
 

 

 

 

 

 

                                Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 
        Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ. 11/07-06-2011  ζπλεδξίαζεο ηνπ Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
        ηηο Μνίξεο ζήκεξα ηελ 07-06-2011 εκέξα Σξίηε  έηνπο 2011 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ 
ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ, 
χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 15812/03-06-2011 Πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ 
εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ, θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο 
απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα 
παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  
        Πξηλ απφ ηε έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν είθνζη 
επηά (27) Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ήηαλ: 
 
                        ΠΑΡΟΝΣΔ                                                                             ΑΠΟΝΣΔ 
 

1. Κακπνπξάθεο άββαο                                                            1. Αλσγεηαλλάθεο Δκκαλνπήι  
2. Κνπιεληάθεο Ησάλλεο                                                               
3. Φαζνκπηάθεο Ησάλλεο 
4. Σηηάθε – Λενληαξάθε Διέλε 
5. Μαληαδάθεο Ησάλλεο 
6. Πξσηνγεξάθεο Δπάγγεινο 
7. Ρνκπνγηαλλάθεο Φξαγθίζθνο 
8. Σζηθξηηζάθεο Γεψξγηνο 
9. Υνπζηνπιάθεο Δκκαλνπήι  
10. Ρνκπνγηαλλάθεο ηαχξνο 
11. Μεξσληαλάθεο Γεψξγηνο 
12. Γνπιγεξάθεο Γεψξγηνο 
13. Νηθνιηδάθεο Γξεγφξηνο 
14. Καλαβάθεο Αληψληνο 
15. Μαζηνπδάθεο Αλδξέαο 
16. Φηηζνδαζθαιάθεο Γεψξγηνο 
17. Αξκνπηάθεο Γεψξγηνο 
18. Μαληνπδάθεο Κσλζηαληίλνο 
19. Σαγαξάθεο Σίηνο 
20. Μαπξάθεο Γεψξγηνο 
21. Καξγάθεο Νηθφιανο  
22. Νηθνιαθάθεο Ησάλλεο 
23. Βνγηαηδάθεο Γεψξγηνο 
24. Μαξαθνκηρειάθεο Μηραήι 
25. Κνθαξάθεο Υαξίιανο 
26. Κπξηαθάθεο Αληψληνο 

               ηε ζπλεδξίαζε παξψλ ήηαλ ε Γήκαξρνο, νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ε 
γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ Γξνπγθάθε Δπγελία γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
        Ο Πξφεδξνο χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη είπε φηη 
έρνπλ πξνθχςεη ηέζζεξα ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ΟΜΟΦΩΝΑ απνθαζίζηεθε λα 
ζπδεηεζνχλ.             
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΑΙΣΟΤ 
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Θέμα: 4
ον

  ΕΚΣΟ  «  Σξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Ε Τ Δήκνπ Φαηζηνύ »    

 

 

Αριθμ. Απόφασης: 170/2011 

 

Ζ Γήκαξρνο εηζεγήζεθε ην  ζέκα θαη είπε :  
Με ηελ 154/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία ν 
Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ ,ε νπνία απφθαζε ζηάιζεθε ζην 
Τπεξεζηαθφ πκβνχιην θαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε  πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί . 
ήκεξα ζηηο 7-6-2011 καο έζηεηιαλ κε ΦΑΥ  απφ ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ηε  γλσκνδφηεζε 
ηνπ ΟΔΤ  ε νπνία γλσκνδνηεί αξλεηηθά γηαηί δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 1 
ηνπ Ν.3584/2007 ,ηνπ Ν.3852/2010 ,ηνπ Ν.3463/06 θαη ζπγθεθξηκέλα : 
 1] Ζ πξφβιεςε ζχζηαζεο λέσλ ζέζεσλ ζηνλ ΟΔΤ δελ αληαπνθξίλνληαη κε ην κέζν φξν ησλ 
εζφδσλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ 2009,θαη 2010 θαη πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 10 ηνπ λ. 3854/2007. 
2] Οη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ άξζξν 6 παξ 3 ηνπ Ν.3463/06 
Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 
3] Απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ [Μνίξεο]  
4] Να αθαηξεζεί απφ ην άξζξν 28 ηνπ ΟΔΤ ε πξφβιεςε θιάδσλ γηα θξίζε πξντζηακέλσλ 
Γ/λζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ,Σκήκαηνο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηκήκαηνο 
Αζηπλφκεπζεο θαζψο αλαθέξεηαη ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ ε ηεξαξρία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3781/2008.  
        Πξφηαζε    καο   είλαη  φηη   βάζεη ηεο γλσκνδφηεζεο  ηνπ  Τπεξεζηαθνχ  πκβνπιίνπ,  λα  
δηνξζψζνπκε  ηελ  πξφβιεςε ζχζηαζεο   λέσλ  ζέζεσλ   ψζηε  λα   αληαπνθξίλεηαη  ζηα   
νηθνλνκηθά  δεδνκέλα   ησλ  δχν ηειεπηαίσλ  εηψλ,  ησλ  ζπλλελνχκελσλ  Γήκσλ θαη  λα  
αθαηξέζνπκε  απφ  ην αξζξν  28  ηνπ  ΟΔΤ  πνπ  έρεη  ππνβιεζεί κε  ηελ πξνεγνχκελε  
απφθαζε καο, ηε πξφβιεςε θιάδσλ γηα θξίζε πξντζηακέλσλ Γ/λζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 
,Σκήκαηνο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηκήκαηνο Αζηπλφκεπζεο θαζψο αλαθέξεηαη ζην 
ηέινο ηνπ άξζξνπ ε ηεξαξρία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3781/2008.  Όκσο    βάζεη  ηεο  θηινζνθίαο   ηνπ   θαιιηθξάηε,    κε  δεδνκέλν  φηη  σο   
Σνπηθή  Απηνδηνίθεζε    γλσξίδνπκε   θαιχηεξα   ηα  δηνηθεηηθά,   αλαπηπμηαθά  θαη θνηλσληθά   
δεηνχκελα , θαζψο  θαη ηελ  νξζνινγηθή  αμηνπνίεζε   ησλ   πφξσλ  θαη ησλ  ππνδνκψλ ηνπ  
Γήκνπ καο , ΕΖΣΟΤΜΔ  λα  παξακέηλεη   ε  δηάξζξσζε   ηνπ  Οξγαληζκνχ   Δζσηεξηθήο  
Τπεξεζίαο,  φπσο  απηή   έρεη   παξνπζηαζηεί ζηνλ  ΟΔΤ πνπ  ςεθίζηεθε κε ηελ 154/2011 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ,  θαζψο   ζπληειεί κε  ηνλ  θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν   ζηε  
νξγάλσζε  θαη ιεηηνπξγία   ηνπ    Γήκνπ  κε  γλψκνλα  φπσο  πάληα  ηελ  εμππεξέηεζε  ηνπ 
πνιίηε.   
    ην Γ. αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Γεκάξρνπ θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ην έγγξαθν ηνπ 
Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, ηηο  δηαηάμεηο ηνπ΄Ν.3852/2010,   
 

                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία  

 

    Μεηνςεθνύληνο ηνπ Δ. Μαπξάθε Γεώξγηνπ κε ηελ αηηηνινγία λα θύγεη από ηελ θξίζε ησλ 

Πξντζηακέλσλ ην δηαδεπθηηθό ε θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ην έιιείςεη θαη ηνπ Δ. Μαληνπδάθε Κσλζηαληίλνπ 

κε ηελ αηηηνινγία όηη ζηηο Τπεξεζίεο έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ Δεκνηηθή Ελόηεηα ε Δεκνηηθή Αζηπλνκία ε 

νπνία δελ πθίζηαηαη,  σο έμεο:  

 

 

 
 

ΚΔΟΝΠ 1 

ΓΗΑΟΘΟΩΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ 
 

Άπθπο 1 
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ΓΗΑΟΘΟΩΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ  
 

Νη Θεληξηθέο πεξεζίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, εθηφο απφ ηε 

Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ Γηεχζπλζε ΘΔΞ πνπ ζα έρνπλ έδξα ηελ 
ηζηνξηθή έδξα ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ θαη ηελ Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πνπ ζα έρεη 

έδξα ην Εαξφ θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ νξγαληθέο κνλάδεο νκαδνπνηεκέλεο ζε 
ελφηεηεο ζπλαθνχο ζθνπνχ θαη αληηθεηκέλνπ : 

 
 

ΔΛΝΡΖΡΑ Α: ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΑΓΝΚΔΛΔΠ ΑΞ’ ΔΘΔΗΑΠ ΠΡΝ ΓΖΚΑΟΣΝ 
 

1. Γεληθφο Γξακκαηέαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ. 
3. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ 

4. Λνκηθή πεξεζία 
5. Απηνηειέο Γξαθείν Γηαθάλεηαο 

6. Απηνηειέο Γξαθείν δηνηθεηηθήο Βνήζεηαο 
7. Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο 
ελφηεηεο: 

       Α) Ρκήκα επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 
       Β) Ρκήκα αζηπλφκεπζεο 

 
 
ΔΛΝΡΖΡΑ Β: ΔΞΗΡΔΙΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

 
 

Απηνηειέο ηκήκα πξνγξακκαηηζκνχ, αλάπηπμεο, νξγάλσζεο θαη πιεξνθνξηθήο πνπ 

πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ γξαθεία: 
 

1. Γξαθείν πξνγξακκαηηζκνχ, αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο 
2. Γξαθείν ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ         (ΡΞΔ) θαη 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

 

          
 
ΔΛΝΡΖΡΑ Γ: ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ 

 

 

 

Γηεχζπλζε πεξηβάιινληνο, πξαζίλνπ, αλαθχθισζεο, θαζαξηφηεηαο  θαη πνπ πεξηιακβάλεη 
εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο: 
 

1. Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, θαζαξηφηεηαο, αλαθχθισζεο θαη 
ζπληήξεζεο πξαζίλνπ  

2. Ρκήκα αγξνηηθήο παξάγσγεο, θηελνηξνθίαο θαη αιηείαο 

 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ Γ: ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ, ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ, 
ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ  ΘΑΗ ΛΔΑΠ ΓΔΛΗΑΠ 

 
Απηνηειέο ηκήκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, παηδείαο, πνιηηηζκνχ, Απαζρφιεζεο θαη 

Ρνπξηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ γξαθεία: 
 

1. Γξαθείν θνηλσληθήο πνιίηηθεο θαη ηζφηεηαο δπν θχισλ  
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2. Γξαθείν πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ηεο δεκνζίαο πγείαο  
3. Γξαθείν παηδείαο, δηα βίνπ κάζεζεο, πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ, θαη λέαο γεληάο  
4. Γξαθείν απαζρφιεζεο  

5. Γξαθείν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο  
6. Γξαθείν Θέληξνπ Αλνηθηήο Ξξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΘΑΞΖ) 

 
 
 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ Δ: ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ  
 

 
1) Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ 
δηνηθεηηθέο ελφηεηεο: 

 
α. Ρκήκα ππνζηήξημεο πνιηηηθψλ νξγάλσλ Γήκνπ, αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ 

θαη δηνηθεηηθήο κεξηκλάο  
β. Ρκήκα δεκνηηθήο θαηάζηαζεο, ιεμηαξρείνπ, αιινδαπψλ θαη 
κεηαλάζηεπζεο 

 
 

2) Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ 
δηνηθεηηθέο ελφηεηεο:  
 

α. Ρκήκα πξνυπνινγηζκνχ, ινγηζηεξίνπ, κηζζνδνζίαο θαη πξνκεζεηψλ 
β.  Ρκήκα εζφδσλ, ηακείνπ θαη πεξηνπζίαο  

 
 

3) Γηεχζπλζε ΘΔΞ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο:  
 
                      α. Ρκήκα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ  

                      β. Ρκήκα εζσηεξηθήο αληαπφθξηζεο 
 

 
3) Γηεχζπλζε Ξνιενδνκίαο θαη Ρερληθψλ πεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο 
παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο:  

 
 

α. Ρκήκα πνιενδνκίαο πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ γξαθεία:     
α. Γξαθείν έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ 
β. Γξαθείν πνιενδνκηθψλ εθαξκνγψλ 

γ. Γξαθείν ειέγρνπ θαηαζθεπψλ  
δ. Γξαθείν αδεηνδνηήζεσλ θαη ξχζκηζε εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 
β.  Ρκήκα Ρερληθψλ πεξεζηψλ 

 

 
Άπθπο 2 

 
ΓΗΑΟΘΟΩΠΖ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

 
Νη Απνθεληξσκέλεο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα δεκνηηθψλ 

ελνηήησλ, εμππεξεηνχλ ηηο δεκνηηθέο / ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηεο ελφηεηαο θαη πεξηιακβάλνπλ 
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ππεξεζίεο νη νπνίεο ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζε αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο ή Ρκήκαηα ησλ 
Θεληξηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 
 

 
ΔΛΝΡΖΡΑ Α: ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΔ ΔΓΟΑ ΡΝ ΡΚΞΑΘΗ 

 
 

1. Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη αλαθχθισζεο  

2. Γξαθείν ζπληήξεζεο ππνδνκψλ  
3. Γξαθείν δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε  

4. Γξαθείν θνηλσληθήο πνιίηηθεο  
5. Γξαθείν απαζρφιεζεο  
6. Γξαθείν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο  

7. Γξαθείν αγξνηηθήο παξαγσγήο, θηελνηξνθίαο  θαη αιηείαο 
8. Γξαθείν αδεηνδνηήζεσλ θαη ξχζκηζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

9. Γξαθείν αζηπλφκεπζεο  
 
 

ΔΛΝΡΖΡΑ Β: ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΔ ΔΓΟΑ ΡΝ ΕΑΟΝ  
 

 
1. Ρκήκα ΘΔΞ 

2. Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη αλαθχθισζεο  
3. Γξαθείν ζπληήξεζεο ππνδνκψλ  
4. Γξαθείν δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε  

5. Γξαθείν νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ  
6. Γξαθείν θνηλσληθήο πνιίηηθεο 

7. Γξαθείν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο  
8. Γξαθείν αγξνηηθήο παξαγσγήο, θηελνηξνθίαο  θαη δηαρείξηζεο νξεηλνχ 

φγθνπ 

 
 

 
 
ΔΛΝΡΖΡΑ Γ: ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΔ ΔΓΟΑ ΡΗΠ ΚΝΗΟΔΠ 

 
 

1. Ρκήκα ΘΔΞ 
2. Γξαθείν νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ  
3. Γξαθείν αζηπλφκεπζεο 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΗ1-ΥΚ9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΟΝΠ 2 

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ  
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2.1 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΘΔΛΡΟΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 
 
ΔΛΝΡΖΡΑ Α: ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΑΓΝΚΔΛΔΠ ΑΞ’ ΔΘΔΗΑΠ ΠΡΝ ΓΖΚΑΟΣΝ 

 
Άπθπο 3 

 
Απμοδιόηηηερ Γενικού Γπαμμαηέα  

 

Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ππνζηεξίδεη ην Γήκαξρν ζηα δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληα πινπνηψληαο 
ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ εθρσξεί ν Γήκαξρνο µε απφθαζή ηνπ. Νη αξκνδηφηεηεο απηέο 

αθνξνχλ θπξίσο ζην ζπληνληζκφ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη µε 
απνδνηηθφ ηξφπν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη 

πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα ν 
Γεληθφο Γξακκαηέαο : 
 

1. Ξαξέρεη νδεγίεο, δίλεη θαηεπζχλζεηο θαη, γεληθφηεξα, ζπληνλίδεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
Γήκνπ θαη ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ζε ζπλεξγαζία µε ηνπο αληίζηνηρνπο 

πξντζηακέλνπο. 
 
2. Κεξηκλά γηα ηελ επεμεξγαζία απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη 

πξνο ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεο 
Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Πχκθσλα µε ηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ή έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί ζε απηά, θαζψο θαη λα ηα ππνζηεξίδεη 
ελψπηνλ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ Ξξφεδξφ 
ηνπο. 

 
3. Ξαξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, ηεο Νηθνλνκηθή Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο θαη ηεο 
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία µε 
ηνπο Γηεπζπληέο ησλ πεξεζηψλ 

 
4. Ππκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ θαη ησλ Δηεζίσλ 

Ξξνγξακκάησλ Γξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ επίηεπμε ησλ πεξηνδηθψλ 
ζηφρσλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ 
ηα πνιηηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ. 

 
5. Κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε εηνηκαζία ησλ πεξηνδηθψλ απνινγηζκψλ δξάζεο ηνπ Γήκνπ 
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ζχκθσλα πξνο ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ή ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο θαη 
ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 

 

6. Νξγαλψλεη θάζε λέα ππεξεζία πνπ δεκηνπξγείηαη ζην Γήκν θαη κεξηκλά γηα ηε 
ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηε 
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ ηνπ 
Γήκνπ. 

 
7. Γχλαηαη λα ζπγθαιεί πεξηνδηθά ή θαηά πεξίπησζε Ππληνληζηηθά Ππκβνχιηα ζηα νπνία 

κεηέρνπλ µε εθπξνζψπνπο ηνπο ην ζχλνιν ή κέξνο (αλάινγα µε νκνηνγελή ζεκαηηθά 
αληηθείκελα) ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

8. Ξαξαθνινπζεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ θαη 
ζπλεξγάδεηαη µε ηηο δηνηθήζεηο ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ελαξκφληζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γήκνπ. 
 

9. πνγξάθεη ηηο απνθάζεηο ρνξήγεζεο αδεηψλ µε ή ρσξίο απνδνρέο θαη κεηαθίλεζεο 

εθηφο έδξαο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ. 
 

10.πνγξάθεη έγγξαθα ζχκθσλα µε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ ηνπ εθρσξεί ν Γήκαξρνο. 
 

 
Άπθπο 4 

 

Απμοδιόηηηερ Ηδιαίηεπος Γπαθείος Γημάπσος 
 

Ρν Γξαθείν Γεκάξρνπ παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο 
ηνλ Γήκαξρν θαη ηδίσο: 

 

1. Ξξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη θαη ξπζκίδεη ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Γεκάξρνπ. 
 

2. Γηεμάγεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ πξνζσπηθή αιιεινγξαθία ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηεξεί ην 
πξσηφθνιιν θαη ην αξρείν απηήο. 

 

3. Ρεξεί αξρείν ησλ θάζε είδνπο απνθάζεσλ ηνπ Γήκνπ πξνο ρξήζε ηνπ Γεκάξρνπ, 
θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ζχκθσλα µε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γεκάξρνπ. 

 
4. Ξαξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο θαηέρνληεο 

ζέζεηο Δηδηθψλ Ππκβνχισλ ή Δηδηθψλ Ππλεξγαηψλ ή Δπηζηεκνληθψλ Ππλεξγαηψλ. 

 
 

Άπθπο 5 
 

Απμοδιόηηηερ Αςηοηελούρ Γπαθείος Δπικοινωνίαρ Θαι Γημοζίων Πσέζεων 

 
 

1. Πρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
απνζηνιήο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ Γήκνπ θαη αληίζηνηρα ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη θαη 
πξνσζεί ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επηθνηλσληαθήο απηήο πνιηηηθήο. 
 

2. Νξγαλψλεη θαη πινπνηεί θάζε είδνπο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ (ζπλέδξηα, 
ζπλειεχζεηο, ενξηέο θιπ, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα πξνβνιήο ηνπ έξγνπ θαη ησλ 
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ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ν Γήκνο. 
 

3. Πρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα 

ηηο επηδηψμεηο, ζηφρνπο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ µε γεληθφ ζηφρν ηε 
δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ. 

 
4. Ξαξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηα δεκνζηεχκαηα (έληππα θαη ειεθηξνληθά) ζρεηηθά 

µε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηα φξγαλα δηνίθεζεο 

θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Ρεξεί αξρείν ησλ δεκνζηεχζεσλ θαζψο θαη ησλ 
ζρεηηθψλ απαληήζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 
5. Γηαρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ µε ηνλ ειεθηξνληθφ θαη έληππν ηχπν θαη ηα 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη επηκειείηαη ησλ δεκνζηεπκάησλ θαη ησλ δειηίσλ 

ηχπνπ ηνπ Γήκνπ 
 

6. Δπηκειείηαη ησλ ελεκεξσηηθψλ εθδφζεσλ ή εθπνκπψλ ηνπ Γήκνπ ζηα ΚΚΔ. 
 
 

 
 

Άπθπο 6 
 

Απμοδιόηηηερ Λομικήρ πηπεζίαρ 
 

Ζ Λνκηθή πεξεζία παξέρεη λνκηθή ππνζηήξημε πξνο ηα αηξεηά φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαη ηηο 
δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επηδηψμεσλ/ ζηφρσλ/ ζπκθεξφλησλ ηνπ 
Γήκνπ. 

Δηδηθφηεξα ε πεξεζία:  
 

1. Ξαξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη γλσκνδνηήζεηο πξνο ηα πνιηηηθά φξγαλα δηνίθεζεο 
ηνπ Γήκνπ (Γήκνηηθν Ππκβνχιην, Δπηηξνπέο, Γήκαξρνο θιπ) δηαζθαιίδνληαο ην 
λνκφηππν ησλ πξάμεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 
2. Ξαξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο επί κέξνπο ππεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ, θαζψο θαη ζηα ηδξχκαηα θαη ζηα άιια λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ 
δηαζθάιηζε ηνπ λνκφηππνπ ησλ δξάζεσλ ηνπο. 

 

3. Δπεμεξγάδεηαη θαη γλσκνδνηεί γηα πξάμεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ην 
Γήκν. 

 
4. Δπεμεξγάδεηαη θαη ειέγρεη λνκηθά φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο µε 

ηξίηνπο, θαζψο θαη ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ , πξνκεζεηψλ 

θαη ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο. 
 

5. Δθπξνζσπεί ηνλ Γήκν ζε λνκηθέο ππνζέζεηο εληφο θαη εθηφο ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη 
ησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ. 

 

6. Ξαξαθνινπζεί ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη λνκνινγία θαη ηεξεί θαη επηθαηξνπνηεί 
αξρείν µε ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ελδηαθέξνπλ ην Γήκν. 

 
7. Ρεξεί ην αλαγθαίν αξρείν εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Λνκηθήο 

πεξεζίαο. 
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Άπθπο 7 

 

Απμοδιόηηηερ Αςηοηελούρ Γπαθείος Γιαθάνειαρ 
 

Ρν Απηνηειέο Γξαθείν Γηαθάλεηαο πνπ είλαη αξκφδην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 
ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο θάζε 
είδνπο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ πξνο ηξίηνπο. Δηδηθφηεξα ην Γξαθείν Γηαθάλεηαο: 

 
1. Πρεδηάδεη, ελεκεξψλεη ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θάζε 

είδνπο δηαδηθαζίαο θαη ελέξγεηαο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαθάλεηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ 
Γήκνπ πξνο ηξίηνπο. Ξξνο ηνχην ρξεζηκνπνηεί θάζε πξφζθνξν µέζν θαη θπξίσο ηηο 
θαηάιιειεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) , ζε ζπλεξγαζία µε 

ην Γξαθείν ΡΞΔ ηνπ Γήκνπ. 
 

2. Κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο πξφζβαζεο απφ θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην 
ζε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε 
έξγσλ θαη ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα µε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο 

 
3. Κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ δεκνηψλ θαη θάζε ηξίηνπ ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηελ δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 
δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο παξνρήο απφ ην Γήκν ππεξεζηψλ ζηνπο δεκφηεο. 
 

4. Κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα αλάζεζεο απφ ην Γήκν ηεο 

εθηέιεζεο έξγσλ θαη ηεο πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ. 
 

5. Κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα θάζε είδνπο πξνγξάκκαηα 
θαη δξάζεηο πνπ ζρεδηάδεη ν Γήκνο θαη απεπζχλνληαη ζηνπο δεκφηεο θαη κεξηκλά γηα 
ηελ εμαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο πξφζβαζεο ησλ δεκνηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο. 
 

6. πνδέρεηαη ππνδείμεηο, πξνηάζεηο θαη παξάπνλα ησλ δεκνηψλ θαη ηνπο ελεκεξψλεη 
γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 
ππνζέζεψλ ηνπο. Κεξηκλά επίζεο γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο µε ηα απαξαίηεηα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έληππα. 
 

7. Κεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ ζρεηηθά µε απνινγηζηηθά ζηνηρεία πνπ 
αθνξνχλ εθπιήξσζε ζηφρσλ, νινθιήξσζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ πνπ 
αλαιακβάλεη θαη πξνσζεί ν Γήκνο. 

 
8. Πρεδηάδεη εηδηθά πξνγξάκκαηα πιεξνθφξεζεο ησλ δεκνηψλ γηα ηελ εμέιημε θαη 

πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ηνπο. 

 

9. Πρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε θαη δηαθίλεζε, ζε έληππε θαη 
ειεθηξνληθή κνξθή: 

 
(α) Σάξηαο δηθαησκάησλ θαη πνρξεψζεσλ Γεκνηψλ θαη θαηνίθσλ, 
(β) Νδεγνχ ηνπ Γεκφηε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 

(γ) Θαλνληζκνχ πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ θαη Θαλνληζκνχ Γηαβνχιεπζεο. 
 

10.Κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε κεηξψνπ πνιηηψλ πξνο ηνπο νπνίνπο ν   Γήκνο πξνζθέξεη 
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο. 
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11. Κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο γηα απνθάζεηο θαη δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ην Γήκν. 

 
12.Ιεηηνπξγεί ηειεθσληθέο γξακκέο επηθνηλσλίαο πνιηηψλ µε ην Γήκν γηα ηελ ππνδνρή 

παξαπφλσλ ή παξνρή δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 
 
 
 

Άπθπο 8 

 
Απμοδιόηηηερ Αςηοηελούρ Γπαθείος Γιοικηηικήρ Βοήθειαρ 

 

 

 

 

Ρν Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο είλαη αξκφδην γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο βνήζεηαο ζε 

άηνκα πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο ή ζηα 
Θέληξα Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ (ΘΔΞ). Δηδηθφηεξα ην Γξαθείν : 

 
1. Πρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

δεκνηψλ πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο 
ή ζηα ΘΔΞ θαη ρξεηάδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή µε ηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο γηα 
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπο. 

2. Κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία δηθηχσλ εζεινληψλ 
πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλσηέξσ δεκνηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

δνζνιεςηψλ ηνπο µε ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα ΘΔΞ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. 
 
3. Γέρεηαη αηηήκαηα ησλ αλσηέξσ δεκνηψλ µε βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

κεξηκλά γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, µε ηελ αμηνπνίεζε ηφζνλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ 
Γξαθείνπ φζν θαη ησλ δηθηχσλ εζεινληψλ. 

 
4. Ππλεξγάδεηαη µε ηα αξκφδηα ΘΔΞ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ησλ αλσηέξσ 

δεκνηψλ ζε δεηήκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ ΘΔΞ. 

 
5. Πρεδηάδεη θαη πξνσζεί θάζε άιιε ζρεηηθή ελέξγεηα γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε 

ησλ δεκνηψλ µε αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο ζηα 
ΘΔΞ. 

 

 
Άπθπο 9 

 
Απμοδιόηηηερ Γιεύθςνζηρ Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ 

 

 
Ζ Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο είλαη αξκφδηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί µε ην άξζξν 1 ηνπ Λφµνπ 3731/2008, 
φπσο απηφ ηζρχεη. Πχµθσλα µε ην άξζξν απηφ ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία: 

 
1. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ χδξεπζε, ηελ άξδεπζε θαη ηελ 

απνρέηεπζε, φπσο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθάζηνηε θείκελε λνκνζεζία, ζηηο 

ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο θαη ζηηο απνθάζεηο 
ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο. 
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2. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείµελε λνκνζεζία θαη ζηηο 
ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο, γηα ηε ρξήζε ησλ 
αιζψλ θαη ησλ θήπσλ, ησλ πιαηεηψλ, ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ ινηπψλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 
 

3. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ νη νπνίνη πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
ζηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο, γηα ηε ρξήζε 
θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ αγνξψλ, ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ, ησλ 

δσνπαλεγχξεσλ, ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά ησλ ππαίζξησλ 
δξαζηεξηνηήησλ. 

 
 

 

4. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ππαίζξην εκπφξην θαη ζηηο 
ιατθέο αγνξέο. 

 
5. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε, θαζψο 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο εηδηθφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο θαη 

πξνυπνζέζεσλ ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ, πνπ ηπρφλ έρνπλ ηεζεί µε 
ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, απφ ηηο δεκνηηθέο αξρέο. 

 
6. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζε θνηλφρξεζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο ηεο 

εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη γεληθφηεξα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο 
απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ νη Γεκνηηθέο αξρέο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ 

πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ. 
 

7. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ πξφιεςε ππξθαγηψλ ζε 
θνηλφρξεζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο. 

 

8. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θπθινθνξία ησλ πεδψλ, ηε 
ζηάζε θαη ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ, ζηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ηνπ 

άξζξνπ 103 ηνπ λ.2696/1999, φπσο ηζρχεη, γηα ηελ παξάλνκε ζηάζκεπζε 
νρεκάησλ, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
θπθινθνξία ηξνρνθφξσλ ζηνπο πεδφδξνκνπο, πιαηείεο, πεδνδξφκηα θαη γεληθά ζε 

ρψξνπο πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ηέηνηα ρξήζε θαη ζηελ εθπνκπή ζνξχβσλ απφ 
απηά. Νη αξκνδηφηεηεο απηέο αζθνχληαη, παξάιιεια θαη θαηά πεξίπησζε, θαη απφ 

ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΙ.ΑΠ.) θαη ην Ιηκεληθφ Πψκα. Όηαλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπο 
επηιακβάλνληαη ε ∆εµνηηθή Αζηπλνκία θαη ε Διιεληθή Αζηπλνκία ή ην Ιηµεληθφ 
Πψµα, ηαπηφρξνλα, ην ζπληνληζµφ έρεη ε Διιεληθή Αζηπλνκία ή ην Ιηµεληθφ Πψµα, 

θαηά πεξίπησζε. 
 

9. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε ξχζµηζε ηεο θπθινθνξίαο µε 
ππνδείμεηο θαη ζήµαηα ησλ ηξνρνλφµσλ ζην δεµνηηθφ νδηθφ δίθηπν θαη ζηα ηµήµαηα 
ηνπ εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ δηθηχνπ πνπ δηέξρνληαη µέζα απφ θαηνηθεµέλεο 

πεξηνρέο. Ζ αξµνδηφηεηα απηή εμαθνινπζεί λα αζθείηαη, παξαιιήισο θαη θαηά 
πεξίπησζε, απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΙ.ΑΠ.) θαη ην Ιηµεληθφ Πψµα. Όηαλ θαηά 

ηελ άζθεζε ηεο επηιαµβάλνληαη ε ∆εµνηηθή Αζηπλνκία θαη ε Διιεληθή Αζηπλνκία ή 
ην Ιηµεληθφ Πψµα, ηαπηφρξνλα, ην ζπληνληζµφ έρεη ε Διιεληθή Αζηπλνκία ή ην 
Ιηµεληθφ Πψµα θαηά πεξίπησζε. 

 
10.Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ηα εγθαηαιειεηµµέλα νρήµαηα 

 
11.Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε ζήµαλζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 
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εθηεινχληαη ζηηο νδνχο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο απηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα θαη 
ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη εξγαιεία ζην δεµνηηθφ νδηθφ δίθηπν θαη ειέγρεη γηα ηε ιήςε 
µέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζε εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη. 

 
12.Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία παηδφηνπσλ 

 
13.Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία θαηαζηεµάησλ, 

επηρεηξήζεσλ, ζεάηξσλ, θηλεµαηνγξάθσλ, ςπραγσγηθψλ θαη ινηπψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηηο νπνίεο αξµφδηνο γηα ηε ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε 
αδεηψλ ίδξπζεο, εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αζθήζεσο ηνπο είλαη ν νηθείνο 

∆ήµνο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ νξηζζεί άιιεο αξρέο 
αξµφδηεο γηα ην ζρεηηθφ έιεγρν. 

 

14.Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ερνξχπαλζε, ηελ θνηλή εζπρία θαη ηε 
ιεηηνπξγία µνπζηθήο ζηα θαηαζηήµαηα θαη ζηα δεµφζηα θέληξα. 

 
15.Δθηειεί ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεµάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ρνξεγνχλ νη δεµνηηθέο 

αξρέο. 
 

16.Διέγρεη ηελ ηήξεζε δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο νξγαλσµέλνπο απφ ηνπο ∆ήµνπο 
ρψξνπο πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο µεηαθηλνχµελσλ πιεζπζµηαθψλ νµάδσλ. 

 
17. Διέγρεη ηελ εθαξµνγή ησλ µέηξσλ πνπ ιαµβάλνληαη απφ ηηο δεµνηηθέο αξρέο γηα 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ εγθπµνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηε δσή θαη ηελ 

πεξηνπζία ησλ θαηνίθσλ θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο επηθίλδπλεο νηθνδνµέο, θαζψο θαη ηελ 
εθαξµνγή ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ ηίζεληαη απφ απηέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πγείαο ησλ θαηνίθσλ απφ ηηο νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο. 
 

18.Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ζην Γεληθφ Νηθνδνµηθφ 

Θαλνληζµφ. 
 

19.Αθαηξεί ηελ άδεηα νηθνδνµήο γηα νθεηιφµελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην Η.Θ.Α 
 

20.Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ µέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ µνπζείσλ, µλεµείσλ, 

ζπειαίσλ, αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ∆ήµνπ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ απηψλ, πνπ ιαµβάλνληαη απφ ηηο νηθείεο δεµνηηθέο αξρέο. 

 
21.Ππµµεηέρεη ζηελ εθαξµνγή ησλ ζρεδίσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

 

22.Διέγρεη επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζρεηηθά µε ηελ εθαξµνγή ηεο 
ηνπξηζηηθήο λνµνζεζίαο (βεβαίσζε παξαβάζεσλ, εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, 

ζεψξεζε ηηµνθαηαιφγσλ ησλ δσµαηίσλ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 
θαηαιπµάησλ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηέο ιεηηνπξγνχλ ζε λνµνχο ή λεζηά φπνπ δελ 
εδξεχνπλ ππεξεζίεο ηνπ EOT. 

 
23.Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ 

δηαζθέδαζεο θαη ησλ ζπλαθψλ θαηαζηεµάησλ, θαζψο θαη ησλ εµπνξηθψλ 
θαηαζηεµάησλ θαη ησλ θαηαζηεµάησλ ηξνθίµσλ. 

 

24.Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα δψα ζπληξνθηάο. 
 

25.Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο θάζε είδνπο θαλνληζηηθέο 
απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ νη δεµνηηθέο αξρέο, θαζψο θαη ηελ επηβνιή ησλ πάζεο 
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θχζεσο δηνηθεηηθψλ µέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηέο. 
 

26.Ξξνζηαηεχεη ηε δεµνηηθή θαη θνηλνηηθή πεξηνπζία. 

 
27.∆ηελεξγεί απηνςία γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ απφ ηα φξγαλα ηνπ ∆ήµνπ θαη, ηδίσο, δηελεξγεί απηνςία 
θαη ζπληάζζεη έθζεζε γηα ηελ έθδνζε πξσηνθφιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαη γηα ηε 
ρνξήγεζε βεβαίσζεο µφληµεο θαηνηθίαο. 

 
28.Δπηδίδεη ηα πάζεο θχζεσο έγγξαθα ηνπ νηθείνπ ∆ήµνπ ή άιισλ ∆εµνηηθψλ Αξρψλ 

εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ ∆ήµνπ. 
 
 

 
Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο είλαη ηδίσο νη εμήο: 

 
      (Απμοδιόηηηερ επισειπηζιακού ζσεδιαζμού) 
 

 
1. Πρεδηάδεη φια ηα ζέµαηα πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζµφ, 

ηελ ηαθηηθή θαη µεζνδνινγία δξάζεο θαη ηελ απνηειεζµαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ 
ηεο δεµνηηθήο αζηπλνµίαο (µέζνδνη αζηπλφµεπζεο, θαλφλεο θαη µέηξα 

αζηπλνµηθήο ηαθηηθήο θαη πξαθηηθήο, µέζνδνη αμηνπνίεζεο πξνζσπηθνχ, 
ζηνιέο πξνζσπηθνχ θιπ). 

 
2. Πρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη θαλνληζµνχο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο 

ηεο δεµνηηθήο αζηπλνµίαο. 

 
3. Ρεξεί αξρείν αλαθνξψλ / δειηίσλ ζπµβάλησλ θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία γηα ηε δξάζε θαη ηα απνηειέζµαηα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεµνηηθήο 
αζηπλνµίαο. 

 

4. πνδέρεηαη ηηο αλαθνξέο / δειηία ζπµβάλησλ, ηηο αμηνινγεί θαη µεξηµλά γηα 
ηελ ελεµέξσζε ησλ δεµνηηθψλ ππεξεζηψλ ή θαη άιισλ δεµφζησλ ππεξεζηψλ, 

φηαλ απαηηείηαη, γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 
 

5. Ππγθεληξψλεη ηπρφλ παξάπνλα θαη ππνδείμεηο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά µε ην 

αληηθείµελν ηεο δεµνηηθήο αζηπλνµίαο, ηεξεί ζρεηηθά αξρεία θαη ζπµµεηέρεη 
ζηελ δηαρείξηζε φζσλ ζρεηηθψλ µέηξσλ θαη απνθάζεσλ ιαµβάλνληαη. 

 
6. Κεξηµλά γηα ηελ ελεµέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ην αληηθείµελν θαη ην έξγν ηεο 

δεµνηηθήο αζηπλνµίαο. 

 
7. Κεξηµλά γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεµνηηθήο αζηπλνµίαο. 

 
8. Κεξηµλά γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ζπληήξεζε ησλ ηερληθψλ µέζσλ, θαζψο θαη 

ηνπ ηµαηηζµνχ θαη ησλ ινηπψλ εθνδίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεµνηηθήο 

αζηπλνµίαο. 
 

