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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

                                                                                    
Από το πρακτικό της με αριθ. 7 / 2018 Τακτικής  Δημόσιας Συνεδριάσεως του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου. 
 
 
Αριθμός Αποφάσεως : 72 / 2018 
 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.   ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ   
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ 
 
 
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την Δεκάτη ενάτη  (19η) 
του μηνός Μαΐου   του έτους 2018  ημέρα  Σάββατο   και ώρα 20.00, συνήλθε σε  Τακτική 
Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. πρωτ.  
3491 /15.5.2018  έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  Κυριάκου 
Κωνσταντίνου  , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67  του Ν. 3852/2010. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά  
(27) Μελών ευρέθησαν παρόντα  Δεκαοκτώ (18) Μέλη, ήτοι   

 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1.  Κυριάκος Κωνσταντίνος(Πρόεδρος)   1. Καυμενάκης Σπυρίδων   
2.  Βραχάς Παναγιώτης                             2. Πανταζής Απόστολος (Δικαιολ)                                                                                                                                                                
3.  Γαζέτας Παναγιώτης                           3. Κουμανδράκη- Σαμαρά Κωστούλα(Δικ.) 
    (αποχώρησε μετά την λήξη του  19ου Θ.Η.Δ.) 
4.  Γεωργούλας Κωνσταντίνος                4. Ζορμπάς Ιωάννης (Δικαιολ.) 
5.  Γκόλιας Παναγιώτης                           5.  Καρφής Θωμάς 
6.  Κακούρης Ηλίας                                 6. Κολοβός Χρήστος (Δικαιολ)                                                                                 
7.  Λαινάς Κωνσταντίνος                         7. Μητσάνης Ζώης   
8.  Λιβάνης Θεόδωρος                             8. Τζαχρήστας Παναγιώτης 
9.  Λυμπεράτος Σπύρος                           9. Κατσιπάνος Αναστάσιος 
10. Μουρκούσης Βασίλειος                      
11. Ναούμης Νικόλαος                             
12. Ρετούλης Θωμάς                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και                                                                                                                                               
13. Τσάρκος Βασίλειος                                        νόμιμα κλήθηκαν 
14. Βελόνας Απόστολος (μείζονα μειοψηφία) 
      (αποχώρησε μετά την λήξη  του 1ΟΥ Θ.Η.Δ.)  
15. Ταμπάκης Ηλίας                                 
16. Μάντζαρης Ελευθέριος (ελάσσονα μειοψηφία)                                                                       
17. Κομπλίτσης Δημήτριος (ήσσονα μειοψηφία)  
      (αποχώρησε μετά την λήξη του  7ου Θ.Η.Δ.)  
18.Σόμπολος Απόστολος                                                                                                                                                            

 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  Γαλούνης Ερωτόκριτος  όπως επίσης 
κλήθηκαν και οι Πρόεδροι όλων των Κοινοτήτων του Δήμου από τους οποίους παρευρέθηκαν οι 
Πρόεδροι  των Τ.Κ. Βάρνακα,Παπαδάτου και Στρογγυλοβουνίου. 

 
Επίσης παρευρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου  Γερόλυμος Σωτήριος  για την τήρηση των 
Πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του ΝΠΙΔ ‘Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου   ,ο οποίος εισηγούμενος το 12ο  Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης,  είπε 
τα εξής : 

 
 
 
 
 
 
 
Α. Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06  
 
«Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης συντάσσει υποχρεωτικά τους ακόλουθους  κανονισμούς: 
α. Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και  
οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά ειδικότητα,  
καθώς και το ανώτατο όριο αυτού. 
β. Κανονισμό προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα προσόντα  
πρόσληψης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές του ευθύνες. 
γ. Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. 
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί να συντάσσονται και άλλοι  
κανονισμοί, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία αυτής».  
-Με την παρ 1 περιπτ. ζ του άρθρου 256 του Ν. 3463/06 ορίζεται ότι οι αποφάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή  κοινοτικό συμβούλιο, αν αυτές 
αφορούν την έγκριση των κανονισμών του άρθρου 257 του ιδίου νόμου. 
-Σύμφωνα με το άρθρο 283 του Δ.Κ.Κ., συντάσσεται από το Δ.Σ. της επιχείρησης και εγκρίνεται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών σύμφωνα με τον οποίο 
καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση, και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών, καθώς και το 
ανώτατο όριο του αριθμού του προσωπικού 
  
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ ‘Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου’ με την αριθ. 
23/26.4.2018  (ΑΔΑ 9Ω1ΓΟΞ15-6ΤΚ) Απόφαση του περί ‘Κατάρτιση και ψήφιση του Κανονισμού 
Εσωτερικών Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου’ ψήφισε τον 
ανωτέρω κανονισμό του οποίου σχέδιο θέτω ενώπιον σας προκειμένου να προβούμε στη ψήφισή 
του.  

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας  

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει  τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΝΠΙΔ ‘Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Ξηρομέρου’ ως κάτωθι 
 
 
 
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Περιεχόμενο Κανονισμού-Ερμηνεία-Μεταβολή 
ΑΡΘΡΟ 1 Περιεχόμενο Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) 

ΑΡΘΡΟ 2 Ερμηνεία-Μεταβολή του Κανονισμού 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Διοίκηση-Οργάνωση-Οργανωτική Διάρθρωση 

ΑΡΘΡΟ 3 Διοίκηση-Οργάνωση της Επιχείρησης 
ΑΡΘΡΟ 4 Οργανωτική Διάρθρωση της Επιχείρησης 

ΑΡΘΡΟ 5 Διάρθρωση Υπηρεσιών της Επιχείρησης 
ΑΡΘΡΟ 6 Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 

ΑΡΘΡΟ 7 Αρμοδιότητες Γραμματείας Προέδρου, Διοικητικού Συμβουλίου & Διεύθυνσης 
ΑΡΘΡΟ 8 Αρμοσιότητες Νομικού Συμβούλου 
ΑΡΘΡΟ 9 Γραφείο Τύπου, Δημοσίων Σχέσεψν 

ΑΡΘΡΟ 10 Αρμοδιότητες Υπεύθυνων Τομέων 
ΑΡΘΡΟ 11 Αρμοδιότητες Υπεύθυνων Τμημάτων Έργων 

ΑΡΘΡΟ 12 Αρμοδιότητες Τομέα Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΑΡΘΡΟ 13 Αρμοδιότητες Τομέα Πολιτισμού 

ΑΡΘΡΟ 14 Αρμοδιότητες Τομέα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 
ΑΡΘΡΟ 15 Αρμοδιότητες Τομέα Περιβάλλοντος 

ΑΡΘΡΟ 16 Αρμοδιότητες Τομέα Αθλητισμού 
ΑΡΘΡΟ 17 Αρμοδιότξτες Συμβουλίου Προγραμματισμού 

ΑΡΘΡΟ 18 Θέσεις Εργασίας-Επίπεδο Εκπαίδευσης-Ειδικότητες 
ΑΡΘΡΟ 19 Προσόντα Προσωπικού 

ΑΡΘΡΟ 20 Ανώτατος Αριθμός Προσωπικού 
ΑΡΘΡΟ 21 Ειδικές Συνεργασίες 

ΑΡΘΡΟ 22 Άλλες Ρυθμίσεις 
ΑΡΘΡΟ 23 Χρησιμοποίηση Έκτακτου Προσωπικού 

ΑΡΘΡΟ 24 Τροποποιήσεις του Ε.Κ.Υ 
ΑΡΘΡΟ 25 Ισχύς του Ε.Κ.Υ. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
Περιεχόμενο Κανονισμού – Ερμηνεία - Μεταβολή 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
Περιεχόμενο Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) 
 
Στον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται:  
 Η οργανωτική διάρθρωση της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ 
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»  
 Οι αρμοδιότητες των διοικητικών ενοτήτων της. 
 Οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων των Διοικητικών Ενοτήτων και των Υπευθύνων Έργων. 
 Οι θέσεις εργασίας και το ανώτατο όριο του αριθμού του μόνιμα απασχολούμενου 
προσωπικού της Επιχείρησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Ερμηνεία – Μεταβολή του Κανονισμού 
 
 Οι διατάξεις του Κανονισμού ερμηνεύονται και διευκρινίζονται, σε περίπτωση που 
δημιουργούνται αμφιβολίες για τη σημασία τους, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 Οι αρμοδιότητες των επί μέρους διοικητικών ενοτήτων του Οργανογράμματος της Επιχείρησης 
θεωρούνται ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές του περιεχομένου εργασίας και επομένως, είναι 
δυνατόν να ανατίθενται στα στελέχη τους καθήκοντα, που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο 
στην αντίστοιχη περιγραφή του περιεχομένου εργασίας κάθε μίας, αλλά εντάσσονται στο ουσιαστικό 
περιεχόμενό της. 
 Οι περιγραφόμενες στον Κανονισμό αυτό λειτουργίες είναι ενδεικτικές και συνεπώς είναι 
δυνατή η συμπλήρωση ή τροποποίησή τους με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης, 
λαμβανομένης υπόψη της γνώμης των απασχολούμενων στην Επιχείρηση, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη και πλέον εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης. 
 Σε περίπτωση που η Επιχείρηση αναλάβει και άλλες δραστηριότητες ή και να υπάρξουν πέρα 
από αυτές, που αναφέρονται στον παρόντα ΕΚΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει ή και 
τροποποιεί τον ΕΚΥ με τις απαραίτητες διοικητικές ενότητες και τις αντίστοιχες περιγραφές 
αρμοδιοτήτων τους και μπορεί να μεταβάλλει τον ανώτερο αριθμό του προσωπικού της. 
 Γενικά μεταβολή, συμπλήρωση ή επέκταση των διατάξεων του ΕΚΥ γίνεται, με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης  και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
Διοίκηση – Οργάνωση – Οργανωτική Διάρθρωση 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Διοίκηση – Οργάνωση της Επιχείρησης 
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 Η «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» διοικείται από 7μελές (επτά 
μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
 Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα μέσα στην Επιχείρηση είναι τα εξής: 
 Α’ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του Διοικητικού 
Συμβουλίου, όπως εκφράζεται με τον Πρόεδρο της Επιχείρησης. 
 Β’ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες της Διεύθυνσης της 
Επιχείρησης. 
 Γ’ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες των Υπευθύνων των διοικητικών 
ενοτήτων (Τομέων/Τμημάτων) της Επιχείρησης. 
 Δ’ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες του υπεύθυνου για την εκτέλεση 
συγκεκριμένου έργου που αναλαμβάνει η Επιχείρηση.  
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Οργανωτική Διάρθρωση της Επιχείρησης 
 
