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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 
Θέµα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 140€ για συµµετοχή υπαλλήλων 

του τµήµατος µισθοδοσίας του Δήµου σε Σεµινάριο που αφορά την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ 

ΕΦΚΑ (Ν. 4387/2016) ΑΠΟ 1.01.2017» 

 

 
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 20.03.2017 ηλεκτρονική ενηµέρωση της εταιρίας Κέντρο Εκπαίδευσης 

Κέντρο �ια Βίου Μάθησης. 

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

(αποδοχές, κρατήσεις, ασφάλιση) 

4. Το γεγονός ότι πραγµατοποιήθηκαν αλλαγές στις ασφαλιστικές κρατήσεις όλων των 

δηµοσίων υπαλλήλων & υπαλλήλων ΟΤΑ από 1-1-2017. 

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

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

 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι: 

 

Την �ευτέρα 10.04.2017 και ώρες 9.30-15.30 θα πραγµατοποιηθεί από την εταιρία 

Κέντρο Εκπαίδευσης Κέντρο �ια Βίου Μάθησης, σεµινάριο σχετικά µε τις αλλαγές που 



έχουν επέλθει από 1.1.2017 στις ασφαλιστικές κρατήσεις των υπαλλήλων ΟΤΑ λόγω 

της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. 

 

Στο σεµινάριο προτείνεται να συµµετάσχουν δύο (2) υπάλληλοι του Τµήµατος Ανθρώπινου 

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

(µισθοδοσία, κατατάξεις, ασφάλιση κλπ) 

 

Το κόστος συµµετοχής είναι €70/άτοµο 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 140€ 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 


