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ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                   ------------------ 

                                     Δηζεγεηηθή έθζεζε Ο.Δ.Τ. Γήκνπ Κάζνπ. 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα 28 Ινπλίνπ 2011 εκέξα Σξίηε 

θαη ψξα 18:30  ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Κάζνπ, κεηά απφ ηελ 

κε αξηζκ. πξση. 1994/22-6-2011 πξφζθιεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ πνπ δφζεθε  ζε θαζέλα απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαζψο θαη ζην 

Γήκαξρν Κάζνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ  θαη φηη ππάξρεη λφκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 13 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 10 κέιε, ήηνη: 

 

                Παξφληεο                                                                 Απφληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

 1.- Ισάλλεο Αζπξάο, Πξφεδξνο  

 2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, Αληηπξφεδξνο            1.- Αληψληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηφο Κάζνπ     

 3.- Μαξία Φξαγθνχιε, Γξακκαηέαο             2.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, εθηφο Κάζνπ 

 4.-  Γεψξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο           3.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, εθηφο Κάζνπ 

 5.- Μελάο      Ιεξνκφλαρνο,        ΄΄                 

 6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

 7.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

 8.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

 9.- Δκκαλνπήι Μαλνχζνο,         ΄΄ 

10.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ               ΄΄ 

 

       Ο Γεκνηηθφο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

       Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε ηα εμήο: 

ην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» θαη κε ζηφρν ηελ ππνβνήζεζε ησλ λέσλ Γήκσλ 

ζηελ εθπφλεζε ησλ Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.), ζπγθξνηήζεθαλ, 

ζε θάζε Ννκφ, Οκάδεο Δξγαζίαο (Ο.Δ.Ν.) κε αληηθείκελν ηε ζχληαμε ησλ Ο.Δ.Τ. ησλ 

Γήκσλ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 20.000 θαηνίθσλ.  

Σν έξγν ησλ νκάδσλ νινθιεξψλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο θαη πεξηιακβάλεη: 

1. Σε ζχληαμε εηζεγεηηθήο έθζεζεο θαη  

2. Σε ζχληαμε ζρεδίνπ Ο.Δ.Τ. 

3. Τπνζηήξημε ησλ Γήκσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ςήθηζεο θαη έγθξηζεο ηνπ Ο.Δ.Τ. 

Γηα ηε ζχληαμε ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο αθνινπζήζεθε ε εμήο δηαδηθαζία: 

1. Έγινε επικοινωνία του ςυντονιςτή με τισ νζεσ Δημοτικζσ Αρχζσ και τον αρμόδιο 
δημοτικό υπάλληλο 

2. Συμφωνήθηκε με τισ νζεσ Δημοτικζσ Αρχζσ το χρονοδιάγραμμα, η διαδικαςία 
εκτζλεςησ του ζργου και οι διαδικαςίεσ ςυμμετοχήσ. 

3. Συγκεντρώθηκαν ςτοιχεία μζςω τησ ςυνεργαςίασ με τον αρμόδιο δημοτικό 
υπάλληλο 

4. Έγιναν οι απαιτοφμενεσ ςυνεργαςίεσ με τισ Δημοτικζσ Αρχζσ 
 

Σν σο άλσ έξγν εληάζζεηαη ζην Τποέπγο 6 «ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΧΝ ΟΔΤ ΓΗΜΧΝ 

ΜΙΚΡΟΣΔΡΧΝ ΣΧΝ 20.000 ΚΑΣΟΙΚΧΝ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ 172 ΝΔΧΝ ΓΗΜΧΝ ΑΝΧ ΣΧΝ 20.000» ηηρ Ππάξηρ κε ηίηιν 



«ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΓΟΜΗ ΚΑΙ 

ΣΔΛΔΥΧΗ ΟΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ  - ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ 

ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΓΗΜΧΝ»  θαη 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ». 
Σν έξγν πινπνηείηαη απφ ηελ ΔΔΣΑΑ κεηά απφ αλάζεζε απφ ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Η παξνχζα εηζεγεηηθή έθζεζε ζπληάρζεθε απφ ηνπο: 

1)ηέξγην Υαηδεπαπάθε χκβνπιν ηνπηθήο αλάπηπμεο ΣΔΓΚ Γσδ/ζνπ , ζπληνληζηή 

ηεο ΟΔΝ 

2) Γεψξγην Καξαγηαλληφ Τπάιιειν Γήκνπ Ρφδνπ 

3) Mαξία Κνιεδάθε Τπάιιειν Γήκνπ Ρφδνπ  

4) Κψζηα Παξζσηάθε Τπάιιειν Γήκνπ Ρφδνπ  

5) Σζακπίθα Κειεπέξα Τπάιιειν Γήκνπ Ρφδνπ Μέινο Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ 

Γσδ/ζνπ 

Η νκάδα εξγαζίαο ( ΟΔΝ ) γηα ηελ ζχληαμε ησλ λέσλ ΟΔΤ ησλ Γήκσλ πνπ 
πξνέθπςαλ απφ ηνλ Νφκν 3852/ 2010 πξφγξακκα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» έρεη ζαλ 
ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή επεμεξγαζία ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ 
ΟΣΑ ηεο Γσδ/ζνπ, κηαο πεξηνρήο πνιπλεζηαθήο κε πνιιά πξνβιήκαηα 
απνκφλσζεο θαη πξφζβαζεο ζε κηα ζεηξά ππεξεζηψλ απφ ηνπο πνιίηεο, θαη 
ζηελ ζπλέρεηα λα πξνηείλεη ηελ λέα δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζχκθσλα 
κε ηηο επηηαγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ». 
Πξψηα ζα εμεηαζζνχλ νη παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ δηνηθεηηθή 
δνκή ηνπ Γήκνπ θαη αθνξνχλ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ φπσο ε νηθνλνκηθή 
δηάζξσζε ηεο πεξηνρήο θαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο θαη λα θαζνξηζζεί ν 
ξφινο πνπ ζα παίμεη ν Γήκνο ζηελ δηαδηθαζία απηή.  
ηελ ζπλέρεηα ζηελ εξγαζία απηή ζα πξέπεη ζε ζπλεξγαζία κε ζηειέρε ησλ 
Γήκσλ αιιά θαη κε ηηο Γεκνηηθέο αξρέο, λα γίλεη θαηαγξαθή ηνπ πξνζσπηθνχ 
θαηά εηδηθφηεηα θαη αληηθείκελν εξγαζίαο ζηνλ ππάξρνληα ηειεπηαίν ΟΔΤ πνπ 
βξίζθεηαη έλα ηζρχ, ηηο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαζψο θαη ζηελ ηερληθή θαη 
θηηξηαθή ππνδνκή πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο. Σέινο αθνχ ζπλππνινγηζζνχλ φια ηα 
αλσηέξσ ζηνηρεία ζα θαζνξηζζεί ε λέα ππεξεζηαθή δνκή ηνπ Γήκνπ, ε 
ζηειέρσζε ηνπ θαη΄ αξρήλ κε  ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ θαη φπνπ ρξεηάδεηαη 
ιφγσ θαη ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνπο Γήκνπο , θαη κε 
λέν πξνζσπηθφ εηδηθνηήησλ πνπ δελ ππάξρνπλ ζηνλ Γήκν.  ην ζεκείν απηφ 
ζα δεηεζεί ε άπνςε ηεο λέαο Γεκνηηθήο αξρήο γηα ην  ζρέδην αλάπηπμεο ηεο 
πεξηνρήο θαη ηνλ βαζκφ παξέκβαζεο ηνπ Γήκνπ δηα κέζνπ ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ηνπ. 
Οη λέεο ζέζεηο ζα πξνηαζνχλ ιακβάλνληαο ππ΄ φςηλ ηελ ζηελφηεηα ησλ 
νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ ππάξρνπλ ε πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ κε 
δεδνκέλε ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο ρψξαο.  
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 
Η Κάζνο βξίζθεηαη ζην λνηηφηεξν άθξν ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ 

αλάκεζα ζηελ Κάξπαζν (απφ ηελ νπνία απέρεη 3 κφιηο κίιηα) θαη ηελ Κξήηε. 
Δίλαη νξεηλή θαη βξαρψδεο κε ιίγεο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο. Γηα ηνλ ιφγν 
απηφ δελ κπφξεζε λ’ αλαπηχμεη καδηθφ ηνπξηζκφ θαη νη θάηνηθνη απνθηνχλ ην 
εηζφδεκα ηνπο θπξίσο απφ ηελ θηελνηξνθία, ηελ αιηεία θαη δεπηεξεπφλησο 
απφ ηελ γεσξγία θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 