4.1.  Η Επιχείρηση οργανώνεται σε διοικητικές ενότητες, στις οποίες εντάσσεται το προσωπικό 
της και οι οποίες υπάγονται απ’ ευθείας στην Διεύθυνσή της. 
4.2.  Ως Διοικητικές Ενότητες ορίζονται: 
Διεύθυνση 
 Τομέας: Διοικητική ενότητα της Επιχείρησης, που περιλαμβάνει συγκεκριμένες λειτουργίες και 
δραστηριότητες, συγγενείς κατά περιεχόμενο ή αντικείμενο. 
 Τμήμα: Διοικητική ενότητα (οργανωτική υποδιαίρεση) της Επιχείρησης, που περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες λειτουργίες και δραστηριότητες, συγγενείς κατά περιεχόμενο ή αντικείμενο με τις 
αρμοδιότητες του τομέα. 
 Διοίκηση Έργου: Στο πλαίσιο συγκεκριμένου έργου, που αναλαμβάνει η Επιχείρηση, η 
Διεύθυνση αναθέτει τη διοίκηση του σε συγκεκριμένο στέλεχος της Επιχείρησης, ανεξάρτητα από την 
θέση του σε συγκεκριμένη διοικητική ενότητα. Οι αρμοδιότητες του διαρκούν μέχρι της 
ολοκληρώσεως του έργου, που του έχει ανατεθεί.  
4.3. Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της Επιχείρησης είναι :  
Διοικητικό Συμβούλιο 
Διεύθυνση 
Τομείς 
Τμήματα 
 Οι αντίστοιχοι Υπεύθυνοι των παραπάνω διοικητικών επιπέδων ονομάζονται: 
Διευθυντής και εν ελλείψει αυτού Πρόεδρος  
Υπεύθυνος Τομέα 
Υπεύθυνος Τμήματος 
 
 
 
 
 
4.4.  Οι διοικητικές ενότητες, που υπάγονται άμεσα στη Διεύθυνση είναι: 
Ο Τομέας Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών 
Ο Τομέας Αθλητισμού 
Ο Τομέας Πολιτισμού 
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Ο Τομέας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 
Ο Τομέας Περιβάλλοντος 
 Στην Διεύθυνση υπάγονται επίσης, η Γραμματεία του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου 
και της Διεύθυνσης, το Γραφείο Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων, ο Νομικός Σύμβουλος, οι τυχόν 
Εξωτερικοί Συνεργάτες, που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από την Επιχείρηση και οι Επιτροπές 
κατοίκων. 
 Οι διατομεακές ανάγκες έργου αποτελούνται από επιστημονικά και διοικητικά στελέχη της  
Επιχείρησης, ανεξάρτητα από την θέση και την διοικητική ενότητα στην οποία ανήκουν. 
 Ο Υπεύθυνος Έργου επιλέγεται από την Διεύθυνση της Επιχείρησης λαμβανομένων υπ’ όψιν 
τόσο της επαγγελματικής του εμπειρίας και επιστημονικής του κατάρτισης, όσο και του 
προγράμματος δράσης των διοικητικών ενοτήτων στις οποίες υπάγεται, τα δε στελέχη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου, μετά από εισήγηση για την αναγκαιότητα κάλυψης της θέσης από τον Διευθυντή 
και εν ελλείψει αυτού από τον Πρόεδρο.  
  
ΑΡΘΡΟ 5 
Διάρθρωση Υπηρεσιών της Επιχείρησης 
Διεύθυνση 
Γραμματεία Προέδρου, Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή  
Νομικός Σύμβουλος 
Γραφείο Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων  
Εξωτερικοί Συνεργάτες 
 
Τομέας Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Διοίκησης  
Προσωπικού  
Πρωτοκόλλου - Αρχείου - Διεκπεραίωσης 
Μηχανογραφικής Υποστήριξης 
Υποστήριξης Εκδηλώσεων 
 
Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
Λογιστηρίου 
Περιουσιακών Στοιχείων - Αποθήκης - Διαχείρισης Υλικών, Προμηθειών 
Προϋπολογισμών - Ισολογισμών - Απολογισμών 
Ταμείου 
Τομέας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 
Βοήθεια Στο Σπίτι 
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-ΚΗΦΗ 
Προληπτική Υγιεινή ατόμων τρίτης ηλικίας 
Ευαισθητοποίηση κοινού σε θέματα υγείας 
Πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη ατόμων τρίτης ηλικίας 
Υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης 
Προγράμματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Κοινωνικά Θέματα που σχετίζονται με το Περιβάλλον και της Ποιότητα Ζωής 
 
 
 
Τομέας Πολιτισμού 
Πολιτιστικά Προγράμματα 
Εκδηλώσεις 
Λαογραφικό Μουσείο 
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Τομέας Αθλητισμού 
Τμήματα: 
Μαζικού Αθλητισμού 
Συνεργασίες και στήριξη αθλητικών συλλόγων, ομάδων και σχολείων και αξιοποίηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων 
Διοργάνωση αγώνων τουρνουά, επιδείξεων, επιβραβεύσεων 
Συντήρηση παλιών και δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων 
Προγράμματα άσκησης ατόμων τρίτης ηλικίας 
Προγράμματα άθλησης και αγώνων ΑΜΕΑ 
 
Τομέας Περιβάλλοντος  
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, πληροφόρηση, εκπαίδευση 
Υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών προγραμμάτων 
Προστασία και ορθολογική διαχείριση Περιβάλλοντος και αισθητικής    
Προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  
 

 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 6 
Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης/Προέδρου 
 
Ο Διευθυντής και εν ελλείψει αυτού ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την Διεύθυνση και το 
συντονισμό της λειτουργίας της Επιχείρησης. Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και επαφή για την 
λήψη τρεχουσών αποφάσεων με το Δ.Σ. 
Αναλυτικότερα : 
 Συντάσσει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης της 
Επιχείρησης (Προγράμματα Επενδύσεων, Προγράμματα Λειτουργίας, Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης, 
Εκδηλώσεων κ.λ.π.). 
 Εισηγείται, μετά από αιτήσεις των υπευθύνων των Τομέων, τις προσλήψεις προσωπικού και τις 
μετακινήσεις τους, ανάλογα με τις ανάγκες της Επιχείρησης και επιμελείται για την ακριβή τήρηση 
του ωραρίου εργασίας σε συνεργασία με τους υπευθύνους των Τομέων.   
 Εισηγείται γενικά στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων που είναι στις 
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 Μεριμνά για την με αποδοτικό τρόπο εκτέλεση των κάθε φύσης αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου, παρακολουθώντας και συντονίζοντας τις εργασίες του συνόλου των Υπηρεσιών της 
Επιχείρησης. 
 Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Δράσης 
της Επιχείρησης και γενικά για την εκτέλεση των αποφάσεών του και μεριμνά για την σύνταξη των 
συμβάσεων, των προϋπολογισμών εσόδων – εξόδων, την σύνταξη του ετήσιου απολογισμού και 
ισολογισμού και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ψήφισή τους. 
 Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την τροποποίηση των Προγραμμάτων Δράσης της 
Επιχείρησης, όταν θεωρεί απαραίτητο ανάλογα με την εξέλιξή του ή/και με βάση τις μεταβολές των 
αντικειμενικών συνθηκών. 

 
 
 
 

 Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της τήρησης των σχετικών διατάξεων της Εργατικής 
Νομοθεσίας, της ασφάλισης και της ασφάλειας των εργαζομένων. 
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 Συμμετέχει στο Συμβούλιο Προγραμματισμού στο οποίο προεδρεύει και είναι υπεύθυνος για την 
υλοποίηση των αποφάσεων, αναθέτοντας την υλοποίησή τους στους υπεύθυνους των σχετικών 
τομέων. 
 Έχει την ευθύνη της συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, τη συμπλήρωση ή 
αντικατάστασή του. 
 Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών όταν 
θεωρεί απαραίτητο ανάλογα με την εξέλιξη και τις οργανωτικές απαιτήσεις της Επιχείρησης ή και με 
βάση τις μεταβολές των αντικειμενικών συνθηκών.  
 Ελέγχει και θεωρεί τα παραστατικά πληρωμών, τα γραμμάτια εισπράξεων, καθώς και τα 
πρωτόκολλα μετρήσεων του Ταμείου. 
 Έχει την ευθύνη των ειδικών συμβούλων και συνεργατών οι οποίοι προσλαμβάνονται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή συγκεκριμένο έργο και παρέχουν συμβουλές και υπηρεσίες στην 
Επιχείρηση που αφορούν στην  υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και έργων. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Αρμοδιότητες Γραμματείας Προέδρου, Διοικητικού Συμβουλίου & Διεύθυνσης 
 
Η Γραμματεία τoυ Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης, παρέχει 
γραμματειακή υποστήριξη προς τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο, την Διεύθυνση και το 
Συμβούλιο Προγραμματισμού. Αποτελεί το Κεντρικό Σημείο για την υποδοχή των κάθε είδους 
πληροφοριών ή εντύπων που περιέρχονται στην Επιχείρηση και την διακίνησή τους  προς τις 
διοικητικές ενότητες και τα αρχεία εγγράφων και εντύπων που τηρούνται στην Επιχείρηση.  
 
