ότι το έτος 2017 τίθεται σε εφαρµογή νέο πλαίσιο µετατάξεων στο 

�ηµόσιο και αλλάζουν όλες οι µέχρι τώρα διαδικασίες 

4. Την υπ’ αριθµ. 39/2017 απόφαση του �.Σ. �ιονύσου που αφορά ‘’Έγκριση 

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

 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι: 

 

Την Παρασκευή 7.04.2017 και ώρες 9.00-15.00 θα πραγµατοποιηθεί από την εταιρία 

Training Net EE, εξειδικευµένη επιµορφωτική ηµερίδα σχετικά µε την διεξοδική ανάλυση 

των διατάξεων του Ν. 4440/2016 ‘’Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας’’ 

 



Στο σεµινάριο προτείνεται να συµµετάσχουν τρεις (3) υπάλληλοι του Τµήµατος Ανθρώπινου 

�υναµικού του �ήµου µας, οι οποίοι εξ’ αντικειµένου ασχολούνται µε σχετικά θέµατα. 

 

Το κόστος συµµετοχής είναι €250/άτοµο µε δωρεάν την Τρίτη συµµετοχή και η πίστωση θα 

γίνει από τον Κ.Α. 10.6072 «�απάνες Εκπαίδευσης Προσωπικού» συνολικού 

προϋπολογισµού 5000€ και µε υπόλοιπο την 28.03.2017 2.500,00€. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκριθεί δαπάνη και διατεθεί η σχετική 

πίστωση συνολικού ποσού 500€ στον Κ.Α. 10.6072 «�απάνες Εκπαίδευσης 

Προσωπικού» του προϋπολογισµού του �ήµου �ιονύσου έτους 2017. 
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Συνηµµένα: 

1. Πρόσκληση και αίτηση συµµετοχής ηµερίδας της εταιρίας Project T&C Ltd 
2. Υπ’ αριθµ. 39/2017 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου Διονύσου 

 
 
Εσωτερική διανοµή: 

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