Σν λεζί είλαη άλπδξν κε ειάρηζηεο πνζφηεηεο ππφγεησλ πδάησλ θαη κε 
βξνρνπηψζεηο πνπ δελ μεπεξλνχλ εηεζίσο ηα 500 εθαηνζηά. Η γεσξγηθή γε 
ππνινγίδεηαη κφιηο ζε 3.000 ζηξέκκαηα θαη αλήθεη  ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ 
λεζηνχ. Οη ππφινηπεο εθηάζεηο ζεσξνχληαη δεκφζηεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
βνζθφηνπνη. Πξηλ απφ ιίγα ρξφληα αληηκεηψπηζε εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο 
απφ πιεκκχξεο νη νπνίεο νθείινληαλ ζε έλα βαζκφ ζηελ ππνβάζκηζε θαη 
δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο ιφγσ ππεξβφζθεζεο απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ 
αηγνπξνβάησλ πνπ ππάξρνπλ. Οη πιεκκχξεο απηέο δεκηνχξγεζαλ 
ζνβαξφηαηεο δεκηέο ζηηο ππνδνκέο ηνπ λεζηνχ (νδνπνηία, χδξεπζε, 
ηειεπηθνηλσλίεο, θηίξηα, θαηνηθίεο θ.ι.π.) θαη ζηνλ ππνηππψδε παξαγσγηθφ 
ηζηφ (αγξνηηθφο ηνκέαο, κεηαθνξέο, επηρεηξήζεηο θ.ι.π.) Αθφκε θαη ζήκεξα δελ 
έρνπλ απνθαηαζηαζεί πιήξσο νη δεκηέο απηέο. 
Γηνηθεηηθά ζην λεζί  ππάξρεη έλαο Γήκνο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνπο 5 
νηθηζκνχο ηνπ λεζηνχ . Πξσηεχνπζα είλαη ην «Φξχ» ζηνλ νηθηζκφ ηνπ νπνίνπ 
ππάξρνπλ ην ιηκάλη θαη ην κηθξφ αεξνδξφκην ηνπ λεζηνχ. Σν αεξνδξφκην 
πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηνπο θαηνίθνπο ζπλδεφκελν κε Ρφδν – 
Κάξπαζν – εηεία ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο φηαλ ην ιηκάλη ιφγσ 
ειιηπνχο θαηαζθεπήο θαη ζπειισδψλ αλέκσλ πνπ πιήηηνπλ ηελ πεξηνρή, 
απνθιείεηαη πνιιέο θνξέο απφ ηα πινία πνπ εθηεινχλ ηελ γξακκή Ρφδνπ – 
Καξπάζνπ – Κξήηεο. Πιεζπζκηαθά αληηκεηψπηζε δηαρξνληθή ζπξξίθλσζε ησλ 
θαηνίθσλ ηεο θπξίσο ιφγσ κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε ρψξεο 
ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θπξίσο ηηο Η.Π.Α. Όζνλ αθνξά  ην επίπεδν αλάπηπμεο 
ηνπνζεηείηαη ζηα λεζηά ηξίηεο ηαρχηεηαο ηνπ Ννκνχ θαη ππνιείπεηαη απφ ηνλ 
κέζν φξν ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θαηά πεξίπνπ 35%. ηεξίρζεθε δε ζε κεγάιν 
βαζκφ ζηα εκβάζκαηα ησλ λαπηηιινκέλσλ θαη ζην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην ησλ 
Καζησηψλ ηεο δηαζπνξάο. 
Τζηεξεί ραξαθηεξηζηηθά ζε φιεο ηηο ππνδνκέο (νδηθφ δίθηπν, πεξηβάιινλ, 
πγεία – πξφλνηα, παηδεία, αζιεηηζκφο, πνιηηηζκφο). 
Η γεσγξαθηθή ηεο ζέζε πνπ ηελ ηνπνζεηεί ζηελ άγνλε γξακκή ηελ απνθφπηεη 
απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ (Ρφδν) θαη ηελ απνκνλψλεη. Παξά ην 
γεγνλφο φηη απέρεη  κφιηο 3 κίιηα απφ ηελ Κάξπαζν, γηα ιφγνπο θπξίσο 
ζπγθνηλσληαθνχο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο «δνξπθφξνο» ηεο 
Καξπάζνπ θαη λα εμππεξεηεζεί απνηειεζκαηηθά απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 
(εκπφξην, πγεία, εθπαίδεπζε θ.ι.π.). Αληίζεηα ε γεηηλίαζε ηεο κε ηελ εηεία 
ηεο Κξήηεο απνηειεί πιενλέθηεκα πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 
λεζηνχ. 
Η γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία ηνπ λεζηνχ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο. Η 
κφλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη ηνλ θζίλνληα 
πιεζπζκφ θαη καθξνρξφληα λα ηνλ απμήζεη είλαη ν ελαιιαθηηθφο ήπηνο 
ηνπξηζκφο ν νπνίνο λ’ αληαπνθξίλεηαη ζηα θπζηθά θαη πνιηηηζηηθά δεδνκέλα 
ηνπ λεζηνχ φπσο είλαη ν εθθιεζηαζηηθφο θαη ζπειαηνινγηθφο πινχηνο ηνπ, νη 
παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ηνπ κε ηνλ ηνπηθφ ηξφπν δσήο (ελδπκαζία, κνπζηθή, 
γαζηξνλνκία, αξρηηεθηνληθή ζπηηηψλ), ε κεγάιε ηζηνξηθή παξάδνζε ηνπ 
λεζηνχ (νινθαχησκα ηνπ 1821) πνπ ην θαζηζηά ηζηνξηθφ κνπζείν, πνπ 
κπνξνχλ λ’ απνηειέζνπλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πξνζέιθπζεο 
επηζθεπηψλ. 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Δξέλιξη Πληθυσμού νήσου Κάσου 

 



   1951  1961  1971  1981  1991  2001 
Μεηαβολή 

%  91-01  

Ν. Κάζνο 1.396  1.422  1.353  1.184  1.088  990 -9,01  

Η Κάζνο αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ κηθξψλ άγνλσλ λεζηψλ ηεο πεξηνρήο 
πνπ πιεζπζκηαθά θζίλνπλ. Οηθνλνκηθά επηβηψλνπλ θπξίσο ράξηλ ζηα 
κεηαβηβαδφκελα ζε απηά εηζνδήκαηα (εκβάζκαηα, ζπληάμεηο) θαη γεληθά έρνπλ 
πεξηέιζεη σο απηφ πνπ θαη επίζεκα έρεη απνθιεζεί απνκφλσζε. Δίλαη 
πξνθαλήο ε θζίλνπζα πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ λεζηνχ ηελ ηειεπηαία 
πεληεθνληαεηία φπνπ παξoπζηάδεηαη κηα ζπλνιηθή κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 29% 
(κείσζε 4% εηεζίσο). 

Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 

εΙλαη 990 θάηνηθνη. Μεγαιχηεξνο πιεζπζκηαθά νηθηζκφο εΙλαη ε Αγ. Μαξίλα κε ην 

πεξίπνπ 40% ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ λα δηακέλνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν νηθηζκφ. 

Αθνινπζεί ζε κέγεζνο ε πξσηεχνπζα ηεο Κάζνπ, ην Φξχ κε 335 θάηνηθνπο (34% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ). Σέινο ζην Aξβαληηoρψξηη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 

2001 ππήξραλ 167 θάηνηθνη, ζην Πνιί 78 θαη ζηελ Παλαγία 17. 

 

ΕΚΤΑΣΗ 
 

Έθηαζε Ν. Γσδεθαλήζνπ 
Α/Α  Νησί Έκταση (km2) % κατανομή 

1  Ρφδνο 1398,075 54,20 

2  Κάξπαζνο 301,175 11,68 

3  Κψο 290,275 11,25 

4  Κάιπκλνο 110,875 4,30 

5  Αζηππάιαηα 96,85 3,75 

6  Κάσος 65,975 2,56 

7  Σήινο 62,825 2,44 

8  χκε 58,1 2,25 

9  Λέξνο 52,95 2,05 

10  Νίζπξνο 41,4 1,61 

11  Πάηκνο 34,05 1,32 

12  Υάιθε 28,125 1,09 

13  Λεηςνί 15,975 0,62 

14  Αγαζνλήζη 13,5 0,52 

15  Μεγίζηε 9,125 0,35 

   
ΣΥΝΟΛΟ 2.579,28 100,00 

Πεγή: ΤΠΔΥΩΓΔ, 2000, Υσξνηαμηθφ ρέδην Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ. 

 



Οικονομικά χαρακτηριςτικά πληθυςμού 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 2001 
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ΝΗΟ ΚΑΟ 
21,3% 16,7% 39,9% 5,6% 100% 

 