Αρμοδιότητες 
 Παροχή κάθε φύσης γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες του Προέδρου, του 
Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθυντή και του Συμβουλίου Προγραμματισμού της Επιχείρησης. 
 Χειρισμός του Τηλεφωνικού Κέντρου, Fax και άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. 
 Μεριμνά για την μετάφραση κειμένων 
 Φροντίζει για την σύνταξη και κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και έχει την ευθύνη παράδοσης των προσκλήσεων των 
συνεδριάσεων του Δ.Σ. 
 Τηρεί τα πρακτικά των αποφάσεων του Δ.Σ. και υποβάλλει αντίγραφα αυτών στην αρμόδια για 
έγκριση ή ενημέρωση Διοικητική Αρχή και στα αρμόδια τμήματα. 
 Τηρεί ευρετήρια των αποφάσεων του Δ.Σ. και επικυρώνει τα αντίγραφά τους. 
 Διεκπεραιώνει κάθε εργασία που ανατίθεται σ' αυτήν από το Δ.Σ., τον Πρόεδρο,  τον Διευθυντή 
συνεργαζόμενη για το σκοπό αυτό με όλους τους Τομείς, τα τμήματα και τα γραφεία της Επιχείρησης. 
 Δακτυλογραφεί κάθε έγγραφο Ελληνικό ή ξενόγλωσσο του Δ.Σ. και το διεκπεραιώνει. 
 Φροντίζει για την παραλαβή, χαρακτηρισμό και συσχέτιση όλων των εισερχομένων εγγράφων, 
που αφορούν το Δ.Σ., την τήρηση του πρωτοκόλλου του Δ.Σ., καθώς και την τήρηση των πρωτοτύπων 
στο αρχείο. 
 Έχει την ευθύνη της μεταφοράς και διανομής της αλληλογραφίας και της διακίνησης των 
εγγράφων στους Τομείς και στα τμήματα της Επιχείρησης, αλλά και της αλληλογραφίας εκτός αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 8 
Αρμοδιότητες Νομικού Συμβούλου 
 
Ο Νομικός Σύμβουλος παρέχει τη νομική κάλυψη της Επιχείρησης και οι αρμοδιότητές του είναι οι 
παρακάτω : 
 Νομική - δικαστηριακή υποστήριξη και γενικά νομική κάλυψη της Επιχείρησης 
 Γνωμοδότηση και παροχή συμβουλών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τον  Διευθυντή και τις 
υπηρεσίες της Επιχείρησης. 
 Ενημέρωση των Υπηρεσιών της Επιχείρησης επί των διατάξεων της νομοθεσίας και νομολογίας 
σε θέματα που τις αφορούν. 
 Νομική υποστήριξη κατά την κατάρτιση των κάθε είδους συμβάσεων ιδιωτικών συμφωνητικών 
και διακηρύξεων (προμήθειες, παραγγελίες, εργολαβίες, μισθώσεις κ.λ.π.), καθώς και των 
Εσωτερικών Κανονισμών της Επιχείρησης. 
 Κάλυψη των σχέσεων της Επιχείρησης με τις εποπτεύουσες αρχές. 
 Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών της Επιχείρησης με τρίτους και υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Επιχείρησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
Γραφείο Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων 
 
Το Γραφείο παρέχει υποστήριξη προς την Διεύθυνση και την Επιχείρηση γενικότερα για την 
διαμόρφωση της επικοινωνιακής της πολιτικής, μεριμνά για την διαμόρφωση και εφαρμογή 
προγραμμάτων γενικής προβολής της Επιχείρησης και επιμελείται των κάθε φύσης εκδόσεών της. 
 
Αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου και Δ.Σ. είναι: 
 Η διαμόρφωση και εισήγηση επικοινωνιακής πολιτικής της Επιχείρησης και ειδικών 
προγραμμάτων για την προώθηση της προβολής της και την διευκόλυνση της προώθησης των σκοπών 
της. 
 Η διαμόρφωση και εισήγηση προγραμμάτων, που αποσκοπούν στη γενική προβολή της 
Επιχείρησης και τη διευκόλυνση της προώθησης των εργασιών της (δράσεις προβολής και 
δημοσιότητας). 
 Η μέριμνα για την εφαρμογή των προηγούμενων προγραμμάτων (π.χ. οργάνωση εκδηλώσεων - 
εκθέσεων - συνεντεύξεων - έκδοση δελτίων τύπου - προετοιμασία και επιμέλεια αρθρογραφίας κ.λ.π.). 
 Η συστηματική αποδελτίωση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, διάχυση των πληροφοριών 
μέσα στην Επιχείρηση και τήρηση σχετικού αρχείου. 
 Η ενημέρωση του κοινού πάνω στην αποστολή και στις δραστηριότητες της Επιχείρησης και η 
προβολή τους με κάθε πρόσφορο μέσο. 
 Η σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για τον τύπο, η παρακολούθηση του 
ημερήσιου και περιοδικού τύπου, και η διευκόλυνση των δημοσιογράφων για την γενικότερη 
ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν  γενικά τις δραστηριότητες της Επιχείρησης. 
 Η μέριμνα για την προβολή και προώθηση όλων των προσφερομένων πολιτιστικών, κοινωνικών 
και αθλητικών υπηρεσιών, καθώς και η έκδοση, διακίνηση και διάθεση υλικού, που έχει σχέση με 
αυτές (προγράμματα, βιβλία, αφίσες, δίσκοι, κασέτες, slides κ.λ.π.).  
 Η δημιουργία επαφών ή οργάνωση συσκέψεων και συζητήσεων και η συνεργασία με δημόσιους 
ή ιδιωτικούς πολιτιστικούς, κοινωνικούς, αθλητικούς και λοιπούς φορείς της πόλης, του νομού και της 
χώρας για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης. 
 Η εποπτεία στη λήψη και εκτύπωση φωτογραφικού υλικού που αφορά στις εκδηλώσεις της 
Επιχείρησης. 
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Πολιτιστικές, Αθλητικές, Περιβαλλοντικές, Κοινωνικές Εκδηλώσεις   
Ο Διευθυντής και εν ελλείψει αυτού ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη του Προγραμματισμού και 
παρουσίασης όλων των εκδηλώσεων.  
Για την προετοιμασία και κάλυψη των εκδηλώσεων αυτών, ο Διευθυντής/Πρόεδρος θα συνεργάζεται 
με το Γραφείο Εκδηλώσεων του Τομέα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, που θα 
αναλαμβάνει την εξασφάλιση του εξοπλισμού και την εγκατάστασή του στους χώρους των 
εκδηλώσεων, καθώς και με τους καθ΄ύλην αρμόδιους Υπευθύνους των Τομέων. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
Αρμοδιότητες Υπεύθυνων Τομέων 
 
Ο Υπεύθυνος Τομέα ευθύνεται έναντι της Διεύθυνσης της Επιχείρησης για την ανάπτυξη των 
εργασιών, την αποδοτική λειτουργία και δράση των εργασιών, που αναλαμβάνει ο Τομέας στα 
πλαίσια του θεματικού του αντικειμένου και σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους, τα 
επιχειρησιακά σχέδια και τα ετήσια προγράμματα δράσης της Επιχείρησης. Στα πλαίσια της ευθύνης 
αυτής, ο Υπεύθυνος Τομέα μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Διεύθυνσης και προβαίνει 
σε κάθε ενέργεια και μέτρο που προωθεί την αποτελεσματική λειτουργία και δράση του Τομέα με 
βάση και τις προηγούμενες αποφάσεις. 
Στον Υπεύθυνο Τομέα υπάγονται αμέσως οι προϊστάμενοι των Τμημάτων, στα οποία διαρθρώνεται ο 
Τομέας. 
 
Αρμοδιότητες 
 Συμμετοχή  στο Συμβούλιο Προγραμματισμού της Επιχείρησης και εισήγηση στην Διεύθυνση, 
των θεμάτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου αυτού (βλ. σχετική περιγραφή 
αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Προγραμματισμού). 
Αναζήτηση και Εισήγηση προς την Διεύθυνση: 
 Των περιοδικών Προγραμμάτων Δράσης του Τομέα 
 Προγραμμάτων και ενεργειών για την ανάπτυξη και την προώθηση των εργασιών, που 
αναλαμβάνει ο Τομέας στα πλαίσια του θεματικού αντικειμένου του. 
 Προτάσεων προς υποψηφίους Εντολείς για την ανάληψη συγκεκριμένων έργων από τον Τομέα, 
περιλαμβανομένης της ανάλυσης των προτάσεων από απόψεως κόστους και αναγκαίου προσωπικού. 
 Συνεργασιών με τρίτους Φορείς για την από κοινού ανάληψη έργων, που αφορούν τον Τομέα, 
καθώς και αναζήτηση και εισήγηση χρηματοδοτικών σχημάτων για την υλοποίηση των έργων αυτών. 
 Της κατανομής του προσωπικού του Τομέα σε Τμήματα και των τυχόν αναγκαίων μεταβολών 
της κατανομής αυτής. 
 Της αναγκαίας στελέχωσης του Τομέα κατ΄ αριθμό, ειδικότητες και προσόντα σύμφωνα με τα 
Προγράμματα  Δράσης του. 
 Ενεργειών και μέτρων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και δράση του Τομέα. 
 Της σκοπιμότητας πραγματοποιήσεως δαπανών, που δεν προβλέπονται από τους 
συγκεκριμένους προϋπολογισμούς λειτουργίας ή επενδύσεων της Επιχείρησης ή από τους 
συγκεκριμένους προϋπολογισμούς των έργων, που αναλαμβάνει ο Τομέας. 
 Του ορισμού Υπευθύνων Έργων, όταν πρόκειται για τη συνεργασία με άλλους Τομείς. 
 Κάθε άλλου θέματος που ο Υπεύθυνος του Τομέα θεωρεί ότι πρέπει να επικυρωθεί από την 
Διεύθυνση. 
 Μεριμνά για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των αποφάσεων της Διεύθυνσης. 
 Ενημερώνει τη Διεύθυνση για την πορεία του Τομέα τόσο ως προς την δράση όσο και ως προς 
την λειτουργία του. 
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 Μεριμνά για την ανάπτυξη των εργασιών του Τομέα και για την προώθηση των συμφωνιών για 
την ανάληψη νέων έργων. 
 Συμμετέχει σε ενέργειες και μέτρα που προβάλλουν γενικώς και βελτιώνουν την εικόνα της 
Επιχείρησης και προωθούν την ανάπτυξη των εργασιών της. 
 Συμμετέχει στην υλοποίηση έργων του Τομέα. 
 Παρακολουθεί την εφαρμογή του Συστήματος Οργάνωσης, Προγραμματισμού και 
Παρακολούθησης των Έργων της Επιχείρησης, που αναλαμβάνει και πραγματοποιεί ο Τομέας. 
Ελέγχει και παρακολουθεί τη σωστή και πλήρη ενημέρωση των εντύπων και αρχείων, που 
προβλέπονται από το προηγούμενο σύστημα. 
 Παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη δράση των Τμημάτων στα οποία διαρθρώνεται ο 
Τομέας ή των Υπευθύνων των Έργων, που αναλαμβάνει αυτός. 
 Ελέγχει και έχει την ευθύνη υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνει ο Τομέας από απόψεως 
χρονικής (υλοποίηση μέσα στα προγραμματισθέντα χρονικά περιθώρια), υλοποίησης του 
προγραμματισμένου φυσικού αντικειμένου, εξασφάλισης της ικανοποίησης των προσδοκιών των 
αντιστοίχων Εντολέων και οικονομικότητας πραγματοποίησης (μέσα στα προγραμματισθέντα 
περιθώρια κόστους). 
 Μεριμνά για την εφαρμογή από το προσωπικό ή για το προσωπικό του Τομέα των κάθε είδους 
οργανωτικών και διοικητικών διαδικασιών, που απορρέουν από τους Κανονισμούς και τα συστήματα 
λειτουργίας, που έχει θεσπίσει η Επιχείρηση. 
 Μεριμνά για την ενημέρωση του προσωπικού του Τομέα, για τις κατευθύνσεις δράσεις και 
λειτουργίας της Επιχείρησης, που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Διεύθυνση. 
 Μεριμνά για την αξιολόγηση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των γνώσεων, των ικανοτήτων 
και των εμπειριών των στελεχών του Τομέα, καθώς και για την διαμόρφωση στον Τομέα καλών 
ανθρωπίνων σχέσεων. 
 Μεριμνά για την αξιολόγηση εξωτερικών συνεργατών του Τομέα της Επιχείρησης που 
συνδέονται με τα έργα. 
 Εφαρμογή δικαιοδοσιών, που απορρέουν από τα προηγούμενα: 
 Έγκριση του προγραμματισμού των αδειών του προσωπικού του Τομέα 
 Έλεγχος εφαρμογής του προγραμματισμού αδειών και έλεγχος εφαρμογής του συστήματος 
παρακολούθησης της παρουσίας του προσωπικού του Τομέα που εφαρμόζει η Επιχείρηση. 
 Υπογραφή συνήθων εγγράφων αλληλογραφίας με την διοικητική ιεραρχία των Εντολέων της 
Επιχείρησης ή άλλων φορέων στα πλαίσια συνεργασιών ή υλοποίησης συμβάσεων, όταν το 
περιεχόμενο των εγγράφων δεν δεσμεύει την Επιχείρηση. Μέριμνα κοινοποίησης αντιγράφων των 
εγγράφων αυτών στην  Διεύθυνση, καθώς και σε άλλους Προϊσταμένους Τομέα, όταν χρειάζεται για 
λόγους ενημέρωσης. 
 Έγκριση καταμερισμού εργασίας στο προσωπικό του Τομέα. Ορισμός Υπευθύνων Έργων, που 
υλοποιεί ο Τομέας, ορισμός στελεχών σε Ομάδες Έργων, που υλοποιεί ο Τομέας ή στα οποία 
συμμετέχει. 
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ΑΡΘΡΟ 11 
Αρμοδιότητες Υπεύθυνων Τμημάτων και Έργων 
 (Τμήματα στα οποία διαρθρώνονται οι  Τομείς) 
 

