
 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ  9o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 61 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. : 5ο 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  19/06/2015 

«ΣΥΝ-ΠΑ»  ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 614/16-06-2015 

 Δ/νση : Αχ. Ιππέων &  Μ. Βασιλείου 

Εργ. Κατοικίες – Πρ. Ηλίας 

  

136 73 Αχαρνές   

Τηλ. 210 2400825   

 
 
 

                                               

  Στις Αχαρνές σήµερα στις 19/06/2015 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00μ.μ., στο γραφείο 

του Συνδέσμου  (Αχαρνέων Ιππέων & Μ. Βασιλείου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική 
Επιτροπή  κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 614/16-06-2015  εγγράφου προσκλήσεως του 
Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 247 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

ισχύουν.  
               ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

         ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Παρών 

ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Παρών 

ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παρών 

 

       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία εφόσον από τα τρία (3) μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής ήταν παρόντα τρία (3) μέλη.  
Τα πρακτικά τήρησε η γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου κα. Τετράδη 
Επιστήμη. 
 

ΘΕΜΑ : 5o   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.000€ σε βάρος του Κ.Α 
00.6117 του προϋπολογισμού του ΣΥΝ-ΠΑ, οικονομικού έτους 2015 για την επιμόρφωση του 
προσωπικού του ΣΥΝ-ΠΑ αναφορικά με την ψυχική τους υγεία και τις συνέπειες της στην 
επαγγελματική τους απόδοση. 

 

 
 
O Πρόεδρος  κ. Καμπόλης Δημήτριος   φέρνει για συζήτηση το  5ο   θέμα  της ημερήσιας 

διάταξης και αναφέρει :  
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Ο Σύνδεσμος στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης και της προσφοράς προς στους 
εργαζόμενους στον Φορέα , προτίθεται να οργανώσει ημερίδες και σεμινάρια σχετικά με τη 
ψυχική τους υγεία που σχετίζεται με το άγχος και τις συνέπειές του , θέλοντας να συμβάλει 
στην κοινωνική υποστήριξη , αφού έρευνες έχουν καταδείξει ότι η υποστήριξη που δέχονται 
οι εργαζόμενοι από το εργασιακό τους περιβάλλον και το θετικό εργασιακό κλίμα μειώνουν 
τα συμπτώματα του στρες.  

Κατά συνέπεια στο πλαίσιο αυτό η σύσταση οργανωμένης από εξειδικευμένο 
προσωπικό συμβουλευτικής υπηρεσίας με στόχο την ανάπτυξη των προσωπικών σχέσεων , 
την παροχή στήριξης στο προσωπικό , θα συνέβαλε σημαντικά στην ανακούφιση των 
οποιοδήποτε συμπτωμάτων που δημιουργούνται εξαιτίας του εργασιακού άγχους .  

 
 
 
 
 
 
 
Με την από 16/06/2015  πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 69, προτείνεται η 

δέσμευση πίστωσης του ποσού  σε βάρος του Κ.Α 00.6117 Προϋπολογισμού του ΣΥΝ-ΠΑ, 

οικονομικού έτους 2015. 

 

Τέλος καλεί τα μέλη της Ε.Ε. να αποφασίσουν για την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης καθώς 
και την διάθεση πίστωσης.  
 
 
                                            Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και αφού έλαβε υπόψη της : 
              1)Τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006 
              2)Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
              3)Τις διατάξεις: 

α) Των άρθρων 21 του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του κράτους και άλλες διατάξεις» , όπως ισχύει. 

              β) Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) 
              όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-16/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και  
             λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»  (ΦΕΚ 114/Α). 

4) Το με αρ. πρωτ.589/12-06-2015  έγγραφο του «ΣΥΝ-ΠΑ» περί  αναγκαιότητας 
παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας   

5) Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη προϋπολογισθείσα δαπάνη στον Κ.Α.00.6117 
προϋπολογισμού εξόδων του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ , οικονομικού έτους 2015. 

6) Το γεγονός ότι για την αντιµετώπιση της δαπάνης, έχει  συνταχθεί η προβλεπόμενη 
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 και 
την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.∆. 113/10 
στους ∆ήµους και τα δηµοτικά ΝΠ∆∆, που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. 
& το Υπ. Οικονοµικών. 

 
 
 μετά από διαλογική συζήτηση  :  
 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
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                                                      Ομόφωνα 
 
 

Α. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 24.000€ σε βάρος του Κ.Α 00.6117 του 

προϋπολογισμού του ΣΥΝ-ΠΑ, οικονομικού έτους 2015 για την επιμόρφωση του 

προσωπικού του ΣΥΝ-ΠΑ αναφορικά με την ψυχική τους υγεία και τις συνέπειες της στην 

επαγγελματική τους απόδοση. 

 
 
 
Β. Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. Πρόεδρο  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό :   61/2015. 
 
 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
     

                                                                              ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
                                                                                     
 
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
                                                                                            ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     
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