Με βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, έρεη δεισζεί σο νηθνλνκηθψο κε 
ελεξγφ ην 74% ησλ θαηνίθσλ. Πνζνζηφ πςειφ αιιά δηθαηνινγεκέλν αλ 
ζπλππνινγηζζεί ν κεγάινο αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ πνπ ε ειηθία ηνπο 
ππεξβαίλεη ην 65 έηνο, ζπλ ην γεγνλφο πψο δελ ππάξρνπλ νχηε νη 
θνηλσληθέο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν νη νηθνλνκηθέο πξνυπφζέζεηο γηα ηελ 
έληαμε ηεο γπλαίθαο ζε θάπνηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ 
εμαθνινπζεί λα έρεη σο βαζηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ηελ ελαζρφιεζε ηεο κε 
ηεο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. Τπάξρεη κεγάινο αξηζκφο ζπληαμηνχρσλ θαη 
απνδεθηψλ κεηαβηβαδφκελσλ εηζνδεκάησλ (εκβάζκαηα, λαπηηιινκέλσλ ή 
κεηαλαζηψλ), πνπ ζπληεξεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ. 
Απφ ην ππφινηπν 26% ησλ θαηνίθσλ πνπ απνηειεί θαη ην νηθνλνκηθά ελεξγφ 
θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο ηεο Κάζνπ, ην 16,5% είλαη άλεξγνη. Ωο πξνο ηελ 
επαγγεικαηηθή ζχλζεζε ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ 
ηελ απαζρφιεζε θαηά θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν πξσηνγελήο 
ηνκέαο (γεσξγία, θηελνηξνθία, κειηζζνθνκία, αιηεία) απαζρνιεί ην 21,3%, ν 
δεπηεξνγελήο ην 16,7% θαη ν ηξηηνγελήο ην 39,9% θαζψο ππάξρεη θαη έλα 
5,6% πνπ δελ έρεη δειψζεη θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν 56,5% ηνπ 
ηξηηνγελή ηνκέα απαζρνιείηαη ζην εκπφξην θαη ζηα άιια επαγγέικαηα θαη ην 
43,5% ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
Γεληθά, νη θαηά θιάδνπο ζχλζεζε ησλ απαζρνινχκελσλ ππoδειψλεη ηελ 
εζσζηξέθεηα ηεο νηθνλνκίαο ηνπ λεζηνχ, θαζψο ειάρηζηα απφ ηα παξαγφκελα 
ηνπηθά πξντφληα βγαίλνπλ απφ ην λεζί Σν κηζφ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ 
πιεζπζκνχ έρεη ηειεηψζεη κφλν ηε λ βαζηθή εθπαίδεπζε θαη κφιηο έλαο ζηνπο 
δέθα είλαη απφθνηηνπο θάπνηνπ αλσηέξνπ ε αλσηάηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ηδξχκαηνο. 
ε φηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά θιάδν, δηαθξίλεηαη κηα 
ππεξαξηζκία ησλ αγξoηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κε ηηο ηνπξηζηηθέο θαη εκπνξηθέο 
επηρεηξήζεηο; λα αθνινπζνχλ κε ζρεδφλ ίδηα πνζνζηά. 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 
Σν ιηκάλη Κάζνπ βξίζθεηαη ζηηο Β αθηέο ηνπ λεζηνχ. Απνηειείηαη απφ ην 

ιηκάλη Φξπ θαη ην ιηκαλη Δκπνξεηφ. Σν πξψην βξίζθεηαη ζην Γ κπρφ ηνπ φξκνπ 
Φξπ. Σν ιηκάλη Δκπνξεηφ βξίζθεηαη πεξί ηα 300κ αλαηνιηθφηεξα ηνπ πξψηνπ. 
ηε Ν αθηή ηνπ ιηκαληνχ Φξπ ππάξρεη κηθξφο ιηκελίζθνο κφλν γηα βάξθεο.   
Η πξνζφξκηζε γίλεηαη κε  πξπκνδέηεζε / πξνδέηεζε εζσηεξηθά ησλ κφισλ 
θαη ζηα δχν ιηκαληα. 0 ιηκελίζθνο Φξπ είλαη κφλν γηα βάξθεο. 
Σν ιηκάλη Δκπνξηφ παξέρεη αζθάιεηα κε Ν-Γ θαη κεξηθψο κε ΒΓ θαη ην ιηκάλη 
Φξπ κε Ν-ΒΓ θαηξνχο. Με ΒΑ θαηξνχο ηζρπξνχο γίλεηαη αδχλαηε ε 
πξνζέγγηζε. Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθνχ κφινπ. 
Παξέρνληαη νη εμήο δηεπθνιχλζεηο: Σαρπδξνκείν, ΟΣΔ,  ειεθηξνθσηηζκφο 
ιηκαληνχ, θαχζηκα κε θνξεηφ κέζα,  λεξφ ζε κηθξνπνζφηεηεο απφ θξνπλφ 



ζηελ αθηή, πγξαέξην,  επηζθεπέο (πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο), ηξφθηκα: 
(βαζηθά είδε), ηξάπεδεο, εζηηαηφξηα – ηαβέξλεο, μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα 
δσκάηηα, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε (Τγεηνλνκηθφο ηαζκφο), ηαμί, ζαιάζζηα ηαμί 
Σεισλεηαθε Αξρή,  Αζηπλνκηθφο ηαζκφο. 
Σν λεζί ζπλδέεηαη αθηνπιντθά κε ηε Ρφδν θαη Κξήηε. 
Μηθξά ιηκάληα γηα αιηεπηηθά ζθάθε ππάξρνπλ ζηε Μπνχθα θαη Δκπνξεηφ.  
Σν αεξνδξφκην βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Βξχζε» ζε απφζηαζε 500 κ. απφ ηνλ 
νηθηζκφ Φξπ. Ο δηάδξνκνο κε κήθνο 1.100 κ. επηηξέπεη ηελ πξνζγείσζε 
αεξνζθαθψλ ηχπνπ Α.Σ.R  κέρξη 50 αηφκσλ. Δμππεξεηεί ηελ ηαθηηθή 
αεξνπνξηθή ζχλδεζε κε ηε Ρφδν.  
Οδηθφ δίθηπν κε αζθαιηνζηξσκέλνπο δξφκνπο ζπλδέεη ηνπο πέληε νηθηζκνχο 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 
 

ΥΠΗΡΕΙΕ 
χκθσλα κε ην ΦΔΚ Β΄ 327/2000, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΦΔΚ Β΄ 
797/2009, ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήμου Κάσου έρεη σο εμήο: 
Άρθρο 1. 
Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ δηαξζξψλνληαη ζηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο 
ελφηεηεο: 

1. Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο 
2. Σκήκα Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
3. Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη 
4. Απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ 2009-2010 
 

ΔΟΓΑ ΚΑΟΤ (ΒΔΒΑΙΩΘΔΝΣΑ) 

ΟΣΑ 
ETH 

2009 2010 ΤΝΟΛΟ Μ.Ο. 

ΓΗΜΟ ΚΑΟΤ 1.259.743,30  1.105.690,03  2.365.433,33  1.182.716,67  



 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ  

  

ΓΗΜΟ ΚΑΟΤ 

Α/Α ΚΛΑΓΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 
ΥΔΗ 

ΔΡΓΑΙΑ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 ΓΔ1 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ  
ΤΠΗΡΔΙΑ 

2 ΓΔ1 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

Πλήθος - ΓΔ1 2       

3 ΣΔ 
ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΩΗ 

ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
 ΠΟΛΙΣΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟ ΚΔΠ 

Πλήθος - ΣΔ 1       

4 ΓΔ23 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

ΜΟΝΙΜΟ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

 ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

Πλήθος - ΓΔ23 1       

5 ΓΔ29 
ΟΓΗΓΩΝ 
ΑΤΣ/ΣΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟ 
ΤΠΗΡΔΙΑ  

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Πλήθος - ΓΔ29 1    

6 ΤΔ16 
ΔΡΓΑΣΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΙΜΟ 

ΤΠΗΡΔΙΑ  
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

7 ΤΔ16 ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΑ  

ΓΗΜΟΤ 

Πλήθος - ΤΔ16 2       

Γενικό πλήθος 7       

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ 
ΘΔΔΙ ΣΟΝ ΟΔΤ 

22    

 
 
Ο Γήκνο Κάζνπ δηαζέηεη επίζεο κηα Κνηλσθειή Δπηρείξεζε κε αληηθείκελν  
ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηνλ Αζιεηηζκφ, ρσξίο πξνζσπηθφ.  
 
Με βάζε ηελ ππάξρνπζα δηάξζξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
λέεο ππεξεζίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ πνπ 
αλαιακβάλνπλ νη Γήκνη ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία 



ηνπο, απαηηνχληαη λέεο εηδηθφηεηεο πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ε ελίζρπζή ηνπο κε 
ην αλάινγν πξνζσπηθφ σο αθνινχζσο: 
 
 

ΝΔΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Α/Α ΚΛΑΓΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 
ΥΔΗ  

ΔΡΓΑΙΑ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΘΔΔΙ 

1 ΣΔ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ 
ΜΟΝΙΜΟ 

Απηνηειέο Γξαθείν  

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

1 

2 ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ 
Απηνηειέο Γξαθείν 

Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο 
1 

3 ΣΔ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΣΟΠΙΚΗ 

ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 

ΜΟΝΙΜΟ 

Απηνηειέο Γξαθείν 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο 

1 

4 ΓΔ 

Δηδηθνχ 

πξνζσπηθνχ 

(Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία) 

ΜΟΝΙΜΟ 
Απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο 
2 

5 ΣΔ 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ -

ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝΙΜΟ 

Απηνηειέο Σκήκα 

Γηνηθεηηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ: 

Γξαθείν  Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ 

1 

6 ΓΔ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΟ 

Απηνηειέο Σκήκα Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ-Πεξηβάιινληνο 