Γενική Περιγραφή 
Ο Υπεύθυνος Τμήματος ευθύνεται έναντι του Υπεύθυνου του Τομέα στον οποίο υπάγεται για την 
αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και δράση των εργασιών, που αναλαμβάνει το Τμήμα. Στα 
πλαίσια της ευθύνης αυτής ο Υπεύθυνος Τμήματος προβαίνει σε κάθε ενέργεια και μέτρο, που 
προωθεί την αποτελεσματική λειτουργία και δράση του Τμήματος. 
 
Αρμοδιότητες 
 Κατά περίπτωση συμμετοχή, μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης, στο Συμβούλιο 
Προγραμματισμού της Επιχείρησης και εισήγηση θεμάτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του 
Συμβουλίου αυτού (βλ. σχετική περιγραφή αρμοδιοτήτων στο Κεφάλαιο Συμβούλιο 
Προγραμματισμού). 
 Εισήγηση προς τον Προϊστάμενο του Τομέα στον οποίο υπάγεται το Τμήμα: 
 Των περιοδικών Προγραμμάτων Δράσης του Τμήματος 
 Προγραμμάτων και ενεργειών για την ανάπτυξη και την προώθηση των εργασιών του Τμήματος 
στα πλαίσια του θεματικού αντικειμένου του. 
 Της αναγκαίας στελέχωσης του Τμήματος κατ΄ αριθμό, ειδικότητες και προσόντα, σύμφωνα με 
τα προγράμματα δράσης του Τμήματος. 
 Ενεργειών και μέτρων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και δράση του Τμήματος. 
 Της σκοπιμότητας πραγματοποίησης δαπανών, που δεν προβλέπονται από τους συγκεκριμένους 
προϋπολογισμούς λειτουργίας ή επενδύσεων της Επιχείρησης ή από τους συγκεκριμένους 
προϋπολογισμούς των έργων, που αναλαμβάνει το Τμήμα. 
 Του προγραμματισμού των αδειών του προσωπικού του Τμήματος 
 Του ορισμού Υπευθύνων Έργων και των στελεχών του Τμήματος σε Ομάδες Έργου, που 
υλοποιεί το Τμήμα ή στα οποία συμμετέχει. 
 Κάθε άλλου θέματος, που ο Υπεύθυνος του Τμήματος θεωρεί ότι πρέπει να επικυρωθεί από τον 
υπεύθυνο του Τομέα. 
 Μεριμνά για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των αποφάσεων του υπεύθυνου 
Τομέα, που απορρέουν από τις προηγούμενες εισηγήσεις. 
 Ενημερώνει τον υπεύθυνο του Τομέα για την πορεία του Τμήματος τόσο ως προς την δράση όσο 
και ως προς την λειτουργία του. 
 Μεριμνά για την ανάπτυξη των εργασιών του Τμήματος και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο 
Τομέα για την προώθηση των συμφωνιών ανάληψης νέων έργων. 
 Συμμετέχει σε ενέργειες και μέτρα, που προβάλλουν γενικώς και βελτιώνουν την εικόνα της 
Επιχείρησης και προωθούν την ανάπτυξη των εργασιών της. 
 Συμμετέχει στην υλοποίηση έργων του Τμήματος. 
 Παρακολουθεί και μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος Προγραμματισμού και 
παρακολούθησης των έργων της Επιχείρησης, σε ότι αφορά τα έργα που αναλαμβάνει και 
πραγματοποιεί το Τμήμα. Ελέγχει τη σωστή και πλήρη  ενημέρωση των εντύπων και αρχείων, που 
συνδέονται με το προηγούμενο σύστημα. 
 Παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες, που αναλαμβάνει το προσωπικό του 
Τμήματος. 
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 Ελέγχει και έχει την ευθύνη υλοποίησης των έργων, που αναλαμβάνει το Τμήμα από απόψεως 
χρονικής (υλοποίηση μέσα στα προγραμματισθέντα χρονικά περιθώρια), υλοποίησης του 
προγραμματισμένου φυσικού αντικειμένου, εξασφάλισης της ικανοποίησης των προσδοκιών των 
αντιστοίχων Εντολέων και οικονομικότητας πραγματοποίησης (μέσα στα προγραμματισθέντα 
περιθώρια κόστους). 
 Μεριμνά για την εφαρμογή από το Τμήμα των κάθε είδους οργανωτικών και διοικητικών 
διαδικασιών, που απορρέουν από τους Κανονισμούς και τα συστήματα λειτουργίας, που έχει θεσπίσει 
η Επιχείρηση. 
 Μεριμνά για την αξιολόγηση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των γνώσεων, των ικανοτήτων 
και των εμπειριών των στελεχών του Τμήματος, καθώς και για την διαμόρφωση στο Τμήμα, καλών 
ανθρώπινων σχέσεων. 
 Εφαρμογή δικαιοδοσιών,  που απορρέουν από τα προηγούμενα: 
 Έλεγχος εφαρμογής του προγραμματισμού αδειών προσωπικού του Τμήματος και έλεγχος 
εφαρμογής του συστήματος παρακολούθησης της παρουσίας του προσωπικού του Τμήματος που 
εφαρμόζει η Επιχείρηση. 
 Υπογραφή συνήθων εγγράφων αλληλογραφίας με εντολείς της Επιχείρησης ή άλλους Φορείς 
στα πλαίσια συνεργασιών ή υλοποίησης συμβάσεων, όταν το περιεχόμενο των εγγράφων δε δεσμεύει 
την Επιχείρηση  και έχει εγκριθεί από τον υπεύθυνο του Τομέα. 
 Έγκριση της σκοπιμότητας πραγματοποίησης δαπανών όταν αυτές προβλέπονται στον 
συγκεκριμένο προϋπολογισμό των έργων που υλοποιεί το Τμήμα. 
 
Αρμοδιότητες Υπεύθυνου Έργου 
Γενική Περιγραφή 
Ανάλογα με την φύση, την έκταση και τις απαιτήσεις σε ειδικότητες για την πραγματοποίηση ενός 
έργου, δημιουργείται η Ομάδα Έργου, η οποία εκτελεί το έργο διοικούμενη από τον Υπεύθυνο Έργου. 
Τα μέλη της Ομάδας Έργου μπορεί να προέρχονται από διάφορες διοικητικές ενότητες της 
Επιχείρησης, σε ότι αφορά όμως το συγκεκριμένο έργο συντονίζονται και ακολουθούν τις οδηγίες του 
Υπεύθυνου Έργου. 
Ο Υπεύθυνος Έργου ευθύνεται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση του έργου σύμφωνα 
με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του που ορίζουν το φυσικό αντικείμενο και τα αναγκαία 
προγραμματισμένα χρονικά, ποιοτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου 
υπάγεται στο Τμήμα ή στο Γραφείο στο οποίο είναι ενταγμένος και ελέγχεται ως προς την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του από τους αντίστοιχους Υπευθύνους. Σε ειδικές περιπτώσεις διατομεακών έργων 
είναι δυνατόν να ορίζεται από την  Διεύθυνση, ότι η παρακολούθηση του Υπεύθυνου Έργου μπορεί να 
γίνεται από Υπεύθυνο Τμήματος διαφορετικού από εκείνου στον οποίο υπάγεται κανονικά ο 
Υπεύθυνος Έργου. 
 