(Απµοδιόηηηερ αζηςνόµεςζηρ) 
 
 

9. Ππγθξνηεί ηηο πεξηπφινπο θαη δηελεξγεί φιεο ηηο αζηπλνµηθήο θχζεσο 
ελέξγεηεο (πεξίπνινη, έξεπλεο, έιεγρνη θιπ) ζχµθσλα µε ην αληηθείµελν ηεο 

δεµνηηθήο αζηπλνµίαο θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζµνχο. 
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10. Ππµπιεξψλεη αλαθνξέο θαη δειηία ζπµβάλησλ γηα ηα απνηειέζµαηα ηεο 

αζηπλνµηθήο δξάζεο. 

 
11.Ππγθεληξψλεη ηπρφλ παξάπνλα θαη ππνδείμεηο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά µε ην 

αληηθείµελν ηεο δεµνηηθήο αζηπλνµίαο θαη ζπµµεηέρεη ζηελ δηαρείξηζε φζσλ 
ζρεηηθψλ µέηξσλ θαη απνθάζεσλ ιαµβάλνληαη. 

 

12.Κεξηµλά γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ 
ηερληθψλ µέζσλ θαη εθνδίσλ πνπ ρξεζηµνπνηεί ε δεµνηηθή αζηπλνµία. 

 
13.Ξαξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ην ηκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη 

ηα γξαθεία ηεο ( ηήξεζε πξσηφθνιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε 

αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ) 
 

 
 
ΔΛΝΡΖΡΑ Β: ΔΞΗΡΔΙΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

 
Άπθπο 10 

 
Απμοδιόηηηερ Αςηοηελούρ Ρμήμαηορ Ξπογπαμμαηιζμού, Ανάπηςξηρ, Νπγάνωζηρ 

και Ξληποθοπικήρ  
 

Ρν Απηνηειέο Ρµήµα Ξξνγξακκαηηζκνχ, αλάπηπμεο Νξγάλσζεο  Ξιεξνθνξηθήο ηνπ ∆ήµνπ 

είλαη αξµφδην γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λνµηθψλ 
πξνζψπσλ ηνπ ∆ήµνπ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ απνηειεζµάησλ ησλ πεξηνδηθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξαµµάησλ θαη ησλ Δηεζίσλ 
Ξξνγξαµµάησλ ∆ξάζεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ ∆ήµνπ θαηά ηελ επίηεπμε ησλ πεξηνδηθψλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηνλ ζρεδηαζµφ 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξµνγήο ησλ εζσηεξηθψλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεµάησλ ηνπ 
∆ήµνπ ππφ ζπλζήθεο δηαζθάιηζεο ηνπ επηζπµεηνχ επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ παξερνµέλσλ 

θάζε είδνπο ππεξεζηψλ. Δπίζεο είλαη αξµφδην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο έληαμεο ησλ πνιηηηθψλ 
ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο ηνπηθέο πνιηηηθέο. Δπηπξφζζεηα ην Ρµήµα είλαη αξµφδην γηα ηελ 
αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ζπζηεµάησλ ΡΞΔ ηνπ ∆ήµνπ, 

πεξηιαµβαλνµέλεο ηεο επζχλεο εθπιήξσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ΘΝ.Π.Δ. (Θνµβηθφ Πεµείν 
Δπαθήο) ηνπ ∆ήµνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ Λ. 3882 / 2010 (ΦΔΘ Α΄166).  

 
Νη αξκνδηφηεηεο ησλ επί µέξνπο γξαθείσλ ηνπ Ρµήµαηνο Ξξνγξακκαηηζκνχ, αλάπηπμεο, 
Νξγάλσζεο  είλαη νη εμήο: 

 
 

α) Απµοδιόηηηερ Γπαθείος Ξπογπαμμαηιζμού, Ανάπηςξηρ και Νπγάνωζηρ και 
Ξληποθοπικήρ 
 

    (Απμοδιόηηηερ μελεηών και έπεςναρ) 
 

1. Ππγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη, ηεθµεξηψλεη θαη ελεµεξψλεη ζπλερψο ηα γεσγξαθηθά, 
δεµνγξαθηθά, νηθνλνµηθά, θνηλσληθά θαη άιια ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε 
ηνπ ∆ήµνπ, ζε ζπλεξγαζία µε ηνπο αξµφδηνπο θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ. 

 
2. Ππγθεληξψλεη θαη ηεθµεξηψλεη ηελ αλαγθαία ηερλνγλσζία θαη πιεξνθφξεζε πνπ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαµφξθσζε ησλ πξνγξαµµάησλ αλάπηπμεο ηνπ ∆ήµνπ (π.ρ. 
θιαδηθέο θαη αλαπηπμηαθέο µειέηεο, µειέηεο θαη ζέµαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο, 
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λνµνζεζία πνπ αθνξά ηελ απηνδηνίθεζε, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ∆ήµνπ 
θιπ). 

 

3. Κεξηµλά γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δεµνηψλ θαη ζπγθεληξψλεη 
θαη ηεθµεξηψλεη πξνηάζεηο γηα επεµβάζεηο (έξγα, ελέξγεηεο, πξνγξάµµαηα) πνπ ζα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ δεµνηψλ. 
 

4. Κεξηµλά γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλψλ θαη µειεηψλ γηα ηε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ 

αλάπηπμεο ηνπ ∆ήµνπ, ηε δηεξεχλεζε ηεο ζθνπηµφηεηαο αλαπηπμηαθψλ πξνηάζεσλ 
θαη ηελ ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ έξγσλ, δξάζεσλ θαη µέηξσλ. 

 
(Απµοδιόηηηερ ζσεδιαζµού και παπακολούθηζηρ ππογπαµµάηων) 
 

5. Κειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ εθαξµνγή πξνγξαµµάησλ νηθνλνµηθήο 
αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ ∆ήµνπ, µε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ 

πφξσλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ, ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεµνηηθήο 
πεξηνπζίαο θαη ηε δεµηνπξγία θαη δηαρείξηζε ππνδνµψλ ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο 
νηθνλνµίαο. 

6. Κειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ εθαξµνγή πξνγξαµµάησλ θαη δξάζεσλ, πνπ 
ελζσµαηψλνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηε ιήςε ζεηηθψλ µέηξσλ ππέξ ησλ 

γπλαηθψλ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ∆ήµνπ ζηα εζληθά θαη ζπγρξεµαηνδνηνχµελα 
πξνγξάµµαηα. 

 
7. Ππλεξγάδεηαη µε ηηο ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ν ∆ήµνο γηα ηελ 

ελαξµφληζε ησλ πξνγξαµµάησλ νηθνλνµηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ ∆ήµνπ µε 

ηα επξχηεξα αληίζηνηρα πξνγξάµµαηα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
 

8. Ππλεξγάδεηαη µε ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο θαη ζπληάζζεη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
εθαξµνγή πξνγξαµµάησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαξθή βειηίσζε ησλ ηερληθψλ θαη 
θνηλσληθψλ ππνδνµψλ (δνµεµέλν πεξηβάιινλ) ζηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ, µε ζηφρν 

ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ πνηφηεηαο δσήο. 
 

9. ∆ηεξεπλά θαη ελεµεξψλεη ηα φξγαλα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ γηα ηηο πηζαλέο 
πεγέο ρξεµαηνδφηεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξαµµάησλ ηνπ ∆ήµνπ (πξνγξάµµαηα 
ζπγρξεµαηνδνηνχµελα απφ ηελ ΔΔ, πξνγξάµµαηα ηεο ΔΔ, εζληθά πξνγξάµµαηα, έξγα 

Π∆ΗΡ, έξγα απηνρξεµαηνδνηνχµελα θιπ). 
 

10.πνζηεξίδεη ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ θαη ησλ Λνµηθψλ 
Ξξνζψπσλ ηνπ θαη ηελ νµάδα έξγνπ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξνηείηαη γηα ηε 
ζχληαμε ηνπ 5εηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάµµαηνο ηνπ ∆ήµνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάµµαηνο θαη 
ησλ Δηεζίσλ Ξξνγξαµµάησλ ∆ξάζεο, ζηα νπνία εμεηδηθεχεηαη ην επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξαµµα. 
 

11.Κεξηµλά γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο έξγσλ θαη δξάζεσλ ηνπ ∆ήµνπ 

ζε αλαπηπμηαθά θαη άιια πξνγξάµµαηα, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζήο 
ηνπο θαη ηε ζρεηηθή ελεµέξσζε ησλ αξµνδίσλ Αξρψλ, ζε ζπλεξγαζία µε ηηο αξµφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ. 
 

12.πνζηεξίδεη ην ∆ήµαξρν γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Ξξνγξάµµαηνο, ζπλεξγάδεηαη µε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ θαη ησλ  Λνµηθψλ 
Ξξνζψπσλ ηνπ θαη ζπληάζζεη ηελ ελδηάµεζε θαη ηελ ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο, ηηο 

νπνίεο ππνβάιιεη ζην ∆ήµαξρν. Δηζεγείηαη ηελ ελδερφµελε αλαζεψξεζε ησλ ζηφρσλ 
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάµµαηνο µεηά ηελ ελδηάµεζε αμηνιφγεζή ηνπ. 
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13.Κε ζθνπφ ηελ αληηθεηµεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάµµαηνο, 

δηαµνξθψλεη ηνπο θαηάιιεινπο δείθηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο, πνπ επηηξέπνπλ λα 

εθηηµεζεί ν βαζµφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ζε ζρέζε µε ηα απνηειέζµαηα ησλ 
δξάζεσλ, θαζψο θαη θαηάιιεινπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο, πνπ ζπζρεηίδνπλ ην 

θφζηνο πξαγµαηνπνίεζεο µε ηηο εθξνέο ησλ δξάζεσλ. 
 

14.Ππληάζζεη ζρέδην ηνπ Δηεζίνπ Ξξνγξάµµαηνο ∆ξάζεο ηνπ ∆ήµνπ, αθνχ ιάβεη ππφςε 

ηηο γξαπηέο εηζεγήζεηο ησλ ππεξεζηψλ, θαη ην ππνβάιιεη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 
 

15.πνζηεξίδεη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ απνινγηζµφ 
ησλ Δηεζίσλ Ξξνγξαµµάησλ ∆ξάζεο ηνπ ∆ήµνπ. Δηδηθφηεξα: (α) θαηά ηε δηάξθεηα 
εθαξµνγήο ηνπ εηεζίνπ πξνγξάµµαηνο δξάζεο ηνπ ∆ήµνπ, ζπληάζζεη εθζέζεηο 

παξαθνινχζεζεο ζε ζπλεξγαζία µε ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο, αλά ηαθηά δηαζηήµαηα 
πνπ νξίδνληαη µε απφθαζε ηνπ ∆εµάξρνπ θαη (β) πξηλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ 

νηθνλνµηθνχ απνινγηζµνχ, ππνβάιιεη ζηε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έθζεζε µε ηνλ 
απνινγηζµφ δξάζεο ηνπ πξνεγνχµελνπ έηνπο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο απνινγηζηηθέο 
εθζέζεηο ησλ ππεξεζηψλ. 

 
16.πνζηεξίδεη ηελ ζχλαςε θαη παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ πξνγξαµµαηηθψλ θαη 

άιισλ ζπµβάζεσλ µεηαμχ ηνπ ∆ήµνπ θαη άιισλ θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ, 
ελεξγεηψλ θαη πξνγξαµµάησλ. πνζηεξίδεη ηηο ζρέζεηο δηαδεµνηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπληνλίδεη ηηο ζρέζεηο ηνπ ∆ήµνπ µε άιινπο δεµφζηνπο θνξείο. 
 
(Απµοδιόηηηερ αποηελεζµαηικόηηηαρ και απόδοζηρ) 

 
17.Πρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ζπζηήµαηα θαη µεζφδνπο µέηξεζεο ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο 

θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ∆ήµνπ θαη ησλ Λνµηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ 
(δηαδηθαζίεο, δείθηεο θιπ). Πρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηνλ Θαλνληζµφ Κέηξεζεο θαη 
Αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ δεµνηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ ηζρχνπζα 

λνµνζεζία. 
 

18.∆ηαµνξθψλεη θαη εηζεγείηαη πεξηνδηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 
απνηειεζµαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ∆ήµνπ θαη ησλ 
Λνµηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ. 

 
19.Ππγθεληξψλεη ζηνηρεία θαη δεδνµέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζµαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθψλ πεξηνδηθψλ 
ηνπο ζηφρσλ, παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο, επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία θαη εθδίδεη 
ελεµεξσηηθέο αλαθνξέο. 

 
20.∆ηαηππψλεη αλαιπηηθά εηεζίσο ηηο εθζέζεηο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζµαηηθφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Λνµηθψλ Ξξνζψπσλ. 
 

21.Δληνπίδεη ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο απνηειεζµαηηθήο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

πξνσζεί ηελ εθαξµνγή ηνπο θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο. Ξαξαθνινπζεί ηελ εθαξµνγή 
ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζµαηά ηνπο. 

 
22.Δηζεγείηαη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί µέηξα γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο αληαπφθξηζήο 

ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 
 

23.Πρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη ζπληνλίδεη ηελ εθαξµνγή ζπζηεµάησλ δηνίθεζεο νιηθήο 
πνηφηεηαο θαη δηαδηθαζηψλ απηναμηνιφγεζεο. 
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24.Δηζεγείηαη θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε πξνγξαµµάησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ ∆ήµνπ µε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη ηεο απνηειεζµαηηθφηεηάο ηνπ. 
 

25.Ππλεξγάδεηαη µε ηηο νηθνλνµηθέο ππεξεζίεο γηα ηε δηαµφξθσζε ησλ θαηαιιήισλ 
ζπζηεµάησλ πξνυπνινγηζµνχ θαη απνινγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνµηθψλ µεγεζψλ 
ηνπ ∆ήµνπ θαη ησλ Λνµηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ, θαζψο θαη ησλ θαηαιιήισλ 

ζπζηεµάησλ παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ µνλάδσλ ηνπ 
∆ήµνπ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ παξαγνµέλσλ θαη παξερνµέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ ∆ήµνπ 

πξνο ηνπο πνιίηεο. 
 

26.Ξαξαθνινπζεί θαη ελεµεξψλεη µε ζπγθεθξηµέλεο αλαθνξέο ηα φξγαλα ηνπ ∆ήµνπ 

ζρεηηθά µε ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνµηθψλ µεγεζψλ ηνπ ∆ήµνπ θαη ησλ Λνµηθψλ ηνπ 
Ξξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ εμέιημε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ µνλάδσλ 

θαη ηνπ θφζηνπο ησλ παξαγνµέλσλ θαη παξερνµέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 
 
 

(Απµοδιόηηηερ ποιόηηηαρ και οπγάνωζηρ) 
 

 
27.Κεξηµλά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηήξεζε ζπζηεµάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ 

επί µέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηνπ ∆ήµνπ. 
 
28.Κεξηµλά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηήξεζε ηνπ ζπζηήµαηνο δηαζθάιηζεο ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ ∆ήµνπ ζηνλ ζρεδηαζµφ θαη παξαγσγή έξγσλ. 
 

29.Κεξηµλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εγθεθξηµέλσλ πξνγξαµµάησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα 
ηελ βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ ∆ήµνπ θαη ησλ Λνµηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ. 

 

30.Δηδηθφηεξα µεξηµλά γηα ηνλ ζρεδηαζµφ / αλαζρεδηαζµφ θαη ηελ εθαξµνγή 
βειηησµέλσλ νξγαλσηηθψλ δνµψλ, θαηαλνµήο αξκνδηνηήησλ , θαηαλνµήο 

ζηειερηαθνχ δπλαµηθνχ, νξγαλσηηθψλ ζπζηεµάησλ, εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 
εληχπσλ. 

 

31.Κεξηµλά γηα ηελ εθπφλεζε ησλ θάζε είδνπο εζσηεξηθψλ Θαλνληζµψλ ηνπ ∆ήµνπ θαη 
ησλ Λνµηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ (Δζσηεξηθφο Θαλνληζµφο πεξεζηψλ, Δζσηεξηθνί 

Θαλνληζµνί Ιεηηνπξγίαο, Θαλνληζµνί Ξαξνρήο πεξεζηψλ ζηνπο ∆εµφηεο θιπ) ζε 
ζπλεξγαζία µε ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο. 

 

32.Ξαξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε θαη ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηηο ηπρφλ επηθαηξνπνηήζεηο ηεο 
νξγαλσηηθήο δνµήο θαη γεληθφηεξα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νξγαληζµνχ Δζσηεξηθήο 

πεξεζίαο ηνπ ∆ήµνπ. 
 

33.Κεξηµλά γηα ηνλ πξνζδηνξηζµφ ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζµφ ηνπ αξηζµνχ ηνπ πξνζσπηθνχ αλά ζέζε εξγαζίαο θαη νξγαλσηηθή 
µνλάδα ηνπ ∆ήµνπ, ζε ζπλεξγαζία µε ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο θαη ζπλεξγάδεηαη µε ηε 

∆ηεχζπλζε ∆ηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ γηα πξνγξαµµαηηζµφ ηεο θάιπςεο ησλ ζέζεσλ 
(µε λέα ζηειέρε ή αλαθαηαλνµή ησλ πθηζηαµέλσλ ζηειερψλ). 

 

34.Ξαξαθνινπζεί ηελ θαιή εθαξµνγή ησλ εγθεθξηµέλσλ απφ ηα αξµφδηα φξγαλα 
εζσηεξηθψλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεµάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη θαλνληζµψλ θαη ελεµεξψλεη 

ηα αξµφδηα φξγαλα ηνπ ∆ήµνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο. 
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35.Κειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηε ζθνπηµφηεηα ζχζηαζεο, ηξνπνπνίεζεο ηνπ αληηθεηµέλνπ 
ή θαηάξγεζεο ησλ Λνµηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ ∆ήµνπ. 

 

(β) Απµοδιόηηηερ Γπαθείος Ρεσνολογιών Ξληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΡΞΔ) 
και Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ  
 

 
(Απµοδιόηηηερ ζηπαηηγικήρ και µελεηών ΡΞΔ) 

 
 

 
1. ∆ηαµνξθψλεη θαη εηζεγείηαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ∆ήµνπ ζε φηη αθνξά ηελ αλάπηπμε, 

επέθηαζε θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεµάησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) θαη ηα δεηήµαηα ηεο Ζιεθηξνληθήο ∆ηαθπβέξλεζεο. 
 

2. Ππγθεληξψλεη ζηνηρεία, πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο θαη εηζεγείηαη γηα 
ηα αλαγθαία έξγα αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ ζπζηεµάησλ ΡΞΔ πνπ πξέπεη λα 
αμηνπνηεί ν ∆ήµνο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 

 
3. Ξξνδηαγξάθεη θαη εηζεγείηαη ηελ µεζνδνινγία αλάπηπμεο ησλ αλαγθαίσλ 

ζπζηεµάησλ ΡΞΔ θαη ηελ πινπνίεζε µεραληζµψλ επηρεηξεζηαθήο ππνζηήξημεο ησλ 
ζπζηεµάησλ θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ εθαξµνγψλ. 

 
4. Κεξηµλά γηα ηελ µειέηε, αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεµάησλ ΡΞΔ µε ηελ 

αμηνπνίεζε θαη εμεηδηθεπµέλσλ ηξίησλ. 

 
5. Ξξνδηαγξάθεη ηα λέα ζπζηήµαηα ή ηηο λέεο ιεηηνπξγίεο ζπζηεµάησλ ΡΞΔ, 

παξαθνινπζεί ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη παξαιαµβάλεη ηα ζπζηήµαηα. 
 
(Απµοδιόηηηερ διασείπιζηρ ζςζηηµάηων ΡΞΔ) 

 
 

6. Πρεδηάδεη, εγθαζηζηά θαη παξέρεη ππεξεζίεο ζπλερνχο ζπληήξεζεο δηθηπαθψλ ηφπσλ 
θαη ηζηνζειίδσλ θαιχπηνληαο ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο ηνπ ∆ήµνπ. 

 

7. Ξαξαθνινπζεί ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνµέλσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα ζπζηήµαηα ΡΞΔ ηνπ 
∆ήµνπ. 

 
8. ∆ηαρεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ηηο εθαξµνγέο θαη ηηο βάζεηο δεδνµέλσλ πνπ ζρεδηάδεη θαη 

εγθαζηζηά ν ∆ήµνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 
9. ∆ηαρεηξίδεηαη ην πεξηερφµελν ησλ ζπζηεµάησλ θαη ηεο αλάθηεζεο δεδνµέλσλ γηα ηα 

ζπζηήµαηα ΡΞΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ∆ήµν. 
 

10.Κεξηµλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ηξίησλ γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνµέλσλ ζχµθσλα µε 

ζρεηηθέο αλάγθεο ηνπ ∆ήµνπ. 
 

11.Δθπαηδεχεη ηνπο ρξήζηεο ησλ ζπζηεµάησλ ΡΞΔ ηνπ ∆ήµνπ θαη µεξηµλά γηα ηελ 
παξνρή θάζε είδνπο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 
ιεηηνπξγνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ απνηειεζµαηηθά ηα ζπζηήµαηα. 

 
12.Κεξηµλά γηα ηε δεµηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ αλαθνξψλ επηηειηθήο πιεξνθφξεζεο µε 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα πιεξνθνξηθά ζπζηήµαηα ηνπ 
∆ήµνπ. 
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13.Κεξηµλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ βαζµψλ αζθαιείαο ηεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ηεξνχληαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήµαηα ηνπ ∆ήµνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

εµπηζηεπηηθφηεηά ηνπο. 
 

14.Δμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνµέλσλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο ησλ 
ηζηνζειίδσλ θαη ησλ βάζεσλ δεδνµέλσλ ηνπ ∆ήµνπ. 

 

(Απµοδιόηηηερ διασείπιζηρ εξοπλιζµού ΡΞΔ) 
 

15.Ξξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ δεµνηηθψλ ππεξεζηψλ ζε εμνπιηζµφ πιεξνθνξηθήο θαη 
επηθνηλσληψλ, πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εμνπιηζµνχ απηνχ ζε αλαβάζµηζε θαη 
εηζεγείηαη ηα αλαγθαία πξνγξάµµαηα γηα ηελ πξνµήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ 

αλαγθαίνπ εμνπιηζµνχ. 
 

16.Ξξνζδηνξίδεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνδηαγξάθεη θαη εηζεγείηαη ηελ 
µεζνδνινγία πξνµήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζµνχ πιεξνθνξηθήο 
θαη επηθνηλσληψλ. 

 
17.Κεξηµλά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξαιαβήο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

αλαγθαίνπ εμνπιηζµνχ ΡΞΔ. 
 

18.Κεξηµλά γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ησλ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 
ζπζηεµάησλ. 

 

19.Δηζεγείηαη γηα ηελ ζέζπηζε θαλφλσλ αζθαινχο ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ 
ζπζηεµάησλ ΡΞΔ θαη παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ απηψλ. 

 
20.Κεξηµλά γηα ηελ ζπλερή ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ηνπ εμνπιηζµνχ 

ΡΞΔ ηνπ ∆ήµνπ. 

 
 

(Γενικέρ Απμοδιόηηηερ ΡΞΔ) 
 

21.πνζηεξίδεη ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΘΝ.Π.Δ. ( Θνµβηθφ Πεµείν Δπαθήο) ηνπ 

∆ήµνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ Λ. 3882 / 2010 (ΦΔΘ Α΄166). 
 

 
 
 

ΔΛΝΡΖΡΑ Γ: ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ 
 

 
Άπθπο 11 

 

Απμοδιόηηηερ Γιεύθςνζηρ Ξεπιβάλλονηορ, Ξπαζίνος, Ανακύκλωζηρ και 
Θαθαπιόηηηαρ  

 
Ζ ∆ηεχζπλζε Ξεξηβάιινληνο, Ξξαζίλνπ, Αλαθχθισζεο θαη Θαζαξηφηεηαο είλαη αξµφδηα γηα 
ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζµηζε ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνθνµηδήο θαη ηεο µεηαθνξάο ησλ απνξξηµµάησλ, 
ηεο ρσξηζηήο απνθνµηδήο θαη µεηαθνξάο ησλ αλαθπθιψζηµσλ πιηθψλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

θαζαξηφηεηαο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ 
πξαζίλνπ. Ζ ∆ηεχζπλζε είλαη αξµφδηα γηα ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε, ηε ιεηηνπξγία ησλ 
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Θνηµεηεξίσλ θαη ησλ ∆εµνηηθψλ Πθαγείσλ θαζψο θαη γηα ηελ Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία ζην 
επίπεδν ηνπ ∆ήµνπ. Νη ζπγθεθξηµέλεο αξµνδηφηεηεο ηεο ∆ηεχζπλζεο ζην πιαίζην ηεο 
απνζηνιήο ηεο, θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Λφµσλ, ∆ηαηαγµάησλ θαη 

πνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. Ζ δηεχζπλζε επηπξφζζεηα είλαη αξκφδηα γηα ζέκαηα θπηηθήο θαη 
δσηθήο παξάγσγεο θαη αιηείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, ηελ ππνζηήξημε ηνπ αγξνηηθνχ 

θφζκνπ γηα ηελ βειηίσζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ 
αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Πηε δηεχζπλζε επίζεο ππάγνληαη θαη ηα απνθεληξσκέλα 
γξαθεία θαζαξηφηεηαο θαη αλαθχθισζεο θαζψο επίζεο θαη ηα απνθεληξσκέλα γξαθεία 

αγξνηηθήο παξάγσγεο θαη αιηείαο. 
 

Νη αξµνδηφηεηεο ησλ επί µέξνπο νξγαληθψλ µνλάδσλ ηεο ∆ηεχζπλζεο Ξεξηβάιινληνο 
Ξξαζίλνπ Αλαθχθισζεο θαη Θαζαξηφηεηαο είλαη νη εμήο: 
 

 
(α) Απμοδιόηηηερ Ρµήµαηορ Ξεπιβάλλονηορ και Ξολιηικήρ Ξποζηαζίαρ, 

καθαπιόηηηαρ, ανακύκλωζηρ και ζςνηήπηζηρ ππαζίνος   
 
 

 
1. Πρεδηάδεη, πξνγξαµµαηίδεη, εηζεγείηαη θαη µεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή πνιηηηθψλ, 

πξνγξαµµάησλ, δξάζεσλ θαη µέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζµηζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζηε πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ. 

 
2. Κεξηµλά γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηελ θαηαπνιέµεζε 

ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ. 

 
3. Ξαξαθνινπζεί ηελ εθαξµνγή ησλ ξπζµίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζηαηεπφµελεο 

πεξηνρέο ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ, ζε ζπλεξγαζία θαη µε άιιεο αξµφδηεο 
ππεξεζίεο. 

 

4. Κεξηµλά γηα ηε δεµηνπξγία θαη θαιή ιεηηνπξγία µεραληζµψλ θαη ζπζηεµάησλ γηα ηελ 
απνθνµηδή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Πην πιαίζην απηφ µεξηµλά γηα : 

(α) ηελ δηαρείξηζε, ζχµθσλα µε ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζµφ πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ 
Ξεξηθέξεηα, ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε επίπεδν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, 
µεηαθφξησζεο, επεμεξγαζίαο, αλαθχθισζεο θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζεο, δηάζεζεο ιεηηνπξγίαο 

ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπήο µνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο, 
(β) ηελ απνθαηάζηαζε πθηζηαµέλσλ ρψξσλ ελαπφζεζεο (ΣΑ∆Α), ζε ζπλεξγαζία µε ηνλ 

ηνµέα εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. 
(γ) Ρελ θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε ζπζηεµάησλ απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχ 
θαζαξηζµνχ, ζε ζπλεξγαζία µε ηελ ∆εµνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο 

(∆ΔΑ). 
 

 
5. Διέγρεη θαη εηζεγείηαη ηε ξχζµηζε ζεµάησλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ζχµθσλα µε 

ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην ∆ήµν µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ρα ζέµαηα απηά 

αθνξνχλ ηδίσο : 
(α) Ρελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζθαγείσλ. 

(β) Ρνλ θαζνξηζµφ ησλ ρψξσλ γηα ηε δεµηνπξγία θνηµεηεξίσλ θαη ηελ παξνρή γλψµεο γηα 
ηνλ θαζνξηζµφ ρψξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ. 
(γ) Ρελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε θαη αλάπιαζε πεξηνρψλ. 

(δ) Ρελ παξνρή γλψµεο γηα ηνλ θαζνξηζµφ βηνµεραληθψλ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Ξεξηνρψλ 
(Β.Δ.Ξ.Δ.) θαη γηα ηε µειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαη’ άξζξν 5 λ. 2545/1997 

(ΦΔΘ 254, Α΄), ζε ζπλεξγαζία µε ηελ ππεξεζία Ξνιενδνµίαο. 
(ε) Ρελ παξαθνινχζεζε πξνγξαµµάησλ ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 
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Θιηµαηηθήο Αιιαγήο (π.ρ. ηνπ πξνγξάµµαηνο Θαζαξέο Αθηέο – Θαζαξέο Θάιαζζεο ). 
(ζη) Ρε ιήςε πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ µέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ εθδήισζε ππξθαγηάο. Πην πιαίζην απηφ µεξηµλά γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, λνµείο θαη επηθαξπσηέο, πξνο θαζαξηζµφ ησλ 
νηθνπεδηθψλ θαη αθάιππησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο πφιεσλ θαη απηνηειψλ νηθηζµψλ 

θαη ζε απφζηαζε µέρξη 100 µέηξσλ απφ ηα φξηά ηνπο. Πε πεξίπησζε µε ζπµµφξθσζεο ησλ 
ππνρξέσλ, πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζηνλ απηεπάγγειην θαζαξηζµφ ησλ ρψξσλ απηψλ θαη 
βεβαηψλεη εηο βάξνο ηνπο ηελ ηζφπνζε ζρεηηθή δαπάλε ηνπ ∆ήµνπ. 

 
6. Κειεηά, ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξµνγή ζπζηεµάησλ 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ ( 
ζπζηήµαηα θαη πξνγξάµµαηα αλαθχθισζεο). 

 

7. Κεξηµλά γηα ηε ιήςε µέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζµηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ 
πφιεσλ θαη ησλ νηθηζµψλ. 

 
(Αξµνδηφηεηεο δηαρείξηζεο Θνηµεηεξίσλ) 
 

 
8. Ρεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεµνηηθψλ θνηµεηεξίσλ ζχµθσλα µε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπ εηδηθφηεξνπο θαλνληζµνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ ∆ήµνπ. 
 

9. Κεξηµλά γηα ηε δεµηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ, θαζψο θαη γηα 
ηε ρνξήγεζε άδεηο ηαθήο θαη απνηέθξσζεο λεθξψλ. 

 

10.Κεξηµλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ θάζε είδνπο 
πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε ιεηηνπξγία ησλ δεµνηηθψλ 

θνηµεηεξίσλ. 
 
11.Ρεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο νηθνλνµηθέο δνζνιεςίεο ησλ 

πνιηηψλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηµεηεξίσλ θαη ζπλεξγάδεηαη µε ηηο νηθνλνµηθέο  
ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ εηζπξαηηνµέλσλ πνζψλ. 

 
12.Κεξηµλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα, εππξέπεηα, δηαθφζµεζε ησλ ρψξσλ ησλ θνηµεηεξίσλ 

θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε / θαηαζθεπή ησλ ηάθσλ θαη ησλ ινηπψλ ηερληθψλ 

ππνδνµψλ θαη πξαζίλνπ ησλ θνηµεηεξίσλ. 
 

 
(Αξµνδηφηεηεο δηαρείξηζεο δεµνηηθψλ ζθαγείσλ) 
 

 
 

13.Ρεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεµνηηθψλ ζθαγείσλ ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο θαη ηνπ εηδηθφηεξνπο θαλνληζµνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ ∆ήµνπ 

 

14.Κεξηµλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηαιιήισλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο ζηα δεµνηηθά 
ζθαγεία, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 
15.Κεξηµλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ θάζε είδνπο 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε ιεηηνπξγία ησλ δεµνηηθψλ ζθαγείσλ. 

 
16.Ρεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο νηθνλνµηθέο δνζνιεςίεο ησλ 

πνιηηψλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ ζθαγείσλ θαη ζπλεξγάδεηαη µε ηηο νηθνλνµηθέο 
ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ εηζπξαηηνµέλσλ πνζψλ. 
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17.Κεξηµλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ ζθαγείσλ θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε 

ησλ θάζε είδνπο ππνδνµψλ θαη ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζθαγείσλ. 

 
(Αξµνδηφηεηεο Ξνιηηηθήο πξνζηαζίαο) 

 
18.Πην πιαίζην ηνπ Ρµήµαηνο ιεηηνπξγεί Γξαθείν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ην νπνίν είλαη 

αξµφδην γηα ηε δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ ζρεδηαζµνχ, ην ζπληνληζµφ δξάζεσλ γηα ηελ 

πξφζιεςε, αληηµεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 
∆ήµνπ. Δηδηθφηεξα ην Γξαθείν: 

 
 

(α) ∆ηαηππψλεη εηζεγήζεηο γηα ην ζρεδηαζµφ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο 

ηνπ ∆ήµνπ, ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ ζρεδηαζµνχ θαη µεξηµλά γηα ηελ 
εθαξµνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνγξαµµάησλ, µέηξσλ θαη δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 

εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζµνχ. 
 
(β) πνζηεξίδεη ην ζπληνληζµφ θαη επηβιέπεη ην έξγν ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα 

ηελ πξφιεςε, εηνηµφηεηα, αληηµεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ 
ζπµβαίλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ. 

 

 

(γ) Κεξηµλά γηα ηελ δηάζεζε θαη ζπληνλίδεη ηελ δξάζε ηνπ απαξαίηεηνπ δπλαµηθνχ 
θαη µέζσλ γηα ηελ πξφζιεςε, εηνηµφηεηα, αληηµεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ 

θαηαζηξνθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ 
 
(δ) Δπεμεξγάδεηαη εηδηθφηεξεο πξνηάζεηο πξνο ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ ηνπ ∆ήµνπ, ζπµµεηέρεη ζηελ νξγάλσζε ηεο 
ππξνπξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δαζψλ. 
 
 

(Αξµνδηφηεηεο εμνηθνλφµεζεο ελέξγεηαο) 
 

19.Ρν Ρµήµα έρεη επίζεο σο αληηθείµελν ηελ πξνψζεζε ηεο εμνηθνλφµεζεο ελέξγεηαο ζηηο 
θηλεηέο θαη αθίλεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ∆ήµνπ (θηίξηα, απηνθίλεηα θιπ) θαη ηελ 
πξνψζεζε ησλ ήπησλ µνξθψλ ελέξγεηαο. Πην πιαίζην απηφ: 

 
(α) Κεξηµλά γηα ηε µειέηε θαη ζηαδηαθή εθαξµνγή ζπζηήµαηνο ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο, ζχµθσλα µε ηνπο ζρεδηαζµνχο ηεο Ξνιηηείαο, έηζη ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη ζπζηεµαηηθή θαη ζπλερήο βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 
 

 
(β) Κεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή ησλ µέηξσλ βειηίσζεο θαη ησλ ειάρηζησλ 

απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ηηο πξνµήζεηεο ηνπ ∆ήµνπ, ζχµθσλα µε ηηο 
ζρεηηθέο ξπζµίζεηο ηεο Ξνιηηείαο. 
 

 
(γ) Κεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή ησλ µέηξσλ µείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

ησλ θηηξίσλ ηνπ ∆ήµνπ, θαζψο θαη ησλ δηθηχσλ ειεθηξνθσηηζµνχ ησλ δεµφζησλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ Ξνιηηεία 
 

(δ) Κεξηµλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ήπησλ µνξθψλ ελέξγεηαο ρξεζηµνπνίεζε, θαηά 
ην δπλαηφλ, θαζαξψλ νρεµάησλ απφ ην ∆ήµν. 
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(θαζαξηφηεηα, αλαθχθισζε θαη ζπληήξεζε πξαζίλνπ)   

 
 

 
(Αξκνδηφηεηεο ζρεδηαζµνχ θαη επνπηείαο) 
 

 
1. Κειεηά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήµαηνο ζπιινγήο θαη µεηαθνξάο θαη 

µεξηµλά γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφµελεο άδεηαο ζπιινγήο θαη µεηαθνξάο. 
 
2. Κειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεµάησλ θαη µέζσλ πνπ 

είλαη θαηάιιεια γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνθνµηδήο θαη µεηαθνξάο ησλ 
απνξξηµµάησλ θαη ησλ αλαθπθιψζηµσλ πιηθψλ, θαζψο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ ∆ήµνπ. 
 

3. Κειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο ησλ 

θάζε είδνπο ηερληθψλ µέζσλ θαη πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζµαηηθή θαη 
απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ (νρήµαηα, ηερληθά µέζα , θάδνη 

θιπ). 
 

4. Ππγθεληξψλεη, ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 
ηεο θαζαξηφηεηαο θαη δηαµνξθψλεη θαη παξαθνινπζεί ζρεηηθνχο δείθηεο 
απνδνηηθφηεηαο. 

 
5. ∆ηαµνξθψλεη ηα θαηάιιεια πξνγξάµµαηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ 

θαζαξηφηεηαο ( απνθνµηδή απνξξηµµάησλ, αλαθπθιψζηµσλ πιηθψλ, νδνθαζαξηζµφο, 
εηδηθά ζπλεξγεία θιπ). 

 

6. Κειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ θαηάιιειε ζπγθξφηεζε θαη ζηειέρσζε ησλ 
δηαθφξσλ ζπλεξγείσλ θαη εηζεγείηαη πξνγξάµµαηα αλαγθψλ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ. 

 
7. Ξξνζδηνξίδεη ηα ζεµεία θαη µεξηµλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηµµάησλ θαη 

θάδσλ αλαθχθισζεο. 