& Καζαξηφηεηαο 

1 

7 ΣΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ 

ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 
ΜΟΝΙΜΟ 1 

8 ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ 1 

9 ΣΔ 

ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ 

ΓΟΜΙΚΧΝ 

ΔΡΓΧΝ 

ΜΟΝΙΜΟ 1 

10 ΓΔ 

ΟΓΗΓΟ 

ΑΤΣ/ΣΟΤ 

ΑΠΟΡΡΙΜ 
ΜΟΝΙΜΟ 1 

11 ΤΔ 

ΔΡΓΑΣΗ 

ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
ΜΟΝΙΜΟ 1 

12 ΤΔ 
ΟΓΗΓΟ 

ΑΤΣ/ΣΧΝ 
ΜΟΝΙΜΟ 1 

13 ΤΔ 

ΔΡΓΑΣΗ 

ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ-

ΒΟΗΘ. 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ 

ΜΟΝΙΜΟ 1 



14 ΤΔ 
ΔΡΓΑΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΙΜΟ 1 

ΤΝΟΛΟ ΝΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΩΝ ΘΔΔΩΝ 15 
 
 
ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΟΣΑΗ:  
χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ  Άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3584 / 07, «ε ζχζηαζε ζέζεσλ 
πξνζσπηθνχ κε ηνπο Οξγαληζκνχο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ησλ Ο.Σ.Α. γίλεηαη κεηά 
απφ εθηίκεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηε ζχζηαζε 
θάζε λέαο νξγαληθήο ζέζεο ζα πξέπεη ν κέζνο φξνο ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ δχν 
ηειεπηαίσλ εηψλ λα είλαη δηπιάζηνο ηνπ πνζνχ ζην νπνίν αλέξρεηαη ε εηήζηα δαπάλε 
ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ θαηαιεθηηθνχ θιηκαθίνπ ησλ πξνηεηλφκελσλ λέσλ ζέζεσλ 
πνιιαπιαζηαδφκελεο ηεο δαπάλεο απηήο επί δχν». 
Σν εηήζην θφζηνο θάζε κίαο ζέζεο ππνινγίδεηαη σο εμήο :13 κηζζνί Υ 2 Υ βαζηθφο 
κηζζφο θαηαιεθηηθνχ Κιηκαθίνπ.  
 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΑ 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ 

Μ.Ο.  
ΣΑΚΣΙΚΩΝ  
ΔΟΓΩΝ 

ΤΔ ΓΔ                                                                                                                                                                                           TΔ                                                                                                                                                                                           ΠΔ                                                                                                                                                                                           1.182.716,67 

1.208,00  1.412,00  1.589,00  1.666,00   

ΔΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΝΔΑ ΘΔΗ 
(καταληκτικό κλιμάκιο x 13 x 2) 

Μ.Ο.  
ΣΑΚΣΙΚΩΝ  
ΔΟΓΩΝ/2 

31.408,00  36.712,00  41.314,00  43.316,00  591.358,34 

 
 

ΝΔΔ ΟΡΓΑΝΙΚΔ 
 ΘΔΔΙ 

ΚΟΣΟ 
  

ΠΔ 0 0,00   

ΣΔ 5 206.570,00   

ΓΔ 7 256.984,00   

ΤΔ 3 94.224,00   

ΤΝΟΛΟ
(1)

 15 557.778,00  < 591.358,34 

   
 

(1)
 Καηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο πξφηαζεο λέσλ ζέζεσλ, 

ζην θφζηνο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηνπ Ννκηθνχ 
πκβνχινπ, επεηδή ακείβεηαη κε πάγηα αληηκηζζία θαη δελ 

αθνινπζεί ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ. 

 
 
Ωο εθ ηνχηνπ ε πξφηαζε δελ έρεη πξφβιεκα λνκηκφηεηαο.  
 
 
 
 
Έηζη, κεηά θαη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο, ν λένο ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ χκεο, κε ηηο 
ππάξρνπζεο ζέζεηο θαη ηελ πξνζζήθε ησλ πξνηεηλνκέλσλ λέσλ ζέζεσλ, 
δηακνξθψλεηαη σο θάησζη: 



 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ & ΘΔΔΙ ΝΔΟΤ Ο.Δ.Τ. 

Α/Α  ΚΛΑΓΟ ΘΔΔΙ 

1 
Απηνηειέο Γξαθείν  

ΚΔΠ 
ΣΔ 

ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΧΗ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ 
1 

ΣΥΝΟΛΟ     1 

2 

Απηνηειέο Γξαθείν  

Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο, Παηδείαο 

θαη Πνιηηηζκνχ  

ΣΔ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ 
1 

ΣΥΝΟΛΟ     1 

3 
Απηνηειέο Γξαθείν 

Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο 
ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ 1 

ΣΥΝΟΛΟ     1 

4 

Απηνηειέο Γξαθείν 

Πξνγξακκαηηζκνχ-

Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο  θαη 

Γηαθάλεηαο 

ΣΔ 
ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΣΟΠΙΚΗ 

ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 
1 

ΣΥΝΟΛΟ     1 

5 
Απηνηειέο Σκήκα 

Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο  
ΓΔ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
3 

ΣΥΝΟΛΟ     3 

6 

Απηνηειέο Σκήκα 

Γηνηθεηηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ: 

Γξαθείν  Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ 

ΣΔ 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-

ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 
1 

ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ 1 

ΣΥΝΟΛΟ     2 

7 

Απηνηειέο Σκήκα 

Γηνηθεηηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ: 

Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ & Ιδηαίηεξν 

Γξαθείν Γεκάξρνπ 

ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ 1 

ΤΔ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΧΝ Δ. 1 

ΣΥΝΟΛΟ     2 

  



Α/Α  ΚΛΑΓΟ ΘΔΔΙ 

8 

Απηνηειέο Σκήκα 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ-

Πεξηβάιινληνο & 

Καζαξηφηεηαο 

ΓΔ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 1 

ΣΔ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ 

ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 
1 

ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ 1 

ΣΔ 
ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ 

ΔΡΓΧΝ 

1 

ΓΔ 
ΟΓΗΓΧΝ ΑΤΣ/ΣΧΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜ. 
3 

ΤΔ 
ΔΡΓΑΣΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
1 

ΤΔ 
ΔΡΓΑΣΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ-ΒΟΗΘ. 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ 
1 

ΤΔ 
ΔΡΓΑΣΧΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
2 

ΣΥΝΟΛΟ     11 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΟΕΥ 22 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

1. Ο κέζνο φξνο ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ εηψλ 2009 & 2010 είλαη ηέηνηνο πνπ 

δελ επηηξέπεη παξά κφλν ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ. 

2. Οη κεηαθεξφκελεο απφ ηε Ν.Α. (άξζξν 94, Ν. 3852/2010) αξκνδηφηεηεο ηεο 

Πνιενδνκίαο θαη Αγξνηηθήο παξαγσγήο θιπ  ζα αζθνχληαη απφ ηελ 

αληίζηνηρε Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Καξπάζνπ ιφγσ ηεο επαξθνχο ηεο 

ζηειέρσζεο, αιιά θαη ηεο θνληηλήο απφζηαζεο ησλ δχν λεζηψλ, ρσξίο απηφ 

λα αιιάδεη ηίπνηα ζηα κέρξη ηψξα ηζρχνληα γηα ηνπο θαηνίθνπο.   

 

ΘΔΔΙ ΜΔ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

Πξνηείλνληαη δέθα (10) ζέζεηο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, θαζψο θαη γηα θάιπςε 

αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

ΘΔΔΙ ΔΙΓΙΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 

(α) Πξνβιέπνληαη δχν (2) ζέζεηο εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ, φζνη θαη νη αληίζηνηρνη  

     Αληηδήκαξρνη.     

(β) Μία (1) ζέζε Γηθεγφξσλ, κε έκκηζζε εληνιή. 

Καη θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ είδε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. 

ηνπ Γήκνπ Κάζνπ, 

                                            Α  π  ν  θ  α  ζ  ί  δ  ε  η   : 

1.- πληάζζεη ηνλ παξαθάησ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Κάζνπ: 

ΜΔΡΟ 1  

ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

 



Άπθπο 1 

 

ΓΙΑΡΘΡΩΗ  ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

Οη  ππεξεζίεο  ηνπ Γήκνπ  πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ νξγαληθέο κνλάδεο 

νκαδνπνηεκέλεο ζε ελφηεηεο ζπλαθνχο ζθνπνχ θαη αληηθεηκέλνπ : 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Α : ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΣΟ ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

1. Ννκηθή Τπεξεζία  

2. Απηνηειέο Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο  

3. Απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο  

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Β : ΔΠΙΣΔΛΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ & ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Απηνηειέο Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ - Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Γηαθάλεηαο  

  

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Γ : ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

 

Απηνηειέο Γξαθείν  Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ  

 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Γ : ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

1. Απηνηειέο Σκήκα Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη 

εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ γξαθεία : 

 

α) Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ & Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 

β) Γξαθείν  Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  

 

2. Απηνηειέο Γξαθείν  ΚΔΠ  

 

3. Απηνηειέο Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ - Πεξηβάιινληνο θαη Καζαξηφηεηαο 

 

4.  

ΜΔΡΟ 2  

 ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Α : ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΣΟ ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

Άπθπο 2 

 

Απμοδιόηηηερ Νομικήρ Τπηπεζίαρ 

 



Η Ννκηθή Τπεξεζία παξέρεη λνκηθή ππνζηήξημε πξνο ηα αηξεηά φξγαλα ηνπ Γήκνπ 

θαη ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επηδηψμεσλ/ ζηφρσλ/ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα ε Τπεξεζία:  

 

1) Παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη γλσκνδνηήζεηο πξνο ηα πνιηηηθά φξγαλα 

δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθφ πκβνχιην, Δπηηξνπέο, Γήκαξρνο θιπ) 

δηαζθαιίδνληαο ην λνκφηππν ησλ πξάμεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

2) Παξέρεη 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 

κε 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) Παξαθνινπζεί ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη λνκνινγία θαη ηεξεί θαη 

επηθαηξνπνηεί αξρείν κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

ελδηαθέξνπλ ην Γήκν. 