Αρμοδιότητες 
 Κατά περίπτωση συμμετοχή, μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης, στο Συμβούλιο 
Προγραμματισμού για την ειδικότερη ενημέρωση του Συμβουλίου επί της προόδου του έργου. 
 Διοίκηση του έργου και της Ομάδας Έργου (προγραμματισμός των ενεργειών για την εκτέλεση 
του έργου, οργάνωση των αναγκαίων μέσων και της Ομάδας Έργου, παρακολούθηση και συντονισμός 
εφαρμογής των επί μέρους ενεργειών, σταδίων ή φάσεων, χρονικός και ποιοτικός έλεγχος), με στόχο 
την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίησή του σύμφωνα με τις προδιαγραφές του που 
καθορίζονται στην σχετική σύμβαση ανάθεσης έργου. 
 Προσωπική συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου. 
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 Συνεργασία με τρίτους φορείς που τυχόν συνδέονται με την υλοποίηση του έργου (Εταίροι) και 
επίβλεψη τρίτων συνεργατών, στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση μέρους του έργου. 
 Ελέγχει την ποιότητα των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων του έργου. 
 Εισηγείται στον Υπεύθυνο Τμήματος / Γραφείου στον οποίο υπάγεται, για την έγκριση 
σκοπιμότητας και τη διενέργεια πληρωμών δαπανών που σχετίζονται με το έργο, είτε αυτά 
προβλέπονται από τον προϋπολογισμό του έργου είτε όχι.  
 Μεριμνά για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των 
εμπειριών των μελών της Ομάδας Έργου, καθώς και για την διαμόρφωση στην Ομάδα καλών 
ανθρωπίνων σχέσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
Αρμοδιότητες Τομέα Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
Ο Τομέας Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών έχει σαν αντικείμενο την απεικόνιση των 
οικονομικών πράξεων και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Επιχείρησης ως οικονομικής 
μονάδας και τη διεξαγωγή όλων των γενικής φύσεως, διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών, που 
επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία των υπολοίπων Τομέων και της Επιχείρησης γενικότερα. 
Επίσης, ο Τομέας έχει την ευθύνη όλων των οικονομικών λειτουργιών των Επιχειρήσεων, που η 
Επιχείρηση θα δημιουργήσει.  
 
Αρμοδιότητες 
Ο Προϊστάμενος του Τομέα συνεργάζεται με τον Διευθυντή/Πρόεδρο και έχει την ευθύνη για : 
 Το συντονισμό των εργασιών του Τομέα. 
 Την τήρηση των περιοδικών προϋπολογισμών - απολογισμών της Επιχείρησης και την 
έκδοση μηνιαίων ισοζυγίων. 
 Την εποπτεία του Λογιστηρίου, του Ταμείου και των διαδικασιών προμηθειών της 
Επιχείρησης. 
 Την παρακολούθηση της αποδοτικότητας του προσωπικού του Τμήματος διοικητικών και 
οικονομικών λειτουργιών. 
 Την σύνταξη των ετήσιων Προϋπολογισμών - Οικονομικών Προγραμματισμών και 
Ισολογισμών της Επιχείρησης. 
 Την τήρηση των νόμων, αποφάσεων και των γενικών ρυθμίσεων της Πολιτείας σε θέματα 
προσωπικού και εργασιακών σχέσεων γενικότερα. 
 Την παρακολούθηση, προώθηση και διεκπεραίωση όλων των σχετικών εργασιών που 
ανήκουν στο γραφείο μηχανογράφησης. 
 Τον γενικό έλεγχο εκτέλεσης των κάθε φύσης εργασιών του Τομέα σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους Κανονισμούς και ειδικά των Κανονισμών Διαχείρισης και Ανάθεσης Μελετών, 
Ερευνών, Έργων και Προμηθειών. 
 
Γραφείο Λογιστηρίου 
Έχει την ευθύνη για τις πιο κάτω εργασίες: 
 Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων της Επιχείρησης 
(Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λ.π.) σύμφωνα με το υφιστάμενο λογιστικό 
σχέδιο και τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες. 
 Τήρηση διαδικασιών για τη διενέργεια κάθε είδους είσπραξης ή πληρωμής δαπανών της 
Επιχείρησης και εκτέλεση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που έχουν σχέση με τις Τράπεζες.  
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 Διαμόρφωση και παρακολούθηση του ταμειακού προγράμματος της Επιχείρησης και την 
παροχή πληροφόρησης προς την Διοίκηση για την πορεία της Επιχείρησης από οικονομικής και 
διαχειριστικής άποψης. 
 Παροχή στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της      Επιχείρησης. 
 Διαμόρφωση των στοιχείων προϋπολογισμού οικονομικών προγραμματισμών και παροχή 
κάθε είδους στοιχείων για τη διαμόρφωση των οικονομικών προγραμμάτων της Επιχείρησης. 
 Επιμελείται την εκκαθάριση  και εντολή πληρωμής κάθε δαπάνης της Επιχείρησης, εκδίδει 
τα σχετικά εντάλματα πληρωμών στο όνομα των δικαιούχων, καταχωρεί αυτά στα αντίστοιχα 
λογιστικά βιβλία και ελέγχει τη νομιμότητα της κάθε δαπάνης. 
 Καταρτίζει σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Τομέων και τον Διευθυντή της 
Επιχείρησης, τον προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων και παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσής του. 
 Επίσης καταρτίζει τον ισολογισμό της χρήσης, τον απολογισμό Εσόδων - Εξόδων και όλες 
τις απαιτούμενες εκθέσεις. 
 Είναι αρμόδιο για τη σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού (θεωρεί 
κάθε φύσης μισθοδοτικά στοιχεία του προσωπικού) και φροντίζει για την εκκαθάριση μισθών και 
ημερομισθίων καθώς και επιδομάτων και προσαυξήσεων του προσωπικού που γίνονται σύμφωνα με 
τα παραστατικά στοιχεία που στέλνονται από τους άλλους Τομείς. Παρακρατεί και αποδίδει τις 
εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού και μεριμνά για τις σχέσεις με τα ασφαλιστικά 
ταμεία. 
 Καταρτίζει το τακτικό και έκτακτο σχέδιο χρηματοδότησης, παρακολουθεί τα τραπεζικά και 
άλλα δάνεια και τηρεί όλα τα παραστατικά έγγραφα και αποδεικτικά δαπανών. 
 Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Διευθυντή/Πρόεδρο και τον Τομέα που θα αναλάβει το 
έργο, τις συμβάσεις για αναθέσεις του Δήμου ή άλλων φορέων. Για την κοστολόγηση των έργων έχει 
την ευθύνη της συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων (κόστος αγοράς 
πρώτων, βοηθητικών και αναλώσιμων υλικών, κόστος αγοράς υπηρεσιών, κόστος διαφόρων δαπανών 
λειτουργίας της επιχείρησης).  
 
Ταμείο 
Στο Ταμείο ανήκουν όλες οι αρμοδιότητες που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα 
ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές, που βασίζονται σε νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία 
διαβιβάζονται από το Λογιστήριο. 
 Εκδίδει τα αποδεικτικά παραλαβής, συγκεντρώνει και καταχωρεί στα σχετικά λογιστικά 
βιβλία τις εισπράξεις εσόδων, καθώς και των πληρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων. 
 Φροντίζει για την απόδοση κρατήσεων που γίνονται υπέρ τρίτων μέσα στις  νόμιμες 
προθεσμίες. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα συντάσσει και υποβάλλει στον υπεύθυνο του 
Τομέα κατάσταση της γενικής δοσοληψίας του Ταμείου του προηγούμενου μήνα. 
 Παρακολουθεί την κανονική εκτέλεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διοικητικής 
υποστήριξης από τρίτους (μεταφορές, ενοικιάσεις, συντηρήσεις κ.λ.π.). 
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Προσωπικό  
Έχει την ευθύνη : 
 Tης παρακολούθησης και τήρησης του Κανονισμού Προσωπικού της Επιχείρησης. 
 Της τήρησης μητρώου και αρχείων προσωπικού 
 Της τήρησης διαδικασιών που σχετίζονται με τις κάθε φύσης διοικητικές υποθέσεις του 
προσωπικού (προσλήψεις, απολύσεις, στοιχεία ατομικής και οικογενειακής κατάστασης, εξέλιξη, 
αμοιβές, άδειες, απουσίες, βεβαιώσεις, πειθαρχικά κ.λ.π.). 
 Της ενημέρωσης του λογιστικού συστήματος με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στοιχείων 
προσωπικού που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό των αμοιβών του. 
 Της τήρησης όλων των απαραίτητων μισθοδοτικών καταστάσεων, καταστάσεων 
ασφαλιστικών ταμείων, φόρων και λοιπών υποχρεώσεων. 
 Της επικύρωσης όλων των αντιγράφων των εγγράφων 
 
Γραφείο Περιουσιακών Στοιχείων - Αποθήκης - Διαχείρισης Υλικών, Προμηθειών 
 Φροντίζει για την καταγραφή και τήρηση ανάλογου αρχείου της ακίνητης περιουσίας και 
γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης. 
 Επιμελείται της τήρησης αρχείου κληροδοτημάτων και μεριμνά για την αξιοποίησή τους. 
 Τηρεί αρχείο ακινήτων και διενεργεί δημοπρασίες για την μίσθωσή τους. 
 Παρακολουθεί, σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο τις αναπροσαρμογές των μισθώσεων 
και τη σωστή τήρηση των συμφωνητικών. 
 Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής, ασφαλούς αποθήκευσης, χορήγησης 
και παρακολούθησης των αναλώσιμων και των πάγιων υλικών σε ότι αφορά την λογιστική ενημέρωση 
και την συμβατότητά τους προς το υφιστάμενο πλαίσιο του Κανονισμού Προμηθειών της Επιχείρησης 
και ειδικότερα έχει την ευθύνη : 
α. Για την συγκέντρωση των παραγγελιών όλων των τμημάτων 
β. Για τον προγραμματισμό διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, σύμφωνα με τις 
παραπάνω παραγγελίες. 
γ. Για τη διεκπεραίωση διαδικασιών προμήθειας εξοπλισμού, εξαρτημάτων και υλικών 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (έρευνα αγοράς, διενέργεια διαγωνισμών, ετοιμασίας 
σχεδίων συμβάσεων κ.λ.π.). 
δ. Για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και παράδοση στο Λογιστήριο των 
αντίστοιχων τιμολογίων και αποδεικτικών παραστατικών για τη διενέργεια των αντίστοιχων 
λογιστικών εγγραφών. 
ε. Για την τήρηση αρχείων προμηθειών και προμηθευτών. 
 