 
8. Ξαξαθνινπζεί ηελ θαλνληθή εθαξµνγή ησλ πξνγξαµµάησλ δηελέξγεηαο ησλ 

εξγαζηψλ θαη επνπηεχεη ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζµάησλ ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. 
 

9. Ξαξαθνινπζεί ηελ δηαζεζηµφηεηα ησλ ηερληθψλ µέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ζπλεξγάδεηαη µε ην Ρκήκα Ππληήξεζεο Νρεµάησλ γηα 
ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ µέζσλ πνπ δηαζέηεη ν ∆ήµνο. 

 
10.Θαηαξηίδεη θαη µεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή πξνγξαµµάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ρµήµαηνο. 

 
 

(Αξµνδηφηεηεο απνθνµηδήο απνξξηµµάησλ θαη αλαθπθιψζηµσλ πιηθψλ) 
 
 

 
11.∆ηαµνξθψλεη ηα αλαιπηηθά πεξηνδηθά πξνγξάµµαηα θαη ζπγθξνηεί ηα ζπλεξγεία γηα 

ηελ απνθνµηδή ησλ αζηηθψλ απνξξηµµάησλ θαη ησλ αλαθπθινχµελσλ πιηθψλ θαη ηελ 
µεηαθνξά ηνπο ζηνπο ΣΡΑ ή ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ηνπο. 
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12.∆ηελεξγεί µε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά µέζα ην έξγν ηεο απνθνµηδήο ησλ 

αζηηθψλ απνξξηµµάησλ θαη ησλ αλαθπθινχµελσλ πιηθψλ θαη ηελ µεηαθνξά ηνπο 

ζηνπο ΣΡΑ ή ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ηνπο. 
 

13.Κεξηµλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζµφ θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ 
νρεµάησλ θαη ηερληθψλ µέζσλ πνπ ρξεζηµνπνηνχλ ηα ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο ηνπ 
Ρµήµαηνο. 

 
14.Θαηαγξάθεη θαη ζπγθεληξψλεη θαζεµεξηλά ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνγξαµµάησλ απνθνµηδήο ησλ απνξξηµµάησλ θαη ησλ αλαθπθινχµελσλ πιηθψλ. 
 

15.Κεξηµλά γηα ην πιχζηµν θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ θάδσλ θαη ησλ 

απνξξηµµαηνδνρείσλ ζπγθέληξσζεο ησλ απνξξηµµάησλ θαη ησλ αλαθπθινχµελσλ 
πιηθψλ. 

 
16.∆ηελεξγεί µε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά µέζα ην έξγν ηνπ θαζαξηζµνχ ησλ 

νδψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ ∆ήµνπ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

απνξξηµµάησλ ζε ρψξνπο µεηαθφξησζεο. 
 

17.Ππγθξνηεί εηδηθά ζπλεξγεία θαη δηελεξγεί παξεµθεξείο εξγαζίεο φπσο ε πεξηζπιινγή 
νγθσδψλ αληηθεηµέλσλ, ν θαζαξηζµφο απφ παξάλνµεο αθίζεο θαη δηαθεµίζεηο, ν 

θαζαξηζµφο εγθαηαιειεηµµέλσλ νηθηψλ θιπ. 
 
 

 (Αξκνδηφηεηεο Ππληήξεζεο Ξξαζίλνπ) 
 

 
18.Κειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεµάησλ θαη µέζσλ πνπ 

είλαη θαηάιιεια γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ 

πξαζίλνπ ηνπ ∆ήµνπ. 
 

19.Κειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο ησλ 
θάζε είδνπο ηερληθψλ µέζσλ θαη πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζµαηηθή θαη 
απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ 

∆ήµνπ     (ηερληθά µέζα , εξγαιεία, ιηπάζµαηα, θάξµαθα θιπ). 
 

20.∆ηαµνξθψλεη ηα θαηάιιεια πξνγξάµµαηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ 
ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ( θπηεχζεηο, ιίπαλζε, πφηηζµα, θιάδεµα θιπ). 

 

21.∆ηαµνξθψλεη ηα αλαιπηηθά πεξηνδηθά πξνγξάµµαηα θαη ζπγθξνηεί ηα ζπλεξγεία γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη θεπνηερλίαο. 

 
22.∆ηελεξγεί µε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά µέζα ην έξγν ηεο ζπληήξεζεο 

πξαζίλνπ θαη θεπνηερλίαο. 

 
23.Κεξηµλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζµφ θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ ηερληθψλ 

µέζσλ πνπ ρξεζηµνπνηνχλ ηα ζπλεξγεία ηνπ Ρµήµαηνο. 
 

24.Θαηαγξάθεη θαη ζπγθεληξψλεη θαζεκεξηλά ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνγξαµµάησλ πξαζίλνπ ηνπ Ρµήµαηνο. 
 

 
(β) Απμοδιόηηηερ ημήμαηορ αγποηικήρ παπάγωγηρ, κηηνοηποθίαρ και αλιείαρ   
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(α) Αξµνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Αγξνηηθήο Ξαξαγσγήο 

 
 

(Αξµνδηφηεηεο ζηνλ ηνµέα ηεο θπηηθήο παξαγσγήο) 
 
1. Δξεπλά θαη µειεηά θάζε ζέµα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο, θαζψο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζµνχ ζηηο εζηίεο ηνπ. 
 

2. Κεξηµλά γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία, εθηίµεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θπηηθήο 
παξαγσγήο. 

 

3. Ξξνσζεί πξνγξάµµαηα εγθαηάζηαζεο λέσλ αγξνηψλ θαη µεξηµλά γηα ηε ζχλδεζε 
αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ζε ζπλεξγαζία µε ηελ ππεξεζία 

Ρνπξηζµνχ. 
 

4. Δθηηµά θαη παξαθνινπζεί ηε γεσξγηθή παξαγσγή, ηηο απνιαµβαλφµελεο απφ ηνπο 

παξαγσγνχο ηηµέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πνξεία ησλ αγνξψλ ησλ γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ θαη µεξηµλά γηα ηε ιήςε αληηπξνζσπεπηηθψλ ηηµψλ πξντφλησλ. 

 
5. Ππλεξγάδεηαη µε ηελ Ρερληθή ππεξεζία γηα ηε µειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ ηερληθήο 

ππνδνµήο, ηνπηθήο ζεµαζίαο, πνπ αθνξνχλ ζηε γεσξγία θαη ηδίσο απηψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη µε ηελ αγξνηηθή νδνπνηία, ηελ θαηαζθεπή ιηµλνδεμαµελψλ, ηα έξγα 
βειηίσζεο βνζθνηφπσλ θαη ηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα. 

 
6.  Αζθεί επνπηεία επί ησλ Ρνπηθψλ Νξγαληζµψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (Ρ.Ν.Δ.Β.), ησλ 

Ξξνζσξηλψλ ∆ηνηθνπζψλ Δπηηξνπψλ (Ξ.∆.Δ.) θαη ησλ Ρνπηθψλ Δπηηξνπψλ Άξδεπζεο 
(Ρ.Δ.Α.) ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

7. Ππλεξγάδεηαη µε ηδξχµαηα έξεπλαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ελεµεξψλεη ηνλ 
αγξνηηθφ πιεζπζµφ γηα ηηο βειηησµέλεο µεζφδνπο παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο ησλ 

εθµεηαιιεχζεσλ γηα ηελ αληηµεηψπηζε ηερληθψλ, νηθνλνµηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ 
πξνβιεµάησλ, ζην πιαίζην ησλ πξνγξαµµάησλ ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη µεξηµλά γηα ηελ επξχηεξε δηάδνζε ζηνλ αγξνηηθφ θφζµν, µέζσ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξαµµάησλ, γλψζεσλ γηα ηελ εθαξµνγή βειηησµέλσλ µεζφδσλ 
θαιιηέξγεηαο. 

 
8. Κεξηµλά γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ εθµεηαιιεχζεσλ ζην πιαίζην 

ζρεδίσλ βειηίσζεο. 

 
9. Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε, αλαλέσζε, αλάθιεζε ή µεηαβίβαζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηεµάησλ ιηαληθήο πψιεζεο αγξνηηθψλ θαξµαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 
 

10.Κεξηµλά γηα ηε ζχζηαζε θαη ηελ εχξπζµε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Γεσξγηθήο 

Αλάπηπμεο ηνπ ∆ήµνπ. Ξαξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ απηνχ παξέρνληαο 
θαηεπζχλζεηο θαη πξφηππα γηα ηε δξάζε ηνπο. Δηδηθφηεξα ην Γξαθείν Γεσξγηθήο 

Αλάπηπμεο : 
 
 

(α) Ππλεξγάδεηαη µε ηνπο αγξφηεο θαη ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ηνπο γηα ηελ 
δηεξεχλεζε θαη επηζήµαλζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνµηθψλ πξνβιεµάησλ ησλ 

γεσξγηθψλ εθµεηαιιεχζεσλ. 
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(β) Ξαξέρεη ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ εθαξµνγή βειηησµέλσλ µεζφδσλ εξγαζίαο, µε 
ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγνµέλσλ πξντφλησλ θαη ηε µείσζε 
θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο. 

 
(γ)  Κεξηµλά γηα ηελ νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ εθµεηαιιεχζεσλ θαη ηελ ελ γέλεα 

αληηµεηψπηζε ησλ πξνβιεµάησλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο , ζηα πιαίζηα ησλ εθάζηνηε εθαξµνδνµέλσλ πξνγξαµµάησλ 
γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο αλάπηπμεο. 

 
(δ) ∆ηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο, χζηεξα απφ εληνιή ηνπ Ρµήµαηνο Ρνπηθήο 

Νηθνλνµηθήο Αλάπηπμεο, µε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε θνηλνηηθψλ πξνγξαµµάησλ 
(νηθνλνµηθέο εληζρχζεηο ζηε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή) θαη µεξηµλά γηα ηελ 
ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ (αγξνηηθά απηνθίλεηα, αγξνηηθέο απνζήθεο, ιατθέο 

αγνξέο, εθηίµεζε δεµηψλ θ.ι.π.). 
 

(ε)  Δλεµεξψλεη ηε Γηεχζπλζε γηα ηα δεηήµαηα ηεο πεξηνρήο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
αγξνηηθφ θφζµν θαη ιαµβάλεη θαηεπζχλζεηο θαη πξφηππα γηα ηελ αληηµεηψπηζή 
ηνπο. 

 
(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα δσηθήο παξαγσγήο) 

 
 

11.Δξεπλά θαη µειεηά θάζε ζέµα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο, θαζψο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ θηελνηξνθηθνχ πιεζπζµνχ ζηηο εζηίεο ηνπ. 

 

12.Κεξηµλά γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία, εθηίµεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο δσηθήο 
παξαγσγήο. 

 
13.Ππλεξγάδεηαη µε ηελ Ρερληθή ππεξεζία γηα ηε µειέηε θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

ηερληθήο ππνδνµήο, ηνπηθήο ζεµαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηε θηελνηξνθία φπσο π.ρ ηα 

έξγα βειηίσζεο βνζθνηφπσλ. 
 

14.Κεξηµλά γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βνζθνηφπσλ. 
 

15.Ππλεξγάδεηαη µε ηδξχµαηα έξεπλαο ηεο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, ελεµεξψλεη ηνλ 

αγξνηηθφ πιεζπζµφ γηα ηηο βειηησµέλεο µεζφδνπο παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο ησλ 
θηελνηξνθηθψλ εθµεηαιιεχζεσλ γηα ηελ αληηµεηψπηζε ηερληθψλ, νηθνλνµηθψλ θαη 

δηαξζξσηηθψλ πξνβιεµάησλ, ζην πιαίζην ησλ πξνγξαµµάησλ ηνπ πνπξγείνπ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη µεξηµλά γηα ηελ επξχηεξε δηάδνζε ζηνλ αγξνηηθφ θφζµν, 
µέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξαµµάησλ, γλψζεσλ γηα ηελ εθαξµνγή βειηησµέλσλ 

µεζφδσλ θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο. 
 

16.Κεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήµαηνο αλαγλψξηζεο θαη 
θαηαγξαθήο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ∆ήµνπ (ελψηηα γηα ηελ αηνµηθή αλαγλψξηζε 
ησλ δψσλ, ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνµέλσλ, δηαβαηήξηα δψσλ, ηήξεζε αηνµηθψλ 

µεηξψσλ). 
 

17.Κεξηµλά γηα ηα αδέζπνηα δψα (πεξηζπιινγή, δεµηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θαηαθπγίσλ 
θιπ). 

 

18.Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεµάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 
πνπ ζρεηίδνληαη µε ην εµπφξην ή ηελ αμηνπνίεζε δψσλ ( θαηαζηήµαηα δηαηήξεζεο, 

εµπνξίαο θαη δηαθίλεζεο δψσλ, θαηαζηήµαηα πψιεζεο ζθχισλ ή γαηψλ, 
θηελνπηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, απηνθίλεηα πνπ µεηαθέξνπλ δψα, δσνινγηθνί 
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θήπνη). 
 

19.Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε, αλαλέσζε, αλάθιεζε ή µεηαβίβαζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηεµάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξµαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 
 

20.Δθαξµφδεη, νξγαλψλεη θαη επνπηεχεη ηελ ηερλεηή ζπεξµαηέγρπζε θαη ηνλ 
ζπγρξνληζµφ ηνπ νίζηξνπ ησλ δψσλ. 

 

21.Γλσµαηεχεη γηα ηελ πγεηνλνµηθή θαηαιιειφηεηα ησλ δψσλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα  
πιαλφδηα έθζεζε δψσλ. 

 
22.Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία θηεληαηξηθνχ γξαθείνπ γηα ηα 

παξαγσγηθά δψα, εηδηθήο άδεηαο γηα ηελ απνζήθεπζε θαξµαθεπηηθψλ θηεληαηξηθψλ 

πξντφλησλ θαη αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ θηεληαηξείσλ θαη θηεληαηξηθψλ θιηληθψλ 
ηα νπνία θαη επνπηεχεη. 

 
23.Δθαξµφδεη πξνγξάµµαηα γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ινηµσδψλ θαη παξαζηηηθψλ 

λνζεµάησλ δψσλ, ζε ζπλεξγαζία µε ηελ ππεξεζία ∆εµ. γείαο γηα ηα λνζήµαηα πνπ 

µεηαδίδνληαη θαη ζηνλ άλζξσπν. 
 

24.Δπηβάιιεη ή αίξεη πγεηνλνµηθά µέηξα, ιφγσ εµθάληζεο βαξηάο επηδσνηίαο γηα ηελ 
έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πξνο µεηαθνξά δψσλ. 

 
( Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Αιηείαο) 
 

 
 

25.∆ηελεξγεί φιεο ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ 
ζηνλ ηνµέα ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ ∆ήµνπ. 

 

26.Δξεπλά θαη µειεηά θάζε ζέµα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αιηείαο, θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε 
ηνπ αιηεπηηθνχ πιεζπζµνχ ζηηο εζηίεο ηνπ. 

 
27.Ππλεξγάδεηαη µε ηελ Ρερληθή ππεξεζία γηα ηε µειέηε θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

ηερληθήο ππνδνµήο, ηνπηθήο ζεµαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ αιηεία. Κεξηµλά γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ, ππνδνµψλ θαη εμνπιηζµψλ ζε 
ιηµέλεο αιηεπηηθνχο ή ιηµέλεο πνπ εμππεξεηνχλ αιηεπηηθά ζθάθε. 

 
28.Γλσµνδνηεί γηα ηελ παξαρψξεζε, µίζζσζε θαη αλαµίζζσζε πδάηηλσλ εθηάζεσλ γηα 

ηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη µεηεγθαηάζηαζε µνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο εληαηηθήο ή 

εµηεληαηηθήο µνξθήο ησλ ηρζπνηξφθσλ πδάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο 
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο 

 
29.Ππγθεληξψλεη θαη ηεξεί ζηνηρεία ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη ηεο αιηείαο ζηα 

εζσηεξηθά χδαηα θαζψο θαη ζηνηρεία ησλ πάζεο θχζεσο αιηεπηηθψλ 

εθµεηαιιεχζεσλ. 
 

30.Θαηαξηίδεη µειέηεο θαη ζπληάζζεη εθιατθεπµέλα έληππα πνπ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο 
ζαιάζζηαο αιηείαο, πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη πξνζηαζίαο ησλ πδάηηλσλ 
νηθνζπζηεµάησλ θαη δηνξγαλψλεη ελεµεξσηηθέο ζπλαληήζεηο µε αιηείο 

πδαηνθαιιηεξγεηέο θαη γεληθά εξγαδφµελνπο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ αιηεπηηθνχ ηνµέα. 
 

31.Δηζεγείηαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ξχζµηζε δεηεµάησλ ηνπ ηνµέα 
ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ, ζχµθσλα µε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην 
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∆ήµν µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Νη απνθάζεηο απηέο αθνξνχλ ηδίσο: 
 
 

 
 

(α) ηελ θαηαζηξνθή, εθπνίεζε θαη έγθξηζε ηνπ απνηειέζµαηνο ηεο ζρεηηθήο 
δεµνπξαζίαο ή δηάζεζεο ησλ δεµεπζέλησλ πιηθψλ θαη µέζσλ αιηείαο. 

(β) ηελ εθαξµνγή ηνπ πξνγξάµµαηνο αλάπηπμεο ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ µε ηελ 

έγθαηξε θαη επαξθή παξαγσγή ηνπ αλαγθαηνχληνο γφλνπ γηα ηνλ εθνδηαζµφ 
µε απηφλ ησλ ελδηαθεξνµέλσλ ηδησηψλ πεζηξνθνθαιιηεξγεηψλ. 

(γ) ηελ έγθξηζε γηα ηε δηελέξγεηα εµπινπηηζµνχ ιηµλψλ θαη πνηαµψλ θαη ηνλ 
θαζνξηζµφ ηεο απαγνξεπηηθήο πεξηφδνπ αιηείαο µε θάζε µέζν θαη εξγαιείν 
ζηηο ιίµλεο. 

 (δ) ηε δηάζεζε ζε δεµφζηεο ππεξεζίεο ή ζε εξεπλεηηθά ηδξχµαηα ή ζε λνµηθά 
πξφζσπα ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα ησλ πισηψλ µέζσλ, εξγαιείσλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζµνχ πνπ δεµεχζεθε, εθφζνλ δελ έρεη πιεηζηεξηαζζεί. 
(ε) ηελ έγθξηζε γηα δηελέξγεηα αζιεηηθήο αιηείαο. 
(δ) ηελ έγθξηζε αληηθαηάζηαζεο αιηεπηηθνχ ζθάθνπο. 

(ε) ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε φζνπο δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηελ 
παξαγσγή θαη αμία αιηεπµάησλ ησλ επαγγειµαηηθψλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. 

(ζ) ηελ έγθξηζε ηεο ρνξήγεζεο, απφ ηηο αξµφδηεο αξρέο, αδεηψλ αιηείαο ζηα 
επαγγειµαηηθά ή εξαζηηερληθά ζθάθε αιηείαο ή ζπνγγαιηείαο. 

(η) ηνπ θαζνξηζµνχ ηνπ αξηζµνχ ησλ µε µεραληθφ αιηεπηηθφ ζπγθξφηεµα (γξη-γξη) 
αιηεπφλησλ ζπγθξνηεµάησλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ µε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη 
ε αιηεία. 

 (ηα) ηελ απαγφξεπζε ή έγθξηζε ρξεζηµνπνίεζεο νξηζµέλσλ αιηεπηηθψλ 
εξγαιείσλ. 

(ηβ) ηελ έθηαθηε αλαζηνιή ησλ αδεηψλ αιηείαο θαη ζπνγγαιηείαο γηα νξηζµέλε 
πεξίνδν ζε πεξηνρή ρσξηθήο αξµνδηφηεηαο ηνπ ∆ήµνπ, φηαλ ην επηβάιιεη ε 
πξνζηαζία ηεο ηρζπνπαξαγσγήο θαη ε ξχζµηζε ηεο αιηείαο θαη ζπνγγαιηείαο. 

(ηγ) ηελ έθδνζε ρξεµαηηθψλ εληαιµάησλ γηα απφδνζε εζφδσλ απφ ηελ 
εθµεηάιιεπζε ηρζπνηξνθείσλ  

(ηδ) ηελ έγθξηζε γηα µεηαηξνπή ή αληηθαηάζηαζε εξγαιείσλ  
(ηε) ηελ πξφηαζε γηα εγγξαθή πηζηψζεσλ γηα απαιινηξίσζε πδάηηλσλ θαη 

ρεξζαίσλ εθηάζεσλ. 

(ηζη) ηελ αμηνπνίεζε, ηρζπνηξνθηθά, ησλ µε εθµεηαιιεχζηµσλ ηειµάησλ ή 
άγνλσλ εθηάζεσλ ζε ζπλεξγαζία µε ηηο ππεξεζίεο. 

(ηδ) ηηο εμαηξέζεηο ππνρξέσζεο πξνζθφµηζεο αιηεπµάησλ ζηηο ηρζπφζθαιεο. 
(ηε) ηε ζχζηαζε ηξηµειψλ ζπµβνπιίσλ εθδίθαζεο αιηεπηηθψλ πξνζθπγψλ. 
(ηζ)ηελ έγθξηζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθψλ αιηεπηηθψλ ζπλεηαηξηζµψλ θαη 

ηελ παξνρή ζ΄ απηνχο ηερληθψλ νδεγηψλ. 
(θ ) ηελ παξνρή γλψµεο γηα θάζε ηερληθή ηξνπνπνίεζε ή δηαξξχζµηζε πνπ αθνξά 

ή  ζίγεη ηα θξεπηδψµαηα θαη ηε ρεξζαία δψλε ησλ ηρζπνζθαιψλ. 
 

 
32.Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ ζηνλ ηνµέα ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ, 

ζχµθσλα µε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην ∆ήµν µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Νη 
άδεηεο απηέο αθνξνχλ ηδίσο: 

 
 
(α) ηα αιηεπηηθά ζθάθε γηα ηε δηελέξγεηα δνθηµαζηηθήο αιηείαο. 

(β) ηηο εξαζηηερληθέο άδεηεο αιηείαο. 
(γ) ηε ρξήζε θαηαδπηηθψλ ζπζθεπψλ ζε πεξηπηψζεηο δηεμαγσγήο εξεπλψλ. 

(δ) ηηο επαγγειµαηηθέο άδεηεο αιηείαο. 
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(ε) ηε µεηαβίβαζε θπξηφηεηαο επαγγειµαηηθήο άδεηαο αιηείαο ζθάθνπο. 
(ζη)ηελ αληηθαηάζηαζε µεραλήο αιηεπηηθνχ ζθάθνπο. 
(δ) ηελ άδεηα αιηείαο γφλνπ ηρζχσλ θαη ινηπψλ πδξφβησλ νξγαληζµψλ. 

 
 

33.Αληηµεησπίδεη ζέµαηα θαη εηζεγείηαη µέηξα πνπ αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε, µεηαπνίεζε, 
ηππνπνίεζε, ζπληήξεζε θαη εµπνξία ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ ζε ζπλεξγαζία µε 
αξµφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο. 

 
 

ΔΛΝΡΖΡΑ Γ: ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ, ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ 
 
 

Άπθπο 12 
 

Απμοδιόηηηερ Αςηοηελούρ Ρμήμαηορ Θοινωνικήρ Ξποζηαζίαρ, Ξαιδείαρ, 
Ξολιηιζμού, Αθληηιζμού και Λέαρ Γενιάρ 

  

 
 

 
Ρν Απηνηειέο Ρµήµα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, Ξαηδείαο, Ξνιηηηζµνχ θαη Αζιεηηζκνχ είλαη 

αξµφδην γηα ην ζρεδηαζµφ θαη ηελ εθαξµνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ησλ πνιηηηθψλ 
ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο δεµφζηαο πγείαο ζηελ 
πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ, µε ηε ιήςε ησλ θαηαιιήισλ µέηξσλ θαη ηε ξχζµηζε ησλ ζρεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ππγρξφλσο ην Ρµήµα είλαη αξµφδην γηα ηελ πξνψζεζε θαη ξχζµηζε 
δεηεµάησλ ηεο πξσηνβάζµηαο θαη δεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο, ηελ πξνψζεζε ηεο ∆ηα 

Βίνπ Κάζεζεο, θαζψο θαη γηα ην ζρεδηαζµφ θαη ηελ εθαξµνγή πξνγξαµµάησλ Ξνιηηηζµνχ, 
Αζιεηηζµνχ θαη Λέαο Γεληάο. Δπηπξφζζεηα ην ηκήκα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
απαζρφιεζεο θαη ηελ εθαξκνγή ελεξγεηψλ ηνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. Δπίζεο ην ηκήκα είλαη 

ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΘΑΞΖ ηνπ Γήκνπ. Νη ζπγθεθξηµέλεο αξµνδηφηεηεο ηνπ 
Ρµήµαηνο ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ, θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Λφµσλ, 

∆ηαηαγµάησλ θαη πνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. 
 
 

Νη αξκνδηφηεηεο ησλ επί µέξνπο γξαθείσλ ηνπ Ρµήµαηνο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, Ξαηδείαο, 
Ξνιηηηζµνχ, Απαζρφιεζε θαη Ρνπξηζκνχ είλαη νη εμήο: 

 
(α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη Ξνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ θχισλ. 
 

 
(Αξµνδηφηεηεο Πρεδηαζµνχ / Ππληνληζµνχ / Ξαξαθνινχζεζεο Θνηλσληθψλ Ξνιηηηθψλ) 

 
 
 

1) ∆ηεμάγεη θνηλσληθέο έξεπλεο, ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη µεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή 
θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ή ζπµµεηέρεη ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε 

θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο, µε 
ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λνµηθψλ πξνζψπσλ, ηδξπµάησλ θαη επηρεηξήζεσλ 
(παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζµνί, βξεθνθνµεία, νξθαλνηξνθεία, θέληξα 

αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη εµεξήζηαο θξνληίδαο, ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο 
ειηθησµέλσλ, γεξνθνµείσλ θιπ). 
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2) Πρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη µεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή πξνγξαµµάησλ ή ζπµµεηέρεη ζε 
πξνγξάµµαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ νµνγελψλ 
µεηαλαζηψλ, θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνµηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. 
 

3) ∆ηεμάγεη θνηλσληθέο έξεπλεο, ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη µεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή 
θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ 
παηδηνχ, ησλ εθήβσλ, ησλ ειηθησµέλσλ, ησλ αηφµσλ µε αλαπεξία θαζψο θαη 

εππαζψλ θνηλσληθψλ νµάδσλ. 
 

4) Πρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη µεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ή 
ζπµµεηέρεη ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θξνληίδα ηεο πγείαο ησλ 
δεµνηψλ µε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο (µε ηε δεµηνπξγία δεµνηηθψλ θαη 
θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, θέληξσλ ππνζηήξημεο θαη 

απνθαηάζηαζεο αηφµσλ µε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, θέληξσλ 
ζπµβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπµάησλ ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά 
ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

 
 

5) Πρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη µεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή πξνγξαµµάησλ θαη 
πξσηνβνπιηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ ∆ήµνπ, µε ηε δεµηνπξγία Ρνπηθψλ Ππµβνπιίσλ Ξξφιεςεο Ξαξαβαηηθφηεηαο. 
 
 

6) Κεξηµλά γηα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζµνχ θαη ηεο θνηλσληθήο 
αιιειεγγχεο µε ηε δεµηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, 
εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νµάδσλ εζεινληψλ. 

 
 

7) Ππληνλίδεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ άζθεζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο ζε ηνπηθφ 
επίπεδν (πρ µέζσ ηεο εθπφλεζεο θαη πεξηνδηθήο αλαπξνζαξµνγήο ελφο «Ρνπηθνχ 

Ππµθψλνπ Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο») 
 
 

8) Νξγαλψλεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηε δηθηχσζε ηνπηθψλ θνξέσλ Θνηλσληθήο 
Φξνληίδαο, φπσο: 

    νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ 
    νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Λνµηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ ∆ήµνπ 
    νη Κ.Θ.Ν 

         νη ππεξεζίεο θαη δνµέο Θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη        ηνπ Θξάηνπο 
ηα αληηπξνζσπεπηηθά ζψµαηα ησλ νµάδσλ-ρξεζηψλ 

 
 
(Αξκνδηφηεηεο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ) 

 
 

1. Σνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεµνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ παηδηθψλ ή 
βξεθνλεπηαθψλ ζηαζµψλ. 

 

2. Αζθεί έιεγρν θαη επνπηεία ζηα ηδξχµαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
(ηδησηηθνί παηδηθνί ζηαζµνί) θαη επζχλεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ εμνρψλ. 
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3. Σνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδξπµάησλ παηδηθήο πξφλνηαο ζε ηδηψηεο, 
θαζψο θαη ζε ζπιιφγνπο ή ζσµαηεία πνπ επηδηψθνπλ θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο. 

 

4. Αζθεί επνπηεία επί ησλ θηιαλζξσπηθψλ ζσµαηείσλ θαη ηδξπµάησλ, εγθξίλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζµφ ηνπο θαη παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο επηρνξεγήζεηο, πνπ δίδνληαη 

ζε λνµηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ µε θνηλσθειείο ζθνπνχο. 
 

5. Κεξηµλά γηα ηνλ δηνξηζµφ ησλ µειψλ δηνηθεηηθψλ ζπµβνπιίσλ θαη επνπηεχεη θαη 

ξπζµίδεη ζέµαηα ιεηηνπξγίαο ηδξπµάησλ πξνζηαζίαο θαη αγσγήο νηθνγέλεηαο ηνπ 
παηδηνχ, (φπσο Θέληξσλ Ξαηδηθήο Κέξηµλαο, Ξαηδηθψλ Πηαζµψλ, Ξαηδηθψλ Δμνρψλ, 

παξαξηεµάησλ ΞΗΘΞΑ θαη ΘΔΞΔΞ). 
 

6. Σνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πεξίζαιςεο 

ειηθησµέλσλ ή αηφµσλ, πνπ πάζρνπλ αλίαηα απφ θηλεηηθή αλαπεξία. 
 

7. Κεξηµλά γηα ηνλ νξηζµφ µειψλ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ Ππµβνπιίνπ ησλ Ραµείσλ Ξξφλνηαο 
θαη Ξξνζηαζίαο Ξνιπηέθλσλ, φηαλ ε έδξα ησλ Ραµείσλ είλαη ζην ∆ήµν. 

 

 
(Αξκνδηφηεηεο εθαξκνγήο θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ) 
 
 

ινπνηεί δξάζεηο θαη πξνγξάµµαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπµπιεξσµαηηθά µε ηηο δξάζεηο 
θαη ηα πξνγξάµµαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα Λνµηθά πξφζσπα ηνπ 
∆ήµνπ. Πην πιαίζην απηφ ελδεηθηηθά : 

 
(α) ∆ηελεξγεί θνηλσληθέο έξεπλεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ επηδνµάησλ πξφλνηαο, ζε 

ζπλεξγαζία µε ην Γξαθείν Δθαξµνγήο Ξξνγξαµµάησλ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο 
 
(β) Αζθεί θνηλσληθή εξγαζία µε άηνµα, νηθνγέλεηεο θαη θνηλσληθέο νµάδεο. 

 
(γ) Ιεηηνπξγεί µνλάδεο ζπµβνπιεπηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

 
(δ) Ππλεξγάδεηαη µε ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο γηα ελεµέξσζε ζε θνηλσληθά ζέµαηα (AIDS, 
λαξθσηηθά θιπ) θαη ζε ζπλεξγαζία µε ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ δηνξγαλψλεη Πρνιέο 

Γνλέσλ. 
 

(ε) ινπνηεί πξνγξάµµαηα πξφιεςεο θαη αληηµεηψπηζεο ςπρνθνηλσληθψλ θαη νηθνλνµηθψλ 
πξνβιεµάησλ (πξνζθχγσλ, µεηαλαζηψλ, παιηλλνζηνχλησλ, θπιαθηζµέλσλ, ππεξειίθσλ 
θ.ι.π.) 

 
(ζη) ινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο πεξηζαιπνµέλσλ ζε ηδξχµαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο 

 
(δ) ινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο µνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 
 

(Αξκνδηφηεηεο Δθαξκνγήο Ξξνγξακκάησλ Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο ) 
 

 
 

1. Κεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή πξνγξαµµάησλ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνµηθά αδπλάησλ πνιηηψλ. Πην πιαίζην απηφ θαη 
ζχµθσλα µε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην ∆ήµν µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο : 
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(α) Κεξηµλά γηα ηελ παξνρή νηθνλνµηθήο ελίζρπζεο ησλ απηνζηεγαδνµέλσλ, γηα 
ηε ζρεηηθή µίζζσζε αθηλήησλ, ηε ξχζµηζε δηαθφξσλ ζεµάησλ θνηλσληθήο 
θαηνηθίαο θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο ηεο νηθείαο λνµνζεζίαο. 

 
(β) Δθδίδεη πηζηνπνηεηηθά νηθνλνµηθήο αδπλαµίαο. 

 
(γ) Κεξηµλά γηα ηελ θαηαβνιή επηδνµάησλ ζε ηπθινχο, θσθάιαινπο, 
αλαζθάιηζηνπο παξαπιεγηθνχο, ηεηξαπιεγηθνχο θαη αθξσηεξηαζµέλνπο, 

δηαλνεηηθά θαζπζηεξεµέλνπο, αλίθαλνπο πξνο εξγαζία, ππνθέξνληεο απφ 
εγθεθαιηθή παξάιπζε (ζπαζηηθνχο), απξνζηάηεπηνπο αλήιηθνπο, ππνθέξνληεο 

απφ αηµνιπηηθή αλαηµία θαη βαξηά αλάπεξνπο, θαζψο θαη ζε ινηπά άηνµα 
δηθαηνχµελα παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ζρεηηθήο λνµνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ νηθείσλ θαλνληζηηθψλ ξπζµίζεσλ. 

 
(δ) Δηζεγείηαη ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο νηθεµάησλ έλεθα απνξίαο ή 

γηα άιινπο ζνβαξνχο ιφγνπο. 
 
(ε) Ξξνβαίλεη ζηελ αλαγλψξηζε δηθαηνχρσλ ζηεγαζηηθήο ζπλδξνµήο. 

 
(ζη) Δηζεγείηαη ηελ έθδνζε απνθάζεσλ παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

 
(δ) Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, εξάλσλ 

θαη θηιαλζξσπηθψλ αγνξψλ. 
 
(ε)Σνξεγεί θάξηεο αλαπεξίαο έπεηηα απφ γλσµάηεπζε ηεο Δπηηξνπήο 

Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 
 

2) Δπηµειείηαη ησλ ζεµάησλ πνπ αθνξνχλ αζθαιηζµέλνπο ηνπ ΝΓΑ    δεµφηεο θαη 
εθδίδεη βηβιηάξηα θαη βεβαηψζεηο ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία πνπ δηέπεη 
ηνπο αζθαιηζµέλνπο απηνχο. 

 
3) Ξαξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ην Ρµήµα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, Ξαηδείαο 

θαη Ξνιηηηζµνχ θαη ηα Γξαθεία ηνπ (ηήξεζε πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη 
αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέµαηα πξνζσπηθνχ θιπ). 

 

(Αξµνδηφηεηεο Ξνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ θχισλ) 
 

 

Πρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη µεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή πξνγξαµµάησλ θαη µέηξσλ πνπ 
ζηνρεχνπλ ζηελ ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε φινπο ηνπο ηνµείο. Πην πιαίζην απηφ 

µεξηµλά γηα : 
     

(α) ηε ιήςε µέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέµεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ  

θαη ησλ παηδηψλ 
 

(β) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ησλ θνηλσληθψλ ζηεξεφηππσλ µε 
βάζε ην θχιν 
 

(γ) ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξαµµάησλ γηα εππαζείο νµάδεο γπλαηθψλ 
 

(δ) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπµµεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 
απαζρφιεζε 
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(ε) ηε ιήςε µέηξσλ γηα ηελ ελαξµφληζε επαγγειµαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 
ππνρξεψζεσλ 
 

(ζη) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπµµεηνρή ησλ γπλαηθψλ 
θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ 

 
(β) Αξµνδηφηεηεο Γξαθείνπ Ξξνζηαζίαο θαη Ξξναγσγήο ηεο ∆εµφζηαο γείαο 

 

 
 

1) Πρεδηάδεη, πξνγξαµµαηίδεη θαη µεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή µέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
δεµφζηαο πγείαο. Πην πιαίζην απηφ θαη ζχµθσλα µε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην ∆ήµν 
µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

 
(α) Κεξηµλά γηα ηνλ πγεηνλνµηθφ έιεγρν ησλ δεµνηηθψλ δεμαµελψλ λεξνχ. 

 
(β) Κεξηµλά γηα ηνλ πγεηνλνµηθφ έιεγρν ησλ θαηαζηεµάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, 
 

(γ) Κεξηµλά γηα ηνλ έιεγρν ηεο ερνξχπαλζεο, ηεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηεο εθπνµπήο 
ξχπσλ, ζνξχβσλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηξνρνθφξα, 

 
(δ) Σνξεγεί βηβιηάξηα πγείαο ζηνπο εθδνξνζθαγείο. 

 
(ε) Ξαξέρεη ζπλδξνµή ζην έξγν ηνπ Δ.Φ.Δ.Ρ. θαη δηελεξγεί ειέγρνπο ή άιιεο πξάμεηο, 
πνπ δεηνχλ ηα εληεηαιµέλα φξγαλα ηνπ Δ.Φ.Δ.Ρ. θαη ζχµθσλα µε ηηο νδεγίεο ηνπο. 

(Ππλεξγαζία µε ηνλ ηνµέα δσηθήο παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο αγξνηηθήο παξαγσγήο, 
φηαλ απαηηείηαη). 

 
(ζη) Κεξηµλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ζηα δεµφζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία 
ηεο πεξηνρήο. 