 

7) Σεξεί ην αλαγθαίν αξρείν εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο. 

Άπθπο 3 

 

Απμοδιόηηηερ Αςηοηελούρ Γπαθείος Γιοικηηικήρ Βοήθειαρ 

 

Σν Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο είλαη αξκφδην γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο 

βνήζεηαο ζε άηνκα πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο δεκνηηθέο 

ππεξεζίεο ή ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ). Δηδηθφηεξα ην Γξαθείν : 

 

1. ρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ δεκνηψλ πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο δεκνηηθέο 

ππεξεζίεο ή ζηα ΚΔΠ θαη ρξεηάδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηηο επηκέξνπο 

ππεξεζίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπο. 

2. Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία  δηθηχσλ 

εζεινληψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλσηέξσ δεκνηψλ γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ δνζνιεςηψλ ηνπο κε ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα ΚΔΠ 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. 

3. Γέρεηαη αηηήκαηα ησλ αλσηέξσ δεκνηψλ κε βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη κεξηκλά γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηφζνλ ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Γξαθείνπ φζν θαη ησλ δηθηχσλ εζεινληψλ. 

 



4. πλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα ΚΔΠ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ησλ 

αλσηέξσ δεκνηψλ ζε δεηήκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ ΚΔΠ. 

5. ρεδηάδεη θαη πξνσζεί θάζε άιιε ζρεηηθή ελέξγεηα γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ κε αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο ή ζηα ΚΔΠ.  

 

Άπθπο 4 

 

Απμοδιόηηηερ Αςηοηελούρ Σμήμαηορ Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ 

 

Σν Απηνηειέο Σκήκα  Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

θαη απνδνηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ  ζεζπηζζεί κε ην άξζξν 1 ηνπ 

Νφκνπ 3731 / 2008, φπσο απηφ ηζρχεη. χκθσλα κε ην άξζξν απηφ ε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία
1
 : 

(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. 

(2) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε 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 κε 

ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, απφ ηηο δεκνηηθέο  αξρέο. 

 (6) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζε θνηλφρξεζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο ηεο 

εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ νηθείνπ δήκνπ θαη γεληθφηεξα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ νη δεκνηηθέο 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. Οη 

                                                 
1
 Οη αξκνδηφηεηεο κε αξ. 9,12,13,14,17,18,20 θαη 23 είλαη δπλαηφλ λα κελ αζθνχληαη απφ ηε 

Γηεχζπλζε, εάλ ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο είλαη θάησ απφ 50 άηνκα. 



αξκνδηφηεηεο απηέο αζθνχληαη, παξάιιεια θαη θαηά πεξίπησζε, θαη απφ ηελ 

Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α.) θαη ην Ληκεληθφ ψκα. Όηαλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπο 

επηιακβάλνληαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ε Διιεληθή Αζηπλνκία ή ην Ληκεληθφ 

ψκα, ηαπηφρξνλα, ην ζπληνληζκφ έρεη ε Διιεληθή Αζηπλνκία ή ην Ληκεληθφ ψκα, 

θαηά πεξίπησζε. 

(9) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο 

κε ππνδείμεηο θαη ζήκαηα ησλ ηξνρνλφκσλ ζην δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν θαη ζηα 

ηκήκαηα ηνπ εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ δηθηχνπ πνπ δηέξρνληαη κέζα απφ θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο. Η αξκνδηφηεηα απηή εμαθνινπζεί λα αζθείηαη, παξαιιήισο θαη θαηά 

πεξίπησζε, απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α.) θαη ην Ληκεληθφ ψκα. Όηαλ 

θαηά ηελ άζθεζε ηεο επηιακβάλνληαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ε Διιεληθή 

Αζηπλνκία ή ην Ληκεληθφ ψκα, ηαπηφρξνλα, ην ζπληνληζκφ έρεη ε Διιεληθή 

Αζηπλνκία ή ην Ληκεληθφ ψκα θαηά πεξίπησζε. 

 (10) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ηα εγθαηαιειεηκκέλα 

νρήκαηα. 

 (11) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε ζήκαλζε ησλ εξγαζηψλ 

πνπ εθηεινχληαη ζηηο νδνχο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο απηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα θαη 

ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη εξγαιεία ζην δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν θαη ειέγρεη γηα ηε ιήςε 

κέηξσλ 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 

θαηαζηεκάησλ, 

επηρεηξήζεσλ, ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ, ςπραγσγηθψλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

γηα ηηο νπνίεο αξκφδηνο γηα ηε ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε αδεηψλ ίδξπζεο, 

εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αζθήζεσο ηνπο είλαη ν νηθείνο Γήκνο, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ νξηζζεί άιιεο αξρέο αξκφδηεο γηα ην ζρεηηθφ 

έιεγρν. 

(14) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ερνξχπαλζε, ηελ θνηλή εζπρία θαη ηε 

ιεηηνπξγία κνπζηθήο ζηα θαηαζηήκαηα θαη ζηα δεκφζηα θέληξα. 

(15) Δθηειεί ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ θαη 

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

αξρέο. 

 (16) Διέγρεη ηελ ηήξεζε δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο νξγαλσκέλνπο απφ ηνπο 

Γήκνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. 

 (17) Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο αξρέο 

γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηε δσή θαη ηελ 

πεξηνπζία ησλ θαηνίθσλ θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο επηθίλδπλεο νηθνδνκέο, θαζψο θαη ηελ 

εθαξκνγή 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 

Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ. 

(19) Αθαηξεί ηελ άδεηα νηθνδνκήο γηα νθεηιφκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην Ι.Κ.Α. 

 (20) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κνπζείσλ, 

κλεκείσλ, ζπειαίσλ, αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ 

θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ, πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο νηθείεο δεκνηηθέο αξρέο. 

 (21) πκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

 (22) Διέγρεη επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο (βεβαίσζε παξαβάζεσλ, εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, 

ζεψξεζε ηηκνθαηαιφγσλ ησλ δσκαηίσλ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 



θαηαιπκάησλ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηέο ιεηηνπξγνχλ ζε λνκνχο ή λεζηά φπνπ δελ 

εδξεχνπλ ππεξεζίεο ηνπ EOT. 

 (23) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ 

δηαζθέδαζεο θαη ησλ ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη ησλ εκπνξηθψλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ. 

 (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 δεκνηηθέο αξρέο, θαζψο θαη ηελ επηβνιή ησλ πάζεο 

θχζεσο δηνηθεηηθψλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηέο. 

 (26) Πξνζηαηεχεη ηε δεκνηηθή θαη θνηλνηηθή πεξηνπζία. 

 (27) Γηελεξγεί απηνςία γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ απφ ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαη, ηδίσο, δηελεξγεί 

απηνςία θαη ζπληάζζεη έθζεζε γηα ηελ έθδνζε πξσηνθφιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο 

θαη γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο κφληκεο θαηνηθίαο. 

 (28) Δπηδίδεη ηα πάζεο θχζεσο έγγξαθα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή άιισλ Γεκνηηθψλ 

Αξρψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ηδίσο νη εμήο: 

 

(Απμοδιόηηηερ επισειπηζιακού ζσεδιαζμού) 

 

1) ρεδηάδεη φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ, 

ηελ ηαθηηθή θαη κεζνδνινγία δξάζεο  θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ 

ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο (κέζνδνη αζηπλφκεπζεο, θαλφλεο θαη κέηξα 

αζηπλνκηθήο ηαθηηθήο θαη πξαθηηθήο, κέζνδνη αμηνπνίεζεο πξνζσπηθνχ, 

ζηνιέο πξνζσπηθνχ θιπ). 

2) ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη θαλνληζκνχο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο 

ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. 

3) Σεξεί αξρείν αλαθνξψλ / δειηίσλ ζπκβάλησλ θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία γηα ηε δξάζε θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. 

4) Τπνδέρεηαη ηηο αλαθνξέο / δειηία ζπκβάλησλ, ηηο αμηνινγεί θαη κεξηκλά γηα 

ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ ή θαη άιισλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, 

φηαλ απαηηείηαη, γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

5) πγθεληξψλεη ηπρφλ παξάπνλα θαη ππνδείμεηο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο, ηεξεί ζρεηηθά αξρεία θαη ζπκκεηέρεη 

ζηελ δηαρείξηζε φζσλ ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη απνθάζεσλ ιακβάλνληαη. 

6) Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ  γηα ην αληηθείκελν θαη ην έξγν ηεο 

δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. 

7) Μεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. 

8) Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ζπληήξεζε ησλ ηερληθψλ κέζσλ, θαζψο θαη 

ηνπ ηκαηηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ εθνδίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο. 

 

(Απμοδιόηηηερ αζηςνόμεςζηρ) 

 

9) πγθξνηεί ηηο πεξηπφινπο θαη δηελεξγεί φιεο ηηο αζηπλνκηθήο θχζεσο 

ελέξγεηεο (πεξίπνινη, έξεπλεο, έιεγρνη θιπ) ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν ηεο 

δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. 