Υποστήριξη Εκδηλώσεων  
Έχει την ευθύνη: 
 Για την κανονική λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των κτιρίων, των λοιπών χώρων και 
εγκαταστάσεων και  την αντικατάσταση του εξοπλισμού της Επιχείρησης, όταν κρίνεται απαραίτητη.  
 Για τη συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση των ηχητικών και φωτιστικών 
συστημάτων και γενικά του οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τη μεταφορά, τοποθέτηση και σύνθεσή 
τους και γενικά στους διαμορφωμένους χώρους των εκδηλώσεων, καθώς και για τον χειρισμό και 
λειτουργία τους κατά τον χρόνο των εκδηλώσεων. 
 Για την κατασκευή και γενικά την κάλυψη της υλικοτεχνικής υποδομής των λοιπών 
διαμορφώσεων, που απαιτούνται για τις διάφορες εκδηλώσεις της Επιχείρησης.  
 Έχει την ευθύνη της συντήρησης, καλής λειτουργίας των μέσων μεταφοράς της Επιχείρησης.   
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ΑΡΘΡΟ 13 
Αρμοδιότητες Τομέα Πολιτισμού 
 
Ο Τομέας έχει τις δραστηριότητες των :  
 Πολιτιστικών Προγραμμάτων 
 Εκδηλώσεων 
 Λαογραφικού Μουσείου 
 
Ο Υπεύθυνος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες : 
 Έχει την πλήρη ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Τομέα και των Τμημάτων. 
 Καταρτίζει και επιμελείται το ετήσιο πρόγραμμα δράσης όλων των εκδηλώσεων και 
προγραμμάτων του Πολιτιστικού Τομέα. 
 Καταρτίζει και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό και παρουσιάζει τον απολογισμό κάθε 
χρονικής περιόδου. 
 Ενημερώνει περιοδικά τον Διευθυντή/Πρόεδρο και μέσω αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο για 
την πορεία των εγκεκριμένων Προγραμμάτων δράσης του Τομέα και των Τμημάτων. 
 Συμμετέχει στο Συμβούλιο Προγραμματισμού και συντονίζει τις δραστηριότητες που 
αποφασίζονται μετά από τις προτάσεις των συμμετεχόντων σε αυτό και αφορούν στις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και προγράμματα. 
 Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για την ανάπτυξη των Δημοσίων 
Σχέσεων, που έχουν σχέση με τον Τομέα τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 
Αρμοδιότητες Τομέα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 
 
Ο Υπεύθυνος προΐσταται του Τομέα και έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: 
 Ευαισθητοποίησης και συνεχούς ενημέρωσης των κατοίκων σε θέματα κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης και συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την εφαρμογή 
αντίστοιχων προγραμμάτων. 
 Ανάληψης πρωτοβουλιών πρόληψης, ενημέρωσης και καταστολής  
 Έκδοσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων κάθε είδους ενημερωτικού 
φυλλαδίου και διοργάνωσης σχετικών εκδηλώσεων. 
 Εξασφάλισης και χρηματοδότησης σχετικών προγραμμάτων Ε.Ε. 
 Συνεχούς έρευνας για σχετικά προγράμματα Ε.Ε. και των ενεργειών εξασφάλισης και 
χρηματοδότησής τους από κάθε πηγή. 
 Αξιοποίησης διεθνούς εμπειρίας και συμμετοχή σε δίκτυα κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης, καθώς και οργάνωσης σχετικών εκθέσεων, εκδηλώσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, 
προβολών κ.λ.π. 
 Κατάρτισης και εφαρμογής προγραμμάτων εξωϊδρυματικής προστασίας υπερηλίκων, 
δημιουργίας κέντρων συνάντησης και προσφοράς οργανωμένης ψυχαγωγίας, δημιουργίας υπηρεσιών 
άμεσης κινητοποίησης περίθαλψης κατ’ οίκον και εξασφάλισης επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης. 
 Προστασίας, παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης σε 
συνεργασία με σχετικούς φορείς για την κάλυψη αναγκών ατόμων με ειδικές ανάγκες, κοινωνικής 
ένταξής τους στην τοπική κοινωνία, αξιοποίησης των ικανοτήτων τους, και δημιουργίας των 
προϋποθέσεων επικοινωνίας και αξιοποίησής τους για την αποφυγή της περιθωριοποίησης και 
απομόνωσής τους. 
 Συμβολής στην ίδρυση και λειτουργία Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείων, 
Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδικών Κατασκηνώσεων, Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, κ.λ.π. 
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 Δημιουργίας κέντρων παιδικής μέριμνας, παραμονής, φύλαξης, προστασίας, 
εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης, ιατρικής φροντίδας και ψυχαγωγίας παιδιών προσχολικής 
ηλικίας. 
 Δημιουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. 
 Υλοποίησης προγραμμάτων προστασίας απροστάτευτων και ορφανών παιδιών και 
εξασφάλισης στέγης σε οικογένειες. 
 Υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης. 
 Υλοποίησης προγραμμάτων παραμονής, φύλαξης, προστασίας, ιατρικής φροντίδας, 
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
 Συνεργασία με την αντίστοιχη επιτροπή της Επιχείρησης για την υλοποίηση 
προγραμμάτων που αφορούν στους νέους. 
 Συμβουλευτικής στήριξης σε θέματα υγείας, μητρότητας και οικογένειας. 
 Καταγραφής των πολύτεκνων οικογενειών του Δήμου. 
 Αξιοποίησης των κέντρων απασχόλησης των μελών πολυτέκνων οικογενειών. 
 Αξιοποίησης μέτρων προστασίας πολύτεκνων οικογενειών. 
 Συμβολής στην αντιμετώπιση και μείωση των προβλημάτων πολύτεκνων οικογενειών. 
 Δημιουργίας συμβουλευτικών σταθμών, συμβουλευτικής υποστήριξης της οικογένειας. 
 Συνεργασίας με την αντίστοιχη επιτροπή της Επιχείρησης για την επίλυση προβλημάτων 
που έχουν σχέση με την οικογένεια. 
 Συνεργασίας με τα κέντρα οικογένειας – νέων και τα ιδρύματα Κοινωνικής Προστασίας 
& Αλληλεγγύης. 
 Αξιοποίησης των μέτρων για τη διευκόλυνση των εργαζομένων γυναικών με 
οικογενειακές υποχρεώσεις. 
 Συμπαράστασης, μέσω σχετικών προγραμμάτων, στην άγαμη μητέρα  
 Υλοποίηση προγραμμάτων, που έχουν σχέση με την στήριξη της γυναίκας στην εργασία 
και γενικά της ισότητας μεταξύ των δύο φύλλων, στις εργασιακές σχέσεις. 
 Συμμετοχής σε προγράμματα ενημέρωσης για τους κινδύνους από τη χρήση ψυχοτρόπων 
ουσιών, βλαβερών έξεων, αλκοόλ, προληπτικής υγιεινής και προφύλαξης στους έφηβους και νέους 
κ.λ.π. 
 Αξιοποίησης της διεθνούς εμπειρίας και συμμετοχής σε τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή 
άλλων χωρών δίκτυα, που έχουν σχέση με προγράμματα των εφήβων και των νέων. 
 Υλοποίησης προγραμμάτων ενημέρωσης των εφήβων και των νέων σε όλα τα σχολεία 
της περιφέρειας του Δήμου. 
 Ευθύνης διοργάνωσης πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων 
ψυχαγωγίας, που αφορούν κυρίως στους εφήβους και νέους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. 
 
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 
Στις αρμοδιότητες του Τομέα συμπεριλαμβάνονται: 
 Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των 
ηλικιωμένων στην περιοχή του Δήμου. 
 Η εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την παροχή οργανωμένης και 
συστηματικής φροντίδας στους ηλικιωμένους. 
 Η συστηματική αξιοποίηση των εθελοντικών πρωτοβουλιών, η ανάπτυξη της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, η διαρκής ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινότητας της περιφέρειας του Δήμου. 
 Η οργάνωση και η συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας νοσηλευτικής 
φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και οικογενειακής βοήθειας για την κάλυψη βασικών 
αναγκών των ηλικιωμένων. 
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 Η προσφορά υπηρεσιών οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ατομική και οικιακή 
καθαριότητα, κάλυψη καθημερινών αναγκών διαβίωσης κ.λ.π.) και η διευκόλυνση των ηλικιωμένων 
για την συμμετοχή τους στις πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. 
 
Πρόγραμμα ΚΔΑΠ – Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 
Στις αρμοδιότητες του Τομέα συμπεριλαμβάνονται: 
Τα Κ.Δ.Α.Π. για την εκπλήρωση των σκοπών τους προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες: 
 Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την 
ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας 
 Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης 
 Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων 
 Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 
Αρμοδιότητες Τομέα Περιβάλλοντος  
 
Ο Υπεύθυνος προΐσταται του Τομέα και έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες : 
 Συνεχούς έρευνας εξασφάλισης και χρηματοδότησης σχετικών με τον Τομέα Προγραμμάτων 
Ε.Ε. από κάθε πηγή. 
 Συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την εφαρμογή προγραμμάτων 
περιβάλλοντος. 
 Προστασίας του περιβάλλοντος, ευαισθητοποίησης των κατοίκων σε σχετικά θέματα, 
προστασίας των φυσικών και υδάτινων πόρων. 
 Της εξασφάλισης υγιεινού περιβάλλοντος στους κοινόχρηστους, επαγγελματικούς, 
ιδιωτικούς και λοιπούς εργασιακούς χώρους και της εποπτείας τήρησης των υγειονομικών σχετικών 
διατάξεων. 
 Της προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. 
 Της κατάρτισης προγραμμάτων και εξασφάλισης χρηματοδότησής τους από Εθνικούς 
Πόρους ή από κάθε άλλη πηγή. 
 Έκδοσης σε συνεργασία με το γραφείο δημοσίων σχέσεων, πληροφοριακού υλικού και 
ενημερωτικών γενικά εκδόσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των 
επισκεπτών σε θέματα προστασίας και διατήρησης του περιβάλλοντος. 
 Οργάνωσης ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και λοιπών εκδηλώσεων με θέμα 
το περιβάλλον. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 
Αρμοδιότητες Τομέα Αθλητισμού 
 
Ο Υπεύθυνος του Τομέα έχει την ευθύνη : 
 Της κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος αθλητικών δραστηριοτήτων 
 Της οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης των αθλητικών δραστηριοτήτων του 
Δήμου. 
 Της συνεργασίας με όλους τους αθλητικούς συλλόγους και τα Σωματεία του Δήμου 
και της ευρύτερης περιοχής και τους καθηγητές γυμναστικής όλων των σχολείων. 
 Της παρακολούθησης και οργάνωσης όλων των αθλητικών προγραμμάτων, της 
διοργάνωσης αγώνων τουρνουά και πρωταθλημάτων. 
 Της προβολής των γηπέδων και δραστηριοτήτων τους 
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 Της εξασφάλισης του απαραίτητου προσωπικού (γυμναστών – προπονητών ) για τη 
λειτουργία όλων των γηπέδων και γενικά αθλητικών κλειστών ή ανοικτών χώρων. 
 Της τήρησης των ωρών λειτουργίας των αθλητικών χώρων και του χρόνου 
απασχόλησης του προσωπικού. 
 Της εξασφάλισης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και των μέσων, που θα 
εξασφαλίζουν την άσκηση σε όλα τα είδη άσκησης και σε κάθε ηλικία. 
 Της επίβλεψης για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, τη συντήρηση – 
αντικατάσταση και συμπλήρωση του εξοπλισμού και την καθαριότητα των χώρων άθλησης και των 
κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων τους. 
 Της είσπραξης των προβλεπόμενων εσόδων από εισιτήρια ή την χρήση των 
αθλητικών χώρων. 
Σημειώνεται ιδιαίτερα η ανάγκη συνεργασίας του υπευθύνου του Τομέα με τους γυμναστές των 
σχολείων και τους αθλητικούς συλλόγους, που δημιουργούν τα φυτώρια του αθλητισμού και 
γενικότερα προωθούν με διάφορες εκδηλώσεις τη μαζική άθληση. 
Η ενίσχυση της μαζικής σωματικής αγωγής μπορεί να συνεισφέρει σε γενικότερες κοινωνικές 
προσπάθειες και επιδιώξεις ως προς την υγεία, την ψυχολογική ισορροπία την αναψυχή και την 
απομάκρυνση από τα ναρκωτικά. 
 
