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                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27/2015 
ΘΕΜΑ: Συµµετοχή υπαλλήλων του Γραφείου Προσωπικού του ∆ήµου µας σε 
ηµερίδα της εταιρείας FORUM στις 11-3-2015 και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 8ης/2015 τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της 10ης  του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα  9.30 π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  
συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα , ύστερα από την 
µε  αριθµό πρωτ. 2604/6-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε  και δηµοσιεύθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 
4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του Προέδρου - 
∆ηµάρχου παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   
1.Πολυχρονάκης Συµεών  
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
3.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
6.Βούρλος ∆ηµήτριος 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. 
Χουδετσανάκη. 
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος  ο οποίος  εισηγείται το 4ο  θέµα  της ηµερήσιας διάταξης,  
θέτει υπ’ όψη  των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση του  
Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  Γ. Ματζιούρη  η οποία έχει ως  
εξής:  
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ΘΕΜΑ : Συµµετοχή υπαλλήλων του Γραφείου Προσωπικού του ∆ήµου µας σε 
ηµερίδα της εταιρείας FORUM στις 11-3-2015 και έγκριση της σχετικής 
πίστωσης. 
 
Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και οι Ο.Τ.Α έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στο  Σ.Ε.Π.Ε του Υπουργείου Εργασίας και στον Ο.Α.Ε.∆ µια σειρά 
εντύπων που αφορούν το προσωπικό τους. Από τον Οκτώβριο του 2014  το ισχύον 
σύστηµα έχει µεταβληθεί και πρέπει οι καταχωρήσεις να γίνονται µε διαφορετικό 
τρόπο. Αν η  υποβολή  δεν γίνεται εγκαίρως επιβάλλονται βαριά χρηµατικά 
πρόστιµα.  
Επειδή αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει η απαραίτητη τεχνογνωσία για τον τρόπο 
λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήµατος και της εισαγωγής των στοιχείων 
είναι απαραίτητη η επιµόρφωση δύο (2) υπαλλήλων του Γραφείου Προσωπικού 
του ∆ήµου µας. 
Για το σκοπό αυτό στις 11 Μαρτίου 2015 πρόκειται να πραγµατοποιηθεί επίκαιρη 
ηµερίδα από την εταιρεία FORUM µε θέµα : «Ορθή Χρήση του Πληροφοριακού 
Συστήµατος ΕΡΓΆΝΗ σύµφωνα µε την Υ.Α 29502/85/2014 για φορείς ∆ηµοσίου 
Τοµέα» . 
Προτείνεται να παρακολουθήσουν το σεµινάριο αυτό δύο (2) υπάλληλοι του 
Γραφείου Προσωπικού του ∆ήµου µας. 
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα 225,00 € και θα επιβαρύνει τον τον Κ.Α 
00.6073.0099 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2015. 
  
Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης και την έγκριση της πίστωσης 
 

                                                Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης  
                                                   ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 
                           

                                                                                                   Ματζιούρης Γεώργιος 
 
 
Ο Πρόεδρος -∆ήµαρχος πρότεινε  να ληφθεί σχετική  απόφαση, επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η 
Οικονοµική Επιτροπή. 
 



                                          Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
  Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση που υποβλήθηκε από 
την ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  
 
                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
   Εγκρίνει την πίστωση συνολικού ποσού 225,00 σε βάρος του ΚΑ00.6073.0099 για  
την συµµετοχή  την 11 Μαρτίου 2015, δύο  υπαλλήλων  του Γραφείου Προσωπικού  
του ∆ήµου µας, στην  επίκαιρη ηµερίδα από την εταιρεία FORUM µε θέµα : «Ορθή 
Χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος ΕΡΓΆΝΗ σύµφωνα µε την Υ.Α 
29502/85/2014 για φορείς ∆ηµοσίου Τοµέα» . 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο  αφού αναγνώστηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                        6.Βούρλος ∆ηµήτριος 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 
 
                                                                                  Καισαριανή   10/3/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                          Της υπηρεσίας 

 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                                  
 
 
 