 



10) πκπιεξψλεη αλαθνξέο θαη δειηία ζπκβάλησλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αζηπλνκηθήο δξάζεο. 

11) πγθεληξψλεη ηπρφλ παξάπνλα θαη ππνδείμεηο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ζπκκεηέρεη ζηελ δηαρείξηζε φζσλ 

ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη απνθάζεσλ ιακβάλνληαη. 

12) Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ 

ηερληθψλ κέζσλ θαη εθνδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δεκνηηθή αζηπλνκία. 

 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Β : ΔΠΙΣΔΛΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ &  ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Άπθπο 5 

 

Απμοδιόηηηερ Αςηοηελούρ Γπαθείος Ππογπαμμαηιζμού -  Σοπικήρ Οικονομικήρ  

Ανάπηςξηρ και Γιαθάνειαρ 

 

Σν Απηνηειέο Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο είλαη 

αξκφδην γηα ηελ ζχληαμε, θαη παξαθνινχζεζε ησλ πεξηνδηθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ θαη ησλ Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ΣΠΔ ηνπ Γήκνπ, ηελ 

πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο αιηείαο, ηελ 

παξαθνινχζεζε, αδεηνδφηεζε θαη επνπηεία ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ζηνπο ηνκείο ηεο αμηνπνίεζεο 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο βηνκεραλίαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή, ηελ  πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ εθαξκνγή ελεξγεηψλ 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ ζην πιαίζην 

ηεο απνζηνιήο ηνπ,  θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ 

θαη Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. 

 

Οη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ  είλαη νη εμήο: 

 

(Απμοδιόηηηερ ππογπαμμαηιζμού και οπγάνωζηρ) 

 

1) Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ 

πφξσλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

δεκνηηθήο πεξηνπζίαο θαη ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ππνδνκψλ ζηήξημεο 

ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

2) Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, 

πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ ππέξ 

ησλ γπλαηθψλ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ ζηα εζληθά θαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. 

3) πλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζπληάζζεη πξνηάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαξθή 

βειηίσζε ησλ ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ (δνκεκέλν πεξηβάιινλ) 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθψλ 

ζπλζεθψλ πνηφηεηαο δσήο. 

 



4) Γηεξεπλά θαη ελεκεξψλεη ηα φξγαλα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο 

πηζαλέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γήκνπ 

(πξνγξάκκαηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ ΔΔ, πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ, 

εζληθά πξνγξάκκαηα, έξγα ΓΙΣ, έξγα απηνρξεκαηνδνηνχκελα  θιπ). 

5) Τπνζηεξίδεη ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ θαη ηελ νκάδα έξγνπ πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

ζπγθξνηείηαη γηα ηε ζχληαμε ηνπ 5εηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Γήκνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο, 

ζηα νπνία εμεηδηθεχεηαη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. 

6) Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο έξγσλ θαη δξάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ ζε αλαπηπμηαθά θαη άιια πξνγξάκκαηα, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πινπνίεζήο ηνπο θαη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

7) Τπνζηεξίδεη ην Γήκαξρν γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη 

ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ θαη ζπληάζζεη ηελ ελδηάκεζε θαη ηελ ηειηθή 

έθζεζε αμηνιφγεζεο, ηηο νπνίεο ππνβάιιεη ζην Γήκαξρν. Δηζεγείηαη ηελ 

ελδερφκελε αλαζεψξεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

κεηά ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζή ηνπ. 

8) πληάζζεη ζρέδην ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ Γήκνπ, αθνχ 

ιάβεη ππφςε ηηο γξαπηέο εηζεγήζεηο ησλ ππεξεζηψλ, θαη ην ππνβάιιεη ζην 

Γήκαξρν.   

9) Παξέρεη ππνζηήξημε ζηελ  παξαθνινχζεζε θαη ηνλ απνινγηζκφ ησλ Δηεζίσλ 

Πξνγξακκάησλ Γξάζεο ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα (α) θαηά ηε δηάξθεηα 

εθαξκνγήο ηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Γήκνπ, ζπληάζζεη 

εθζέζεηο παξαθνινχζεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, αλά 

ηαθηά δηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη (β) πξηλ απφ 

ηε ζχληαμε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ, ππνβάιιεη έθζεζε κε ηνλ 

απνινγηζκφ δξάζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο 

απνινγηζηηθέο εθζέζεηο ησλ ππεξεζηψλ. 

10) Τπνζηεξίδεη ηελ ζχλαςε θαη παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ πξνγξακκαηηθψλ 

θαη άιισλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη άιισλ θνξέσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ, ελεξγεηψλ θαη πξνγξακκάησλ. Τπνζηεξίδεη ηηο ζρέζεηο 

δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνλίδεη ηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε άιινπο 

δεκφζηνπο θνξείο. 

11) Μεξηκλά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Γήκνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγή έξγσλ. 

12) Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε ησλ θάζε είδνπο εζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ ηνπ 

Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ (Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 

Τπεξεζηψλ, Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο, Καλνληζκνί Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ ζηνπο Γεκφηεο θιπ) ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

 

(Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα διαθάνειαρ) 

 

13) Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο πξφζβαζεο απφ θάζε 

ελδηαθεξφκελν ηξίην ζε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. 

 



14) Μεξηκλά 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. 

15) Τπνδέρεηαη ππνδείμεηο, πξνηάζεηο θαη παξάπνλα ησλ δεκνηψλ θαη ηνπο 

ελεκεξψλεη  γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. Μεξηκλά επίζεο γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο 

κε ηα απαξαίηεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έληππα. 

16) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε θαη δηαθίλεζε, ζε έληππε 

θαη ειεθηξνληθή κνξθή: 

(α) Υάξηαο Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ, 

(β) Οδεγνχ ηνπ Γεκφηε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 

(γ) Καλνληζκνχ πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ θαη Καλνληζκνχ Γηαβνχιεπζεο. 

17) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο γηα απνθάζεηο θαη 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην Γήκν. 

18) Λεηηνπξγεί ηειεθσληθέο γξακκέο επηθνηλσλίαο πνιηηψλ κε ην Γήκν γηα ηελ 

ππνδνρή παξαπφλσλ ή παξνρή δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

 

(Απμοδιόηηηερ ανάπηςξηρ και διασείπιζηρ ζςζηημάηων ΤΠΕ) 

 

19) πγθεληξψλεη ζηνηρεία, πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο θαη 

εηζεγείηαη γηα ηα αλαγθαία έξγα αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

ΣΠΔ πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεί ν Γήκνο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ. 

20) Μεξηκλά γηα ηελ κειέηε, αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΔ 

κε ηελ αμηνπνίεζε θαη εμεηδηθεπκέλσλ ηξίησλ. 

21) ρεδηάδεη, εγθαζηζηά θαη παξέρεη ππεξεζίεο ζπλερνχο ζπληήξεζεο δηθηπαθψλ 

ηφπσλ θαη ηζηνζειίδσλ θαιχπηνληαο ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

22) Γηαρεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 

ζρεδηάδεη θαη εγθαζηζηά ν Γήκνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. 

23) Γηαρεηξίδεηαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο αλάθηεζεο δεδνκέλσλ 

γηα ηα ζπζηήκαηα ΣΠΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν. 

24) Δθπαηδεχεη ηνπο ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΔ ηνπ Γήκνπ θαη κεξηκλά γηα 

ηελ παξνρή θάζε είδνπο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα ζπζηήκαηα.  

25) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ βαζκψλ αζθαιείαο ηεο πξφζβαζεο ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηεξνχληαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ, ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηά ηνπο. 

26) Πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ  ζε εμνπιηζκφ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ 

απηνχ ζε αλαβάζκηζε θαη εηζεγείηαη ηα αλαγθαία πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ. 

27) Μεξηκλά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξαιαβήο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ ΣΠΔ. 

28) Μεξηκλά γηα ηελ ζπλερή ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ηνπ 

εμνπιηζκνχ ΣΠΔ ηνπ Γήκνπ. 

29) Τπνζηεξίδεη ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΚΟ..Δ. ( Κνκβηθφ εκείν 

Δπαθήο)  ηνπ Γήκνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 3882 / 2010 

(ΦΔΚ Α΄166). 

 



(Απμοδιόηηηερ ζηον ηομέα ηηρ αγποηικήρ παπαγωγήρ) 

 

30) Δξεπλά θαη κειεηά θάζε ζέκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο θαη 

θηελνηξνθίαο, θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ γεσξγηθνχ θαη θηελνηξνθηθνχ 

πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο ηνπο. 

31)  Μεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο γεο απφ άιιεο ρξήζεηο θαη 

ηδηαίηεξα απηήο κε πςειή παξαγσγηθφηεηα. 

32) Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία, εθηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο 

33) πλεξγάδεηαη  κε ηνπο αγξφηεο θαη ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ηνπο γηα 

ηελ δηεξεχλεζε θαη επηζήκαλζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ 

ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

34) Παξέρεη ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή βειηησκέλσλ κεζφδσλ εξγαζίαο, 

κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη ηε 

κείσζε θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο. 

35) Μεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηελ ελ γέλεη 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο , ζηα πιαίζηα ησλ εθάζηνηε εθαξκνδνκέλσλ πξνγξακκάησλ 

γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο αλάπηπμεο. 

36) Γηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε θνηλνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ζηε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή). 