 
 

2) Πρεδηάδεη, πξνγξαµµαηίδεη µηα µεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή πξνγξαµµάησλ µέηξσλ γηα ηελ 
πξναγσγή ηεο δεµφζηαο πγείαο. Πην πιαίζην απηφ θαη ζχµθσλα µε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ 
δίδνληαη ζην ∆ήµν µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

 
(α) Κεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή πξνγξαµµάησλ εµβνιηαζµψλ. 

 
(β) Κεξηµλά γηα ηελ πινπνίεζε η) πξνγξαµµάησλ δεµφζηαο πγηεηλήο πνπ 
νξγαλψλνληαη απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή απφ άιια 

πνπξγεία, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη απεπζείαο ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηνπ 
αληίζηνηρνπ πνπξγείνπ ηη) εθηάθησλ πξνγξαµµάησλ δεµφζηαο πγείαο, ηα νπνία 

εθηεινχληαη µε έθηαθηε ρξεµαηνδφηεζε ηηη) πξνγξαµµάησλ δεµφζηαο πγείαο πνπ 
ρξεµαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

(γ) Δθδίδεη ηνπηθέο πγεηνλνµηθέο δηαηάμεηο θαη ιαµβάλεη µέηξα ζε ζέµαηα δεµφζηαο 
πγηεηλήο. 

 
(δ) Κεξηµλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δεµνηψλ γηα ζέµαηα δεµφζηαο πγείαο. 
 

(ε) Νξγαλψλεη απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία µε ηηο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο 
εηδηθά πξνγξάµµαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο ∆εµφζηαο γείαο ζηελ πεξηνρή 

αξµνδηφηεηαο ηνπ ∆ήµνπ, ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο. 
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3) Οπζµίδεη δηάθνξα δηνηθεηηθά δεηήµαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε δεµφζηα πγεία ζηελ πεξηνρή 
ηνπ ∆ήµνπ. Πην πιαίζην απηφ θαη ζχµθσλα µε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην ∆ήµν µε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

 
 

 
(α) Δηζεγείηαη ηνλ νξηζµφ ηαηξψλ πξνο εμέηαζε επαγγειµαηηψλ θαη εξγαδνµέλσλ ζε 
θαηαζηήµαηα πγεηνλνµηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρνξήγεζε ζε απηνχο βηβιηαξίσλ 

πγείαο. 
 

(β) Δηζεγείηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε ηαηξνχο, νη νπνίνη πσινχλ θάξµαθα ρσξίο 
άδεηα, θαζψο θαη ζε βάξνο ηαηξψλ θαη θαξµαθνπνηψλ γηα θαηνρή ή πψιεζε δεηγµάησλ 
θαξµάθσλ. 

 
(γ) Δηζεγείηαη ηνλ νξηζµφ ειεγθηή γηαηξνχ ΝΓΑ γηα ηα λ.π.δ.δ. ηεο πεξηνρήο ηνπ ∆ήµνπ. 

 

 
(γ) Αξµνδηφηεηεο Γξαθείνπ Ξαηδείαο, ∆ηα Βίνπ Κάζεζεο, Ξνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη λέαο 
Γεληάο 

  
 

1) Κεξηµλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθνηερληθψλ ππνδνµψλ γηα ηελ 
πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζµηαο θαη δεπηεξνβάζµηαο 
εθπαίδεπζεο. Πην πιαίζην απηφ θαη ζχµθσλα µε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην ∆ήµν µε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 
 

 
 

(α) Κεξηµλά γηα ηελ ζπληήξεζε, ηε βειηίσζε, ηε θαζαξηφηεηα θαη ηελ θχιαμε ησλ 
πιηθνηερληθψλ ππνδνµψλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήµαηνο ηεο πξσηνβάζµηαο θαη ηεο 
δεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο, µε επηθχιαμε ησλ αξµνδηνηήησλ ησλ Πρνιηθψλ 

Δπηηξνπψλ θαη παξέρεη θάζε αλαγθαία δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο 
γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα ηελ άζθεζε ησλ αξµνδηνηήησλ ηνπο (Άξζξν 243 ηνπ 

∆ΘΘ). 
 
(β) Κεξηµλά γηα ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο θαηαιιειφηεηαο, επηινγήο θαη εθηίµεζεο ηεο 

αμίαο νηθνπέδνπ γηα ηελ αλέγεξζε δηδαθηεξίνπ, θαζψο θαη επηινγήο νηθνπέδνπ µεηά 
θηηξίνπ θαηάιιεινπ λα ραξαθηεξηζζεί σο δηδαθηήξην. 

 
(γ) Ππλεξγάδεηαη µε ηελ ηερληθή ππεξεζία, γηα ηελ απαιινηξίσζε νηθνπέδσλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο, θαζψο θαη ηελ αλέγεξζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

 
(δ) Κεξηµλά γηα ηε µίζζσζε αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε δεµφζησλ ζρνιηθψλ µνλάδσλ, ηε 

ζηέγαζε θαη ζπζηέγαζε απηψλ θαη ζε πεξίπησζε ζπζηέγαζεο θαζνξίδεη ηελ 
απνθιεηζηηθή ρξήζε νξηζµέλσλ ρψξσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ, απφ θάζε ζρνιηθή µνλάδα, 
θαζψο θαη ηελ θνηλή ρξήζε ησλ ππνινίπσλ ρψξσλ θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε 

ζπζηεγαδφµελεο ζρνιηθήο µνλάδαο (Ππλεξγαζία µε ηελ Νηθνλνµηθή ππεξεζία γηα ηε 
µίζζσζε αθηλήησλ). 

 
(ε) Ππλεξγάδεηαη µε ηελ ∆εµνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο, ηελ ελεµεξψλεη γηα ζέµαηα ηεο 
αξµνδηφηεηάο ηεο θαη ηεο παξέρεη θάζε αλαγθαία δηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο 
 

2) Πρεδηάδεη θαη µεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή πνιηηηθψλ, πξνγξαµµάησλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ 

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΗ1-ΥΚ9



ππνζηήξημε ησλ µαζεηψλ ηεοπξσηνβάζµηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη 
γηα ηε γεληθή παηδεία ησλ θαηνίθσλ. Ξεξηιαµβάλνληαη αξµνδηφηεηεο φπσο : 
 

(α) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ 
 

(β) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεµηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ 
 
(γ) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο 

 
 

 
3) Κεξηµλά γηα ην ζρεδηαζµφ θαη ηελ εθηέιεζε πξνγξαµµάησλ δηα βίνπ µάζεζεο ζην 
πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ πξνγξαµµαηηζµνχ, ζχµθσλα µε ηελ 

θείµελε λνµνζεζία. Πην πιαίζην απηφ θαη ζχµθσλα µε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην 
∆ήµν µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

 
 
 

(α) Θαηαξηίδεη, ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάµµαηφο ηνπ, ην ηνπηθφ 
πξφγξαµµα δηα βίνπ µάζεζεο, µε βάζε ην Δζληθφ Ξξφγξαµµα ∆ηα Βίνπ Κάζεζεο θαη ην 

αληίζηνηρν πεξηθεξεηαθφ πξφγξαµµα δηα βίνπ µάζεζεο (λφµνο 3879 / 2010, άξζξν 8). 
Ρν ηνπηθφ πξφγξαµµα δηα βίνπ µάζεζεο πεξηιαµβάλεη, ηδίσο, επελδχζεηο πξνγξάµµαηα ή 

επί µέξνπο δξάζεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη γεληθφηεξα δξάζεηο εθαξµνγήο 
ηεο δεµφζηαο πνιηηηθήο δηα βίνπ µάζεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 
 

(β) Κεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάµµαηνο δηα βίνπ µάζεζεο θαη 
δηαρεηξίδεηαη ηελ εθαξµνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηε γεληθή 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ∆ήµνπ. 
 
(γ) Δηζεγείηαη ηελ ίδξπζε θαη µεξηµλά γηα ηε ιεηηνπξγία Θέληξσλ ∆ηα Βίνπ Κάζεζεο ( 

Θ.∆.Β.Κ.) πνπ εθαξµφδνπλ ην ηνπηθφ πξφγξαµµα δηα βίνπ µάζεζεο θαη ηα νπνία 
νξγαλψλνληαη είηε ζην πιαίζην ηνπ Ρµήµαηνο, είηε ζην πιαίζην λνµηθνχ πξνζψπνπ ηνπ 

∆ήµνπ. 
 
(δ) Κεξηµλά γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπηθψλ δνµψλ θαη ηελ εθαξµνγή 

πξνγξαµµάησλ ηεο Γεληθήο Γξαµµαηείαο ∆ηα Βίνπ Κάζεζεο ζην πιαίζην 
πξνγξαµµαηηθψλ ζπµβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν ∆ήµνο µε ηε Γεληθή Γξαµµαηεία ∆ηα Βίνπ 

Κάζεζεο. 
 
(ε) Κεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή πξνγξαµµάησλ ησλ Θέληξσλ Ξεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Θ.Ξ.Δ.) ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, ∆ηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπµάησλ, 
ζην πιαίζην πξνγξαµµαηηθψλ ζπµβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν ∆ήµνο µε ην πνπξγείν. 

 
(ζη) Αζθεί ηηο αξµνδηφηεηεο ιατθήο επηµφξθσζεο ή γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ 
µεηαθέξνληαη απφ ηε Λνµαξρηαθή Απηνδηνίθεζε µαδί µε ηελ αληίζηνηρε επηρεηξεζηαθή 

µνλάδα ή απνθεληξσµέλε δνµή ππεξεζηαθήο µνλάδαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
23 ηνπ Λ. 3879 / 2010. 

 
 

4) Κειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηε ξχζµηζε δεηεµάησλ εχξπζµεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζµηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο. Πην 
πιαίζην απηφ θαη ζχµθσλα µε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην ∆ήµν µε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο: 
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(α) Δηζεγείηαη ηε δηάζεζε δηδαθηεξίνπ γηα άιιεο ρξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ή γηα ηελ 
πξαγµαηνπνίεζε εθδειψζεσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλεξγαζία µε ηε Πρνιηθή 

Δπηηξνπή. 
 

(β) Κεξηµλά γηα ηε µεηαθνξά µαζεηψλ απφ ηνλ ηφπν δηαµνλήο ζην ζρνιείν θνίηεζεο, 
πεξηιαµβαλνµέλεο ηεο µεηαθνξάο ησλ µαζεηψλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο, θαζψο θαη 
ηεο µεηαθνξάο θαη ζίηηζεο µαζεηψλ µνπζηθψλ γπµλαζίσλ θαη ιπθείσλ (Ππλεξγαζία µε 

ηελ Νηθνλνµηθή ππεξεζία). 
 

(γ) Δπνπηεχεη θαη ειέγρεη ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεµφλσλ. 
 
(δ) Δγθξίλεη ηελ εγθαηάζηαζε, µεηαθνξά ή επηζθεπή ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ (θπξίσλ, 

δεπηεξεπνπζψλ, πξφζζεησλ θαη παξάιιεισλ) ζηα ζρνιεία. 
 

(ε) Νξγαλψλεη ζπλαπιίεο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο γηα ηνπο µαζεηέο, θαηφπηλ 
έγθξηζεο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο. 
 

(ζη) Κεξηµλά γηα ην δηνξηζµφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε δηνηθεηψλ ησλ ηδξπµάησλ, πνπ 
ρνξεγνχλ ππνηξνθίεο, εθφζνλ έρνπλ ηνπηθή ζεµαζία. 

 
(δ) Δγθξίλεη νπνηαδήπνηε µίζζσζε ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ δεµφζηαο ρξήζεο γηα 

µεηαθνξά πξνζψπσλ θαη πιηθψλ πξνο θάιπςε ζρνιηθψλ αλαγθψλ. 
 
(ε) Δηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζµφ θνηλσθεινχο ρξήζεο ησλ ζρνιείσλ ζε πεξίπησζε παχζεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
 

(ζ) Δηζεγείηαη ηελ θαηαλνµή πηζηψζεσλ ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηελ επηζθεπή θαη 
ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 
 

(η) Δηζεγείηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηνπο γνλείο θαη 
θεδεµφλεο πνπ δελ εγγξάθνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν θαη αµεινχλ γηα ηελ ηαθηηθή 

θνίηεζή ηνπο. 
 
(ηα) Δηζεγείηαη ηε δηαθνπή µαζεµάησλ, ιφγσλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ή επηδεµηθήο λφζνπ, 

εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ δήµνπ. 
 

 
 

 

5) Πρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη µεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή πνιηηηθψλ, πξνγξαµµάησλ θαη 
δξάζεσλ ζηνλ ηνµέα ηνπ πνιηηηζµνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζµνχ, ηελ 

πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ 
επίπεδν. Ξεξηιαµβάλνληαη πνιηηηθέο, πξνγξάµµαηα θαη δξάζεηο φπσο : 

 
(α) ∆εµηνπξγία πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπµαηηθψλ θέληξσλ, µνπζείσλ, πηλαθνζεθψλ, 
θηλεµαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, θηιαξµνληθψλ θαη ζρνιψλ δηδαζθαιίαο µνπζηθήο, 

ζρνιψλ ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο θιπ. 
 

(β) ∆ηνξγάλσζε θαη εθαξµνγή πνιηηηζηηθψλ πξνγξαµµάησλ (ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, 
ζπλαπιίεο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο). 
 

(γ) Ξξνζηαζία µνπζείσλ, µλεµείσλ, ζπειαίσλ θαζψο θαη αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ 
ρψξσλ ηεο πεξηνρήο. 
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(δ) Δπηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ 
θαη θηηξίσλ πνπ παξαρσξνχληαη ζην ∆ήµν απφ ηξίηνπο. 
 

(ε) Ξξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 
 

(ζη) Ξξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζµνχ. 
 
 

 
6) Κειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηε ξχζµηζε ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζεµάησλ. Πην πιαίζην απηφ 

θαη ζχµθσλα µε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην ∆ήµν µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 
 
 

 
(α) Δηζεγείηαη γηα ηε ζπµµεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ ∆ήµνπ ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή 

θεζηηβάι ηνπηθήο εµβέιεηαο. 
 
(β) Δηζεγείηαη γηα ηελ επηρνξήγεζε ΛΞΗ∆ ηα νπνία αλαπηχζζνπλ πνιηηηζηηθνχ 

ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρσξηθή αξµνδηφηεηα ηνπ ∆ήµνπ. 
 

(γ) Δηζεγείηαη γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ µνπζηθψλ 
ηδξπµάησλ ( σδείσλ, µνπζηθψλ ζρνιψλ, ρνξσδηψλ, ζπµθσληθψλ νξρεζηξψλ θαη 

ζπγθξνηεµάησλ µνπζηθήο δσµαηίνπ). 
 

(δ) Αξµνδηφηεηεο Γξαθείνπ Απαζρνιεζεο  
 

1) Πρεδηάδεη, εηζεγείηαη ηελ εθαξµνγή θαη εθαξµφδεη ηνπηθά πξνγξάµµαηα δξάζεο θαη 

ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο ή ζπµµεηέρεη ζε αλάινγεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, γηα ηελ 
πξνψζεζε θαη δηεχξπλζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ. 

 
2) Κεξηµλά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο θαη ηεο επαγγειµαηηθήο 

θαηάξηηζεο πξνσζψληαο ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Θέληξσλ Δπαγγειµαηηθνχ 

Ξξνζαλαηνιηζµνχ θαη Θέληξσλ Δπαγγειµαηηθήο Θαηάξηηζεο ζε ζπλεξγαζία θαη µε 
ην Γξαθείν Ξαηδείαο, ∆ηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Ξνιηηηζµνχ ηνπ Ρµήµαηνο Θνηλσληθήο 

Ξξνζηαζίαο, Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζµνχ θαη µε ηε ∆ηεχζπλζε ∆ηα Βίνπ Κάζεζεο θαη 
Απαζρφιεζεο ηεο αληίζηνηρεο Ξεξηθέξεηαο θαη ιαµβάλνληαο ππφςε ηηο 
πξνγξαµµαηηθέο επηινγέο γηα ζέµαηα επαγγειµαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ πξνγξάµµαηνο δηα βίνπ µάζεζεο. 
 

3) Κεξηµλά γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλαµηθνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ ∆ήµνπ µε 
ηελ αλάπηπμε ζπµβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πξνο ηνπο αλέξγνπο θαη ηελ πξνψζεζε 
ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Κεξηµλά γηα ηε δεµηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία µεραληζµψλ ελεµέξσζεο ησλ αλέξγσλ γηα ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο 
ζηελ πεξηνρή. 

 
 

4) Κεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή µεραληζµψλ ελεµέξσζεο/ πιεξνθφξεζεο ησλ 

επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο. 
 

(ε) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο  
 

1. Ρεξεί µεηξψα θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ (ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, 
ηνπξηζηηθέο ππνδνµέο, ζηνηρεία απαζρφιεζεο, νηθνλνµηθά ζηνηρεία θιπ). 
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2. Πρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη πξνγξάµµαηα δξάζεσλ παξέµβαζεο ηνπ ∆ήµνπ γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζµνχ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ αλαβάζµηζε ησλ παξερνµέλσλ 
ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε ζπλεξγαζία µε ηνπο ηνπξηζηηθνχο επαγγειµαηηθνχο 

θνξείο ηεο πεξηνρήο. Κεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή ησλ πξνγξαµµάησλ απηψλ. 
 

3. Κεξηµλά γηα ην ζρεδηαζµφ θαη ηελ πξαγµαηνπνίεζε πξνγξαµµάησλ ηνπξηζηηθήο 
πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο ηνπ ∆ήµνπ (π.ρ. παξαγσγή ηνπξηζηηθνχ πιηθνχ θαη 
εθδφζεηο πξαθηηθψλ νδεγψλ γηα ηνπο ηαμηδηψηεο, ζπµµεηνρή ζε εθζέζεηο 

ηνπξηζµνχ, δεµηνπξγία δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο µε άιιεο πεξηνρέο 
εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο θιπ). 

 
4. Κεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή µεραληζµψλ ελεµέξσζεο/ πιεξνθφξεζεο ησλ 

επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο. 

 
 

 
(ζη) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Θέληξνπ Αλνηθηήο Ξξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΘΑΞΖ) 
 

1) Ξαξέρεη ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζηνπο ειηθησκέλνπο 
εμππεξεηνχκελνπο, κέζα απφ πξαθηηθέο αλνηθηήο πεξίζαιςεο, ζηνρεχνληαο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη 
δξαζηεξηνπνίεζε ησλ νκάδσλ ζηφρσλ, κε ζεβαζκφ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάγθεο 

ηνπο. 
 
2)  Κεξηκλά γηα ηελ παξνρή πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο πξνο ηνπο 

ειηθησκέλνπο εμππεξεηνχκελνπο θαη επξχηεξα γηα ηελ πξναγσγή θαη πξνζηαζία 
ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ειηθίαο πνπ θαηνηθνχλ ζηα φξηα ηνπ 

δήκνπ. 
 
3) Νξγαλψλεη θαη ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

πξνψζεζεο δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ειηθία, αιιά θαη 
επξχηεξσλ δεηεκάησλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. 

 
4) Ιεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ειηθία θαη 
ζηνπο λένπο. 

 
5) Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε, εθπαίδεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εζεινληψλ 

ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπ. 
 
6) Έρεη ηελ επζχλε είζπξαμεο ησλ ζπλδξνκψλ ή ζπκκεηνρψλ ησλ κειψλ ηνπ 

ΘΑΞΖ θαη απφδνζή ηνπο ζην αξκφδην Ρκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 
7) Έρεη ηελ επζχλε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδαζηψλ θαη θνηηεηψλ πνπ ηπρφλ 
εθπαηδεχνληαη ζηηο δνκέο. 

8) Ξξαγκαηνπνηεί πξφιεςε θαη ζεξαπεία θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ κε ζθνπφ ηε 
βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, αηφκσλ θαη 

νκάδσλ, κε επηζθέςεηο θαη’ νίθνλ. 
 
9) Ξαξέρεη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ελεκεξσηηθνχ, ζπκβνπιεπηηθνχ θαη 

επηβνεζεηηθνχ ραξαθηήξα ζε αζθαιηζκέλα άηνκα ή θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, κέζα 
απφ ηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο π.ρ. ΗΘΑ , ΝΓΑ θ.ιπ. 
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10) Ππκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε δηθηχνπ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 
ηνπηθνχο, δεκνηηθνχο, πγεηνλνκηθνχο θαη επξχηεξνπο θνηλσληθνχο θνξείο κε ζθνπφ 
ηελ ελεκέξσζε ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ, ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη πγεηνλνκηθήο ελδπλάκσζεο. 
 

11) Αλαιακβάλεη ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε, κειέηε, επηινγή θαη δηαρείξηζε 
επξσπατθψλ θνηλσληθψλ ή πγεηνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ 
ηξίηε θαη ηέηαξηε ειηθία πνπ πξνζβιέπνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ 
πξνβιεκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ηνπο. 
 
12)Κεξηκλά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνλ έγθαηξν εθνδηαζκφ ησλ δνκψλ κε ηα 

αλαγθαία ηξφθηκα θαη ινηπά πιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ. 

 
 

ΔΛΝΡΖΡΑ Δ : ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ 

 
 

Άπθπο 13 
 

Απμοδιόηηηερ Γιεύθςνζηρ Γιοικηηικών πηπεζιών 
 
Ζ ∆ηεχζπλζε ∆ηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ είλαη αξµφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

αξρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δεµνηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ιεμηαξρηθψλ 
γεγνλφησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ, γηα ηνλ ζρεδηαζµφ θαη ηνλ ζπληνληζµφ εθαξµνγήο ησλ 

πνιηηηθψλ, ζπζηεµάησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νξζνινγηθή δηνίθεζε / 
δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ ηνπ ∆ήµνπ θαη γηα ηελ παξνρή γεληθψλ ππεξεζηψλ 
δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο δεµνηηθέο ππεξεζίεο. Νη ζπγθεθξηµέλεο αξµνδηφηεηεο ηεο 

∆ηεχζπλζεο ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο, θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
Λφµσλ, ∆ηαηαγµάησλ θαη πνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. 

 
 
Πηε ∆ηεχζπλζε ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη ηα απνθεληξσµέλα Γξαθεία ∆ηνηθεηηθψλ Θεµάησλ 

ζε επηµέξνπο δεµνηηθέο ελφηεηεο. 
 

Νη αξµνδηφηεηεο ησλ επί µέξνπο νξγαληθψλ µνλάδσλ ηεο ∆ηεχζπλζεο ∆ηνηθεηηθψλ 
πεξεζηψλ είλαη νη εμήο: 
 

 
(α) Αξµνδηφηεηεο Ρµήµαηνο πνζηήξημεο ησλ Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ ηνπ ∆ήµνπ, Αλζξψπηλνπ 

∆πλαµηθνχ θαη ∆ηνηθεηηθήο Κέξηµλαο 
 
 

 
Ρν Ρµήµα πνζηήξημεο ησλ Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ, Αλζξψπηλνπ ∆πλαµηθνχ θαη ∆ηνηθεηηθήο 

Κέξηµλαο παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξαµµαηεηαθή ππνζηήξημε ζηα αηξεηά 
δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ ∆ήµνπ.  
Δηδηθφηεξα ην Ρµήµα : 

 
 

1. Ξαξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξαµµαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηα ζπιινγηθά 
δηνηθεηηθά αηξεηά φξγαλα ηνπ ∆ήµνπ, δειαδή ην ∆εµνηηθφ Ππµβνχιην, ηελ 
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Νηθνλνµηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 
(νξγάλσζε ζπλεδξηάζεσλ, ηήξεζε πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ, παξαγσγή, 
δηεθπεξαίσζε, δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, ξχζµηζε ζπλαληήζεσλ, 

ηήξεζε πξσηνθφιινπ, ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θιπ). 
 

2. Ξαξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξαµµαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηα αηνµηθά 
δηνηθεηηθά αηξεηά φξγαλα ηνπ ∆ήµνπ, δειαδή ηνλ Ξξφεδξν ηνπ ∆εµνηηθνχ 
Ππµβνπιίνπ, ηνλ ∆ήµαξρν, ηνπο Αληηδεµάξρνπο, θαζψο θαη ην Γεληθφ Γξαµµαηέα 

(νξγάλσζε θαη ξχζµηζε ζπλαληήζεσλ, παξαγσγή , δηεθπεξαίσζε, δηαρείξηζε θαη 
αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, ηήξεζε πξσηνθφιινπ, ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ 

αηνµηθψλ νξγάλσλ θιπ). 
 

3. Ξαξέρεη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηε ∆εµνηηθή Δπηηξνπή ∆ηαβνχιεπζεο, ην 

Ππµβνχιην Έληαμεο Κεηαλαζηψλ, ηηο Δπηηξνπέο ηνπ ∆εµνηηθνχ Ππµβνπιίνπ, θαζψο 
θαη πξνο ην Ππµπαξαζηάηε ηνπ ∆εµφηε θαη ηεο επηρείξεζεο  

 
4. Ξαξέρεη γξαµµαηεηαθή ππνζηήξημε ζηηο ∆εµνηηθέο Ξαξαηάμεηο. 

 

5. Κεξηµλά γηα ηελ ελεµέξσζε ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ∆ήµνπ 
γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιαµβάλνπλ ηα φξγαλα ηνπ ∆ήµνπ. 

 
6. Ρεξεί ην αξρείν ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ∆ήµνπ ζε δηαθφξνπο θνξείο θαη φξγαλα θαη 

µεξηµλά γηα ηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηνπο εθπξνζψπνπο θαη ηελ παξαιαβή θαη 
δηεθπεξαίσζε ησλ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ζην ∆ήµν. 

 

 
 

(Αξµνδηφηεηεο ζε ζέµαηα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ) 
 

1. Πρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη ζπληνλίδεη ηελ εθαξµνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη εζσηεξηθψλ 

θαλνληζµψλ πνπ ξπζµίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ ∆ήµνπ µε ην πξνζσπηθφ ηνπ, ζην πιαίζην 
πάληνηε ησλ γεληθφηεξσλ ξπζµίζεσλ ηεο Ξνιηηείαο. 

 
2. Πην πιαίζην θαη ησλ πνιηηηθψλ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ πνπ ζεζπίδεη ε Ξνιηηεία γηα 

ηνλ δεµφζην ηνµέα, µεξηµλά γηα ηνλ πξνζδηνξηζµφ ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

αλά δηνηθεηηθή ελφηεηα ηνπ ∆ήµνπ ζε ζπλεξγαζία µε ην Γξαθείν Ξξνγξαµµαηηζµνχ 
θαη Νξγάλσζεο ηνπ Ρµήµαηνο Ξξνγξαµµαηηζµνχ, Νξγάλσζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο θαη 

ηελ θαηάξηηζε / επηθαηξνπνίεζε ησλ πεξηγξαθψλ αξµνδηνηήησλ ησλ επηµέξνπο 
ζέζεσλ. 

 

3. Ξαξαθνινπζεί ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο 
ηνπ ∆ήµνπ µε ζηφρν ηφζν ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ζηειερψλ φζν θαη ηελ 

απξφζθνπηε θαη δηαξθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δεµνηηθψλ ππεξεζηψλ. 
 

4. Δηζεγείηαη, έπεηηα απφ ζρεηηθά αηηήµαηα ησλ αξµφδησλ Ξξντζηαµέλσλ, ηηο 

θαηάιιειεο εζσηεξηθέο µεηαθηλήζεηο ζηειερψλ γηα ηελ απνηειεζµαηηθφηεξε θάιπςε 
ησλ επηµέξνπο ζέζεσλ εξγαζίαο µε βάζε ηα πξνζφληα ησλ ζηειερψλ. 

 
5. Αμηνινγεί ηα πξνζφληα ησλ λενπξνζιαµβαλνµέλσλ ζηειερψλ θαη δηαµνξθψλεη 

ζρεηηθέο πξνηάζεηο πξνο ηνπο πξντζηαµέλνπο ησλ πξνο θάιπςε ζέζεσλ. 

 
6. Κεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή ηνπ ζπζηήµαηνο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνµέλσλ ζην ∆ήµν 

θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. 
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7. Δηζεγείηαη θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε µέηξσλ επηπξφζζεηεο ζηήξημεο ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ ηνπ ∆ήµνπ ( πρ. νξγάλσζε µεηαθηλήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ∆ήµνπ, παηδηθνί ζηαζµνί θιπ). 

 
8. Κεξηµλά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ ηνπ ∆ήµνπ µε ηνλ 

πξνζδηνξηζµφ ησλ αλαγθψλ βειηίσζεο ησλ πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ 
εξγαδνµέλσλ θαη ηελ εηζήγεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 
ζπµθσλνπµέλσλ µέηξσλ βειηίσζεο. 

 
9. Πρεδηάδεη,, εηζεγείηαη θαη νξγαλψλεη πξνγξάµµαηα ζπλερηδφµελεο θαηάξηηζεο θαη 

επηµφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ ηνπ ∆ήµνπ. Ξαξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε 
ησλ πξνγξαµµάησλ θαη µεξηµλά γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζµάησλ απφ ηελ 
πινπνίεζε ησλ πξνγξαµµάησλ απηψλ ζηελ πξάμε. 

 
10.Κεξηµλά γηα ηελ βειηίσζε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ µέζα ζην ∆ήµν µε ηνλ 

ζρεδηαζµφ, ηελ εηζήγεζε θαη ηελ νξγάλσζε ζρεηηθψλ πξνγξαµµάησλ ( 
πρ.εθδειψζεηο, ηαμίδηα θιπ). 

 

 

(Αξµνδηφηεηεο ζε ζέµαηα µεηξψσλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνζσπηθνχ) 

 
 

 
11.Κεξηµλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ λνµνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ 

εθάζηνηε θαη ξπζµίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ ∆ήµνπ µε ην αλζξψπηλν δπλαµηθφ ηνπ ( πρ. 

ζέµαηα µηζζνινγηθά, σξαξίνπ, αδεηψλ, αζζελεηψλ, ππεξσξηψλ, απνιχζεσλ, 
δηεθδηθήζεσλ θιπ). 

 
12.Κεξηµλά γηα ηε δηελέξγεηα θαη νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο αλζξψπηλνπ 

δπλαµηθνχ γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηµέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο µε βάζε ηηο λφµηµεο 
δηαδηθαζίεο. 

 

13.Ρεξεί ηα Κεηξψα ηνπ Ξξνζσπηθνχ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο 
αηνµηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, νη θάζε είδνπο µεηαβνιέο ζηελ 

εξγαζηαθή ηνπ δσή (πξνζιήςεηο, απνιχζεηο, αιιαγέο ζέζεσλ εξγαζίαο, αµνηβέο, 
άδεηεο, απνπζίεο, αμηνινγήζεηο θιπ) θαη ηα πξνζφληα ηνπ. 

 

14.Πρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη βειηηψζεηο θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξµνγή φισλ ησλ 
δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνµέλσλ, ζχµθσλα µε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (ηήξεζε σξαξίνπ, έγθξηζε θαη πξαγµαηνπνίεζε ππεξσξηψλ 
θιπ). 

 

15.Ππγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαη ηηο µεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ησλ 
εξγαδνµέλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο αµνηβέο ηνπο θαη ελεµεξψλεη έγθαηξα ηηο αξµφδηεο 

νηθνλνµηθέο ππεξεζίεο , ψζηε λα πξνσζείηαη έγθαηξα ε πιεξσµή ησλ εξγαδνµέλσλ 
θαη ε απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 

16.Ππλεξγάδεηαη µε ηνπο Ξξντζηαµέλνπο ησλ επηµέξνπο δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηνπ 
∆ήµνπ θαη ηνπο ελεµεξψλεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζε 

εξγαζηαθά ζέµαηα (δηαρείξηζε παξνπζηψλ, ππεξσξηψλ, βεβαηψζεσλ πξνο ην 
πξνζσπηθφ θιπ). 

 

17.Δθδίδεη θάζε είδνπο βεβαηψζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ζέµαηα πνπ άπηνληαη ηεο 
απαζρφιεζήο ηνπο ζην ∆ήµν. 
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18.Κεξηµλά γηα ηελ ζέζπηζε θαη ηελ εθαξµνγή ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

ησλ εξγαδνµέλσλ, ζχµθσλα µε ηελ λνµνζεζία. Ξαξέρεη θάζε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε 

ζηνπο ηερληθνχο αζθαιείαο θαη ζηνπο γηαηξνχο εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο 
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπο ζην ∆ήµν ζχµθσλα µε ηηο αξµνδηφηεηέο ηνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία. Πχµθσλα µε ηηο αξµνδηφηεηεο απηέο: 
 
 

(α) Ν ηερληθφο αζθάιεηαο παξέρεη πξνο ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ∆ήµνπ, ζηνπο 
εξγαδφµελνπο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνδείμεηο θαη ζπµβνπιέο, γξαπηά ή 

πξνθνξηθά, ζε ζέµαηα ζρεηηθά µε ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξφιεςε 
ησλ εξγαηηθψλ αηπρεµάησλ. 
 

(β) Ν γηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη πξνο ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ∆ήµνπ, ζηνπο 
εξγαδφµελνπο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνδείμεηο θαη ζπµβνπιέο, γξαπηά ή 

πξνθνξηθά, ζρεηηθά µε ηα µέηξα πνπ πξέπεη λα ιαµβάλνληαη γηα ηε ζσµαηηθή θαη 
ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνµέλσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξµνγή ησλ µέηξσλ 
πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνµέλσλ. 

 
(γ) Ν γηαηξφο εξγαζίαο θαη ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαηαρσξνχλ ηηο γξαπηέο 

ππνδείμεηο ηνπο ζε εηδηθφ βηβιίν. Ρα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ∆ήµνπ ιαµβάλνπλ 
γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ ελππνγξάθσο. 

 
 

(β) Αξµνδηφηεηεο Ρµήµαηνο ∆εµνηηθήο Θαηάζηαζεο, Ιεμηαξρείνπ,  Αιινδαπψλ θαη 

Κεηαλάζηεπζεο 
 

(Αξµνδηφηεηεο ζε ζέµαηα δεµνηηθήο θαηάζηαζεο) 
 

2. Ρεξεί θαη ελεµεξψλεη ηα µεηξψα ηνπ δεµνηνινγίνπ θαη ηα µεηξψα αξξέλσλ, 

ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο ζεζµνζεηεµέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία γηα ηε δεµηνπξγία θαη ηήξεζε ηνπ 

Δζληθνχ ∆εµνηνινγίνπ. 
 
3. Κεξηµλά γηα ηελ πξφζιεςε θαη αιιαγή επσλχµνπ, θαζψο θαη ηελ πξφζιεςε 

παηξσλχµνπ θαη µεηξσλχµνπ απφ παηδηά, πνπ γελλήζεθαλ ρσξίο γάµν ησλ γνλέσλ 
ηνπο ή είλαη αγλψζησλ γνλέσλ. 

 
4. Κεξηµλά γηα ηνλ εμειιεληζµφ ηνπ νλνµαηεπσλχµνπ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, 

νµνγελψλ αιινδαπψλ, πνπ απνθηνχλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη παιηλλνζηεζάλησλ 

νµνγελψλ, πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. 
 

5. Σνξεγεί άδεηεο πνιηηηθνχ γάµνπ θαη µεξηµλά γηα ηελ ηέιεζε ησλ γάµσλ απηψλ. 
 

6. Δλεµεξψλεη πεξηνδηθά ηηο δεµφζηεο ππεξεζίεο γηα ηηο µεηαβνιέο πξνζσπηθήο 

θαηάζηαζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχµελα ζηνηρεία. 
 

7. Δθδίδεη θάζε είδνπο πηζηνπνηεηηθά αηνµηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαζψο θαη 
θάζε είδνπο βεβαηψζεηο, θαηαιφγνπο θαη πίλαθεο µε ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη 
ζηα αλσηέξσ Κεηξψα. 

 
8. Ππλεξγάδεηαη µε άιινπο ∆ήµνπο θαη δεµφζηεο ππεξεζίεο ζηηο πεξηπηψζεηο µεηαβνιψλ 

ησλ µεηξψσλ ζε αληηζηνηρία πξνο αλάινγα αξρεία πνπ ηεξνχληαη εθεί. 
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9. Κεξηµλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ∆ήµνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
ηζρχνπζα εθινγηθή λνµνζεζία. 

 

(Αξµνδηφηεηεο ζε ζέµαηα Ιεμηαξρείνπ) 
 

 
10.Ρεξεί θαη ελεµεξψλεη ηα ιεμηαξρηθά βηβιία θαη αξρεία, ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη ηα 

ιεμηαξρηθά γεγνλφηα πνπ ζπµβαίλνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ∆ήµνπ (γελλήζεηο, γάµνη, 

ζάλαηνη) θαζψο θαη θάζε µεηαγελέζηεξν γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη µε απηά (π.ρ. 
δηαδχγηα), ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο ζεζµνζεηεµέλεο δηαδηθαζίεο. 

 
11.Δθδίδεη απνζπάζµαηα ησλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ ή άιια ζεζµνζεηεµέλα 

πηζηνπνηεηηθά. 

 
12.Δλεµεξψλεη ηα αληίζηνηρα Ρµήµαηα άιισλ ∆ήµσλ γηα ηα ιεμηαξρηθά γεγνλφηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηα ζηνηρεία ησλ µεηξψσλ / αξρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα Ρµήµαηα απηά. 
 

13.Ππλεξγάδεηαη µε Ιεμηαξρεία άιισλ ∆ήµσλ ζε πεξηπηψζεηο µεηαβνιψλ ή πξνζζήθεο 

ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ πνπ βξίζθνληαη θαηαρσξεµέλεο εθεί. 
 

 
(Αξµνδηφηεηεο ζε ζέµαηα Αιινδαπψλ θαη Κεηαλάζηεπζεο) 
 
 

14.Ρεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία πεξί 

ηζαγέλεηαο, αιινδαπψλ θαη µεηαλάζηεπζεο. Πην πιαίζην απηφ θαη ζχµθσλα µε ηηο 
δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην ∆ήµν µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

 
 
 

(α) Ρεξεί Κεηξψν Αιινδαπψλ. 
 