ΑΡΘΡΟ 17 
Αρμοδιότητες Συμβουλίου Προγραμματισμού 
 
Το Συμβούλιο Προγραμματισμού αποτελεί εισηγητικό όργανο υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης 
της Επιχείρησης σε θέματα που άπτονται κυρίως του προγραμματιστικού κύκλου της. 
Στο Συμβούλιο Προγραμματισμού συμμετέχουν ο ασκών τα καθήκοντα της  Διεύθυνσης της 
Επιχείρησης, ο Υπεύθυνος της Νομικής Υπηρεσίας, όταν υπάρχουν νομικά θέματα, οι Υπεύθυνοι των 
Τομέων της Επιχείρησης και ο Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Είναι 
δυνατόν να συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση, που ορίζεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου των εργαζομένων της Επιχείρησης. 
Στο Συμβούλιο Προγραμματισμού είναι δυνατόν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τον  Διευθυντή, να 
συμμετέχουν κατά περίπτωση και οι Υπεύθυνοι των Τμημάτων ή οι Υπεύθυνοι συγκεκριμένων έργων 
της Επιχείρησης. 
Το Συμβούλιο Προγραμματισμού συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, μετά από πρόσκληση 
της Διεύθυνσης, η οποία καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 
Αρμοδιότητες 
 Επεξεργασία, αναδιατύπωση και εισήγηση προς την Διεύθυνση/Πρόεδρο των 
Στρατηγικών Στόχων της Επιχείρησης. 
 Επεξεργασία, σχεδιασμός και εισήγηση προς την Διεύθυνση/Πρόεδρο των 
Επιχειρησιακών Σχεδίων της Επιχείρησης, καθώς και των αναγκαίων τροποποιήσεών τους. 
 Διατύπωση και εισήγηση προς την Διεύθυνση/Πρόεδρο των ετησίων κατευθύνσεων 
δράσης και διαχείρισης της Επιχείρησης (Τακτικοί Στόχοι) στα πλαίσια των ετήσιων Προγραμμάτων 
Δράσης της. 
 Διατύπωση και εισήγηση προς την Διεύθυνση/Πρόεδρο της εκτίμησης του βαθμού 
επίτευξης των τακτικών στόχων της Επιχείρησης, όπως τίθενται στα αντίστοιχα ετήσια Προγράμματα 
Δράσης και των τροποποιήσεών τους, όταν αυτό απαιτείται. 
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 Ενημέρωση της Διεύθυνσης/Πρόεδρο για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων, που 
αναλαμβάνει  και πραγματοποιεί  η Επιχείρηση  και εισήγηση προς τη Διεύθυνση/Πρόεδρο μέτρων 
και ενεργειών, που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εκτέλεση των έργων της 
Επιχείρησης. 
 Εισήγηση προς την Διεύθυνση/τον Πρόεδρο των απαραίτητων μέτρων και ενεργειών για 
την στελέχωση των διοικητικών ενοτήτων της Επιχείρησης με το κατάλληλο, σε αριθμό και προσόντα 
προσωπικό, σύμφωνα με τα έργα που αναλαμβάνει η Επιχείρηση. 
 Εισήγηση προς την Διεύθυνση/Πρόεδρο βελτιωτικών μέτρων και ενεργειών για την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Επιχείρησης. 
 Εισήγηση προς την Διεύθυνση/Πρόεδρο των αναγκαίων βελτιώσεων των συστημάτων 
οργάνωσης της Επιχείρησης και την αντικατάσταση ή συμπλήρωση εξοπλισμού με σκοπό την 
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας. 
 Ενημέρωση της Διεύθυνσης/Προέδρου για την πρόοδο της υλοποίησης των ενεργειών 
και γενικά για την Δράση της Επιχείρησης. 
Σημειώνεται ότι η λειτουργία του Συμβουλίου Προγραμματισμού δημιουργεί ισχυρό δεσμό 
επικοινωνίας ανάμεσα στον Διευθυντή/Πρόεδρο και του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων 
των Τομέων. Η ένταξή του στην οργανωτική δομή της Επιχείρησης, εξασφαλίζει την διάρκεια και 
σταθερότητα της συνεχούς επικοινωνίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 18 
Θέσεις Εργασίας – Επίπεδο Εκπαίδευσης – Ειδικότητες 
 
 Κάθε εργαζόμενος στην Επιχείρηση κατέχει μία συγκεκριμένη θέση εργασίας, ο τίτλος της 
οποίας αντιστοιχεί κατά το δυνατόν στο πραγματικό της περιεχόμενο. Η ανάληψη της ευθύνης από 
ένα εργαζόμενο περισσότερο από μια θέση εργασίας, είναι δυνατόν να γίνει με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εισήγηση του Διευθυντή/Προέδρου. 
 Σε κάθε διοικητική ενότητα της Επιχείρησης προβλέπονται συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, 
σύμφωνα με το οργανόγραμμα. Οι θέσεις εργασίας που αναφέρονται στον Πίνακα, δεν είναι 
απαραίτητο να καλύπτονται όλες. Η κάλυψή τους, ο αριθμός των στελεχών το επίπεδο εκπαίδευσης 
ανά θέση εργασίας, εξαρτάται από τις δραστηριότητες της Επιχείρησης και τις φάσεις, που αυτές θα 
αναπτυχθούν . 
 Οι θέσεις εργασίας, το επίπεδο εκπαίδευσης, ο κλάδος  και οι ειδικότητες του προσωπικού της 
Επιχείρησης δίνεται στον πίνακα, που ακολουθεί: 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

ΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Επιστημονικό Στέλεχος Ειδικός σε θέματα Διοίκησης - Οργάνωσης  ΠΕ ή ΤΕ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. & Διευθυντή Διοικητικό Στέλεχος Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση – εμπειρία στην 

χρήση Η/Υ 

 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Επιστημονικό Στέλεχος Δικηγόρος  ΠΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ &  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  

ΣΧΕΣΕΩΝ  

Επιστημονικό Στέλεχος Προϋπηρεσία σε θέματα Επικοινωνίας - 

Δημοσιότητας 

 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – 

ΟΙΚΟΝΟMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Υπεύθυνος Τομέα Ειδικός σε οικονομικά και λογιστικά συστήματα  ΠΕ ή ΤΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ-

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Υπεύθυνος Γραφείου 

Διοικητικοί Υπάλληλοι 

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση – εμπειρία στην 

χρήση Η/Υ 

 

 

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Υπεύθυνος Γραφείου 

Βοηθός Λογιστού 

Προϋπηρεσία σε οικονομικά & λογιστικά 

συστήματα 

 

 

 

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  

 

ΤΑΜΕΙΟ Υπεύθυνος Ταμείου Προϋπηρεσία σε οικονομικά & λογιστικά 

συστήματα 

 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 
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ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Υπεύθυνος Τομέα Ειδικός σε θέματα κοινωνικής προστασίας & 

Αλληλεγγύης 

 ΠΕ ή ΤΕ 

«Βοήθεια στο σπίτι» Συντονιστής - 

Υπεύθυνος 

Επιστημονικό Στέλεχος  Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  3 ΠΕ ή ΤΕ  

  

Προσωπικό « Βοήθεια Στο Σπίτι » 

Νοσηλεύτριες, Κοινωνικοί 

λειτουργοί , Ψυχολόγοι 

,οικογενειακές βοηθοί , οδηγοί 

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  10 ΠΕ ή ΤΕ ή  

ΔΕ ή ΥΕ 

« ΚΔΑΠ » Συντονιστής - Υπεύθυνος Επιστημονικό Στέλεχος  Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  1 ΠΕ ή ΤΕ  

Προσωπικό « ΚΔΑΠ » Γυμναστής, Νηπιαγωγοί, 

Θεατρολόγος, Προσωπικό 

Καθαριότητας ,Μουσικός, 

Παιδίατρος και συναφή 

ειδικότητες 

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  11 ΠΕ ή ΤΕ 

ή ΔΕ ή ΥΕ  

Προσωπικό «ΚΗΦΗ» Κοινωνικοί λειτουργοί, 

φυσικοθεραπευτές, παιδαγωγοί, 

νοσηλευτές, οικογενειακοί 

βοηθοί, ιατρός 

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 3 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 

ή ΥΕ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπεύθυνος Τομέα Ειδικός σε θέματα Πολιτισμού  ΠΕ ή ΤΕ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Υπεύθυνος Τομέα Ειδικός σε θέματα Αθλητισμού  ΠΕ ή  ΤΕ 
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AΡΘΡΟ 19 
Προσόντα Προσωπικού 
 
Τα προσόντα προσωπικού προσδιορίζονται από το Π.Δ. 50/2001 ΦΕΚ 39 Α’ 
(Κωδικοποίηση Προσοντολογίου) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ,  από το 
Διοικητικό Συμβούλιο  εναρμονιζόμενα με τις τρέχουσες νομικές διαδικασίες 
πρόσληψης , ανάλογα με το είδος και την έκταση των δραστηριοτήτων της 
Επιχείρησης  και τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τα προσόντα προσωπικού 
επιχειρήσεων ΟΤΑ. 
 