37) Πξνσζεί πξνγξάκκαηα εγθαηάζηαζεο λέσλ αγξνηψλ θαη κεξηκλά γηα ηε 

ζχλδεζε αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 

38) Πξνσζεί ηε ζπγθξφηεζε νκάδσλ παξαγσγψλ θαη κεξηκλά γηα ηε ζηήξημή ηνπο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ ζεκάησλ ζχκθσλα κε 

ηελ επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία. Μεξηκλά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. 

39) Σεξεί κεηξψν αγξνηψλ θαη αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, κε βάζε ην κεηξψν 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

40) Δθηηκά θαη παξαθνινπζεί ηε γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή παξαγσγή, ηηο 

απνιακβαλφκελεο απφ ηνπο παξαγσγνχο ηηκέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ 

πνξεία ησλ αγνξψλ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη κεξηκλά γηα ηε ιήςε 

αληηπξνζσπεπηηθψλ ηηκψλ πξντφλησλ. 

41) πλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε 

έξγσλ ηερληθήο ππνδνκήο, ηνπηθήο ζεκαζίαο, πνπ αθνξνχλ ζηε γεσξγία θαη 

ηε θηελνηξνθία  θαη ηδίσο απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή νδνπνηία, 

ηελ θαηαζθεπή ιηκλνδεμακελψλ, ηα έξγα βειηίσζεο βνζθνηφπσλ θαη ηα 

εγγεηνβειηησηηθά έξγα. 

42) Δηζεγείηαη γηα ζχζηαζε, θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε ησλ Σνπηθψλ 

Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ. Αζθεί επνπηεία επί ησλ Σνπηθψλ 

Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (Σ.Ο.Δ.Β.), ησλ Πξνζσξηλψλ Γηνηθνπζψλ 

Δπηηξνπψλ (Π.Γ.Δ.) θαη ησλ Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ Άξδεπζεο (Σ.Δ.Α.) 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

43) πλεξγάδεηαη κε ηδξχκαηα έξεπλαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ελεκεξψλεη ηνλ 

αγξνηηθφ πιεζπζκφ γηα ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη κεξηκλά γηα ηελ επξχηεξε δηάδνζε 

ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν, κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, γλψζεσλ γηα ηελ 



εθαξκνγή βειηησκέλσλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο θαη θηελνηξνθηθήο 

παξαγσγήο. 

44) Καζνξίδεη δψλεο πξνζηαζίαο θαη κεξηκλά γηα ηελ θαηαζηξνθή ζε απηέο ησλ 

παξαλφκσλ θαιιηεξγεηψλ. 

45) Μεξηκλά γηα δεηήκαηα αλάπηπμεο ηεο ακπεινπξγίαο θαη ηδίσο : 

(α) Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ αλαθχηεπζεο ακπειψλσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

(β) Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ άλνζνπ πνιιαπιαζηηθνχ 

πιηθνχ ακπέινπ εγθαηάζηαζεο θαη εκβνιηνιεςίαο. 

(γ) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε δηαθίλεζε νίλνπ. 

46) Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε, αλαλέσζε, αλάθιεζε ή κεηαβίβαζε αδεηψλ  

ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαη αγξνηηθψλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 

47) Γλσκνδνηεί γηα ην εηήζην πξφγξακκα δαζνπνλίαο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, πνπ 

θαηαξηίδνπλ νη νηθείεο δαζηθέο ππεξεζίεο. 

48) Μεξηκλά γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βνζθνηφπσλ. 

49) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη 

θαηαγξαθήο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Γήκνπ (ελψηηα γηα ηελ αηνκηθή 

αλαγλψξηζε ησλ δψσλ, ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, δηαβαηήξηα δψσλ, 

ηήξεζε αηνκηθψλ κεηξψσλ). 

50) Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη  

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην ή ηελ αμηνπνίεζε δψσλ ( 

θαηαζηήκαηα δηαηήξεζεο, εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο δψσλ, 

θηελνπηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, απηνθίλεηα πνπ κεηαθέξνπλ δψα, 

δσνινγηθνί θήπνη). 

51) Δθαξκφδεη, νξγαλψλεη θαη επνπηεχεη ηελ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε θαη ηνλ 

ζπγρξνληζκφ ηνπ νίζηξνπ ησλ δψσλ. 

52) Γλσκαηεχεη γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαηαιιειφηεηα ησλ δψσλ, φηαλ πξφθεηηαη 

γηα πιαλφδηα έθζεζε δψσλ. 

53) Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία θηεληαηξηθνχ γξαθείνπ 

γηα ηα παξαγσγηθά δψα,  εηδηθήο άδεηαο γηα ηελ απνζήθεπζε θαξκαθεπηηθψλ 

θηεληαηξηθψλ πξντφλησλ θαη αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ θηεληαηξείσλ θαη 

θηεληαηξηθψλ θιηληθψλ ηα νπνία θαη επνπηεχεη. 

54) Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ινηκσδψλ θαη παξαζηηηθψλ 

λνζεκάησλ δψσλ. 

55) Δπηβάιιεη  ή αίξεη  πγεηνλνκηθά κέηξα, ιφγσ εκθάληζεο βαξηάο επηδσνηίαο γηα 

ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πξνο κεηαθνξά δψσλ. 

 

(Απμοδιόηηηερ ζηον ηομέα ηηρ αλιείαρ) 

 

56) Γηελεξγεί φιεο ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη 

ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ Γήκνπ 

57) Δξεπλά θαη κειεηά θάζε ζέκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο  αιηείαο, θαζψο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηνπ αιηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο ηνπ. 

58) πλεξγάδεηαη κε ηελ Σερληθή ππεξεζία γηα ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ  

ηερληθήο ππνδνκήο, ηνπηθήο ζεκαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ αιηεία. Μεξηκλά γηα 

ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ, ππνδνκψλ θαη 

εμνπιηζκψλ ζε ιηκέλεο αιηεπηηθνχο ή ιηκέλεο πνπ εμππεξεηνχλ αιηεπηηθά 

ζθάθε. 

 



59) Παξαθνινπζεί ηελ ξχπαλζε θαη ηελ κφιπλζε ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη 

κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζεο κειεηψλ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αιηεία, ηηο 

πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ηελ ελ γέλεη αμηνπνίεζε ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ. 

60) Γλσκνδνηεί γηα ηελ παξαρψξεζε, κίζζσζε θαη αλακίζζσζε πδάηηλσλ 

εθηάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο εληαηηθήο ή εκηεληαηηθήο κνξθήο ησλ ηρζπνηξφθσλ 

πδάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

61) Δηζεγείηαη ηελ κίζζσζε, κε δεκνπξαζία, ησλ ηρζπνηξφθσλ πδάησλ, ελ γέλεη, 

θαη θαζνξίδεη ηελ πξνζηαηεπηηθή δψλεη πέξημ ηνπ ηνπνζεηνπκέλνπ αιηεπηηθνχ 

εξγαιείνπ, ζε ζαιάζζηνπο παξαιηαθνχο ρψξνπο. Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή 

ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ εθκίζζσζεο ππφ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ ηρζπνηξφθσλ 

πδάησλ. Τπνβάιεη αίηεκα πξνο παξνρή γλψκεο ηνπ Γεληθνχ επηηειείνπ 

ηξαηνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ εθκίζζσζεο ησλ 

εθαπηνκέλσλ ησλ ζπλφξσλ ιηκλψλ ή ηρζπνηξφθσλ πδάησλ. 

62) πγθεληξψλεη θαη ηεξεί ζηνηρεία ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη ηεο αιηείαο ζηα 

εζσηεξηθά χδαηα θαζψο θαη ζηνηρεία ησλ πάζεο θχζεσο αιηεπηηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. 

63) Καηαξηίδεη κειέηεο θαη ζπληάζζεη εθιατθεπκέλα έληππα πνπ αθνξνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζαιάζζηαο αιηείαο, πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη πξνζηαζίαο ησλ 

πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη δηνξγαλψλεη ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε 

αιηείο, πδαηνθαιιηεξγεηέο θαη γεληθά εξγαδφκελνπο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 

αιηεπηηθνχ ηνκέα. 

64) Δηζεγείηαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ξχζκηζε δεηεκάησλ ηνπ 

ηνκέα ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ 

δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη απνθάζεηο απηέο αθνξνχλ 

ηδίσο: 

(α) ηελ θαηαζηξνθή, εθπνίεζε θαη έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζρεηηθήο 

δεκνπξαζίαο ή δηάζεζεο  ησλ δεκεπζέλησλ πιηθψλ θαη κέζσλ αιηείαο. 

(β) ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ κε 

ηελ έγθαηξε θαη επαξθή παξαγσγή ηνπ αλαγθαηνχληνο γφλνπ γηα ηνλ 

εθνδηαζκφ κε απηφλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηδησηψλ. 

(γ) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ρνξήγεζεο εξαζηηερληθψλ αδεηψλ αιηείαο. 

(δ) ηελ έγθξηζε ή αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο ηεο ρνξήγεζεο απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο, αδεηψλ απφπινπ ζηα αιηεπηηθά ζθάθε γηα ηε δηελέξγεηα αιηείαο ζηα 

δηεζλή χδαηα. 