(β) Ξαξαιαµβάλεη αηηήζεηο , ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα πξνσζεί ζηελ 
αξµφδηα ππεξεζία ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα ηελ ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε αδεηψλ 
παξαµνλήο αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα. 

 
(γ) Ξαξαιαµβάλεη αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο µε πνιηηνγξάθεζε θαη ηηο πξνσζεί ζηελ αξµφδηα ππεξεζία ηνπ 
πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 
 

(δ) Δπηδίδεη ζρεηηθέο µε ηα αλσηέξσ απνθάζεηο ζε αιινδαπνχο. 
 

 
Άπθπο 14 

 

Απμοδιόηηηερ Γιεύθςνζηρ Νικονομικών  πηπεζιών 
 

 
Ζ ∆ηεχζπλζε είλαη αξµφδηα γηα ηελ απνηειεζµαηηθή ηήξεζε ησλ νηθνλνµηθψλ 
πξνγξαµµάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ∆ήµνπ, ηε ζσζηή απεηθφληζε ησλ νηθνλνµηθψλ πξάμεσλ θαη 

ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο 
δεµνηηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ 

απνηειεζµαηηθή δηελέξγεηα φισλ ησλ λφµηµσλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
πξνµήζεηα πιηθψλ, εμνπιηζµνχ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ∆ήµνπ. Νη ζπγθεθξηµέλεο αξµνδηφηεηεο 
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ηεο ∆ηεχζπλζεο ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο, θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
Λφµσλ, ∆ηαηαγµάησλ θαη πνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. 
 

Πηε ∆ηεχζπλζε ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη ηα απνθεληξσµέλα Γξαθεία Νηθνλνκηθψλ Θεµάησλ 
ζε επηµέξνπο δεµνηηθέο ελφηεηεο. 

 
Νη αξµνδηφηεηεο ησλ επί µέξνπο νξγαληθψλ µνλάδσλ ηεο ∆ηεχζπλζεο Νηθνλνκηθσλ 
πεξεζηψλ είλαη νη εμήο: 

 
 

(α) Αξκνδηφηεηεο Ρµήµαηνο Ξξνυπνινγηζκνχ, κηζζνδνζίαο, Ινγηζηεξίνπ θαη πξνκεζεηψλ 
 
 

(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέµαηα πξνυπνινγηζµνχ θαη νηθνλνµηθήο πιεξνθφξεζεο) 
 

 
1) Κεξηµλά γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζπζηήµαηνο θαηάξηηζεο ησλ Ξξνυπνινγηζµψλ ηνπ 

∆ήµνπ. 

 
2) Ππλεξγάδεηαη µε ηηο επηµέξνπο δεµνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ παξνρή νηθνλνµηθψλ 

ζηνηρείσλ , θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηχπσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ θαηάξηηζε απφ ηηο 
ππεξεζίεο ησλ πξνυπνινγηζµψλ ηνπο ζε ζπλάξηεζε µε ηα αληίζηνηρα πξνγξάµµαηά 

ηνπο. 
 

3) Ππγθεληξψλεη ηνπο επηµέξνπο πξνυπνινγηζµνχο ησλ ππεξεζηψλ θαη δηαµνξθψλεη 

θαη εηζεγείηαη ηνπο ζπλνιηθνχο Ξξνυπνινγηζµνχο ηνπ ∆ήµνπ πξνο έγθξηζε απφ ηα 
αξµφδηα φξγαλα. 

 
4) Ξαξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ Ξξνυπνινγηζµψλ, επηζεµαίλεη ηηο απνθιίζεηο 

µεηαμχ απνινγηζηηθψλ θαη πξνυπνινγηζηηθψλ µεγεζψλ , µεξηµλά γηα ηελ εξµελεία 

ησλ απνθιίζεσλ θαη εηζεγείηαη ηηο αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 
 

5) Ππλεξγάδεηαη µε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ αµθίδξνµεο ελεµέξσζεο θαη ξνήο ησλ νηθνλνµηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη µε ηελ εθηέιεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ πξνυπνινγηζµψλ θάζε 

ππεξεζίαο. 
 

6) Κεξηµλά γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ζηα αξµφδηα φξγαλα ηα πεξηνδηθά 
νηθνλνµηθά απνινγηζηηθά ζηνηρεία, ζχµθσλα µε ην ζχζηεµα νηθνλνµηθήο 
πιεξνθφξεζεο πνπ εθαξµφδεη ν ∆ήµνο. 

 
7) Ξαξαθνινπζεί ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εμέιημε ησλ ηαµεηαθψλ πξνγξαµµάησλ ηνπ 

∆ήµνπ. ∆ηεξεπλά ηηο ηαµεηαθέο αλάγθεο θαη εηζεγείηαη ηηο θαηάιιειεο µεζφδνπο γηα 
ηελ αληηµεηψπηζε ησλ ηαµεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ∆ήµνπ (π.ρ. δαλεηζµφο) . Κεξηµλά 
γηαηελ εθαξµνγή ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ θάιπςε ησλ ηαµεηαθψλ 

αλαγθψλ ηνπ ∆ήµνπ. 
 

8) Ππλεξγάδεηαη µε ηηο ηξάπεδεο θαη µεξηµλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζεζίµσλ ηνπ 
∆ήµνπ. 

 

 
 

(Αξµνδηφηεηεο ζε ζέµαηα ινγηζηεξίνπ) 
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9) Ρεξεί ην ζχζηεµα ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ νηθνλνµηθψλ πξάμεσλ ηνπ ∆ήµνπ 

(Γεληθή θαη αλαιπηηθή ινγηζηηθή ). Ρεξεί ηηο ζρεηηθψλ ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο 

θαη ηα αληίζηνηρα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
λνµνζεζία. 

 
10) Ρεξεί ηα αξρεία ησλ θάζε είδνπο παξαζηαηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ελεµέξσζε ηνπ ζπζηήµαηνο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ νηθνλνµηθψλ πξάμεσλ ηνπ 

∆ήµνπ. 
 

11) Ξαξαθνινπζεί θαη µεξηµλά γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ θαη 
αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ∆ήµνπ. 

 

12) Ξαξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε ινγηζηηθή ζπµθσλία ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζµψλ 
µε ηξάπεδεο, πξνµεζεπηέο, πηζησηέο θαη άιινπο ζπλαιιαζζνµέλνπο µε ηνλ ∆ήµν, 

θαζψο θαη ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζµψλ µε ηα λνµηθά πξφζσπα θαη ηα ηδξχµαηα 
ηνπ ∆ήµνπ. 

 

13) Δθδίδεη ηηο ινγηζηηθέο θαη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη µε ην ηεξνχµελν 
ινγηζηηθφ ζρέδην (πρ. ηζνινγηζµνί θαη απνηειέζµαηα ρξήζεο) θαη ελεµεξψλεη 

ζρεηηθά ηα αξµφδηα φξγαλα ηνπ ∆ήµνπ µε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο. 
 

14) Ξαξέρεη θάζε είδνπο πιεξνθφξεζε πξνο ηα αξµφδηα φξγαλα ηνπ ∆ήµνπ θαη ηηο 
ππφινηπεο δεµνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εμέιημε ησλ ινγηζηηθψλ µεγεζψλ ηνπ 
∆ήµνπ. 

 
15) Κεξηµλά γηα ηελ παξνρή θάζε είδνπο ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη απφ 

∆εµφζηεο/Διεγθηηθέο πεξεζίεο ζχµθσλα µε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε. 
 

16) Ρεξεί εηδηθά ζπζηήµαηα ινγηζηηθήο θαη νηθνλνµηθήο δηαρείξηζεο Ξξνγξαµµάησλ θαη 

Έξγσλ ζηα νπνία ζπµµεηέρεη ν ∆ήµνο θαη πνπ ρξεµαηνδνηνχληαη απφ ην 
Ξξφγξαµµα ∆εµνζίσλ Δπελδχζεσλ ή/θαη απφ επξσπατθνχο ή δηεζλείο πφξνπο. 

 
17) Ρεξεί αξρείν Ξαξαζηαηηθψλ ∆ηαρείξηζεο ησλ πξνεγνπµέλσλ πξνγξαµµάησλ θαη 

έξγσλ ζχµθσλα µε ηα πξνβιεπφµελα ζηνπο εηδηθνχο θαλνληζµνχο ησλ θνξέσλ 

απφ ηνπο πξνέξρεηαη ε ζρεηηθή ρξεµαηνδφηεζε. 
 

18) Κεξηµλά γηα ηελ εηνηµαζία ησλ πεξηνδηθψλ νηθνλνµηθψλ αλαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη 
µε ηελ πξφνδν ησλ πξνεγνπµέλσλ πξνγξαµµάησλ θαη έξγσλ. 

 

19) Ρεξεί ην αξρείν ζπµβάζεσλ γηα ππεξεζίεο, έξγα θαη πξνµήζεηεο πνπ αλαζέηεη ν 
∆ήµνο. Ξαξαιαµβάλεη θαη ειέγρεη ηα θάζε θχζεο παξαζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη 

θαηά πεξίπησζε γηα ηελ πιεξσµή ησλ νθεηιψλ ηνπ ∆ήµνπ ζηνπο αληίζηνηρνπο 
δηθαηνχρνπο θαη ειέγρεη ηελ χπαξμε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα 
πιεξσµψλ ηνπ ∆ήµνπ µε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ αληηζηνίρσλ ζπµβάζεσλ. 

 
20) Διέγρεη ηελ πξφβιεςε ησλ νθεηιψλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ 

πξνυπνινγηζµνχ ηνπ ∆ήµνπ θαη ειέγρεη ηελ επάξθεηαο ησλ αληίζηνηρσλ 
πηζηψζεσλ. 

 

21) Δθδίδεη ηα εληάιµαηα πιεξσµήο ησλ νθεηιψλ ηνπ ∆ήµνπ θαη ηα απνζηέιιεη ζην 
Ραµείν γηα πιεξσµή. 
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22) Ππγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία µεηαβνιψλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ θαηαβιεζέλησλ 
παξνρψλ ή θαηαινγηζζέλησλ πνζψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ ∆ήµνπ, πνπ έρνπλ 
επίδξαζε ζηελ δηαµφξθσζε ησλ αµνηβψλ ηνπ θαη µεξηµλά γηα ηελ έθδνζε ησλ 

µηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ πιεξσµή ησλ αµνηβψλ 
 

23) Κεξηµλά γηα ηε έθδνζε βεβαηψζεσλ θαηαβιεζεηζψλ αµνηβψλ πξνο ην πξνζσπηθφ 
ηνπ ∆ήµνπ θαη γηα ηνλ ππνινγηζµφ θαη ηελ απφδνζε πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηαµεία 
ησλ αληηζηνίρσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 

 

(Αξκνδηφηεηεο Ξξνκεζεηψλ) 
 

 
1) Πρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνγξάµµαηνο απαηηνπµέλσλ πξνµεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (εθηφο ηνπ πεδίνπ ηνπ Λ. 

3316 / 2005) ηνπ ∆ήµνπ, ζπγθεληξψλεη ηηο αηηήζεηο ησλ δεµνηηθψλ ππεξεζηψλ, 
εμεηάδεη ηελ ζθνπηµφηεηα απηψλ θαη δηαµνξθψλεη πεξηνδηθά πξνγξάµµαηα γηα ηελ 

πξνµήζεηα θάζε είδνπο πιηθψλ, εμνπιηζµνχ θαη ππεξεζηψλ θαη εηζεγείηαη απηά γηα 
έγθξηζε ζηα αξµφδηα φξγαλα ηνπ ∆ήµνπ ( πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ, 
αληαιιαθηηθά, ιηπαληηθά, θαχζηµα, ιηπάζµαηα, θπηνθάξµαθα, µεραλήµαηα, 

εξγαιεία, έπηπια, είδε γξαθείνπ, µηζζψζεηο µεηαθνξηθψλ µέζσλ, αζθαιίζεηο θιπ). 
 

2) ∆ηελεξγεί έξεπλεο αγνξάο γηα ηελ ηεθµεξίσζε ηεο δηαζεζηµφηεηαο ησλ εηδψλ ή 
ησλ ππεξεζηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ην ∆ήµν θαη ηε ιήςε ζηνηρείσλ ηηµψλ 
πξνµήζεηαο ή ππεξεζίαο. 

 
3) ∆ηελεξγεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε ησλ πξνµεζεηψλ θαη ησλ ζπµβάζεσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ, ήηνη µεξηµλά γηα ηελ θαηάξηηζε πξνδηαγξαθψλ ζε 
ζπλεξγαζία µε ηα αξµφδηα θάζε θνξά ηµήµαηα ηνπ ∆ήµνπ, θαηαξηίδεη ην ζρέδην 

ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ζπµβάζεσλ θαη φισλ ησλ απνθάζεσλ θαη εηζεγείηαη ηε 
ζπγθξφηεζε φισλ ησλ επηηξνπψλ πνπ απαηηνχληαη (δηελέξγεηαο δηαγσληζµψλ, 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη παξαιαβήο ησλ εηδψλ) ζην θάζε θνξά αξµφδην 

απνθαηλφµελν φξγαλν ηνπ ∆ήµνπ, παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γεληθά 
µεξηµλά γηα φια ηα δεηήµαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε θάζε πξνµήζεηαο ή 

ππεξεζίαο µέρξη θαη ηελ νξηζηηθε παξαιαβή ηεο, ζχµθσλα πάληνηε µε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

4) Κεξηµλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ραξαθηεξηζµνχ πιηθψλ / εμνπιηζµνχ σο 
αρξήζησλ ή σο πιηθψλ πνπ πιενλάδνπλ θαη ηεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαηαζηξνθήο, 

απνµάθξπλζεο ή εθπνίεζεο ησλ πιηθψλ απηψλ. 
 

5) Ρεξεί ηα πιεξνθνξηαθά αξρεία θαη έγγξαθα ησλ ζπµβάζεσλ πξνµεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ (αξρείν πξνµεζεπνµέλσλ εηδψλ, αξρείν πξνµεζεπηψλ, αξρείν 
θαθέισλ πξνµεζεηψλ). 

 
6) Κεξηµλά γηα ηελ παξαιαβή απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πξνµεζεπηέο ησλ θάζε είδνπο 

πιηθψλ παγίσλ(µεραλήµαηα-εμνπιηζµφο) ή αλαισζίµσλ πνπ απαηηεί ε ιεηηνπξγία 

ηνπ ∆ήµνπ. 
 

7) Κεξηµλά γηα ηελ ελεµέξσζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ βηβιίσλ ησλ απνζεθψλ (θαηά 
πνζφηεηα θαη αμία )µε ηα εηζαγφµελα θαη εμαγφµελα είδε, θαη ηελ ηήξεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ πνπ ηεξνχληαη ζηα απνζέµαηα ησλ απνζεθψλ 

ηνπ ∆ήµνπ. 
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8) Ξαξαθνινπζεί ηα απνζεµάησλ ησλ απνζεθψλ θαη δηαηππψλεη εηζεγήζεηο γηα ηελ 
αλάγθε αλαλέσζήο ηνπο. Ππλεξγάδεηαη ζρεηηθά µε ηηο δεµνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 
θάλνπλ ρξήζε ησλ πιηθψλ ησλ απνζεθψλ. 

 
9) Ρεξεί ην αξρείν ησλ παγίσλ θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ∆ήµνπ 

(µεραλήµαηα , νρήµαηα, ζπζθεπέο, εμνπιηζµφο θιπ.) θαη παξαθνινπζεί ηελ 
θαηαλνµή ησλ παγίσλ απηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ. 

 

10) Ρεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ραξαθηεξηζµνχ πιηθψλ σο αρξήζησλ ή σο πιηθψλ πνπ 
πιενλάδνπλ θαη ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαζηξνθήο, απνµάθξπλζεο ή 

εθπνίεζήο ηνπο. 
 

11) Κεξηµλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ πεξηνδηθψλ απνγξαθψλ ησλ θάζε 

είδνπο πιηθψλ θαη εμνπιηζµνχ ηνπ ∆ήµνπ. 
 

 

(β) Αξµνδηφηεηεο Ρµήµαηνο Δζφδσλ, Ξεξηνπζίαο θαη ηακείνπ 

 
 

1) Ππγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ππφρξεσλ θαη ηνπ χςνπο ησλ 

ρξεµαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ ∆ήµν ησλ θπζηθψλ θαη λνµηθψλ πξνζψπσλ γηα 
θφξνπο, εηζθνξέο, ηέιε, δηθαηψµαηα πνπ πεξηνδηθά πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζην 

∆ήµν µε βάζε ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο λνµνζεζίαο. 
 
2) Διέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ µεγεζψλ µε βάζε ηα νπνία ππνινγίδνληαη ην χςνο αλά 

ππφρξεν ησλ πξνεγνχµελσλ θφξσλ, εηζθνξψλ, ηειψλ, δηθαησµάησλ θιπ. 
 

3) ∆εµηνπξγεί θαη ηεξεί αξρεία ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηµέξνπο πνζψλ πνπ 
απνηεινχλ ηαθηηθά έζνδα ηνπ ∆ήµνπ. 

 
4) Δπεμεξγάδεηαη ζηνηρεία θαη ππνινγίδεη πεξηνδηθά ην χςνο ησλ νθεηινµέλσλ πνζψλ 

θαηά θαηεγνξία πξνζφδνπ θαη ππφρξεν. Θαηαξηίδεη βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο 

ππφρξεσλ θαη αληίζηνηρσλ νθεηιφµελσλ πνζψλ θαηά θαηεγνξία πξνζφδνπ. 
 

5) Κεξηµλά γηα ηελ ελεµέξσζε ησλ ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνεγνπµέλσλ 
νθεηινµέλσλ πνζψλ θαη µεξηµλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηζρχνπλ γηα 
ηηο πξνζθπγέο ησλ ππφρξεσλ φηαλ αµθηζβεηνχλ ην χςνο ησλ νθεηιφµελσλ πνζψλ. 

 
6) Νξηζηηθνπνηεί ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο µεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ησλ ηπρφλ πξνζθπγψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αληηζηνίρσλ εηζπξάμεσλ. 
 

7) Ρεξεί ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο θαη εθδίδεη βεβαηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ 

είζπξαμε δηαθφξσλ ηειψλ, δηθαησµάησλ ή εηζθνξψλ. 
 

8) Ξαξαθνινπζεί θαη µεξηµλά γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ νηθνλνµηθψλ δνζνιεςηψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη µε ηε ιεηηνπξγία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ∆ήµνπ µέζσ ησλ 
λεθξνηαθείσλ, ζθαγείσλ, δεµνηηθψλ αγνξψλ, ηεο χδξεπζεο θιπ. 

 
9) Ρεξεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ απνδνρή θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δσξεψλ θαη ησλ θιεξνδνηεµάησλ πξνο ηνλ ∆ήµν, ζχµθσλα µε ηνπο αληηζηνίρνπο 
φξνπο. 

 

10) Ρεξεί ηα αξρεία ηεο δεµνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζε ειεθηξνληθή θαη θπζηθή 
µνξθή ( θάθεινη µε ζηνηρεία πεξηγξαθηθά θαη ηδηνθηεζηαθά έγγξαθα) 
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11) Κεξηµλά γηα ηελ δηεξεχλεζε µεζφδσλ αμηνπνίεζεο ηεο δεµνηηθήο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο θαη δηαηππψλεη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο πξνο ηα αξµφδηα φξγαλα ηνπ ∆ήµνπ. 

 
12) Κεξηµλά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο δεµνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ζχµθσλα µε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ ∆ήµνπ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εθµεηάιιεπζεο 
ηεο δεµνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (πρ. θαηάξηηζε ζπµβάζεσλ µηζζψζεσλ, µέξηµλα 
είζπξαμεο µηζζσµάησλ θιπ.) 

 
13) Κεξηµλά γηα ηελ εθµίζζσζε δεµνηηθψλ εθηάζεσλ γεο γηα βηνµεραληθνχο ή 

βηνηερληθνχο ζθνπνχο, θηελνηξνθηθέο εθµεηαιιεχζεηο, εγθαηαζηάζεηο ζεξµνθεπίσλ 
θαη γηα µνλάδεο ζηνπο ηνµείο αιηείαο. 

 

14) Κεξηµλά γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο δεµνηηθψλ αθηλήησλ ή ηε θαηαβνιή 
µηζζψµαηνο πξνο θάιπςε ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο. 

 
 
 

(Αξκνδηφηεηεο Ρακείνπ) 
 

 
1) ∆ηελεξγεί ηηο πιεξσµέο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο µε βάζε ηα Δληάιµαηα Ξιεξσµψλ 

θαη µεηά απφ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδεη ν λφµνο. 
 
2) Θαηαγξάθεη ηηο δηελεξγνχµελεο πιεξσµέο ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο θαη 

µεξηµλά γηα ηελ απφδνζε ησλ θάζε θχζεο θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ πνπ αληηζηνηρνχλ 
ζηα επηµέξνπο εληάιµαηα πιεξσµήο. 

 
3) Ξαξαιαµβάλεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ ππφρξεσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ 

νθεηινµέλσλ ζην ∆ήµν πνζψλ θαηά θαηεγνξία εζφδνπ. Δθδίδεη θαη µεξηµλά γηα ηελ 

θνηλνπνίεζε εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ πξνο ηνπο νθεηιέηεο. 
 

4) ∆ηελεξγεί ηηο εηζπξάμεηο ησλ νθεηιψλ πξνο ηνλ ∆ήµν θαη ελεµεξψλεη ην ινγηζηηθφ 
ζχζηεµα ηνπ ∆ήµνπ µε ηηο ζρεηηθέο ηαµεηαθέο εγγξαθέο. 

 

5) Ξαξαθνινπζεί ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νθεηιεηψλ πξνο ηνλ ∆ήµν 
θαη ελεµεξψλεη ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο γηα ηηο θαζπζηεξνχµελεο νθεηιέο. 

 
6) Ξαξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηνπο ππαιιήινπο άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ ∆ήµνπ πνπ 

αζρνινχληαη µε εηζπξάμεηο. (απνθεληξσµέλεο ππεξεζίεο, θνηµεηήξηα, ζθαγεία, 

δεµνηηθέο αγνξέο θιπ) 
 

7) Ρεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ µε ηηο Ρξάπεδεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
ρξεµαηηθψλ δηαζεζίµσλ θαη ηελ δηελέξγεηα εηζπξάμεσλ θαη πιεξσµψλ µέζσ 
επηηαγψλ. 

 
8) Ρεξεί ην αλαγθαίν θπζηθφ ηαµείν ζηα γξαθεία ηνπ ∆ήµνπ. 

 
9) Ρεξεί αξρεία ησλ θάζε είδνπο παξαζηαηηθψλ θαη αληηζηνίρσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ ελεµέξσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήµαηνο ηνπ ∆ήµνπ µε ηηο 

ηαµεηαθέο εγγξαθέο. 
 

10) Ξαξαθνινπζεί ηελ ηαµεηαθή ξεπζηφηεηα θαη πξνγξαµµαηίδεη ηηο πιεξσµέο ζε 
ζπλεξγαζία θαη µε άιιεο αξµφδηεο ππεξεζίεο. 
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11) Κεξηµλά γηα ηε ζχζηαζε θαη ηελ εχξπζµε ιεηηνπξγία ησλ απνθεληξσµέλσλ 

Γξαθείσλ Νηθνλνµηθψλ Θεµάησλ ζε δεµνηηθέο ελφηεηεο ηνπ ∆ήµνπ. 
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Απμοδιόηηηερ Γιεύθςνζηρ ΘΔΞ 

 

Ζ Γηεχζπλζε Θ.Δ.Ξ. (Θέληξν Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ) είλαη αξµφδηα γηα ηελ παξνρή 
δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο µέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο, ζε ζπλεξγαζία µε ηηο θαζ΄χιελ 
αξµφδηεο ππεξεζίεο θαη ζχµθσλα µε ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζµφ ηνπ πνπξγείνπ. Δζσηεξηθψλ. 
 

Πηε Γηεπζπλζε ΘΔΞ ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη ηα απνθεληξσκέλα Ρκήκαηα  ΘΔΞ ζε 
επηκέξνπο δεκνηηθέο ελφηεηεο. 

 
Νη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο  ΘΔΞ είλαη νη εμήο: 
 

(α) Αξκνδηφηεηεο Ρκήκαηνο εμππεξέηεζεο πνιηηψλ 
 

1) Δλεµεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ µε ηηο δεµφζηεο ππεξεζίεο. 

 
2) Ξαξαιαµβάλεη αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ∆εµνζίνπ, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ δελ ππνβάιινληαη µαδί 
µε ηελ αίηεζε, ηα αλαδεηά θαη ηα παξαιαµβάλεη µε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν 

απφ ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο, µεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ. 
 
3) ∆ηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξµφδηα γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζία µε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 
 

4) Ξαξαιαµβάλεη απφ ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ 
ηνπο πνιίηεο θαη µεξηµλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνπο πνιίηεο, είηε µε απνζηνιή, είηε 
µέζσ ηνπ ΘΔΞ. 

 
5) Ξαξέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ζχµθσλα µε ηνλ γεληθφ ζρεδηαζµφ ησλ 

ΘΔΞ ( επηθχξσζε εγγξάθσλ, ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ρνξήγεζε παξάβνισλ, 
ρνξήγεζε απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεµεξφηεηαο θιπ). 

 

6) Ρεξεί αξρεία θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ δξάζε ηνπ ΘΔΞ. 
 

7) Ξαξαθνινπζεί θαη ππνζηεξίδεη ηελ εθαξµνγή ηνπ πξνγξάµµαηνο e-kep γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε απνµαθξπζµέλνπο νηθηζµνχο ηνπ ∆ήµνπ. 

 

 
 

(β) Αξκνδηφηεηεο Ρκήκαηνο εζσηεξηθήο αληαπφθξηζεο 
  
8)  πνδέρεηαη απφ άιια Θ.Δ.Ξ. αηηήζεηο πνιηηψλ ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ εµπίπηεη 

ζηηο αξµνδηφηεηεο ηνπ ∆ήµνπ. 
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9) Ξξνσζεί ηα αηηήµαηα απηά ζηηο αξµφδηεο γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζίεο θαη 
παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηεθπεξαίσζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφµηµσλ ρξνληθψλ 
πξνζεζµηψλ.  

 
10) Ξαξαιαµβάλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα απνζηέιιεη ζηα Θ.Δ.Ξ. 

ηεο αξρηθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 
 
11) πνδέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ γηα 

βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
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Απμοδιόηηηερ Γιεύθςνζηρ Ξολεοδομίαρ και Ρεσνικών  πηπεζιών 
 

 
Ζ ∆ηεχζπλζε Ξνιενδνκίαο θαη Ρερληθψλ πεξεζηψλ είλαη αξµφδηα γηα ηελ εθαξµνγή ηνπ 
πνιενδνµηθνχ ζρεδηαζµνχ, ηελ έθδνζε θαη έιεγρν εθαξµνγήο ησλ νηθνδνµηθψλ αδεηψλ θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ. Ξαξάιιεια ε ∆ηεχζπλζε είλαη αξκνδηα γηα ηε µειέηε, 
εθηέιεζε θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ ηνπ ∆ήµνπ, µε ζηφρν ηελ 

έγθαηξε, νηθνλνµηθή θαη άξηζηε απφ επηζηεµνληθήο απφςεσο πξαγµαηνπνίεζήο ηνπο. 
Ππγρξφλσο ε ∆ηεχζπλζε είλαη αξµφδηα γηα ηελ εμαζθάιηζε βειηησµέλσλ ζπλζεθψλ 

αζθαινχο µεηαθίλεζεο θαη θπθινθνξίαο ησλ δεµνηψλ θαη ησλ νρεµάησλ ηνπο, θαζψο θαη 
γηα ηνλ έιεγρν εγθαηαζηάζεσλ, ηελ έθδνζε αδεηψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εγθαηαζηαηψλ 
θπξίσο ζηνλ ηνµέα ησλ κεηαθνξψλ, ηελ αδεηνδφηεζε θαη επνπηεία ησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. Νη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο 
ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο, θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Λφµσλ, 

∆ηαηαγµάησλ θαη πνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. 
 
Πηελ ∆ηεχζπλζε ππάγνληαη δηνηθεηηθά, θαη εηδηθφηεξα ζην Ρµήµα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Έξγσλ θαη Ππγθνηλσλησλ, ηα απνθεληξσµέλα Γξαθεία Ππληήξεζεο πνδνµψλ ζε επηµέξνπο 
δεµνηηθέο ελφηεηεο. 

 
α) Απµοδιόηηηερ Ρµήµαηορ Ξολεοδοµίαρ 
 

(Αξµνδηφηεηεο έθδνζεο νηθνδνµηθψλ αδεηψλ) 
 

1. Ξαξαιαµβάλεη, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνβαιινµέλσλ θαθέισλ γηα ηελ έθδνζε 
νηθνδνµηθψλ αδεηψλ, ειέγρεη ηηο ππνβαιιφµελεο µειέηεο (αξρηηεθηνληθή, ζηαηηθή, 
ειεθηξνµεραλνινγηθέο, ζεξµνµφλσζε, παζεηηθή ππξνπξνζηαζία, µειέηε ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο) ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη µεηά ηνλ έιεγρν ησλ θνξνινγηθψλ 
εθδίδεη ηηο νηθνδνµηθέο άδεηεο. 

 
2. Διέγρεη ηηο αξρηηεθηνληθέο, ζηαηηθέο, πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνµεραλνινγηθέο µειέηεο, ηε 

µειέηε ζεξµνµφλσζεο, ηε µειέηε παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο θαη ηα ζρεηηθά 

θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε ή αλαζεψξεζε νηθνδνµηθψλ αδεηψλ βηνµεραληθψλ 
θηηξίσλ, θαηά ηηο ξπζµίζεηο ηεο ζρεηηθήο λνµνζεζίαο. 

 
3. Αλαζεσξεί θαη ελεµεξψλεη ηηο νηθνδνµηθέο άδεηεο, εγθξίλεη εξγαζίεο µηθξήο θιίµαθαο θαη 

ηεξεί φια ηα απαηηνχµελα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αξρεία ησλ νηθνδνµηθψλ 

αδεηψλ. 
 

4. Διέγρεη ην ζχλλνµν εθδνζεηζψλ νηθνδνµηθψλ αδεηψλ θαη πξνβαίλεη ζε δηαθνπή εξγαζηψλ 
ή αλάθιεζε αδεηψλ, αλ απαηηείηαη. 
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5. Δθδίδεη απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζµφ µεµνλσµέλσλ θηηξίσλ ή ησλ πεξηνρψλ, εληφο ησλ 

νπνίσλ νη φςεηο ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα απνπεξαηψλνληαη µέζα ζ’ έμη έηε απφ ηελ 

έθδνζε ηεο νηθνδνµηθήο άδεηαο ή ηεο αλσηέξσ απφθαζεο. 
 

6. Σνξεγεί ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο δνµηθήο ή µεραληθήο θαηαζθεπήο πξνο 
εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζηαζµνχ ζηελ μεξά, ζχµθσλα µε ην άξζξν 24 α΄ ηνπ 
λ.2075/1992 (ΦΔΘ 129 Α΄), φπσο ηζρχεη, θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηνπο παξαβάηεο. 

 
7. Ξαξέρεη δηνηθεηηθή θαη γξαµµαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηε ∆ηεχζπλζε Ξνιενδνκίαο, 

Ξεξηβάιινληνο Ξξαζίλνπ Αλαθχθισζεο θαη Θαζαξηφηεηαο θαη ηα Ρµήµαηά ηεο (ηήξεζε 
πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέµαηα πξνζσπηθνχ 
θιπ). 

 
 

(Αξµνδηφηεηεο πνιενδνµηθψλ εθαξµνγψλ) 
 
1. Ξαξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ ξπζµηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ πνιενδνµηθψλ µειεηψλ γηα 

ηελ επέθηαζε / ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ πφιεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ. 
 

2. Κειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηξνπνπνηήζεσλ / αλαζεψξεζεο ησλ ξπµνηνµηθψλ 
ζρεδίσλ ησλ πφιεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ. 

 
3. Κειεηά θαη εηζεγείηαη ηελ πξνθαηαξθηηθή πξφηαζε αλάπιαζεο νξηζµέλεο πεξηνρήο 
 

4. Διέγρεη ηελ εθαξµνγή ξπµνηνµηθψλ θαη πνιενδνµηθψλ ζρεδίσλ , ζχµθσλα µε ηηο 
αξµνδηφηεηεο πνπ δίδνληαη ζην ∆ήµν µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Νη εθαξµνγέο απηέο 

πεξηιαµβάλνπλ ηδίσο: 
(α) Ρνλ έιεγρν εθαξµνγήο ξπµνηνµηθψλ ζρεδίσλ ζην έδαθνο πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ 
πηλαθίδσλ εθαξµνγήο. 

(β)Ρελ ζχληαμε δηαγξαµµάησλ εθαξµνγήο θαη δηαγξαµµάησλ δηαµνξθσµέλεο θαηάζηαζεο. 
(γ) Ρνλ έιεγρν ηνπνγξαθηθψλ δηαγξαµµάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ζχληαμε πξάμεσλ 

ηαθηνπνηήζεσο θαη αλαινγηζµνχ ή πξάμεσλ εθαξµνγήο. 
(δ) Ρελ επίβιεςε ηνπνγξαθηθψλ µειεηψλ θαη µειεηψλ Ξξάμεσλ Δθαξµνγήο Π.Ξ. 
(ε) Ρελ ζχληαμε Ξξάμεσλ Δθαξµνγήο. 

(ζη) Ρελ εθαξµνγή πνιενδνµηθψλ ζρεδίσλ θαη ζπλαθψλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ, πνπ δελ 
έρνπλ γεληθφηεξν ραξαθηήξα. 

(δ) Ρνλ έιεγρν εθαξµνγήο ξπµνηνµηθψλ ζρεδίσλ ζην έδαθνο, θαη΄ άξζξν115 Θ.Β.Ξ.Λ. 
(ε) Ρελ εθαξµνγή εγθεθξηµέλσλ ζρεδίσλ επί ηνπ εδάθνπο θαηά ηελ πξφβιεςε ηεο παξ.1 
ηνπ άξζξνπ 155 Θ.Β.Ξ.Λ. 

 
 

5. Γλσµνδνηεί γηα παξέθθιηζε απφ ηνπο φξνπο δφµεζεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα γεσθηελνηξνθηθέο, γεσπηελνηξνθηθέο ή πδαηνθαιιηεξγεηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη γηα εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ιηπαζµάησλ, θαξµάθσλ, 

ηρζπνηξνθψλ, γεσξγηθψλ θαη αιηεπηηθψλ εθνδίσλ, γεσξγηθψλ θαη αιηεπηηθψλ 
πξντφλησλ, ζηεγάζηξσλ ζθαγήο δψσλ θαη δεμαµελψλ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ (Πε 

ζπλεξγαζία µε ηηο ππεξεζίεο Αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη Αιηείαο). 
 
6. Ρεξεί αξρεία ραξηψλ θαη ξπµνηνµηθψλ δηαγξαµµάησλ, φξσλ δφµεζεο, δηαγξαµµάησλ 

θαη πξάμεσλ εθαξµνγήο, πξάμεσλ ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζµνχ 
 

 
(Αξµνδηφηεηεο ειέγρνπ θαηαζθεπψλ) 
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34.Ξξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε εθαξµνγή ησλ 

εγθεθξηµέλσλ ζρεδίσλ ησλ αληίζηνηρσλ νηθνδνµηθψλ αδεηψλ. 

 
35.Ξξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο απζαίξεησλ θηηζµάησλ θαη ζηνλ ραξαθηεξηζµφ 

απηψλ ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα πνιενδνµηθή λνµνζεζία. 
 
36.Πε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο θαηά ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο παξαβάζεσλ, πξνβαίλεη ζε 

επηβνιήπξνζηίµσλ ή άιισλ πξνβιεπνµέλσλ θπξψζεσλ θαηά ηελ θείµελε πνιενδνµηθή 
λνµνζεζία. 

 
37.Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ γεληθφ νηθνδνµηθφ θαλνληζµφ θαη 

ηηο νηθνδνµέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη επηθίλδπλεο, ζε ζπλεξγαζία µε ηε δεµνηηθή 

αζηπλνµία. 
 

38.Δηζεγείηαη ηελ αθαίξεζε άδεηαο απφ νηθνδνµέο γηα µε εμφθιεζε αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ ζην ΗΘΑ, ζε ζπλεξγαζία µε ηε δεµνηηθή αζηπλνµία. 

 

 
     (Αξκνδηφηεηεο ξχζµηζεο εµπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ) 

 
1) Κειεηά θαη εηζεγείηαη ηε ξχζµηζε ζεµάησλ εµπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ 

ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο πφιεο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ, 
ζχµθσλα µε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην ∆ήµν µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ρα 
ζέµαηα απηά αθνξνχλ ηδίσο : 

 

 

 

α) Ρνλ θαζνξηζµφ ησλ ρψξσλ θαη ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ππαίζξησλ εµπνξηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ (ιατθέο αγνξέο θαη εµπνξνπαλεγχξεηο). 

(β) Ρνλ θαζνξηζµφ ησλ ρψξσλ θαη ησλ φξσλ γηα ηελ πξνζσξηλή δηαµνλή 
µεηαθηλνπµέλσλ πιεζπζµηαθψλ νµάδσλ. 

(γ) Ρνλ θαζνξηζµφ ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ ηεο ππαίζξηαο δηαθήµηζεο. 
(δ) Ρνλ πξνζδηνξηζµφ ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ίδξπζε θαη 

εγθαηάζηαζε θαηαζηεµάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζην βαζµφ πνπ επεξεάδνπλ ην 

πεξηβάιινλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο. 
(ε) Ρνλ πξνζδηνξηζµφ ησλ φξσλ θαη ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο ζε 

θαηαζηήµαηα. 
(ζη) Ρνλ θαζνξηζµφ ησλ σξψλ έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εξγαζίαο ησλ λαπηεξγαηψλ θαη 

ησλ αξηεξγαηψλ. 