 
Διευθυντής  
Απαραίτητα: 
 Πτυχίο ΑΕΙ  της ημεδαπής ή αλλοδαπής  
 Προϋπηρεσία τουλάχιστο (5) ετών ή ειδίκευση ή εμπειρία αποδεικνυόμενη από αξιόλογη 
οργανωτική και ανάλογη διοικητική απασχόληση στη διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων 
Κοινωφελών επιχειρήσεων όπως πχ προγράμματα Βοήθεια Στο Σπίτι και Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής . 
 Μέτρια Γνώση ξένης γλώσσας 
Προαιρετικά :  
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα Διοίκησης  Επιχειρήσεων   
 
Γραμματεία Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Διεύθυνσης 
Απαραίτητα: 
 Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισοδύναμης σχολής (ΔΕ) 
 Γνώση Η/Υ 
 Μέτρια Γνώση ξένης γλώσσας 
Προαιρετικά: 
 Απόφοιτος Σχολής Γραμματέων 
 Προϋπηρεσία 
 
Νομικός Σύμβουλος 
Νομικός Επιστήμων / Δικηγόρος με άδεια εξάσκησης επαγγέλματος στην ειρηνοδικιακή 
περιφέρεια της έδρας της Επιχείρησης. 
 
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων  
Απαραίτητα: 
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισοδύναμης σχολής (ΔΕ) 
 Μέτρια Γνώση ξένης γλώσσας 
Προαιρετικά:  
 Αρθρογραφία σε έντυπα μαζικής ενημέρωσης 
 Γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
 Εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις ή ειδικές σπουδές 
 
Τομέας Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών  
Υπεύθυνος Τομέα 
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ αναγνωρισμένων Οικονομικών και Λογιστικών Σχολών 
 Ειδίκευση σε οικονομικά και λογιστικά συστήματα 
Προαιρετικά :  
 Δικαίωμα υπογραφής ισολογισμών 

 
Προσωπικό 
Απαραίτητα: 
 Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισοδύναμης σχολής (ΔΕ) 
 Γνώση Η/Υ 
Προαιρετικά: 
 Γνώση λογιστικής 
 Προϋπηρεσία ανάλογης απασχόλησης 
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Πρωτόκολλο – Αρχείο – Διεκπεραίωση 
 Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισοδύναμης σχολής (ΔΕ) 
Προαιρετικά: 
 Γνώση μιας ξένης γλώσσας 
 Προϋπηρεσία 
 
Γενικών Καθηκόντων - Κλητήρας  
Απαραίτητα: 
 Γραμματικές γνώσεις τουλάχιστον α’βάθμιας εκπαίδευσης 
 Ικανότητα για εργασία 
 
Καθαρίστρια 
 Απολυτήριο α’ βάθμιας εκπαίδευσης  
 Ικανότητα για εργασία 
 
Γραφείο Λογιστηρίου  
Απαραίτητα: 
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισοδύναμης σχολής (ΔΕ) 
 Γνώση ξένης γλώσσας 
 Γνώση μηχανογράφησης 
 Άριστη γνώση Η/Υ 
Προαιρετικά:  
 Πενταετής τουλάχιστον λογιστική προϋπηρεσία 
 
Προμήθειες - Διαχείριση Υλικού 
Απαραίτητα: 
 Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισοδύναμης σχολής (ΔΕ) 
 Γνώση Η/Υ 
Προαιρετικά: 
 Ανάλογη προϋπηρεσία  
 
Βοηθός Λογιστού 
Απαραίτητα: 
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισοδύναμης σχολής (ΔΕ) 
 Γνώση Η/Υ 
Προαιρετικά: 
 Ανάλογη προϋπηρεσία 
 
Ταμίας 
 Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισοδύναμης σχολής (ΔΕ) 
 Γνώση Η/Υ 
 
Υπεύθυνος Τομέα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικών σχολών 
 Ειδίκευση σε κοινωνικά προγράμματα 
 Μέτρια Γνώση ξένης γλώσσας 
Προαιρετικά :  
 Γνώση Η/Υ 
 
«Πρόγραμμα ΚΔΑΠ» 
Υπεύθυνος του Προγράμματος 
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικών σχολών 
 Ειδίκευση σε κοινωνικά προγράμματα 
 Μέτρια Γνώση ξένης γλώσσας 
Προαιρετικά :  
 Γνώση Η/Υ 
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 «Βοήθεια στο σπίτι» 
Υπεύθυνος του Προγράμματος 
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικών σχολών 
 Ειδίκευση σε κοινωνικά προγράμματα 
 Γνώση ξένης γλώσσας 
Προαιρετικά :  
 Γνώση Η/Υ 
 
Προσωπικό (νοσηλεύτριες, οικογενειακές βοηθοί) 
Απαραίτητα: 
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισοδύναμης σχολής (ΔΕ) 
- Προϋπηρεσία ανάλογης απασχόλησης 
 
Υπεύθυνος Τομέα Πολιτισμού  
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
 Ειδίκευση σε πολιτιστικά προγράμματα 
 Γνώση ξένης γλώσσας 
Προαιρετικά :  
 Γνώση Η/Υ 
 
Υπεύθυνος Τομέα Αθλητισμού 
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ αναγνωρισμένων σχολών αθλητισμών  
 Ειδίκευση σε αθλητικά προγράμματα 
 Γνώση ξένης γλώσσας 
Προαιρετικά :  
 Γνώση Η/Υ 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
Ανώτατος Αριθμός Προσωπικού 
 
Ο ανώτατος αριθμός τακτικού προσωπικού της Επιχείρησης μπορεί να φθάσει τους  40  
εργαζόμενους. 
Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις προβλεπόμενες πιο πάνω θέσεις δεν θα είναι πλήρους, αλλά 
περιορισμένης απασχόλησης, λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου των θέσεων αυτών και 
του ειδικού τρόπου συνεργασίας με τον οποίο θα λειτουργούν ορισμένες κατηγορίες 
προσωπικού και επιστημονικών συνεργατών (καθηγητές, επιμορφωτές με ωριαία αποζημίωση, 
καθηγητές και προσωπικό με μερική απασχόληση, κ.λ.π.). Έτσι ένας μεγαλύτερος αριθμός 
προσωπικού με περιορισμένη απασχόληση θα καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες της 
Επιχείρησης, που διαφορετικά θα κάλυπτε ένα μικρός αριθμός ατόμων με πλήρη απασχόληση. 
Επίσης σημειώνεται ότι πολλές από τις θέσεις, που αναφέρονται, είναι δυνατόν να καλυφθούν 
από μέλη του Δ.Σ. ή κατοίκους που έχουν σχέση και γνώσεις με το αντικείμενο της 
Επιχείρησης χωρίς αποζημίωση. 
Γι’ αυτό το λόγο ο ακριβής αριθμός, καθώς και η τελική σύνθεση γενικά του προσωπικού της 
Επιχείρησης, θα προσδιοριστεί με ακρίβεια μετά την εμπειρία που θα αποκτηθεί από τη 
λειτουργία της Επιχείρησης και θα διατυπωθεί σε μελλοντική τροποποίηση του κανονισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 21 
Ειδικές Συνεργασίες 
 
Εκτός των συγκεκριμένων θέσεων που αναλυτικά προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο του 
Κανονισμού, θα υπάρχει και μία σειρά ειδικών συνεργατών (προτείνεται η συνεργασία με 
Σύμβαση Έργου) της Επιχείρησης, οι οποίοι λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης της παροχής 
των υπηρεσιών τους στην Επιχείρηση δεν μπορούν να ενταχθούν σε ανάλογες με τις 
παραπάνω περιγραφείσες θέσεις. Συνήθως η διάρκεια της συνεργασίας με την Επιχείρηση των 
ειδικών αυτών κατηγοριών θα είναι πολύ μικρή, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα θα 
εξαντλείται σε μία και μόνο συνεργασία (επιμορφωτές σεμιναρίων που οργανώνονται από τους 
Τομείς, εισηγητές κ.λ.π.). 
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ΑΡΘΡΟ 22 
Άλλες Ρυθμίσεις 
 
 Η κατανομή του προσωπικού στις διάφορες διοικητικές ενότητες γίνεται με απόφαση του 
Δ.Σ., κατόπιν εισηγήσεων του Διευθυντή, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες όλων των 
υπηρεσιών της Επιχείρησης. 
 Υπεύθυνος Τμήματος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή κενής θέσης αναπληρώνεται 
με απόφαση του Διευθυντή. 
 Ο τρόπος λειτουργίας κάθε υπηρεσίας της Επιχείρησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια εκτός 
αυτών που ορίζονται από το Νόμο, καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς. 
 
ΑΡΘΡΟ 23 
Χρησιμοποίηση Έκτακτου Προσωπικού 
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται 
με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου έκτακτο επιστημονικό προσωπικό ή εργατοτεχνικό για 
κάλυψη των παραπάνω αναγκών. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει αποδεδειγμένη 
θεωρητική κατάρτιση ή εμπειρία πάνω στο ειδικό θέμα για το οποίο συνάπτεται η σύμβαση 
(αναφέρεται στο επιστημονικό προσωπικό). 

 
ΑΡΘΡΟ 24 
Τροποποιήσεις του Ε.Κ.Υ. 
 
Επειδή η Επιχείρηση στο αρχικό στάδιο λειτουργίας της, αφενός μεν στερείται τόσο ίδιας 
εμπειρίας και γνώσης για ανάλογες δραστηριότητες και αφετέρου η δυναμική της εξέλιξη θα 
την οδηγήσει στην δημιουργία και νέων Τομέων και Τμημάτων, γίνεται φανερό ότι ο 
Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών θα έχει στην πορεία ανάπτυξης της Επιχείρησης διαδοχικές 
τροποποιήσεις με τις οποίες θα επιδιώκεται κάθε φορά η συμπλήρωση, βελτίωση και 
προσαρμογή του στις ανάγκες της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 
 
ΑΡΘΡΟ 25 
Ισχύς του Ε.Κ.Υ. 

 
 

Απουσίαζαν οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι Λυμπεράτος Σπύρος,  Βελόνας Απόστολος και 
Κομπλίτσης Δημήτριος. 

 
 
             Η   Απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα   Αριθμό   72/ 2018 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
  Για το ανωτέρω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
  
 
                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             

 
 
 

                                    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                  
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΓΥΒΩΚΖ-ΝΟΕ


		2018-06-07T10:32:51+0300
	Athens




