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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Αποφ.36/2012   
Θέρμη 30-1-2012

Θέμα:«Συμμετοχή  υπαλλήλων  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  σε  επιμορφωτικό 
σεμινάριο»

                                                                                                                            
   Ο Πρόεδρος

                                                της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θέρμης
    Έχοντας υπόψη:

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
9. Τις  διατάξεις  του  ν.  3852/2011  σύμφωνα  με  τις  οποίες  οι  δαπάνες  των  Δημοτικών 

Επιχειρήσεων  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  υπόκεινται  πλέον στον  έλεγχο  του  Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 

10. Την εισήγηση του Διοικητικού Τμήματος αναφορικά με την διενέργεια επιμορφωτικού 
σεμιναρίου  στη  Θεσσαλονίκη  με  θέμα Εργατικά-  Νέο  Μισθολόγιο  από  1/11/2011, 
Οικονομικά  –Θεσμικά  Θέματα  που  αφορούν  τις  Δ.Ε.Υ.Α.  και  την  αναγκαιότητα 
παρακολούθησης του από υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης των οποίων οι αρμοδιότητες 
σχετίζονται με την ανωτέρω θεματολογία.  

11. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η επιμόρφωση υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α  σχετικά με τα 
Εργατικά, το Νέο Μισθολόγιο, Οικονομικά –Θεσμικά Θέματα που αφορούν τις Δ.Ε.Υ.Α..

12. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Τη συμμετοχή των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης, σε επιμορφωτικό σεμινάριο  που θα 
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη και στο Ξενοδοχείο Μακεδονία  Palace, στις 16 & 17-02-2012 
με θέμα «Εργατικά- Νέο Μισθολόγιο από 1/11/2011, Οικονομικά –Θεσμικά Θέματα που αφορούν 
τις  Δ.Ε.Υ.Α.»  από  την  εταιρεία  “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΓΝΩΣΗ”   Γεωργία  Ορδουλίδου  που  εδρεύει 
Μιχαλακοπούλου  29   Αθήνα,   Α.Φ.Μ  033635937  αξίας  600,00€  για  τη  συμμετοχή  των  δύο 
ατόμων.

2. Ορίζονται  οι  υπάλληλοι  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  κ.  Καραμβαλλάση  Γεωργία  και 
Μανουσαρίδου  Ελένη  οι  οποίοι  θα  μετέχουν  στην  παρακολούθηση  του  σεμιναρίου,  οι  οποίες 
απασχολούνται  στο  Οικονομικό  τμήμα  και  των  οποίων  οι  αρμοδιότητες  σχετίζονται  με  την 
θεματολογία του σεμιναρίου

3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 και στον  Κ.Α. 60-02-04-0000 υπάρχει 
εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία  δεσμεύεται  να  διατεθεί  για  την  κάλυψη  της 
σχετικής δαπάνης ποσού 600,00€.

4. Βεβαίωση των εργασιών θεωρείται η βεβαίωση που θα χορηγηθεί από τη διοργανώτρια 
εταιρεία για την παρακολούθηση του σεμιναρίου  

                                                                                                 
                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΟΖΔΟΛΖΛ-ΖΣ8


