
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(ως προς τον ΕΦ/ΚΑΕ) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, την πρώτη (1) του µηνός Μαρτίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
18380/802/28-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση µετακίνησης των: Παρασκευής Τσέντζου και Βασιλείου Μπαλαµάτσια, 
υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή τους 
σε ειδικό σεµινάριο µε θέµα «Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθµολόγιο και Εργασιακή Εφεδρεία 
Νόµος 4024/27-10-2011 ΦΕΚ 226Α», που διοργανώνει η «Οικονοµοτεχνική SEMINARS 
Α.Ε.» στην Αθήνα, στις 5 & 6 Μαρτίου 2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού του τµήµατος Μισθοδοσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 18385/1344/28-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 18401/804/28-02-2012  στον φάκελο 3/2012 
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εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της Παρασκευής 
Τσέντζου και του Βασίλειου Μπαλαµάτσια, υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή τους σε ειδικό σεµινάριο µε θέµα «Ενιαίο Μισθολόγιο 
– Βαθµολόγιο και Εργασιακή Εφεδρεία Νόµος 4024/27-10-2011 ΦΕΚ 226Α», που 
διοργανώνει η «Οικονοµοτεχνική SEMINARS Α.Ε.» στην Αθήνα, στις 5 & 6 Μαρτίου 2012 και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. Επίσης στην εισήγηση αναφέρεται ότι η συµµετοχή τους 
κρίνεται αναγκαία δεδοµένου ότι το ΙΝ.ΕΠ. δεν έχει προγραµµατίσει σεµινάριο για το 
αντίστοιχο αντικείµενο και η ανάγκη για επιµόρφωση είναι άµεση. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 7/219/01-03-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Παρασκευής Τσέντζου και Βασίλειου Μπαλαµάτσια στην Αθήνα για τη συµµετοχή τους σε ειδικό 
σεµινάριο µε θέµα «Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθµολόγιο και Εργασιακή Εφεδρεία Νόµος 4024/27-
10-2011 ΦΕΚ 226Α», που διοργανώνει η «Οικονοµοτεχνική SEMINARS Α.Ε.», στις 5 και 6 
Μαρτίου 2012, (ηµ/νία αναχώρησης 04-03-2012 και ηµ/νία επιστροφής 07-03-2012), καθώς και 
τη συνολική δαπάνη ποσού € 580,00 για την κάλυψη του δικαιώµατος συµµετοχής στο 
σεµινάριο και τη συνολική δαπάνη ποσού € 760,00 για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων 
των ανωτέρω υπαλλήλων, οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871 για το δικαίωµα συµµετοχής ΕΦ 072, ΚΑΕ 
0711 για τα οδοιπορικά έξοδα). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας τη διαφωνία του στη 
συµµετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σε σεµινάρια που διοργανώνουν ιδιωτικές 
εταιρείες, συµµετοχή η οποία επιπλέον επιβαρύνεται και µε την καταβολή προς τη 
διοργανώτρια εταιρεία, ποσού συµµετοχής. 

....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. Πλιάκος Μιχαήλ,  

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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