(δ) Ρνλ θαζνξηζµφ ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεµάησλ θαη επηρεηξήζεσλ. 
(ε) Ρνλ θαζνξηζµφ ησλ αλψηαηνπ αξηζµνχ ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ 

εµπνξίνπ θαη ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο παίζξηνπ Ξιαλφδηνπ Δµπνξίνπ. 
(ζ) Ρελ έγθξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο Θπξηαθάηηθσλ Αγνξψλ. 
(η) Ρελ έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε, ηε δηάιπζε θαη ηνλ θαζνξηζµφ ηνπ 

ηξφπνπ ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο Ιατθψλ Αγνξψλ, ζχµθσλα µε ηελ θείµελε 
λνµνζεζία πεξηιαµβαλνµέλεο ηεο ρνξήγεζεο επαγγειµαηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ 

αδεηψλ θαζψο θαη θάζε άιινπ ζπλαθνχο αληηθεηµέλνπ (Ζ αξµνδηφηεηα δελ αθνξά 
έθδνζε αδεηψλ ησλ λνµψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο). 

(ηα) Ρελ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πσιεηψλ, παξαγσγψλ θαη 

επαγγειµαηηψλ ησλ ιατθψλ αγνξψλ. 
(ηβ) Ρελ εθαξµνγή ηεο ηζρχνπζαο λνµνζεζίαο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ 

εθµεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ. 
(ηγ) Ρε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά µε ηνλ θαζνξηζµφ ησλ σξψλ αλνίγµαηνο, 

µεζεµβξηλήο δηαθνπήο θαη θιεηζίµαηνο ησλ θαξµαθείσλ θαη θαξµαθαπνζεθψλ, 
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θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζµφ γηα θάζε έηνο ηνπ αξηζµνχ ησλ θαξµαθείσλ πνπ 
δηεµεξεχνπλ θαη δηαλπθηεξεχνπλ. 

 

 

 

 

2) Ξαξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ εθαξµνγή ησλ απνθάζεσλ ησλ ζρεηηθψλ µε ηα 
πξνεγνχµελα ζέµαηα εµπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε µέηξσλ, 

ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 
 

3) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ ηήξεζε 
ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο λνµνζεζίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαηά ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ λφµνπ. 
 

 

 

(Αξµνδηφηεηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή) 
 

 
4) Κεξηµλά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή µε ηε δεµηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

µεραληζµψλ ελεµέξσζήο ηνπ (π.ρ. Γξαθείν Δλεµέξσζεο Θαηαλαισηή). 
 
5) Δηζεγείηαη γηα ηε ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο θηιηθνχ δηαθαλνληζµνχ γηα ηελ εμψδηθε 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ αλάµεζα ζε πξνµεζεπηέο θαη ζε θαηαλαισηέο ή ελψζεηο 
θαηαλαισηψλ, ηεξεί αξρεία ησλ πνξηζµάησλ ηεο νηθείαο επηηξνπήο θαζψο θαη µεηξψν 

θαηαλαισηψλ. 
(δ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Αδεηνδνηήζεσλ θαη Οχζκηζεο Δµπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 
 

(Αξκνδηφηεηεο ρνξήγεζεο αδεηψλ εµπνξηθψλ θαη γεληθψλ επηρεηξεµαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ) 

 
 
1) Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ γηα ηελ άζθεζε εµπνξηθψλ θαη γεληθψλ επηρεηξεµαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζχµθσλα µε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην ∆ήµν µε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. Νη άδεηεο απηέο αθνξνχλ ηδίσο: 

 
(α) Ρηο άδεηεο παξαγσγψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα αγξνηηθά ηνπο πξντφληα ηνπο ζε ιατθέο 

αγνξέο (εθηφο απφ άδεηεο ζηνπο λνµνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο). 

(β) Ρελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ησλ θαηαζηεµάησλ θαη επηρεηξήζεσλ νη 
φξνη ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ λνµνζεζία 

θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πγεηνλνµηθνχο θαλνληζµνχο θαη δηαηάμεηο 
(γ)Ρελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεµάησλ πγεηνλνµηθνχ ελδηαθέξνληνο (βι. 

άξζξν 80 ηνπ Θ∆Θ). 
(δ) Ρελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θηλεµαηνγξάθσλ, ζεάηξσλ θαη παξεµθεξψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπνµέλσλ επηζεσξήζεσλ. 

(ε) Ρελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγίαο παηδνηφπσλ, θαη δηαθφξσλ ςπραγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ (ινχλα πάξθ, ηζίξθν, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, µνπζηθψλ ζπλαπιηψλ 

θαη άιισλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείµελε 
λνµνζεζία. 

(ζη) Ρα ηερληθά ςπραγσγηθά παίγληα θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

(δ) Ρε ιεηηνπξγία µνπζηθψλ νξγάλσλ. 
(ε) Ρελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηµνπ εµπνξίνπ, εµπνξνπαλεγχξεσλ θαη ππαίζξησλ 

ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ . 
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(ζ) Ρα δσήιαηα νρήµαηα. 
(η) Ρελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ νηθήµαηνο γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο απφ 

εθδηδφµελα πξφζσπα. 

(ηα) Ρε δηελέξγεηα δηαθήµηζεο, ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ ππαίζξηαο δηαθήµηζεο, ηελ 
ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ πξνζδηνξηζµνχ επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θπζηθά 

θαη λνµηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ηελ παξαρψξεζε ρψξσλ γηα ηελ πξνβνιή 
δξαζηεξηνηήησλ ζε λνµηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο. 

(ηβ) Ρε ιεηηνπξγία θαηαζηεµάησλ εθµίζζσζεο µνηνπνδειάησλ. 

(ηγ) Ρελ ίδξπζε ππεξαγνξψλ ιηαληθνχ εµπνξίνπ . 
(ηδ) Ρελ άζθεζε ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εµπνξίνπ. 

(ηε) Ρελ ζπµµεηνρή ζε Θπξηαθάηηθεο Αγνξέο. 
(ηζη) Ρελ άζθεζε επαγγέιµαηνο θνπξέα, θνµµσηή, ηερλίηε πεξηπνίεζεο ρεξηψλ θαη 

πνδηψλ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ζρεηηθήο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαη Ξεηζαξρηθνχ 

Ππµβνπιίνπ, ζε ζπλεξγαζία µε ηελ ππεξεζία ∆εµ. γείαο. 
(ηδ) Ρε ιεηηνπξγία εθζέζεσλ βηβιίνπ. 

(ηε) Ρελ νξγάλσζε εθζέζεσλ (εθηφο ησλ ∆ηεζλψλ), ηε ξχζµηζε ζεµάησλ ιεηηνπξγίαο 
ηνπο θαη ηελ επνπηεία απηψλ. 

(ηζ) Ρελ θαηαιιειφηεηα εθζεζηαθψλ ρψξσλ ζηεγαζµέλσλ µφληµα ή πξνζσξηλά ή 

ππαίζξησλ ή µηθηψλ. 
 

 
2) Ξαξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ππφ ηηο νπνίεο ρνξεγνχληαη νη 

αλσηέξσ άδεηεο θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε µέηξσλ, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
π.ρ. αλάθιεζε άδεηαο, αθαίξεζε άδεηαο, επηβνιή πξνζηίµσλ. 

 

 
3) Διέγρεη ηελ εθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί ππαίζξηαο δηαθήµηζεο, ησλ πξνδηαγξαθψλ 

ησλ δηαθεµηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη επηγξαθψλ, πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε ησλ παξάλνµσλ 
ππαίζξησλ δηαθεµίζεσλ θαη επηγξαθψλ θαη εηζεγείηαη ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφµελσλ 
πξνζηίµσλ, µε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείµελε 

λνµνζεζία. 
 

4) Ξαξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηo Ρµήµα πνιενδνκίαο θαη ηα Γξαθεία ηνπ 
(ηήξεζε πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέµαηα 
πξνζσπηθνχ θιπ). 

 
 

(β) Αξκνδηφηεηεο Ρκήκαηνο Ρερληθψλ πεξεζηψλ 
 
(ηερληθά έξγα) 

 
1. Ππλεξγάδεηαη µε ην Ρµήµα Ξξνγξαµµαηηζµνχ, Νξγάλσζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο θαηά ην 

ζρεδηαζµφ ησλ πξνγξαµµάησλ δξάζεο ηνπ ∆ήµνπ πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε 
ηερληθψλ έξγσλ πνπ πεξηιαµβάλνπλ εηδηθφηεξα, ζχµθσλα µε ην εχξνο ηεο δηθαηνδνζίαο 
ησλ δήµσλ : 

 
 

(α) ζπγθνηλσληαθά έξγα (θαηαζθεπέο λέσλ έξγσλ νδνπνηίαο, ζπληήξεζε πθηζηάµελνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ, θαηαζθεπέο γεθπξψλ, θφµβσλ θαη δηαβάζεσλ θιπ) 
(β) θηηξηαθά έξγα (θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, επηζθεπή, δηαθφζµεζε θαη εμνπιηζµφο ησλ 

δεµνηηθψλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ) 
(γ) έξγα δηαµφξθσζεο, δηαξξχζµηζεο θαη εμσξατζµνχ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ (πεδφδξνµνη, πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, ηερληθά έξγα ρψξσλ πξαζίλνπ, 
αζιεηηθνί ρψξνη, αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη µλεµεία, θνηµεηήξηα θιπ) 
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(δ) πδξαπιηθά θαη εγγεηνβειηησηηθά έξγα 
 
 

 
 

 
2. ∆ηελεξγεί δεηγµαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, πξνθεηµέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πνηφηεηα ησλ 

ραιχβσλ νπιηζµνχ ζθπξνδέµαηνο, θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηζηµέληνπ. 

 
3. Κεξηµλά γηα ηελ εθπφλεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ µειεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ 

ηνπ Ρµήµαηνο (εθπφλεζε µε πξνζσπηθφ ηνπ Ρµήµαηνο ή µε αλάζεζε ζε ηξίηνπο). 
Δπηβιέπεη ηελ θαιή εθπφλεζε ησλ µειεηψλ. 

 

4. Ππληάζζεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο θάζε έξγνπ ζε πιηθά, 
εξγαιεία, ηερληθφ εμνπιηζµφ αλζξψπηλν δπλαµηθφ θιπ θαη εηζεγείηαη ηελ µεζνδνινγία 

εθηέιεζεο θάζε έξγνπ ( µε απηεπηζηαζία ή µε αλάζεζε ζε ηξίηνπο). 
 
5. Δπηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Ρµήµαηνο πνπ εθηεινχληαη µε απηεπηζηαζία. 

Ππγθξνηεί, νξγαλψλεη θαη δηνηθεί ηα ζρεηηθά ζπλεξγεία ηνπ ∆ήµνπ. 
 

6. Ππλεξγάδεηαη µε ηηο Νηθνλνµηθέο πεξεζίεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
αλάζεζεο ησλ µειεηψλ θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζε ηξίηνπο. 

 
7. Δπηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Ρµήµαηνο πνπ αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο. 
 

8. ∆ηελεξγεί επηµεηξήζεηο εξγαζηψλ θαη ειέγρεη ηηο πηζηνπνηήζεηο εξγαζηψλ πνπ 
ππνβάιινληαη απφ ηξίηνπο. 

 
9. Κεξηµλά γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηξίηνπο 
 

10.Κεξηµλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζµφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ µεραλεµάησλ θαη γεληθά ηνπ 
ηερληθνχ εμνπιηζµνχ πνπ ρξεζηµνπνηεί ην Ρµήµα. 

 
11.Ππγθξνηεί, νξγαλψλεη θαη δηνηθεί ζπλεξγεία αµέζνπ επέµβαζεο ζε πεξηπηψζεηο 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ εθηφο πξνγξάµµαηνο. 

 
12.Δλεµεξψλεη ην Ρµήµα Ξξνγξαµµαηηζµνχ, Νξγάλσζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο γηα ηελ πξφνδν 

ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Ρµήµαηνο. 
 
13.Ξαξέρεη δηνηθεηηθή θαη γξαµµαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηε ∆ηεχζπλζε Ξνιενδνκίαο θαη 

Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη ηα Ρµήµαηά ηεο (ηήξεζε πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη 
αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέµαηα πξνζσπηθνχ θιπ). 

 
(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη Ππγθνηλσληψλ) 
 

(Αξκνδηφηεηεο κειέηεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ) 
 

 
1. Κειεηά θαη εθηειεί έξγα πνπ αθνξνχλ: 

 

 
α. Πηελ επέθηαζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζµνχ 

ησλ νδψλ θαη γεληθά ησλ ππαηζξίσλ ρψξσλ ηνπ ∆ήµνπ, θαζψο θαη ηνπ θσηηζµνχ 
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γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεµνηηθψλ θηηξίσλ, µλεµείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο 
πεξηνρήο. 

 

β. Πηελ επέθηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ δηθηχνπ θσηεηλήο ζεµαηνδφηεζεο 
γηα ηε ξχζµηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ. 

 
 
γ. Πηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε θάζε είδνπο πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ (πηλαθίδεο νλνµαζίαο νδψλ θαη πιαηεηψλ, αξίζµεζεο θηηξίσλ, 
παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζε νδεγνχο θαη δηεξρνµέλνπο, πηλαθίδεο ζηάζεσλ 

ζπγθνηλσληαθψλ µέζσλ θιπ). 
 

δ. Πηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνµάθξπλζεο παξάλνµσλ δηαθεµηζηηθψλ πηλαθίδσλ. 

 
ε. Πηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζήµαλζεο θαη δηαγξάµµηζεο νδψλ, θαζψο θαη 

ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο πξνζηαηεπηηθψλ µέζσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 
θπθινθνξίαο νρεµάησλ θαη πεδψλ. 

 

ζη. Πηε ζπληήξεζε, επηζθεπή ή βειηίσζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 
ησλ θάζε είδνπο Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ∆ήµνπ. 

 
 

 
(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέµαηα ζπγθνηλσληψλ θαη θπθινθνξίαο) 
 

 
 

2. Κεξηµλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ δηθηχνπ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ζην 
∆ήµν θαη ηε ξχζµηζε ζρεηηθψλ ζεµάησλ . Πην πιαίζην απηφ: 

 

 
 

(α) Κεξηµλά γηα ηελ άζθεζε, µε δπλαηφηεηα επηβνιήο θνµίζηξνπ, ζπγθνηλσληαθνχ 
έξγνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο µεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ 
ην έξγν απηφ δελ εμππεξεηείηαη απφ πθηζηάµελε γξαµµή. Ζ άζθεζε 

ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη είηε µε ηδηφθηεηα µέζα, είηε µε ηε 
ρξήζε µηζζσµέλσλ µέζσλ θαη ππεξεζηψλ. 

(β) Κεξηµλά γηα ηε δηελέξγεηα µεηαθνξψλ γηα ηε µεηαθίλεζε θαηνίθσλ πνπ αλήθνπλ 
ζε θνηλσληθέο νµάδεο (άηνµα µε αλαπεξία, ειηθησµέλνη, παηδηά), είλαη εξγαδφµελνη 
ζην ∆ήµν θαη ηα λνµηθά ηνπ πξφζσπα, ή είλαη µαζεηέο πνπ µεηαθηλνχληαη ζηνλ 

ηφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν. 
(γ) Θαζνξίδεη ηηο αζηηθέο γξαµµέο ιεσθνξείσλ, θαζψο θαη ηελ αθεηεξία, ηε 

δηαδξνµή, ηηο ζηάζεηο θαη ην ηέξµα ησλ αληίζηνηρσλ γξαµµψλ. 
(δ) Δηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζµφ θνµίζηξσλ ησλ αζηηθψλ θνξέσλ παξνρήο 

ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ. 

(ε) Θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλαµνλήο 
επηβαηψλ ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ γξαµµψλ. 

(ζη) Δηζεγείηαη ηελ αλάθιεζε άδεηαο θπθινθνξίαο αζηηθνχ ιεσθνξείνπ, απφ ηνλ 
θχθιν εξγαζίαο, εληφο ηνπ ηδίνπ εµεξνινγηαθνχ έηνπο. 

 

3. Κεξηµλά θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε µέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο θαη ηε 
δηεπθφιπλζε ησλ µεηαθηλήζεσλ. Πην πιαίζην απηφ : 

 
 

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΗ1-ΥΚ9



(α) Κεξηµλά γηα ηε ξχζµηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ θαζνξηζµφ πεδνδξφµσλ, 
µνλνδξνµήζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο. 

(β) Κεξηµλά γηα ηελ απνµάθξπλζε εγθαηαιειεηµµέλσλ νρεµάησλ, 

(γ) Οπζµίδεη ηα ζέµαηα ζηάζµεπζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη µεξηµλά γηα ηε δεµηνπξγία 
ρψξσλ ζηάζµεπζεο ηξνρνθφξσλ θαη µε δπλαηφηεηα µίζζσζεο αθηλήησλ, ζχµθσλα 

µε ηελ θείµελε λνµνζεζία. 
(δ) Ιαµβάλεη µέηξα γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηνπο θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο, 
(ε) Κεξηµλά γηα ηελ νλνµαζία νδψλ θαη πιαηεηψλ, ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, αξίζµεζε 

θηηζµάησλ θιπ. 
(ζη) Κεξηµλά γηα ηελ εθπφλεζε θπθινθνξηαθψλ µειεηψλ. 

 (δ) Απαγνξεχεη ηε δεµηνπξγία ζέζεσλ ζηάζµεπζεο ζε ζπγθεθξηµέλνπο ρψξνπο. 
(ε) Κεξηµλά γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνζπξνµέλσλ δηθχθισλ, µνηνζπθιεηψλ θαη 

µνηνπνδειάησλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήµαηα ηνπ Ν∆∆. 

(ζ) Θαζνξίδεη ην εμσηεξηθνχ ρξψµαηνο ησλ ΡΑΜΗ. 
 

 
4. Κεξηµλά θαη ιαµβάλεη µέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ 

θαηνίθσλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εγθπµνλνχλ θηλδχλνπο, ζε ζπλεξγαζία θαη µε ηε 

∆εµνηηθή Αζηπλνµία. Πην πιαίζην απηφ : 
 

 
 

(α) Διέγρεη ηε ζήµαλζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηηο νδνχο, 
(β) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα θαη 

ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη εξγαιεία ζηηο νδνχο, 

(γ) Ιαµβάλεη θαη ειέγρεη ηελ εθαξµνγή µέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ επηθίλδπλεο 
νηθνδνµέο, θαη απφ έιιεηςε µέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, θαη ειέγρεη ηα 

πθηζηάµελα µέηξα αζθάιεηαο ζε εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη. 
 
(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέµαηα εγθαηαζηάζεσλ θαη αδεηνδνηήζεσλ) 

 
5. Οπζκίδεη θάζε ζέµα ην νπνίν αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζηε 

ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ, θαζψο θαη ζηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ   
επαγγειµαηηθψλ αδεηψλ, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνµνζεζίαο 

 

6. Σνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θσηνβφισλ ζσιήλσλ, 
θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαη ειεθηξνθίλεησλ αλπςσηηθψλ µεραλεµάησλ θαη ειέγρεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 
 

7. Σνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηεγλνθαζαξηζηεξίσλ, πιπληεξίσλ 

ξνχρσλ, ζηδεξσηεξίσλ ξνχρσλ θαη ηαπεηνθαζαξηζηεξίσλ. 
 

8. Κεξηµλά γηα ηελ αδεηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ θαη επαγγειµάησλ ζηνλ ηνµέα ησλ 
µεηαθνξψλ. Πην πιαίζην απηφ : 
 

 
 

(α) Σνξεγεί ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέιµαηνο ηερληηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 
απηνθηλήησλ, µνηνζηθιεηψλ θαη µνηνπνδειάησλ. 

(β) Σνξεγεί ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέιµαηνο νδηθνχ µεηαθνξέα επηβαηψλ θαη 
εµπνξεπµάησλ. 

(γ) Σνξεγεί, αλαλεψλεη, αλαθαιεί θαη αθαηξεί ηηο άδεηεο εθγπµλαζηψλ, θαζψο θαη 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ ππνςεθίσλ νδεγψλ απηνθηλήησλ θαη 
µνηνζηθιεηψλ. 
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(δ) Δθδίδεη ηηο άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 
απηνθηλήησλ, µνηνζηθιεηψλ θαη µνηνπνδειάησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, θαη δηελεξγεί επηζεσξήζεηο θαη ειεθηξνινγηθνχο ειέγρνπο. 

(ε) Σνξεγεί εμνπζηνδνηήζεηο ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ 
γηα δηάζεζε Θάξηαο Διέγρνπ Θαπζαεξίσλ (ΘΔΘ), θαη παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηα 

Θέληξα Διέγρνπ Θαπζαεξίσλ. 
(ζη) Σνξήγεζε εμνπζηνδνηήζεσλ ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

απηνθηλήησλ γηα ηνπνζέηεζε ζπζηεµάησλ πεξηνξηζµνχ ηαρπηήησλ. 

(δ) Θεσξεί ηηο Θάξηεο Δπηζεψξεζεο θαη Δπηζθεπψλ ησλ ελνηθηαδφµελσλ νρεµάησλ. 
 

 
 
(Γηαρείξηζεο θαη Ππληήξεζεο Νρεκάησλ) 

 
 

1. Γηαρεηξίδεηαη ην ζηφιν ησλ νρεµάησλ ηνπ ∆ήµνπ (απνξξηµµαηνθφξα, δηάθνξα 
απηνθηλνχµελα µεραλήµαηα, θνξηεγά θαη επηβαηεγά νρήµαηα) µεξηµλψληαο γηα ηε 
ζηειέρσζή ηνπο, ηελ αζθάιηζή ηνπο θαη ηνλ εθνδηαζµφ µε φια ηα ζρεηηθά µε ηελ 

θίλεζε έγγξαθα. 
 

2. Ξαξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηελ θίλεζε ησλ νρεµάησλ ηνπ ∆ήµνπ, ηελ θαηαλάισζε 
θαπζίµσλ θαη ηελ αλάγθε πεξηνδηθήο πξνιεπηηθήο ηνπο ζπληήξεζεο. 

 
3. ∆ηεξεπλά ηηο ζπλζήθεο ηπρφλ αηπρεµάησλ θαη µεξηµλά γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

βιαβψλ θαη απνηειεζµάησλ αηπρεµάησλ 

 
4. Πρεδηάδεη θαη εθαξµφδεη ηα πξνγξάµµαηα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ θάζε είδνπο 

νρεµάησλ θαη θηλεηψλ µεραλεµάησλ ηνπ ∆ήµνπ. 
 

5. Κεξηµλά γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο βιαβψλ θαη ηελ επηζθεπή ησλ νρεµάησλ 

θαη θηλεηψλ µεραλεµάησλ ηνπ ∆ήµνπ. 
 

6. Ρεξεί ηελ θπζηθή απνζήθε αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα 
ηε ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ νρεµάησλ θαη θηλεηψλ 
µεραλεµάησλ ηνπ ∆ήµνπ. 

 
7. Ππγθεληξψλεη, ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ησλ νρεµάησλ ηνπ ∆ήµνπ θαη δηαµνξθψλεη 
θαη παξαθνινπζεί ζρεηηθνχο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο. 

 

 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2.2 : ΑΟΚΝ∆ΗΝΡΖΡΔΠ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 
 
 

Νη απνθεληξσµέλεο ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ είλαη εγθαηεζηεµέλεο ζηελ έδξα δεµνηηθψλ 
ελνηήησλ, εμππεξεηνχλ ηηο δεµνηηθέο / ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηεο ελφηεηαο θαη πεξηιαµβάλνπλ 

ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο αλά ελφηεηα 
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ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΔ ΔΓΟΑ ΡΝ ΡΚΞΑΘΗ (ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΔΓΟΑ ΡΝ 
ΓΖΚΝ)  

 

 
Νη αξκνδηφηεηεο ησλ επί µέξνπο νξγαληθψλ µνλάδσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεµέλεο ζην 

Ρπκπάθη είλαη νη εμήο: 
 
Α. Γπαθείο Θαθαπιόηηηαρ και Ανακύκλωζηρ. 

 
 

1. ∆ηαµνξθψλεη ηα αλαιπηηθά πεξηνδηθά πξνγξάµµαηα θαη ζπγθξνηεί ηα ζπλεξγεία γηα 
ηελ απνθνµηδή ησλ αζηηθψλ απνξξηµµάησλ θαη ησλ αλαθπθινχµελσλ πιηθψλ θαη ηελ 
µεηαθνξά ηνπο ζηνπο ΣΡΑ ή ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ηνπο. 

 
2. ∆ηελεξγεί µε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά µέζα ην έξγν ηεο απνθνµηδήο ησλ 

αζηηθψλ απνξξηµµάησλ θαη ησλ αλαθπθινχµελσλ πιηθψλ θαη ηελ µεηαθνξά ηνπο 
ζηνπο ΣΡΑ ή ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ηνπο. 

 

3. Κεξηµλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζµφ θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ 
νρεµάησλ θαη ηερληθψλ µέζσλ πνπ ρξεζηµνπνηνχλ ηα ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο ηνπ 

Ρµήµαηνο. 
 

4. Θαηαγξάθεη θαη ζπγθεληξψλεη θαζεµεξηλά ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
πξνγξαµµάησλ απνθνµηδήο ησλ απνξξηµµάησλ θαη ησλ αλαθπθινχµελσλ πιηθψλ θαη 
ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ δηεχζπλζε Θαζαξηφηεηαο θαη αλαθχθισζεο  

 
5. Κεξηµλά γηα ην πιχζηµν θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ θάδσλ θαη ησλ 

απνξξηµµαηνδνρείσλ ζπγθέληξσζεο ησλ απνξξηµµάησλ θαη ησλ αλαθπθινχµελσλ 
πιηθψλ. 

 

6. ∆ηελεξγεί µε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά µέζα ην έξγν ηνπ θαζαξηζµνχ ησλ 
νδψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ ∆ήµνπ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

απνξξηµµάησλ ζε ρψξνπο µεηαθφξησζεο. 
 

7. Ππγθξνηεί εηδηθά ζπλεξγεία θαη δηελεξγεί παξεµθεξείο εξγαζίεο φπσο ε πεξηζπιινγή 

νγθσδψλ αληηθεηµέλσλ, ν θαζαξηζµφο απφ παξάλνµεο αθίζεο θαη δηαθεµίζεηο, ν 
θαζαξηζµφο εγθαηαιειεηµµέλσλ νηθηψλ θιπ. 

 
8. Θαηαγξάθεη θαη ζπγθεληξψλεη θαζεκεξηλά ζηνηρεηά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ θαζαξηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ δηεχζπλζε 

Θαζαξηφηεηαο θαη αλαθχθισζεο  
 

 
9. Ξξνζδηνξίδεη ηα ζεµεία θαη µεξηµλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηµµάησλ θαη 

θάδσλ αλαθχθισζεο. 

 
 

Β. Γπαθείο Πςνηήπηζηρ ποδοµών 
 
 

1) Κεξηµλά γηα ηελ θχιαμε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θάζε είδνπο 
εγθαηαζηάζεσλ ηεο δεµνηηθήο ελφηεηαο. 

 
2) Ππγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππνδνµψλ ηεο Γεκνηηθήο 
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Δλφηεηαο (π.ρ. ειεθηξνθσηηζµφο) θαη ελεµεξψλεη ζρεηηθά ηηο αξµφδηεο θεληξηθέο 
ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ. 

 

3) Κεξηµλά γηα ηελ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ θηηξηαθψλ θαη ησλ 
ειεθηξνµεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο δεµνηηθήο ελφηεηαο. 

 
 
 

 
 

Γ. Γπαθείο ∆ιοικηηικών Θεµάηων και Δξςπηπέηηζηρ ηος Ξολίηη 
 
 

1) Ξαξέρεη γξαµµαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηνλ Αληηδήµαξρν πνπ 
επνπηεχεη ηηο ππεξεζίεο ηεο δεµνηηθήο ελφηεηαο θαη πξνο ηα ηµήµαηά ηεο (ηήξεζε 

πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέµαηα πξνζσπηθνχ 
θιπ). 

 

2) Ξαξέρεη γξαµµαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηα πνιηηηθά φξγαλα ηεο 
δεµνηηθήο ελφηεηαο. 

 
3) Ξαξαθνινπζεί ηελ εθαξµνγή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ 

απαζρφιεζε ησλ εξγαδνµέλσλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο δεµνηηθήο ελφηεηαο, ζχµθσλα µε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (ηήξεζε σξαξίνπ, έγθξηζε θαη πξαγµαηνπνίεζε ππεξσξηψλ 
θιπ). 

 
4) Ππγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαη ηηο µεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

εξγαδνµέλσλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο δεµνηηθήο ελφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αµνηβέο 
ηνπο θαη ελεµεξψλεη έγθαηξα ηηο αξµφδηεο νηθνλνµηθέο ππεξεζίεο, ψζηε λα 
πξνσζείηαη έγθαηξα ε πιεξσµή ησλ εξγαδνµέλσλ θαη ε απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ. 
 

5) Κεξηµλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηεο δεµνηηθήο ελφηεηαο. 
 

6) Δλεµεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ µε ηηο θεληξηθέο δεµνηηθέο 
ππεξεζίεο. 

 
7) Ξαξαιαµβάλεη αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο απφ ηηο 

θεληξηθέο ππεξεζίεο, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη δηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο 

θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξµφδηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο 
δεµνηηθή ππεξεζία µε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

 
8) Ξαξαιαµβάλεη απφ ηηο αξµφδηεο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ 

δεηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο θαη µεξηµλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνπο πνιίηεο. 

 
9) Ρεξεί, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηηο ππνρξεψζεηο γηα ην ∆ήµν πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνµνζεζία πεξί ηζαγέλεηαο, αιινδαπψλ θαη µεηαλάζηεπζεο. 
 

10) πνδέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ γηα 

βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ∆ήµνπ. 
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Γ. Γπαθείο κοινωνικήρ πολίηικηρ  
 

 
 

1) Αζθεί θνηλσληθή εξγαζία µε άηνµα, νηθνγέλεηεο θαη θνηλσληθέο νµάδεο. 

 
2) Ιεηηνπξγεί µνλάδεο ζπµβνπιεπηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

 
3) Ππλεξγάδεηαη µε ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο γηα ελεµέξσζε ζε θνηλσληθά ζέµαηα 

(AIDS, λαξθσηηθά θιπ) θαη ζε ζπλεξγαζία µε ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ δηνξγαλψλεη 

Πρνιέο Γνλέσλ. 
 

4) ινπνηεί πξνγξάµµαηα πξφιεςεο θαη αληηµεηψπηζεο ςπρνθνηλσληθψλ θαη 
νηθνλνµηθψλ πξνβιεµάησλ (πξνζθχγσλ, µεηαλαζηψλ, παιηλλνζηνχλησλ, 
θπιαθηζµέλσλ, ππεξειίθσλ θ.ι.π.) 

 
5) ινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο πεξηζαιπνµέλσλ ζε ηδξχµαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο 

 
6) ινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο µνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 

 
7) Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ αλνηθηήο πξνζηαζίαο ειηθησκέλσλ (ΘΑΞΖ) 

 

8)   Δθδίδεη πηζηνπνηεηηθά νηθνλνµηθήο αδπλαµίαο. 
 

9) Δπηµειείηαη ησλ ζεµάησλ πνπ αθνξνχλ αζθαιηζµέλνπο ηνπ ΝΓΑ    δεµφηεο θαη 
εθδίδεη βηβιηάξηα θαη βεβαηψζεηο ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία πνπ δηέπεη 
ηνπο αζθαιηζµέλνπο απηνχ 

 
Δ. Γπαθείο απαζσόληζηρ  

 
1) Κεξηµλά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο θαη ηεο επαγγειµαηηθήο 

θαηάξηηζεο πξνσζψληαο ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Θέληξσλ Δπαγγειµαηηθνχ 

Ξξνζαλαηνιηζµνχ θαη Θέληξσλ Δπαγγειµαηηθήο Θαηάξηηζεο ζε ζπλεξγαζία θαη µε ην 
Γξαθείν Ξαηδείαο, ∆ηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Ξνιηηηζµνχ ηνπ Ρµήµαηνο Θνηλσληθήο 

Ξξνζηαζίαο, Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζµνχ θαη µε ηε ∆ηεχζπλζε ∆ηα Βίνπ Κάζεζεο θαη 
Απαζρφιεζεο ηεο αληίζηνηρεο Ξεξηθέξεηαο θαη ιαµβάλνληαο ππφςε ηηο 
πξνγξαµµαηηθέο επηινγέο γηα ζέµαηα επαγγειµαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

πξνγξάµµαηνο δηα βίνπ µάζεζεο. 
 

2) Κεξηµλά γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλαµηθνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ ∆ήµνπ µε 
ηελ αλάπηπμε ζπµβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πξνο ηνπο αλέξγνπο θαη ηελ πξνψζεζε 
ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Κεξηµλά γηα ηε δεµηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία µεραληζµψλ ελεµέξσζεο ησλ αλέξγσλ γηα ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο 
ζηελ πεξηνρή. 

 
3) Κεξηµλά γηα ηελ εθαξµνγή µεραληζµψλ ελεµέξσζεο/ πιεξνθφξεζεο ησλ 

επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο. 

 
 

ΠΡ.  Γπαθείο Ροςπιζηικήρ Ανάπηςξηρ και Ξποβολήρ 
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1) Κεξηµλά γηα ην ζρεδηαζµφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο 

πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ηνπ ∆ήµνπ (π.ρ. παξαγσγή 

ηνπξηζηηθνχ πιηθνχ θαη εθδφζεηο πξαθηηθψλ νδεγψλ γηα ηνπο ηαμηδηψηεο, ζπκκεηνρή 
ζε εθζέζεηο ηνπξηζκνχ, δεκηνπξγία δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο µε άιιεο 

πεξηνρέο εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο θιπ). 
 
2) Κεξηµλά γηα ηελ εθαξκνγή κεραληζκψλ ελεκέξσζεο/ πιεξνθφξεζεο ησλ 

επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο. 
 

 
 

 

ΠΡ.  Γπαθείο Αγποηικήρ Ξαπάγωγηρ, κηηνοηποθίαρ και Αλιείαρ 
 

1. Κεξηµλά γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία, εθηίµεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θπηηθήο 
παξαγσγήο. 

 

2. Ξξνσζεί πξνγξάµµαηα εγθαηάζηαζεο λέσλ αγξνηψλ θαη µεξηµλά γηα ηε ζχλδεζε 
αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ζε ζπλεξγαζία µε ηελ 

ππεξεζία Ρνπξηζµνχ. 
 

3. Δθηηµά θαη παξαθνινπζεί ηε γεσξγηθή παξαγσγή, ηηο απνιαµβαλφµελεο απφ ηνπο 
παξαγσγνχο ηηµέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πνξεία ησλ αγνξψλ ησλ 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη µεξηµλά γηα ηε ιήςε αληηπξνζσπεπηηθψλ ηηµψλ 

πξντφλησλ. 
 

4. Κεξηµλά γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ εθµεηαιιεχζεσλ ζην 
πιαίζην ζρεδίσλ βειηίσζεο. 

 

5. Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε, αλαλέσζε, αλάθιεζε ή µεηαβίβαζε αδεηψλ 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηεµάησλ ιηαληθήο πψιεζεο αγξνηηθψλ θαξµαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ. 
 

6. Ππλεξγάδεηαη µε ηνπο αγξφηεο θαη ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ηνπο γηα ηελ 

δηεξεχλεζε θαη επηζήµαλζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνµηθψλ πξνβιεµάησλ ησλ 
γεσξγηθψλ εθµεηαιιεχζεσλ. 

 
7. Ξαξέρεη ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ εθαξµνγή βειηησµέλσλ µεζφδσλ εξγαζίαο, µε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγνµέλσλ πξντφλησλ θαη ηε µείσζε 

θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο. 
 

8. Κεξηµλά γηα ηελ νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ εθµεηαιιεχζεσλ θαη ηελ ελ γέλεα 
αληηµεηψπηζε ησλ πξνβιεµάησλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο , ζηα πιαίζηα ησλ εθάζηνηε εθαξµνδνµέλσλ πξνγξαµµάησλ 

γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο αλάπηπμεο. 
 

9. ∆ηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο, χζηεξα απφ εληνιή ηεο δηεχζπλζεο 
πεξηβάιινληνο, πξαζίλνπ αλαθχθισζεο θαη θαζαξηφηεηαο, µε ζθνπφ ηελ 
πινπνίεζε θνηλνηηθψλ πξνγξαµµάησλ (νηθνλνµηθέο εληζρχζεηο ζηε θπηηθή θαη 

δσηθή παξαγσγή) θαη µεξηµλά γηα ηελ ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ (αγξνηηθά 
απηνθίλεηα, αγξνηηθέο απνζήθεο, ιατθέο αγνξέο, εθηίµεζε δεµηψλ θ.ι.π.). 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΗ1-ΥΚ9



10.Δξεπλά θαη µειεηά θάζε ζέµα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο, θαζψο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ θηελνηξνθηθνχ πιεζπζµνχ ζηηο εζηίεο ηνπ. 

 

11.Κεξηµλά γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία, εθηίµεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο δσηθήο 
παξαγσγήο. 

 
12.Ππλεξγάδεηαη µε ηελ Ρερληθή ππεξεζία γηα ηε µειέηε θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

ηερληθήο ππνδνµήο, ηνπηθήο ζεµαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηε θηελνηξνθία φπσο π.ρ ηα 

έξγα βειηίσζεο βνζθνηφπσλ., 
 

13.Κεξηµλά γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βνζθνηφπσλ. 
 

14.Κεξηµλά γηα ηα αδέζπνηα δψα (πεξηζπιινγή, δεµηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

θαηαθπγίσλ θιπ). 
 

15.∆ηελεξγεί φιεο ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη 
ειέγρνπ ζηνλ ηνµέα ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ ∆ήµνπ. 

 

16.Γλσµνδνηεί γηα ηελ παξαρψξεζε, µίζζσζε θαη αλαµίζζσζε πδάηηλσλ εθηάζεσλ 
γηα ηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη µεηεγθαηάζηαζε µνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο 

εληαηηθήο ή εµηεληαηηθήο µνξθήο ησλ ηρζπνηξφθσλ πδάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ 
ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο 

 
17.Ππγθεληξψλεη θαη ηεξεί ζηνηρεία ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη ηεο αιηείαο ζηα 

εζσηεξηθά χδαηα θαζψο θαη ζηνηρεία ησλ πάζεο θχζεσο αιηεπηηθψλ 

εθµεηαιιεχζεσλ. 
 

18.Αληηµεησπίδεη ζέµαηα θαη εηζεγείηαη µέηξα πνπ αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε, 
µεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπληήξεζε θαη εµπνξία ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ ζε 
ζπλεξγαζία µε αξµφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο. 

 
 

 
 

Ε. Γπαθείο Αδειοδοηήζεων και Ούθμιζηρ Δμποπικών Γπαζηηπιοηήηων  

 
 

1) Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ γηα ηελ άζθεζε εµπνξηθψλ θαη γεληθψλ επηρεηξεµαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ζχµθσλα µε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην ∆ήµν µε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. Νη άδεηεο απηέο αθνξνχλ ηδίσο: 

 
(α) Ρηο άδεηεο παξαγσγψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα αγξνηηθά ηνπο πξντφληα ηνπο ζε ιατθέο  

(β) Ρελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ησλ θαηαζηεµάησλ θαη επηρεηξήζεσλ νη 
φξνη ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ λνµνζεζία 
θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πγεηνλνµηθνχο θαλνληζµνχο θαη δηαηάμεηο 

(γ)Ρελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεµάησλ πγεηνλνµηθνχ ελδηαθέξνληνο (βι. 
άξζξν 80 ηνπ Θ∆Θ). 

(δ) Ρελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θηλεµαηνγξάθσλ, ζεάηξσλ θαη παξεµθεξψλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπνµέλσλ επηζεσξήζεσλ. 

(ε) Ρελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγίαο παηδνηφπσλ, θαη δηαθφξσλ ςπραγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (ινχλα πάξθ, ηζίξθν, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, µνπζηθψλ ζπλαπιηψλ 
θαη άιισλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείµελε 

λνµνζεζία. 
(ζη) Ρα ηερληθά ςπραγσγηθά παίγληα θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 
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(δ) Ρε ιεηηνπξγία µνπζηθψλ νξγάλσλ. 
(ε) Ρελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηµνπ εµπνξίνπ, εµπνξνπαλεγχξεσλ θαη ππαίζξησλ 

ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ . 

(ζ) Ρα δσήιαηα νρήµαηα. 
(η) Ρελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ νηθήµαηνο γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο απφ 

εθδηδφµελα πξφζσπα. 
(ηα) Ρε δηελέξγεηα δηαθήµηζεο, ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ ππαίζξηαο δηαθήµηζεο, ηελ 

ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ πξνζδηνξηζµνχ επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θπζηθά 

θαη λνµηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ηελ παξαρψξεζε ρψξσλ γηα ηελ πξνβνιή 
δξαζηεξηνηήησλ ζε λνµηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο. 

(ηβ) Ρε ιεηηνπξγία θαηαζηεµάησλ εθµίζζσζεο µνηνπνδειάησλ. 
(ηγ) Ρελ ίδξπζε ππεξαγνξψλ ιηαληθνχ εµπνξίνπ . 
(ηδ) Ρελ άζθεζε ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εµπνξίνπ. 

(ηε) Ρελ ζπµµεηνρή ζε Θπξηαθάηηθεο Αγνξέο. 
(ηζη) Ρελ άζθεζε επαγγέιµαηνο θνπξέα, θνµµσηή, ηερλίηε πεξηπνίεζεο ρεξηψλ θαη 

πνδηψλ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ζρεηηθήο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαη Ξεηζαξρηθνχ 
Ππµβνπιίνπ, ζε ζπλεξγαζία µε ηελ ππεξεζία ∆εµ. γείαο. 

(ηδ) Ρε ιεηηνπξγία εθζέζεσλ βηβιίνπ. 

(ηε) Ρελ νξγάλσζε εθζέζεσλ (εθηφο ησλ ∆ηεζλψλ), ηε ξχζµηζε ζεµάησλ ιεηηνπξγίαο 
ηνπο θαη ηελ επνπηεία απηψλ. 

(ηζ) Ρελ θαηαιιειφηεηα εθζεζηαθψλ ρψξσλ ζηεγαζµέλσλ µφληµα ή πξνζσξηλά ή 
ππαίζξησλ ή µηθηψλ. 

 
 

2) Ξαξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ππφ ηηο νπνίεο ρνξεγνχληαη νη 

αλσηέξσ άδεηεο θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε µέηξσλ, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο π.ρ. 
αλάθιεζε άδεηαο, αθαίξεζε άδεηαο, επηβνιή πξνζηίµσλ. 

 
3) Διέγρεη ηελ εθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί ππαίζξηαο δηαθήµηζεο, ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ 

δηαθεµηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη επηγξαθψλ, πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε ησλ παξάλνµσλ 

ππαίζξησλ δηαθεµίζεσλ θαη επηγξαθψλ θαη εηζεγείηαη ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφµελσλ 
πξνζηίµσλ, µε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία. 

 
 
4) Ππλεξγάδεηαη θαη ελεκεξψλεη ηε δηεχζπλζε πνιενδνκίαο 

 
 

Άπθπο 17 
 
 

ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΔ ΔΓΟΑ ΡΝ ΕΑΟΝ  
 

Νη αξµνδηφηεηεο ησλ επί µέξνπο νξγαληθψλ µνλάδσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεµέλεο ζην Εαξφ 
είλαη νη εμήο: 
 

Α. Ρμήμα ΘΔΞ. 
 

 
1) Δλεµεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ µε ηηο δεµφζηεο ππεξεζίεο. 

 
2) Ξαξαιαµβάλεη αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ∆εµνζίνπ, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ 
δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ δελ ππνβάιινληαη µαδί 
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µε ηελ αίηεζε, ηα αλαδεηά θαη ηα παξαιαµβάλεη µε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν 
απφ ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο, µεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ. 

 

3) ∆ηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξµφδηα γηα ηελ 
δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζία µε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

 
4) Ξαξαιαµβάλεη απφ ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ 

ηνπο πνιίηεο θαη µεξηµλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνπο πνιίηεο, είηε µε απνζηνιή, είηε 

µέζσ ηνπ ΘΔΞ. 
 

5) Ξαξέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ζχµθσλα µε ηνλ γεληθφ ζρεδηαζµφ ησλ 
ΘΔΞ ( επηθχξσζε εγγξάθσλ, ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ρνξήγεζε παξάβνισλ, 
ρνξήγεζε απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεµεξφηεηαο θιπ). 

 
6) Ρεξεί αξρεία θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ δξάζε ηνπ ΘΔΞ. 

 
7) Ξαξαθνινπζεί θαη ππνζηεξίδεη ηελ εθαξµνγή ηνπ πξνγξάµµαηνο e-kep γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε απνµαθξπζµέλνπο νηθηζµνχο ηνπ ∆ήµνπ. 

 
8) πνδέρεηαη απφ άιια Θ.Δ.Ξ. αηηήζεηο πνιηηψλ ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ εµπίπηεη 

ζηηο αξµνδηφηεηεο ηνπ ∆ήµνπ. Ξξνσζεί ηα αηηήµαηα απηά ζηηο αξµφδηεο γηα ηε 
δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζίεο θαη παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηεθπεξαίσζεο θαη 

ηελ ηήξεζε ησλ λφµηµσλ ρξνληθψλ πξνζεζµηψλ. Ξαξαιαµβάλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα 
απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα απνζηέιιεη ζηα Θ.Δ.Ξ. ηεο αξρηθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

 

9) πνδέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ γηα 
βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 
 
 

Β. Γπαθείο Θαθαπιόηηηαρ και Ανακύκλωζηρ. 
 

 
3) ∆ηαµνξθψλεη ηα αλαιπηηθά πεξηνδηθά πξνγξάµµαηα θαη ζπγθξνηεί ηα ζπλεξγεία γηα ηελ 

απνθνµηδή ησλ αζηηθψλ απνξξηµµάησλ θαη ησλ αλαθπθινχµελσλ πιηθψλ θαη ηελ 

µεηαθνξά ηνπο ζηνπο ΣΡΑ ή ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ηνπο. 
 

4) ∆ηελεξγεί µε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά µέζα ην έξγν ηεο απνθνµηδήο ησλ 
αζηηθψλ απνξξηµµάησλ θαη ησλ αλαθπθινχµελσλ πιηθψλ θαη ηελ µεηαθνξά ηνπο ζηνπο 
ΣΡΑ ή ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ηνπο. 

 
5) Κεξηµλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζµφ θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ νρεµάησλ 

θαη ηερληθψλ µέζσλ πνπ ρξεζηµνπνηνχλ ηα ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο ηνπ Ρµήµαηνο. 
 
6) Θαηαγξάθεη θαη ζπγθεληξψλεη θαζεµεξηλά ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνγξαµµάησλ απνθνµηδήο ησλ απνξξηµµάησλ θαη ησλ αλαθπθινχµελσλ πιηθψλ θαη 
ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ δηεχζπλζε Θαζαξηφηεηαο θαη αλαθχθισζεο  

 
7) Κεξηµλά γηα ην πιχζηµν θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ θάδσλ θαη ησλ 

απνξξηµµαηνδνρείσλ ζπγθέληξσζεο ησλ απνξξηµµάησλ θαη ησλ αλαθπθινχµελσλ 

πιηθψλ. 
 

8) ∆ηελεξγεί µε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά µέζα ην έξγν ηνπ θαζαξηζµνχ ησλ 
νδψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ ∆ήµνπ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 
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απνξξηµµάησλ ζε ρψξνπο µεηαθφξησζεο. 
 
9) Ππγθξνηεί εηδηθά ζπλεξγεία θαη δηελεξγεί παξεµθεξείο εξγαζίεο φπσο ε πεξηζπιινγή 

νγθσδψλ αληηθεηµέλσλ, ν θαζαξηζµφο απφ παξάλνµεο αθίζεο θαη δηαθεµίζεηο, ν 
θαζαξηζµφο εγθαηαιειεηµµέλσλ νηθηψλ θιπ. 

 
10) Θαηαγξάθεη θαη ζπγθεληξψλεη θαζεκεξηλά ζηνηρεηά γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ θαζαξηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ δηεχζπλζε 

Θαζαξηφηεηαο θαη αλαθχθισζεο  
 

11) Ξξνζδηνξίδεη ηα ζεµεία θαη µεξηµλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ 
απνξξηµµάησλ θαη θάδσλ αλαθχθισζεο. 

 

 
Γ. Γπαθείο Πςνηήπηζηρ ποδοµών 

 
 
1) Κεξηµλά γηα ηελ θχιαμε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θάζε είδνπο 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο δεµνηηθήο ελφηεηαο. 
 

2) Ππγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππνδνµψλ ηνπ ∆ήµνπ (π.ρ. 
ειεθηξνθσηηζµφο) θαη ελεµεξψλεη ζρεηηθά ηηο αξµφδηεο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ. 

 
3) Κεξηµλά γηα ηελ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ θηηξηαθψλ θαη ησλ 

ειεθηξνµεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο δεµνηηθήο ελφηεηαο. 

 
Γ. Γπαθείο ∆ιοικηηικών Θεµάηων και Δξςπηπέηηζηρ ηος Ξολίηη 

 
 

1) Ξαξέρεη γξαµµαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηνλ Αληηδήµαξρν πνπ επνπηεχεη 

ηηο ππεξεζίεο ηεο δεµνηηθήο ελφηεηαο θαη πξνο ηα ηµήµαηά ηεο (ηήξεζε πξσηνθφιινπ, 
δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέµαηα πξνζσπηθνχ θιπ). 

 
2) Ξαξέρεη γξαµµαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηα πνιηηηθά φξγαλα ηεο 

δεµνηηθήο ελφηεηαο. 

 
3) Ξαξαθνινπζεί ηελ εθαξµνγή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ 

απαζρφιεζε ησλ εξγαδνµέλσλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο δεµνηηθήο ελφηεηαο, ζχµθσλα µε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (ηήξεζε σξαξίνπ, έγθξηζε θαη πξαγµαηνπνίεζε ππεξσξηψλ θιπ). 

 

4) Ππγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαη ηηο µεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ησλ 
εξγαδνµέλσλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο δεµνηηθήο ελφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αµνηβέο ηνπο 

θαη ελεµεξψλεη έγθαηξα ηηο αξµφδηεο νηθνλνµηθέο ππεξεζίεο, ψζηε λα πξνσζείηαη 
έγθαηξα ε πιεξσµή ησλ εξγαδνµέλσλ θαη ε απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 

5) Κεξηµλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηεο δεµνηηθήο ελφηεηαο. 
 

6) Δλεµεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ µε ηηο θεληξηθέο δεµνηηθέο ππεξεζίεο. 

 

7) Ξαξαιαµβάλεη αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο απφ ηηο θεληξηθέο 
ππεξεζίεο, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη δηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ 

ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξµφδηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο δεµνηηθή ππεξεζία µε 
νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 
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8) Ξαξαιαµβάλεη απφ ηηο αξµφδηεο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ 

δεηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο θαη µεξηµλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνπο πνιίηεο. 

 
9) Ρεξεί, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηηο ππνρξεψζεηο γηα ην ∆ήµν πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνµνζεζία πεξί ηζαγέλεηαο, αιινδαπψλ θαη µεηαλάζηεπζεο. 
 
10) πνδέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ γηα 

βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ∆ήµνπ. 
 

 
 
Δ. Γπαθείο Νικονοµικών Θεµάηων 

 
 

1) ∆ηελεξγεί πιεξσµέο πξνο δηθαηνχρνπο, ζχµθσλα µε ηηο εηδηθφηεξεο νδεγίεο ησλ 
Νηθνλνµηθψλ πεξεζηψλ, µε βάζε ηα Δληάιµαηα Ξιεξσµψλ θαη µεηά απφ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδεη ν λφµνο. 

 
2) Θαηαγξάθεη ηηο δηελεξγνχµελεο πιεξσµέο ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο θαη 

ελεµεξψλεη ζρεηηθά ηηο Νηθνλνµηθέο πεξεζίεο. 
 

3) ∆ηελεξγεί εηζπξάμεηο νθεηιψλ πξνο ηνλ ∆ήµν θαη ελεµεξψλεη ην ινγηζηηθφ ζχζηεµα 
ηνπ ∆ήµνπ µε ηηο ζρεηηθέο ηαµεηαθέο εγγξαθέο, ζχµθσλα µε εηδηθφηεξεο νδεγίεο ησλ 
Νηθνλνµηθψλ πεξεζηψλ. 

 
4) Ρεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ µε ηηο Ρξάπεδεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

ρξεµαηηθψλ δηαζεζίµσλ θαη ηελ δηελέξγεηα εηζπξάμεσλ θαη πιεξσµψλ µέζσ 
επηηαγψλ. Ρεξεί ην αλαγθαίν θπζηθφ ηαµείν ζηα γξαθεία ηεο δεµνηηθήο ελφηεηαο. 

 

 
ΠΡ. Γπαθείο κοινωνικήρ πολίηικηρ  

 
 
 

1) Αζθεί θνηλσληθή εξγαζία µε άηνµα, νηθνγέλεηεο θαη θνηλσληθέο νµάδεο. 
 

2) Ιεηηνπξγεί µνλάδεο ζπµβνπιεπηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 
 

3) Ππλεξγάδεηαη µε ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο γηα ελεµέξσζε ζε θνηλσληθά ζέµαηα 

(AIDS, λαξθσηηθά θιπ) θαη ζε ζπλεξγαζία µε ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ δηνξγαλψλεη 
Πρνιέο Γνλέσλ. 

 
4) ινπνηεί πξνγξάµµαηα πξφιεςεο θαη αληηµεηψπηζεο ςπρνθνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνµηθψλ πξνβιεµάησλ (πξνζθχγσλ, µεηαλαζηψλ, παιηλλνζηνχλησλ, 

θπιαθηζµέλσλ, ππεξειίθσλ θ.ι.π.) 
 

5) ινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο πεξηζαιπνµέλσλ ζε ηδξχµαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο 
 

6) ινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο µνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 

 
7) Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ αλνηθηήο πξνζηαζίαο ειηθησκέλσλ (ΘΑΞΖ) 

 
8)  Δθδίδεη πηζηνπνηεηηθά νηθνλνµηθήο αδπλαµίαο. 
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9) Δπηµειείηαη ησλ ζεµάησλ πνπ αθνξνχλ αζθαιηζµέλνπο ηνπ ΝΓΑ    δεµφηεο θαη 

εθδίδεη βηβιηάξηα θαη βεβαηψζεηο ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία πνπ δηέπεη 

ηνπο αζθαιηζµέλνπο απηνχ 
 

 
ΠΡ.  Γπαθείο Ροςπιζηικήρ Ανάπηςξηρ και Ξποβολήρ 
 

 
1) Κεξηµλά γηα ην ζρεδηαζµφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο 

πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ηνπ ∆ήµνπ (π.ρ. παξαγσγή 
ηνπξηζηηθνχ πιηθνχ θαη εθδφζεηο πξαθηηθψλ νδεγψλ γηα ηνπο ηαμηδηψηεο, ζπκκεηνρή 
ζε εθζέζεηο ηνπξηζκνχ, δεκηνπξγία δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο µε άιιεο 

πεξηνρέο εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο θιπ). 
 

2) Κεξηµλά γηα ηελ εθαξκνγή κεραληζκψλ ελεκέξσζεο/ πιεξνθφξεζεο ησλ 
επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο. 

 

 
Ε.  Γπαθείο Αγποηικήρ Ξαπάγωγηρ, κηηνοηποθίαρ και Γιασείπιζηρ Νπεινού Όγκος 

 
1) Κεξηµλά γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία, εθηίµεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θπηηθήο 

παξαγσγήο. 
 
2) Ξξνσζεί πξνγξάµµαηα εγθαηάζηαζεο λέσλ αγξνηψλ θαη µεξηµλά γηα ηε ζχλδεζε 

αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ζε ζπλεξγαζία µε ην γξαθεην 
Ρνπξηζµνχ. 

 
3) Δθηηµά θαη παξαθνινπζεί ηε γεσξγηθή παξαγσγή, ηηο απνιαµβαλφµελεο απφ ηνπο 

παξαγσγνχο ηηµέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πνξεία ησλ αγνξψλ ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ θαη µεξηµλά γηα ηε ιήςε αληηπξνζσπεπηηθψλ ηηµψλ πξντφλησλ. 
 

4) Κεξηµλά γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ εθµεηαιιεχζεσλ ζην πιαίζην 
ζρεδίσλ βειηίσζεο. 

 

5) Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε, αλαλέσζε, αλάθιεζε ή κεηαβίβαζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο αγξνηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 

 
6) Ππλεξγάδεηαη µε ηνπο αγξφηεο θαη ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ηνπο γηα ηελ 

δηεξεχλεζε θαη επηζήµαλζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνµηθψλ πξνβιεµάησλ ησλ 

γεσξγηθψλ εθµεηαιιεχζεσλ. 
 

7) Ξαξέρεη ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ εθαξµνγή βειηησµέλσλ µεζφδσλ εξγαζίαο, µε 
ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγνµέλσλ πξντφλησλ θαη ηε µείσζε 
θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο. 

 
8) Κεξηµλά γηα ηελ νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηελ ελ γέλεα 

αληηµεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , 
ζηα πιαίζηα ησλ εθάζηνηε εθαξµνδνµέλσλ πξνγξαµµάησλ γεσξγηθήο θαη 
θηελνηξνθηθήο αλάπηπμεο. 

 
9) ∆ηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο, χζηεξα απφ εληνιή ηεο δηεχζπλζεο πεξηβάιινληνο, 

πξαζίλνπ αλαθχθισζεο θαη θαζαξηφηεηαο  µε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε θνηλνηηθψλ 
πξνγξαµµάησλ (νηθνλνµηθέο εληζρχζεηο ζηε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή) θαη µεξηµλά 

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΗ1-ΥΚ9



γηα ηελ ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ (αγξνηηθά απηνθίλεηα, αγξνηηθέο απνζήθεο, ιατθέο 
αγνξέο, εθηίµεζε δεµηψλ θ.ι.π.) 

 

10) Δξεπλά θαη µειεηά θάζε ζέµα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο, θαζψο θαη 
ηε δηαηήξεζε ηνπ θηελνηξνθηθνχ πιεζπζµνχ ζηηο εζηίεο ηνπ. 

 
11) Κεξηµλά γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία, εθηίµεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

δσηθήο παξαγσγήο. 

 
12) Ππλεξγάδεηαη µε ηελ Ρερληθή ππεξεζία γηα ηε µειέηε θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

ηερληθήο ππνδνµήο, ηνπηθήο ζεµαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηε θηελνηξνθία φπσο π.ρ ηα 
έξγα βειηίσζεο βνζθνηφπσλ. 

 

13) Κεξηµλά γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βνζθνηφπσλ. 
 

14) Κεξηµλά γηα ηα αδέζπνηα δψα (πεξηζπιινγή, δεµηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 
θαηαθπγίσλ θιπ). 

 

 
 

 
 

 
 

Άπθπο 18 

 
ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΔ ΔΓΟΑ ΡΗΠ ΚΝΗΟΔΠ 

 
Α. Γπαθείο Νικονοµικών Θεµάηων 
 

 
1) ∆ηελεξγεί πιεξσµέο πξνο δηθαηνχρνπο, ζχµθσλα µε ηηο εηδηθφηεξεο νδεγίεο ησλ 

Νηθνλνµηθψλ πεξεζηψλ, µε βάζε ηα Δληάιµαηα Ξιεξσµψλ θαη µεηά απφ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδεη ν λφµνο. 

 

2) Θαηαγξάθεη ηηο δηελεξγνχµελεο πιεξσµέο ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο θαη 
ελεµεξψλεη ζρεηηθά ηηο Νηθνλνµηθέο πεξεζίεο. 

 
3) ∆ηελεξγεί εηζπξάμεηο νθεηιψλ πξνο ηνλ ∆ήµν θαη ελεµεξψλεη ην ινγηζηηθφ ζχζηεµα 

ηνπ ∆ήµνπ µε ηηο ζρεηηθέο ηαµεηαθέο εγγξαθέο, ζχµθσλα µε εηδηθφηεξεο νδεγίεο ησλ 

Νηθνλνµηθψλ πεξεζηψλ. 
 

4) Ρεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ µε ηηο Ρξάπεδεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
ρξεµαηηθψλ δηαζεζίµσλ θαη ηελ δηελέξγεηα εηζπξάμεσλ θαη πιεξσµψλ µέζσ 
επηηαγψλ. Ρεξεί ην αλαγθαίν θπζηθφ ηαµείν ζηα γξαθεία ηεο δεµνηηθήο ελφηεηαο. 

 
 

 
 

Β. Γπαθείο Αζηςνόμεςζηρ  

 
 

1. Ππγθξνηεί ηηο πεξηπφινπο θαη δηελεξγεί φιεο ηηο αζηπλνµηθήο θχζεσο ελέξγεηεο 
(πεξίπνινη, έξεπλεο, έιεγρνη θιπ) ζχµθσλα µε ην αληηθείµελν ηεο δεµνηηθήο 
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αζηπλνµίαο θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζµνχο. 
 
2. Ππµπιεξψλεη αλαθνξέο θαη δειηία ζπµβάλησλ γηα ηα απνηειέζµαηα ηεο 

αζηπλνµηθήο δξάζεο. 
 

3. Ππγθεληξψλεη ηπρφλ παξάπνλα θαη ππνδείμεηο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά µε ην 
αληηθείµελν ηεο δεµνηηθήο αζηπλνµίαο θαη ζπµµεηέρεη ζηελ δηαρείξηζε φζσλ 
ζρεηηθψλ µέηξσλ θαη απνθάζεσλ ιαµβάλνληαη. 

 
4. Κεξηµλά γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ηερληθψλ 

µέζσλ θαη εθνδίσλ πνπ ρξεζηµνπνηεί ε δεµνηηθή αζηπλνµία. 
 

5. Ξαξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ην ηκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηα 

γξαθεία ηεο ( ηήξεζε πξσηφθνιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε 
αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ) 

 
6. Ππγθεληξψλεη ηπρφλ παξάπνλα θαη ππνδείμεηο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά µε ην 

αληηθείµελν ηεο δεµνηηθήο αζηπλνµίαο, ηεξεί ζρεηηθά αξρεία θαη ζπµµεηέρεη ζηελ 

δηαρείξηζε φζσλ ζρεηηθψλ µέηξσλ θαη απνθάζεσλ ιαµβάλνληαη. 
 

Γ. Ρμήμα ΘΔΞ. 
 

 
1) Δλεµεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ µε ηηο δεµφζηεο ππεξεζίεο. 

 
2) Ξαξαιαµβάλεη αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ∆εµνζίνπ, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ γηα 
ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ δελ 
ππνβάιινληαη µαδί µε ηελ αίηεζε, ηα αλαδεηά θαη ηα παξαιαµβάλεη µε 

νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν απφ ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο, µεηά απφ ζρεηηθή 
εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ. 

 
3) ∆ηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξµφδηα γηα 

ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζία µε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

 
4) Ξαξαιαµβάλεη απφ ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ δεηεζεί 

απφ ηνπο πνιίηεο θαη µεξηµλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνπο πνιίηεο, είηε µε 
απνζηνιή, είηε µέζσ ηνπ ΘΔΞ. 

 

5) Ξαξέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ζχµθσλα µε ηνλ γεληθφ ζρεδηαζµφ 
ησλ ΘΔΞ ( επηθχξσζε εγγξάθσλ, ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ρνξήγεζε 

παξάβνισλ, ρνξήγεζε απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 
ελεµεξφηεηαο θιπ). 

 

6) Ρεξεί αξρεία θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ δξάζε ηνπ ΘΔΞ. 
 

7) Ξαξαθνινπζεί θαη ππνζηεξίδεη ηελ εθαξµνγή ηνπ πξνγξάµµαηνο e-kep γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε απνµαθξπζµέλνπο νηθηζµνχο ηνπ ∆ήµνπ. 

 

8) πνδέρεηαη απφ άιια Θ.Δ.Ξ. αηηήζεηο πνιηηψλ ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ 
εµπίπηεη ζηηο αξµνδηφηεηεο ηνπ ∆ήµνπ. Ξξνσζεί ηα αηηήµαηα απηά ζηηο αξµφδηεο 

γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζίεο θαη παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο 
δηεθπεξαίσζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφµηµσλ ρξνληθψλ πξνζεζµηψλ. 
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Ξαξαιαµβάλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα απνζηέιιεη ζηα 
Θ.Δ.Ξ. ηεο αξρηθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

 

9) πνδέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ γηα 
βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 
 
 

ΚΔΟΝΠ 3 
 

ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΝΞΡΔΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ 
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1. Ν ∆ήµνο δηνηθείηαη απφ ην ∆εµνηηθφ Ππµβνχιην, ηελ Νηθνλνµηθή Δπηηξνπή, ηελ 
Δπηηξνπε Ξνηφηεηαο Εσήο, ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ην ∆ήµαξρν. Νη 
αξµνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ απηψλ νξίδνληαη απφ ηηο θείµελεο δηαηάμεηο. 

 
2. Όξγαλα δηνίθεζεο, ζην πιαίζην ησλ αξµνδηνηήησλ ηνπο, ησλ ∆εµνηηθψλ Θνηλνηήησλ 

θαη ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ ηνπ ∆ήµνπ είλαη, ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο, 
ην Ππµβνχιην θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ ζπµβνπιίνπ ηεο ∆εµνηηθήο Θνηλφηεηαο ή ην 

Ππµβνχιην θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ ζπµβνπιίνπ ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο (ή ν 
Δθπξφζσπνο ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο) αληίζηνηρα. Νη αξµνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ 
απηψλ νξίδνληαη απφ ηηο θείµελεο δηαηάμεηο. 

 
3. Ν ∆ήµαξρνο ππνζηεξίδεηαη ζηα δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληά ηνπ απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξαµµαηέα, ν νπνίνο πινπνηεί ηηο αξµνδηφηεηεο πνπ ηνπ εθρσξεί ν ∆ήµαξρνο µε 
απφθαζή ηνπ. Νη αξµνδηφηεηεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα πεξηιαµβάλνπλ ηδίσο ηελ 
επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ δεµνηηθψλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη µε 

απνδνηηθφ ηξφπν ε απνηειεζµαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη 
πξνγξαµµάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα ηνπ ∆ήµνπ 

 
4. Ρν ∆ήµαξρν επηθνπξνχλ νη Αληηδήµαξρνη πνπ νξίδεη ν ∆ήµαξρνο θαη ζηνπο νπνίνπο 

µεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξµνδηνηήησλ θαζ΄ χιελ (π.ρ άζθεζε επνπηείαο 

ζπγθεθξηµέλσλ δεµνηηθψλ ππεξεζηψλ ) θαη θαηά ηφπν (επνπηεία απνθεληξσµέλσλ 
ππεξεζηψλ θαη δεηεµάησλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηµέλεο ∆εµνηηθέο ελφηεηεο ). 

 
5. Νη απνθεληξσµέλεο ππεξεζίεο ζηηο έδξεο ησλ ∆εµνηηθψλ ελνηήησλ επνπηεχνληαη 

ζπλνιηθά απφ ηνλ αληίζηνηρν Αληηδήµαξρν πνπ νξίδεηαη ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο 

δηαηάμεηο. Θάζε απνθεληξσµέλε ππεξεζία ππάγεηαη δηνηθεηηθά θαη αθνινπζεί θαηά 
ηελ άζθεζε ησλ ζεµαηηθψλ αξµνδηνηήησλ ηεο, ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο 

αληίζηνηρεο ππεξθείµελεο ζεµαηηθήο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο (π.ρ. ην απνθεληξσµέλν 
Γξαθείν ∆ηνηθεηηθψλ Θεµάησλ δηνηθείηαη θαη αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη ηα πξφηππα 
πνπ νξίδεη ε θεληξηθή ∆ηεχζπλζε ∆ηνηθεηηθψλ / Νηθνλνµηθψλ πεξεζηψλ). 

 
6. Όιεο νη ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ ζπλεξγάδνληαη µε ην Ρµήµα Ξξνγξαµµαηηζµνχ, 

Νξγάλσζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο θαηά ην ζρεδηαζµφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε 
εθαξµνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξαµµάησλ, ησλ εηεζίσλ πξνγξαµµάησλ θαη 
γεληθά ησλ πξνγξαµµάησλ δξάζεο ηνπ ∆ήµνπ. 

 
7. Όιεο νη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ ζπλεξγάδνληαη µε ηα απνθεληξσµέλα 

Γξαθεία ∆ηνηθεηηθψλ ζεµάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Ξνιίηε πξνθεηµέλνπ απηά (α) 
λα ελεµεξψλνπλ θαη λα πιεξνθνξνχλ ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ 
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απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ µε ηηο θεληξηθέο 
δεµνηηθέο ππεξεζίεο, (β) λα παξαιαµβάλνπλ αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε 
ππνζέζεψλ ηνπο απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη λα δηαβηβάδνπλ πιήξεηο ηνπο 

θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξµφδηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο 
δεµνηηθή ππεξεζία θαη (γ) λα παξαιαµβάλνπλ απφ ηηο αξµφδηεο θεληξηθέο ππεξεζίεο 

ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο θαη λα µεξηµλνχλ γηα ηελ 
παξάδνζή ηνπο ζηνπο πνιίηεο. 

 

8. Ν ∆ήµαξρνο ή ν Γεληθφο Γξαµµαηέαο δχλαηαη λα ζπγθαιεί πεξηνδηθά ή θαηά 
πεξίπησζε Ππληνληζηηθά Ππµβνχιηα ζηα νπνία µεηέρνπλ µε εθπξνζψπνπο ηνπο ην 

ζχλνιν ή µέξνο (αλάινγα µε νµνηνγελή ζεµαηηθά αληηθείµελα) ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
∆ήµνπ. Ξαξάιιεια, θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο 
ηνπ έξγνπ ηνπ ∆ήµνπ, είλαη δπλαηφο ν νξηζµφο, µε απφθαζε ηνπ ∆εµάξρνπ : 

 
(α) Κφληµσλ ή θαηά πεξίπησζε δηαηµεµαηηθψλ επηηξνπψλ ή νµάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ 

επεμεξγαζία δεηεµάησλ πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο ηνπ ∆ήµνπ. 
(β) Νµάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ ή πξνγξάµµαηνο. 
(γ) Ππληνληζηψλ (project managers) γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή πξνγξαµµάησλ µε 

αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ θαη απφ δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο. 
(δ) παιιήισλ – ζπλδέζµσλ µεηαμχ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ µε ηζρπξή 

αιιειεμάξηεζε. 
 

 
Άπθπο 19 

 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
 

Νη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο 
ζεσξνχληαη σο ε γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπο θαη απνηεινχλ ην  βαζηθφ πιαίζην 
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ιεπηνκεξέζηεξεο πεξηγξαθέο αξκνδηνηήησλ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηε 

ζχληαμε θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ  κνλάδσλ. 
 

Ν ιεπηνκεξήο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε κνλάδαο, ε δηάξζξσζε ησλ Ρκεκάησλ ζε 
Γξαθεία1, νη ζέζεηο εξγαζίαο ηεο θάζε νξγαληθήο κνλάδαο, νη πεξηγξαθέο θαζεθφλησλ, 
θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, νξίδνληαη κε απνθάζεηο 

ηνπ Γεκάξρνπ ή θαζνξίδνληαη κε εηδηθνχο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο πνπ ζπληάζζνληαη κε 
απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ κεηά απφ εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ πξντζηακέλσλ. 

 
Άπθπο 20 

 

Απμοδιόηηηερ Ξποϊζηαμένων Γιοικηηικών Δνοηήηων 
 

 
Ν Ξξντζηάµελνο µηαο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο (∆ηεχζπλζεο, Ρµήµαηνο, Απηνηεινχο Ρµήµαηνο ή 
Απηνηεινχο Γξαθείνπ) επζχλεηαη έλαληη ηνπ αµέζσο ππεξθείµελνπ δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ γηα 

ηελ απνηειεζµαηηθή θαη απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ελφηεηαο, 
πξνγξαµµαηίδνληαο, νξγαλψλνληαο, ζπληνλίδνληαο θαη ειέγρνληαο ηηο επί µέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε λα εθπιεξψλνληαη νη πεξηνδηθνί ζηφρνη ηνπ ∆ήµνπ µε βάζε ηα 
αληίζηνηρα πξνγξάµµαηα δξάζεο. Δηδηθφηεξα ν πξντζηάµελνο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο: 
 

 
1) ∆ηαηππψλεη ζε ζπλεξγαζία µε ην ηεξαξρηθά αλψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν θαη ηε 

∆ηεχζπλζε Ξξνγξαµµαηηζµνχ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πξνγξάµµαηα δξάζεο ηεο 
                                                 
1
 Όηαν δεν έσει πποβλεθθεί ζηον ΟΕΥ. 
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δηνηθεηηθήο ελφηεηαο θαζψο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζµνχο, ζε ζπλεξγαζία 
µε ηηο Νηθνλνµηθέο πεξεζίεο. 

 

2) Φξνληίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαηά πεξίπησζε απνθάζεσλ ησλ ηεξαξρηθά 
αλσηέξσλ δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ. 

 
3) πνγξάθεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηηο απνθάζεηο πνπ απνθεληξψλνληαη ζηνλ 

ππεξεζηαθφ µεραληζµφ µεηά απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ ∆εµάξρνπ. 

 
4) Κεξηµλά γηα ηελ ζηειέρσζε, ηελ νξγάλσζε, ηνλ ζπληνληζµφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο µε ηξφπν ψζηε λα πινπνηνχληαη 
απνηειεζµαηηθά ηα πξνγξάµµαηα δξάζεο θαη νη θαηά πεξίπησζε απνθάζεηο ή 
εληνιέο. 

 
5) Κεξηµλά γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο ηεο δξάζεο ηεο δηνηθεηηθήο 

ελφηεηαο, ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ 
µέζσλ, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ δεµφηε θαη ηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ηεο 
ελφηεηαο ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο. 

 
6) Δπνπηεχεη, αμηνινγεί θαη θαηεπζχλεη ην πξνζσπηθφ ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο, 

µεξηµλψληαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη επηµφξθσζή ηνπ, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 
εξγαζίαο θαη ηε δηαηήξεζε αξµνληθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

 
7) Δηνηµάδεη ηνπο πεξηνδηθνχο απνινγηζµνχο ησλ πξνγξαµµάησλ δξάζεηο ηεο 

δηνηθεηηθήο ελφηεηαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νηθνλνµηθνχο απνινγηζµνχο ζε 

ζπλεξγαζία µε ηηο νηθνλνµηθέο ππεξεζίεο. 
 

8) Ξαξαιαµβάλεη ηελ αιιεινγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη µε ηηο αξµνδηφηεηεο ηεο δηνηθεηηθήο 
µνλάδαο ηνπ, ηελ ραξαθηεξίδεη θαη ηελ δηαλέµεη ζηηο αξµφδηεο ππεξεζηαθέο µνλάδεο 
ή ππαιιήινπο παξέρνληαο ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ. 
 

9) Eηζεγείηαη γηα ζέµαηα αξµνδηφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο πξνο ηνλ πξντζηάµελν 
ηνπ αλψηεξνπ ηεξαξρηθά επηπέδνπ θαη ηα αξµφδηα πνιηηηθά φξγαλα θαη παξίζηαηαη, 
εθφζνλ απαηηεζεί, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ. 

 
10) Έρεη ην δηθαίσµα ηξνπνπνίεζεο ή απφξξηςεο ησλ ππεξεζηαθψλ εηζεγήζεσλ ησλ 

θαηψηεξσλ ηεξαξρηθά επηπέδσλ µε ελππφγξαθε πάληνηε ζεµείσζε ηνπ ζηα ζρεηηθά 
έγγξαθα θαη παξάιιειε ππνρξέσζε έγθαηξεο θαη αηηηνινγεµέλεο ελεµέξσζεο ηνπ 
αλψηεξνπ ηεξαξρηθά επηπέδνπ. 

 
11) Έρεη ηελ επζχλε ειέγρνπ θαη ζεψξεζεο φισλ ησλ εγγξάθσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο 

δηνηθεηηθήο ελφηεηαο πνπ επνπηεχεη. 
 

12) ∆έρεηαη ηνπο πνιίηεο θαη παξέρεη ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο ζε πεξηπηψζεηο 

παξαπφλσλ θαη δηαθνξψλ ζρεηηθψλ µε ηηο ππεξεζίεο πνπ επνπηεχεη. Δηζεγείηαη 
ζπζηήµαηα ελεµέξσζεο ησλ δεµνηψλ ζρεηηθά µε ηηο πξνζθεξφµελεο ππεξεζίεο, ηα 

δηθαηψµαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηνπ ∆ήµνπ. 
 

13) Ππλεξγάδεηαη µε πξντζηαµέλνπο άιισλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηνπ ∆ήµνπ ή ησλ 

λνµηθψλ πξνζψπσλ ηνπ γηα ηνλ ζπληνληζµφ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 
ηνπ ∆ήµνπ. 

 
14) Ππλεξγάδεηαη µε θνξείο εθηφο ∆ήµνπ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 
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δηνηθεηηθήο ελφηεηαο. 
 

15) Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ λνµηµφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηνηθεηηθήο µνλάδαο ηνπ. 

Ξαξαθνινπζεί ηε λνµνζεζία, ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήµεο θαη ηερλνινγίαο θαη ηηο 
εμειίμεηο ζηνλ ηνπηθφ, ειιεληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ, πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο. Δλεµεξψλεη ην πξνζσπηθφ θαη µεξηµλά γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ λνµηθψλ δηαηάμεσλ, ηελ εθαξµνγή θαηλνηνµηψλ θαη ηελ πξνζαξµνγή ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο ζηηο εμειίμεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 
 

ΚΔΟΝΠ 4 
ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

 

Άπθπο 21 
ΔΗ∆ΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ 

 
 
(α) Κία (1) ζέζε Γεληθνχ Γξακκαηέα. 

(β) Κία (1) ζέζε Ηδηαίηεξνπ Γξακκαηέα ∆εµάξρνπ. 
(γ) Ξέληε (5) ζέζεηο Δηδηθψλ Ππκβνχισλ ή Δηδηθψλ Ππλεξγαηψλ ή Δπηζηεκνληθψλ 

Ππλεξγαηψλ. 
(δ) Γπν(2) ζέζεηο ∆ηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή. 

 
 

Άπθπο 22 

 
 

ΝΟΓΑΛΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ∆ΖΚΝΠΗΝ ∆ΗΘΑΗΝ 
 

 

1. Νη ζέζεηο ηνπ µνλίµνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ∆ήµνπ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : 
 

 
Α. Ξαλεπηζηεµηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΞΔ). 
Β. Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΡΔ). 

Γ. ∆επηεξνβάζµηαο Δθπαίδεπζεο (∆Δ). 
∆. πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ). 

 
Ρα πξνζφληα δηνξηζµνχ πεξηγξάθνληαη ζην Ξ.∆. 37α/1987, ζην Ξ.∆. 50/2001 θαη ΞΓ 22/90 
φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

 
 

2. Πηελ θαηεγνξία Ξαλεπηζηεµηαθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 
πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 

 

 

ΘΙΑ∆ΝΠ ΞΔ ΦΗΠΡΑΚΔΛΔΠ ΛΔΔΠ ΠΛΝΙΝ 

ΞΔ1 Γηνηθεηηθνχ 3 2 5 

ΞΔ1 Γηνηθεηηθνχ (Αζηηθήο θαη 
Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) 

 
1 1 2 

ΞΔ1 Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 
δηεζλψλ ζπνπδψλ 

 
1 1 2 

ΞΔ Νηθνλνκηθνχ  0 2 2 

ΞΔ Θνηλσληνιφγσλ 0 1 1 
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ΞΔ Νηθνλνκηθνχ - Ινγηζηηθνχ 1 2 3 

ΞΔ Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ 4 1 5 

ΞΔ Ππγθνηλσληνιφγσλ 0 1 1 

ΞΔ Αξρηηεθηφλσλ Κεραληθψλ 1 1 2 

ΞΔ Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ  0 1 1 

ΞΔ Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ 1 1 2 

ΞΔ Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ 2 1 3 

ΞΔ Σεκηθψλ Κεραληθψλ 0 1 1 

ΞΔ Κεραληθψλ Ξεξηβάιινληνο  0 1 1 

ΞΔ Γεσπφλνο  3 2 5 

ΞΔ Γαζνιφγνο  0 1 1 

ΞΔ Ηζηνξίαο – Αξραηνινγίαο ή  ΞΔ  

Δπξσπαηθνχ  ή  ΞΔ  Διιεληθνχ  
πνιηηηζκνχ   

0 

1 1 

ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο 1 1 2 

ΞΔ Ηαηξψλ 0 1 1 

ΞΔ Θηεληάηξσλ 0 1 1 

ΞΔ Τπρνιφγσλ 0 1 1 

ΞΔ Κεραληθψλ Σσξνηαμίαο 

Ξνιενδνκίαο θαη Ξεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο  

 

 
 0 1 1 

ΞΔ Δπηθνηλσληψλ θαη Κέζσλ Καδηθήο 
Δλεκέξσζεο  

0 

1 1 

ΞΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο  0 4 4 

ΞΔ Γηεθπεξαίσζεο πνζέζεσλ 
Ξνιηηψλ 

7 

0 7 

ΞΔ Γεσιφγνο 0 1 1 

ΠΛΝΙΝ ΘΔΠΔΩΛ ΞΔ 25 31 56 

 

 

3. Πηελ θαηεγνξία Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη 

αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 
 

ΘΙΑ∆ΝΠ ΡΔ ΦΗΠΡΑΚΔΛΔΠ ΛΔΔΠ ΠΛΝΙΝ 

ΡΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ 0 1 1 

ΡΔ Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ 1 2 3 

ΡΔ Δξγνδεγψλ 1 1 2 

ΡΔ Ρερλνιφγσλ Κεραληθψλ  

Γνκηθψλ Έξγσλ 

 

3 1 4 

ΡΔ Ρερλνιφγσλ Κεραληθψλ 

Έξγσλ πνδνκήο 

 

1 1 2 

ΡΔ Ρερλνιφγσλ Κεραλνιφγσλ 
Κεραληθψλ 

1 

1 2 

ΡΔ Ρερλνιφγσλ Ζιεθηξνιφγσλ 

κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ 

 

1 1 2 

ΡΔ Ρερλνιφγσλ Ρνπνγξάθσλ 0 1 1 

ΡΔ Δλεξγεηαθήο θαη 
Ξεξηβαιινληηθήο Ρερλνινγίαο 

 
0 1 1 
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ΡΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο γείαο 0 1 1 

ΡΔ Θνηλσληθήο Δξγαζίαο 0 1 1 

ΡΔ Ρερλνιφγσλ Γεσπνλίαο 

(θπηηθήο παξαγσγήο , δσηθήο 
παξάγσγεο) 

 

 
0 2 2 

ΡΔ Φπζηνζεξαπεπηέο 1 1 2 

ΡΔ Ρερλνιφγνο Ρξνθίκσλ 0 1 1 

ΡΔ Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο 

 

0 1 1 

ΡΔ Ξιεξνθνξηθήο 1 2 3 

ΡΔ Γηνίθεζεο Κνλάδσλ Ρ.Α.  

1 2 3 

ΡΔ Γηνηθεηηθνχ – Ινγηζηηθνχ 1 2 3 

ΡΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 0 3 3 

ΡΔ Γηεθπεξαίσζεο πνζέζεσλ 1 1 2 

ΠΛΝΙΝ ΘΔΠΔΩΛ ΡΔ 13 27 40 

 

4. Πηελ θαηεγνξία ∆επηεξνβάζµηαο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 
πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 

 

ΘΙΑ∆ΝΠ ΓΔ ΦΗΠΡΑΚΔΛΔΠ ΛΔΔΠ ΠΛΝΙΝ 

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Ινγηζηηθνχ 2 1 3 

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 16 0 16 

ΓΔ Δπνπηψλ Θαζαξηφηεηαο 0 1 1 

ΓΔ Γνκηθψλ Έξγσλ 0 1 1 

ΓΔ Πρεδηαζηψλ 0 1 1 

ΓΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 0 10 10 

ΓΔ Ζιεθηξνιφγσλ 0 3 3 

ΓΔ Κεραλνηερληηψλ 

Απηνθηλήησλ 

 

0 2 2 

ΓΔ Ζιεθηξνηερληηψλ 

Απηνθηλήησλ 

 

0 1 1 

ΓΔ Σεηξηζηψλ Κεραλεκάησλ 
Έξγνπ 

 
4 2 6 

ΓΔ Νδεγψλ Απηνθηλήησλ 
απνξξηκκαηνθφξσλ  

 
4 4 8 

ΓΔ Νδεγψλ Απηνθηλήησλ 1 3 4 

ΓΔ Ρερληηψλ δξαπιηθψλ 2 2 4 

ΓΔ Θεπνπξψλ – 

Γεληξνθφκσλ – Αλζνθφκσλ 
– Γελδξνθεπνπξψλ 

 

 
0 2 2 

ΓΔ Ξξνζσπηθνχ Ζ/ 0 2 2 

ΓΔ Γηεθπεξαίσζεο 
πνζέζεσλ Ξνιηηψλ 

1 

1 2 

ΠΛΝΙΝ ΘΔΠΔΩΛ ΓΔ 30 35 66 
 

 

5. Πηελ θαηεγνξία πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΗ1-ΥΚ9



πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 
 
 

ΘΙΑ∆ΝΠ Δ ΦΗΠΡΑΚΔΛΔΠ ΛΔΔΠ ΠΛΝΙΝ 

Δ Θιεηήξσλ – Θπξσξψλ  1 

1 2 

Δ Δπηζηαηψλ Θαζαξηφηεηαο 0 

1 1 

Δ Φπιάθσλ  0 1 1 

Δ Νηθνγελεηαθψλ Βνεζψλ  0 

1 1 

Δ Δξγαηψλ Γεληθψλ 

Θαζεθφλησλ  

 

0 3 3 

Δ Θαζαξηφηεηαο Ύδξεπζεο 

άξδεπζεο θαη αιιαγήο 
ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ  

 

 
 

1 1 2 

Δ Δξγαηψλ Θαζαξηφηεηαο 8 

6 14 

Δ Θαζαξηφηεηαο Δμσηεξηθψλ 
Σψξσλ 

5 

7 12 

Δ Δξγαηψλ δξνλνκέσλ 2 

5 7 

Δ Θαζαξηζηξηψλ 1 1 2 

Δ Δπηκειεηψλ 1 1 2 

ΠΛΝΙΝ ΘΔΠΔΩΛ Δ 19 28 47 

 

 
 

 
Άπθπο 23 

ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΓΗΩΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΑΝΟΗΠΡΝ ΣΟΝΛΝ 

 
3. Ξξνβιέπνληαη νη παξαθάησ ζέζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (ΗΓΑΣ) :   
 
 

Εηδηθόηεηεο ΑΡΘΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

Μοςζικοί 3 

Ειδικού επιζηημονικού Πποζωπικού 3 

ύλνιν ζέζεσλ ΘΔΑΥ 6 

  

 
 

4. Ξξνβιέπνληαη νη παξαθάησ ζέζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (ΗΓΑΣ) θαη νη νπνίεο είλαη πξνζσπνπαγείο. 
Νη ζέζεηο απηέο θαηαξγνχληαη φηαλ θελσζνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΔΠ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΗ1-ΥΚ9



ΘΔΠΔΩΛ 

ΓΔ 15 ΔΗΠΞΟΑΘΡΝΟΥΛ  2 

ΓΔ 15 ΔΗΠΞΟΑΘΡΝΟΥΛ ΔΠΝΓΥΛ ΝΡΑ  1 

ΓΔ 15  ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΔΗΠΞΟΑΘΡΝΟΥΛ  1 

ΓΔ ΣΔΗΟΗΠΡΖΠ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΝ 1 

ΞΔ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 1 

Δ16 ΘΑΘΑΟΗΠΡΟΗΥΛ ΠΣΝΙΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ  10 

ΓΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 1 

Πύνολο πποζωποπαγών θέζεων ΗΓΑΣ 17 

 

 

Άπθπο 24 
ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΓΗΩΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ 

Ξξνβιέπνληαη Δθαηφ κηα (105) ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ ή άιισλ 

πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ε  αλαγθψλ  πινπνίεζεο   πξνγξακκάησλ  θαζψο θαη 
γηα θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 

ΚΛΑΔΟ ΘΕΕΘ 

ΓΔ1    Γηνηθεηηθνχ       4 

ΓΔ   νηθνγελεηαθψλ  βνεζψλ         2 

ΓΔ29  Νδεγφο  Απηνθίλεησλ 4 

ΓΔ29  Νδεγφο απηνθηλήησλ –απνξξηκκαηνθφξσλ 7 

ΓΔ    Λνζειεπηψλ       1 

ΡΔ Θνηλσληθψλ  ιεηηνπξγψλ        1 

ΓΔ28  Σεηξηζηήο κεραλεκάησλ  ΔΟΓΥΛ   10 

Δ16  Δξγάηεο θαζαξηφηεηαο[απνξξηκκαηνθφξα] 15 

Δ16  Νδνθαζαξηζηέο 25 

ΓΔ      Λαπαγνζσζηψλ 6 

Δ16  Δξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ 5 

Δ Δξγάηεο δξνλνκείο  25 

Πύνολο  θέζεων ΗΓΝΣ 105 

 
 

 
 
 

Άπθπο 25 
ΘΔΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΞΟΑΘΡΗΘΖΠ ΑΠΘΖΠΖΠ ΠΞΝΓΑΠΡΩΛ ΑΡΔΗ  

Ξξνβιέπνληαη  δέθα [10] ζέζεηο  ζπνπδαζηψλ ησλ ΑΡΔΗ θαη άιισλ δεκνζίσλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξαθηηθήο 
άζθεζεο εμάκελεο [6] δηάξθεηαο ε άιιεο δηάξθεηαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 
 

ΚΔΟΝΠ 5 
ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΗ ΞΖΟΔΠΗΩΛ  

Άπθπο 26 

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΗ1-ΥΚ9



Ξποϊζηάμενοι πηπεζιών 
 

1. Ξξντζηάκελνη ησλ Γηεπζχλζεσλ, Ρκεκάησλ θαη απηνηειψλ Γξαθείσλ ηεο νξγαλσηηθήο 

δνκήο ηνπ Γήκνπ ηνπνζεηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ππάιιεινη ησλ 
αθφινπζσλ θιάδσλ : 

 
 
 

ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

(Οξγαληθή κνλάδα) 

ΚΛΑΔΟ  

 

 

 
1 

Απηνηειέο γξαθείν 

επηθνηλσλίαο θαη 
δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

ΞΔ Γηνηθεηηθνχ ή ΞΔ Νηθνλνκηθνχ ή  

ΞΔ Θνηλσληνιφγσλ ή ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο ή  
ΞΔ Ηζηνξίαο – Αξραηνινγίαο ή 
ΞΔ Δπηθνηλσληψλ θαη Κέζσλ Καδηθήο 

Δλεκέξσζεο ή ΞΔ1 Ξνιίηηθσλ Δπηζηεκψλ 
θαη δηεζλψλ ζπνπδψλ ή ΡΔ Ξιεξνθνξηθήο 

 
 

 

2 

Απηνηειέο Γξαθείν 

Γηαθάλεηαο 

ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο ή ΞΔ Ηζηνξίαο – 

Αξραηνινγίαο ή ΞΔ1 Γηνηθεηηθνχ ή 

ΡΔ Γηνίθεζεο νηθνλνκίαο Κνλάδσλ 
Ρ.Α. ή ΡΔ Ξιεξνθνξηθήο 
 

 

 
 
3 

Απηνηειέο Γξαθείν 

Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο 

ΞΔ1  Γηνηθεηηθνχ, ε ή ΞΔ1 Νηθνλνκηθνχ ή 

ΞΔ  Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο, ή ΞΔ11  
Ξιεξνθνξηθήο, ή ΡΔ17  Γηνηθεηηθνχ – 
Ινγηζηηθνχ, ή ΡΔ19  Ξιεξνθνξηθήο, ή 

ΡΔ22  Γηνίθεζεο Κνλάδσλ Ρ.Α.,  ή ΡΔ 
Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ , ή ΡΔ 

Θνηλσληθήο εξγαζίαο  ή ΓΔ1 Γηνηθεηηθνχ . 

 

 
 
 

 
4 

Απηνηειέο Ρκήκα  

Ξξνγξακκαηηζκνχ, 
Αλάπηπμεο, 
νξγάλσζεο θαη 

πιεξνθνξηθήο 

ΞΔ1  Γηνηθεηηθνχ, ε ΞΔ1 Νηθνλνκηθνχ, , ή 

ΞΔ1 Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο, ή ΞΔ11  
Ξιεξνθνξηθήο, ή ΞΔ3  Ξνιηηηθψλ 
Κεραληθψλ, ή ΞΔ4  Αξρηηεθηφλσλ 

Κεραληθψλ, ή ΞΔ5  Κεραλνιφγσλ 
Κεραληθψλ, ή ΞΔ5  Ζιεθηξνιφγσλ 

Κεραληθψλ, ή ΞΔ6  Ρνπνγξάθσλ 
Κεραληθψλ, ή ΞΔ7  Σεκηθψλ Κεραληθψλ, 
ή ΞΔ7  Ξεξηβαιινληνιφγνο, ή ΞΔ9  

Γεσπφλσλ, ή ΞΔ Γεσιφγσλ, ή ΡΔ3  
Ρερλνιφγσλ Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ, ή ΡΔ4  

Ρερλνιφγσλ Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ, ε 
ΡΔ4  Ρερλνιφγσλ Ζιεθηξνιφγσλ 
Κεραληθψλ, ή , ή ΡΔ 13 Ρερλνιφγσλ 

Γεσπνλίαο  ή ΡΔ17  Γηνηθεηηθνχ – 
Ινγηζηηθνχ, ή ΡΔ19  Ξιεξνθνξηθήο, ή 

ΡΔ22  Γηνίθεζεο Κνλάδσλ Ρ.Α., ή ΓΔ1  
Γηνηθεηηθνχ, 

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΗ1-ΥΚ9



5 Γηεχζπλζε 
πεξηβάιινληνο, 

πξαζίλνπ, 
αλαθχθισζεο, 
θαζαξηφηεηαο   

ΞΔ3  Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ4  
Αξρηηεθηφλσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ5  

Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ5  
Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ6  
Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ7  

Σεκηθψλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ7  
Ξεξηβαιινληνιφγνο, ή ΞΔ9  Γεσπφλσλ, ή 

ΞΔ Γεσιφγσλ, ή ΡΔ3  Ρερλνιφγσλ 
Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ, ή ΡΔ4  
Ρερλνιφγσλ Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ, ε 

ΡΔ4  Ρερλνιφγσλ Ζιεθηξνιφγσλ 
Κεραληθψλ, ή , ή ΡΔ 13 Ρερλνιφγσλ 

Γεσπνλίαο  ΡΔ Γαζνπνλίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο ή ΡΔ 
Ρερλνιφγνο Ρξνθίκσλ ή ΡΔ Ρερλνιφγσλ 

Γεσπνλίαο (θπηηθήο παξαγσγήο , δσηθήο 
παξάγσγεο) ή ΡΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο 

γείαο ή ή ΡΔ Ρερλνιφγσλ Έξγσλ 
πνδνκήο ή ΡΔ Ρερλνιφγσλ Γνκηθψλ 
Έξγσλ 

 

6 Ρκήκα 

Ξεξηβάιινληνο 
Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο, 
θαζαξηφηεηαο, 
αλαθχθισζεο θαη 

ζπληήξεζεο 
πξαζίλνπ  

 

ΞΔ3  Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ4  

Αξρηηεθηφλσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ5  
Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ5  

Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ6  
Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ7  
Σεκηθψλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ7  

Ξεξηβαιινληνιφγνο, ή ΞΔ9  Γεσπφλσλ, ή 
ΞΔ Γεσιφγσλ, ή ΡΔ3  Ρερλνιφγσλ 

Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ, ή ΡΔ4  
Ρερλνιφγσλ Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ, ε 
ΡΔ4  Ρερλνιφγσλ Ζιεθηξνιφγσλ 

Κεραληθψλ, ή , ή ΡΔ 13 Ρερλνιφγσλ  ΡΔ 
Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ 

Ξεξηβάιινληνο ή ΡΔ Ρερλνιφγνο 
Ρξνθίκσλ ή ΡΔ Ρερλνιφγσλ Γεσπνλίαο 

(θπηηθήο παξαγσγήο , δσηθήο 
παξάγσγεο) ή ΡΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο 
γείαο ή ΡΔ Δλεξγεηαθήο θαη 

Ξεξηβαιινληηθήο Ρερλνινγίαο ή ΡΔ 
Ρερλνιφγσλ Έξγσλ πνδνκήο ή ΡΔ 

Ρερλνιφγσλ Γνκηθψλ Έξγσλ 
 

7 Ρκήκα αγξνηηθήο 
παξάγσγεο, 
θηελνηξνθίαο θαη 

αιηείαο 
 

ΞΔ7  Σεκηθψλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ7  
Ξεξηβαιινληνιφγνο, ή ΞΔ9  Γεσπφλσλ, ή 
ΞΔ Γεσιφγσλ, ή ΡΔ 13 Ρερλνιφγσλ 

Γεσπνλίαο  ΡΔ Γαζνπνλίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο ή ΡΔ 

Ρερλνιφγνο Ρξνθίκσλ ή ΡΔ Ρερλνιφγσλ 
Γεσπνλίαο (θπηηθήο παξαγσγήο , δσηθήο 
παξάγσγεο) ή ΡΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο 

γείαο  
 

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΗ1-ΥΚ9



8 Απηνηειέο ηκήκα 
θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, 
παηδείαο, 
πνιηηηζκνχ, 

Απαζρφιεζεο θαη 
Ρνπξηζκνχ 

ΞΔ Θνηλσληνιφγσλ ή ΞΔ Τπρνιφγσλ ή 
ΞΔ1 Ξνιίηηθσλ Δπηζηεκψλ θαη δηεζλψλ 

ζπνπδψλ ή ΡΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ ή ΡΔ 
Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ ή ΡΔ 
Φπζηνζεξαπεπηέο ή ΡΔ Θνηλσληθήο 

Δξγαζίαο  

9 Γηεχζπλζε 
Γηνηθεηηθψλ 

πεξεζηψλ 

ΞΔ1  Γηνηθεηηθνχ, ε ΞΔ1 Γηνηθεηηθνχ 
(Αζηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο), 

ή ΞΔ1 Νηθνλνκηθνχ, ή ΞΔ1 πνιίηηθσλ 
επηζηήκσλ θαη Γηεζλψλ Ππνπδψλ ή ΞΔ11  
Ξιεξνθνξηθήο, ή ΡΔ17  Γηνηθεηηθνχ – 

Ινγηζηηθνχ, ή ΡΔ19  Ξιεξνθνξηθήο, ή 
ΡΔ22  Γηνίθεζεο Κνλάδσλ Ρ.Α., ή ΡΔ 

Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ   

10 

Ρκήκα ππνζηήξημεο 

πνιηηηθψλ νξγάλσλ 
Γήκνπ, αλζξσπηλνχ 
δπλακηθνχ θαη 

δηνηθεηηθήο κεξηκλάο 

ΞΔ1  Γηνηθεηηθνχ, ΞΔ1 Γηνηθεηηθνχ 

(Αζηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ε 
ΞΔ1 Νηθνλνκηθνχ, ή ΞΔ1 Ηζηνξίαο 
Αξραηνινγίαο , ή ΞΔ11  Ξιεξνθνξηθήο, ή 

ΡΔ17  Γηνηθεηηθνχ – Ινγηζηηθνχ, ή ΡΔ19  
Ξιεξνθνξηθήο, ή ΡΔ22  Γηνίθεζεο 

Κνλάδσλ Ρ.Α., ή ΓΔ1  Γηνηθεηηθνχ. 

11 

Ρκήκα δεκνηηθήο 

θαηάζηαζεο, 
ιεμηαξρείνπ, 
αιινδαπψλ θαη 

κεηαλάζηεπζεο 

ΞΔ1  Γηνηθεηηθνχ, ε ΞΔ1 Γηνηθεηηθνχ – 

Νηθνλνκηθνχ, ή ΞΔ1 Νηθνλνκηθνχ – 
Ινγηζηηθνχ, ή ΞΔ1 Φηιφινγνο, ή ΞΔ11  
Ξιεξνθνξηθήο, ή ΡΔ17  Γηνηθεηηθνχ – 

Ινγηζηηθνχ, ή ΡΔ19  Ξιεξνθνξηθήο, ή 
ΡΔ22  Γηνίθεζεο Κνλάδσλ Ρ.Α., ή ΡΔ 

Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ  ή ΓΔ1  
Γηνηθεηηθνχ. 

       12 Γηεχζπλζε 
Νηθνλνκηθψλ 
πεξεζηψλ 

ΞΔ1 Νηθνλνκηθνχ, ή ΞΔ1 Νηθνλνκηθνχ – 
Ινγηζηηθνχ ή ΞΔ1  Γηνηθεηηθνχ, ή ΞΔ11  
Ξιεξνθνξηθήο, ή ΡΔ17  Γηνηθεηηθνχ – 

Ινγηζηηθνχ, ή ΡΔ19  Ξιεξνθνξηθήο, ή 
ΡΔ22  Γηνίθεζεο Κνλάδσλ Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο 

13 

Ρκήκα 

πξνυπνινγηζκνχ, 
ινγηζηεξίνπ, 
κηζζνδνζίαο θαη 

πξνκεζεηψλ 

ΞΔ1 Γηνηθεηηθνχ – Νηθνλνκηθνχ, ή ΞΔ1 

Νηθνλνκηθνχ – Ινγηζηηθνχ, ή ΞΔ1  
Γηνηθεηηθνχ, ή ΞΔ11  Ξιεξνθνξηθήο, ή 
ΡΔ17  Γηνηθεηηθνχ – Ινγηζηηθνχ, ή ΡΔ19  

Ξιεξνθνξηθήο, ή ΡΔ22  Γηνίθεζεο 
Κνλάδσλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο., ή ΓΔ1  

Γηνηθεηηθνχ. 

14 

 

Ρκήκα εζφδσλ, 

ηακείνπ θαη 
πεξηνπζίαο 

ΞΔ1 Νηθνλνκηθνχ, ή ΞΔ1  Γηνηθεηηθνχ, ή 

ΞΔ1 Νηθνλνκηθνχ – Ινγηζηηθνχ ή ΞΔ11  
Ξιεξνθνξηθήο, ή ΡΔ17  Γηνηθεηηθνχ – 
Ινγηζηηθνχ, ή ΡΔ19  Ξιεξνθνξηθήο, ή 

ΡΔ22  Γηνίθεζεο Κνλάδσλ Ρνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο., ή ΓΔ1  Γηνηθεηηθνχ. 
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Γηεχζπλζε ΘΔΞ 

ΞΔ Γηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ, ή 
ΞΔ1  Γηνηθεηηθνχ, ε ΞΔ1 Γηνηθεηηθνχ 

(Αζηηθήο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο), 
ή ΞΔ1 Νηθνλνκηθνχ, ή ΞΔ1 Ηζηνξίαο 
Αξραηνινγίαο, ή ΞΔ11  Ξιεξνθνξηθήο, ή 

ΡΔ Γηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ,  ή 
ΡΔ17  Γηνηθεηηθνχ – Ινγηζηηθνχ, ή ΡΔ19  

Ξιεξνθνξηθήο, ή ΡΔ22  Γηνίθεζεο 
Κνλάδσλ Ρ.Α  

16 Ρκήκα 
εμππεξέηεζεο 
πνιηηψλ  
 

ΞΔ1 Γηνηθεηηθνχ, ή ΞΔ1 Νηθνλνκηθνχ , ή 
ΞΔ1  Γηνηθεηηθνχ(Αζηηθήο θαη 
Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο), ή ΞΔ11  

Ξιεξνθνξηθήο, ή ΡΔ17  Γηνηθεηηθνχ – 
Ινγηζηηθνχ, ή ΡΔ19  Ξιεξνθνξηθήο, ή 

ΡΔ22  Γηνίθεζεο Κνλάδσλ Ρνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο., ή ΓΔ1  Γηνηθεηηθνχ. 

17 Ρκήκα εζσηεξηθήο 
αληαπφθξηζεο 
 

ΞΔ1 Γηνηθεηηθνχ, ή ΞΔ1 Νηθνλνκηθνχ , ή 
ΞΔ1  Γηνηθεηηθνχ(Αζηηθήο θαη 
Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο), ή ΞΔ11  

Ξιεξνθνξηθήο, ή ΡΔ17  Γηνηθεηηθνχ – 
Ινγηζηηθνχ, ή ΡΔ19  Ξιεξνθνξηθήο, ή 

ΡΔ22  Γηνίθεζεο Κνλάδσλ Ρνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο., ή ΓΔ1  Γηνηθεηηθνχ. 

18 Γηεχζπλζε  
Ξνιενδνκίαο θαη 
Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ  

ΞΔ3  Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ4  
Αξρηηεθηφλσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ5  
Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ5  

Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ6  
Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ7  

Σεκηθψλ Κεραληθψλ, 
ΞΔ Κεραληθψλ Σσξνηαμίαο θαη 
Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή  

ΞΔ Κεραληθψλ Ξεξηβάιινληνο ή ΡΔ 
Δξγνδεγψλ ή ΡΔ Ρερλνιφγσλ Γνκηθψλ 

Έξγσλ ή ΡΔ Ρερλνιφγσλ Έξγσλ πνδνκήο 
ή ΡΔ Ρερλνιφγσλ Κεραλνιφγσλ 
Κεραληθψλ ή  ΡΔ Ρερλνιφγσλ 

Ζιεθηξνιφγσλ κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ 
ή  ΡΔ Ρερλνιφγσλ Ρνπνγξάθσλ ή ΡΔ 

Δλεξγεηαθήο θαη Ξεξηβαιινληηθήο 
Ρερλνινγίαο  
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Ρκήκα πνιενδνκίαο ΞΔ3  Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ4  
Αξρηηεθηφλσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ5  

Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ5  
Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ6  
Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ7  

Σεκηθψλ Κεραληθψλ, ή 
ΞΔ Κεραληθψλ Σσξνηαμίαο θαη 

Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή  
ΞΔ Κεραληθψλ Ξεξηβάιινληνο ή ΡΔ 
Δξγνδεγψλ ή ΡΔ Ρερλνιφγσλ Γνκηθψλ 

Έξγσλ ή ΡΔ Ρερλνιφγσλ Έξγσλ 
πνδνκήο ή ΡΔ Ρερλνιφγσλ 

Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ ή  ΡΔ 
Ρερλνιφγσλ Ζιεθηξνιφγσλ 
κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ ή  ΡΔ 

Ρερλνιφγσλ Ρνπνγξάθσλ ή ΡΔ 
Δλεξγεηαθήο θαη Ξεξηβαιινληηθήο 

Ρερλνινγίαο  
 

20 Ρκήκα Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ 
ΞΔ3  Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ4  

Αξρηηεθηφλσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ5  
Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ5  
Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ6  

Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ, ή ΞΔ7  
Σεκηθψλ Κεραληθψλ, ή, ΞΔ Γεσιφγνο 

ΞΔ Κεραληθψλ Σσξνηαμίαο θαη 
Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  

ΞΔ Κεραληθψλ Ξεξηβάιινληνο ή ΡΔ 

Δξγνδεγψλ ή ΡΔ Ρερλνιφγσλ Γνκηθψλ 
Έξγσλ ή ΡΔ Ρερλνιφγσλ Έξγσλ πνδνκήο 

ή ΡΔ Ρερλνιφγσλ Κεραλνιφγσλ 
Κεραληθψλ ή  ΡΔ Ρερλνιφγσλ 
Ζιεθηξνιφγσλ κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ 

ή  ΡΔ Ρερλνιφγσλ Ρνπνγξάθσλ ή ΡΔ 
Δλεξγεηαθήο θαη Ξεξηβαιινληηθήο 

Ρερλνινγίαο  

 

 
 

2. Η ιεπαπσία ηος πποζωπικού ηηρ Διεύθςνζηρ  Δημοηικήρ Αζηςνομίαρ (Ν.3731/08) έσει ωρ εξήρ :  

 

1. Έναρ Διεςθςνηήρ (1) 

2. Έναρ ςποδιεςθςνηήρ (1) 

3. Δςο (2) Τμημαηάπσερ  

2.   Δςο (2) Επόπηερ 

3. Δημοηικοί Αζηςνομικοί  δώδεκα [12]  

 

Πποβάδιζμα  ςπαλλήλων . 

 

Πε πεξίπησζε ηζνβάζκηαο κεηαμχ ππάιιεισλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ηζρχεη ην 

πξνβάδηζκα κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
α) Κεηαμχ ππαιιήισλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, πξνεγνχληαη νη 

ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Ξ Δ, θαη αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά νη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο 
ΡΔ, ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ θαη, ηέινο, νη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Δ. 
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β) Κεηαμχ ππαιιήισλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία, πξνεγνχληαη νη ππάιιεινη 
αλψηεξνπ βαζκνχ, κε βάζε ηελ ηεξαξρηθή θιίκαθα ησλ βαζκψλ. ηνπ άξζξνπ 83. 
γ) Κεηαμχ ππαιιήισλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ θαη βαζκνχ δελ ππάξρεη πξνβάδηζκα. 

  
 

 
 

ΚΔΟΝΠ 6  
 ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Άπθπο 27 
Ρελικέρ διαηάξειρ 

 
1. Θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νξγαληζκνχ νη ππεξεηνχληεο ζην Γήκν 
ππάιιεινη θαηαηάζζνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ θιάδσλ. 

2. Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο επί κέξνπο νξγαληθέο  κνλάδεο γίλεηαη κε απφθαζε 
ηνπ Γεκάξρνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ κνλάδσλ, ηα 

πξνζφληα, ηελ πείξα θαη ηηο εηδηθέο γλψζεηο ησλ ππαιιήισλ. 
3. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθψλ πεξεζηψλ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή 
ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, νπφηε παχεη λα ηζρχεη θάζε πξνεγνχκελε ζρεηηθή 

απφθαζε. 
ΑΘΟΝΡΔΙΔΡΗΝ ΑΟΘΟΝ : ΘΑΙΤΖ ΓΑΞΑΛΖΠ 

Πηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ππάξρνπλ εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ζηνπο 
αληίζηνηρνπο Θ.Α.00/60,10/60,20/60,25/60,30/60,35/60,70/60 ακνηβέο  θαη έμνδα   
πξνζσπηθνχ ζπλνιηθνχ  πνζνχ  4.145.078,36 γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ 

ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ.  
  Ζ κειινληηθή επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ζπλαξηάηαη κε ηνλ εθάζηνηε 

εηήζην πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ θαη δελ είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί. 

       Ο   κέζνο  όξνο   ησλ  βεβαησζέλησλ   ηαθηηθώλ   εζόδσλ   ησλ  δπν ηειεπηαίσλ  εηώλ  ησλ  

ηξηώλ  πξώελ  Δήκσλ  ( Σπκπαθίνπ  Ζαξνύ  θαη  Μνηξώλ)   πνπ  ζπλελώζεθαλ  ζε  Δήκν  

Φαηζηνύ,    αλέξρνληαη  ζε 9.354.002,86 € ζύκθσλα  κε  ηελ   από 30-05-2011  βεβαίσζε   ηεο  

νηθνλνκηθήο  ππεξεζίαο   ηνπ  Δήκνπ  Φαηζηνύ. 

 

 
                   Αθνχ αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                       ΣΟ  ΓΗΜΟΣΙΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ..                                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
      ΥΟΤΣΟΤΛΑΚΗ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ                                                  ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ 
 
                                                                ΣΑ  ΜΔΛΗ 
 

1) Κακποσράθες άββας, 2) Κοσιεληάθες Ιωάλλες, 3) Φαζοκσηάθες Ιωάλλες, 4) Σηηάθε – 
Λεοληαράθε Διέλε, 5) Μαληαδάθες Ιωάλλες, 6) Πρωηογεράθες Δσάγγειος, 7) 
Ροκπογηαλλάθες Φραγθίζθος, 8) Σζηθρηηζάθες Γεώργηος, 9) Ροκπογηαλλάθες ηαύρος, 10) 
Μερωληαλάθες Γεώργηος, 11) Γοσιγεράθες Γεώργηος, 12) Νηθοιηδάθες Γρεγόρηος, 13) 
Καλαβάθες Αληώληος,  
14) Μαζηοσδάθες Αλδρέας, 15) Φηηζοδαζθαιάθες Γεώργηος, 16) Αρκοσηάθες Γεώργηος,  
17) Μαληοσδάθες Κωλζηαληίλος, 18) Μασράθες Γεώργηος, 19) Νηθοιαθάθες Ιωάλλες,  
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20) Βογηαηδάθες Γεώργηος, 21) Μαραθοκητειάθες Μηταήι, 22) Σαγαράθες Σίηος, 23) 
Κοθαράθες Υαρίιαος.24] Καργάθες Νηθόιαος . 

 
        Αθρηβές Απόζπαζκα 

              Ο Πρόεδρος 

 
 
 

                    ΕΜΜΑΝΟΤΛ  ΦΟΤΣΟΤΛΑΚΗ 
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