(ε) ηε δηάζεζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ή ζε λνκηθά 

πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ησλ πισηψλ κέζσλ, εξγαιείσλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ πνπ δεκεχζεθε, εθφζνλ δελ έρεη πιεηζηεξηαζζεί.  

(ζη) ηελ έγθξηζε γηα δηελέξγεηα αζιεηηθήο αιηείαο. 

(δ) ηελ επηβνιή εηδηθψλ ή πξφζζεησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ηεο αιηείαο. 

(ε) ηελ έγθξηζε αληηθαηάζηαζεο αιηεπηηθνχ ζθάθνπο. 

(ζ) ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε φζνπο δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ παξαγσγή θαη αμία αιηεπκάησλ ησλ επαγγεικαηηθψλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. 

(η) ηε ζχκθσλε γλψκε γηα ηελ εηζαγσγή απφ ην εμσηεξηθφ δψλησλ πδξφβησλ 

δψσλ θαη θπηψλ ή θπθψλ ή ησλ αγψλ ηνπο γηα ηερλεηή εθηξνθή ή 

εκπινπηηζκφ πδάησλ. 

(ηα) ηελ έγθξηζε ηεο ρνξήγεζεο, απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, αδεηψλ αιηείαο ζηα 

επαγγεικαηηθά ή εξαζηηερληθά ζθάθε αιηείαο ή ζπνγγαιηείαο. 



(ηβ) ηελ έθηαθηε αλαζηνιή ησλ αδεηψλ αιηείαο θαη ζπνγγαιηείαο γηα νξηζκέλε 

πεξίνδν ζε πεξηνρή ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, φηαλ ην επηβάιιεη ε 

πξνζηαζία ηεο ηρζπνπαξαγσγήο θαη ε ξχζκηζε ηεο αιηείαο θαη ζπνγγαιηείαο. 

(ηγ) ηελ πξφηαζε γηα εγγξαθή πηζηψζεσλ γηα απαιινηξίσζε πδάηηλσλ θαη 

ρεξζαίσλ εθηάζεσλ. 

(ηδ) ηελ αμηνπνίεζε, ηρζπνηξνθηθά, ησλ κε εθκεηαιιεχζηκσλ ηεικάησλ ή 

άγνλσλ εθηάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο. 

(ηε) ηηο εμαηξέζεηο ππνρξέσζεο πξνζθφκηζεο αιηεπκάησλ ζηηο ηρζπφζθαιεο. 

(ηζη) ηε ζχζηαζε ηξηκειψλ ζπκβνπιίσλ εθδίθαζεο αιηεπηηθψλ πξνζθπγψλ. 

(ηδ) ηελ έγθξηζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθψλ αιηεπηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηελ παξνρή ζ’ απηνχο ηερληθψλ νδεγηψλ. 

(ηζ) ηελ παξνρή γλψκεο γηα θάζε ηερληθή ηξνπνπνίεζε ή δηαξξχζκηζε πνπ 

αθνξά ή ζίγεη ηα θξεπηδψκαηα θαη ηε ρεξζαία δψλε ησλ ηρζπνζθαιψλ. 

(θ) ηελ κνλνκεξή ιχζε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ηρζπνηξνθείνπ ζε πεξίπησζε 

εθηέιεζεο έξγσλ. 

(θα) ηνλ θαζνξηζκφ πξνζηαηεπηηθήο δψλεο εθκηζζνπκέλνπ ηρζπνηξνθείνπ. 

(θβ) ηελ επηβνιή πνηλψλ θαη απνβνιήο ειεχζεξσλ αιηέσλ απφ κίζζην, 

ζπλεπεία, αιηεπηηθήο παξάβαζεο. 

(θγ) ηελ απμνκείσζε ησλ ζπκβαηηθψλ δφζεσλ κίζζσζεο ηρζπνηξνθείνπ ζε 

ηδηψηεο. 

(θδ) ηε κείσζε ή πιήξε απαιιαγή απφ ην ζπκβαηηθφ κίζζσκα, ιφγσ 

αδπλακίαο αιηεπηηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

(θε) ηε ιχζε κίζζσζεο ηρζπνηξνθείνπ. 

(θζη) ηελ παξάηαζε ηεο κίζζσζεο ηρζπνηξνθείνπ. 

(θδ) ηελ εθκίζζσζε ηρζπνηξνθείνπ ρσξίο δεκνπξαζία ζε αιηεπηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

κηζζψκαηνο. 

(θζ) ηε γλσκνδφηεζε γηα ηελ παξαρψξεζε, κίζζσζε θαη αλακίζζσζε 

πδάηηλσλ εθηάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο εληαηηθήο ή εκηεληαηηθήο κνξθήο ησλ ηρζπνηξφθσλ 

πδάησλ, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

(ι) ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα εγθαηάζηαζε κνλάδσλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ. 

(ια) ηνλ ραξαθηεξηζκφ σο γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ βηνηερληθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ πδαηνθαιιηεξγεηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο. 

(ιβ) ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρσξηθήο πεξηθέξεηαο θάζε ηρζπφζθαιαο. 

(ιγ) ηελ ίδξπζε ηρζπνζθαιψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έδξαο απηψλ. 

65) Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. Οη άδεηεο απηέο αθνξνχλ ηδίσο: 

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

(β) ηηο εξαζηηερληθέο άδεηεο αιηείαο. 

(γ) ηε ρξήζε θαηαδπηηθψλ ζπζθεπψλ ζε πεξηπηψζεηο δηεμαγσγήο εξεπλψλ. 

(δ) ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο αιηείαο. 

(ε) ηε κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο αιηείαο ζθάθνπο. 

(ζη)ηελ αληηθαηάζηαζε κεραλήο αιηεπηηθνχ ζθάθνπο. 

(δ) ηελ άδεηα αιηείαο γφλνπ ηρζχσλ θαη ινηπψλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ. 
(ε) ηελ ίδξπζε ζπζθεπαζηεξίσλ λσπψλ αιηεπκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ζπζθεπαζίαο θαη κεηαπνίεζεο θαηεςπγκέλσλ 
αιηεπκάησλ (ζπλεξγαζία κε ηνλ ηνκέα δσηθήο παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο αγξνηηθήο παξαγσγήο). 



 

66) Αληηκεησπίδεη ζέκαηα θαη εηζεγείηαη κέηξα πνπ αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε, 

κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπληήξεζε θαη εκπνξία ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ 

ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο. 

 

 

(Απμοδιόηηηερ πύθμιζηρ εμποπικών δπαζηηπιοηήηων) 

 

67) Μειεηά θαη εηζεγείηαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο πφιεο θαη ηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σα ζέκαηα απηά αθνξνχλ ηδίσο : 

(α) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ θαη ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ππαίζξησλ 

εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ιατθέο αγνξέο θαη εκπνξνπαλεγχξεηο). 

(β) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ θαη ησλ φξσλ γηα ηελ πξνζσξηλή δηακνλή 

κεηαθηλνπκέλσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. 

(γ) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ ηεο ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο. 

(δ) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζε θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζην βαζκφ πνπ 

επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο. 

(ε) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ φξσλ θαη ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε 

θαηαζηήκαηα. 

(ζη) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ σξψλ έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εξγαζίαο ησλ 

λαπηεξγαηψλ θαη ησλ αξηεξγαηψλ. 

(δ) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ. 

(ε) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Τπαίζξηνπ Πιαλφδηνπ Δκπνξίνπ. 

(ζ) Σελ έγθξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο Κπξηαθάηηθσλ Αγνξψλ. 

(η) Σελ έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε, ηε δηάιπζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

ηξφπνπ ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθψλ θαη 

παξαγσγηθψλ αδεηψλ θαζψο θαη θάζε άιινπ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ. 

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

θαη επαγγεικαηηψλ ησλ ιατθψλ αγνξψλ. 

(ηβ) Σελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ 

εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ. 

(ηγ) Σε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ σξψλ αλνίγκαηνο, 

κεζεκβξηλήο δηαθνπήο θαη θιεηζίκαηνο ησλ θαξκαθείσλ θαη 

θαξκαθαπνζεθψλ, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ γηα θάζε έηνο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θαξκαθείσλ πνπ δηεκεξεχνπλ θαη δηαλπθηεξεχνπλ. 

(ηδ) Σελ εμαίξεζε επηρεηξήζεσλ, εθκεηαιιεχζεσλ, ππεξεζηψλ ή εξγαζηψλ 

γεληθά απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί αλάπαπζεο ηελ Κπξηαθή θαη ηηο ινηπέο εκέξεο 

αξγίαο. 

(ηε) Σελ εμαίξεζε απφ ηελ εθ πεξηηξνπήο Κπξηαθή αξγία ησλ εζηηαηνξίσλ, 

δαραξνπιαζηείσλ, θαθελείσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εμνρηθά. 

(ηζη) Σελ ρνξήγεζε αλαπιεξσκαηηθήο αλάπαπζεο ησλ κηζζσηψλ ζε άιιε 

εκέξα, εθηφο απφ ηελ Κπξηαθή. 

(ηδ) Σελ επέθηαζε ηεο αλάπαπζεο ηελ Κπξηαθή θαη ηηο εκέξεο αξγίαο. 



(ηε) Σελ έθδνζε απφθαζεο, φηαλ ιφγσ εηδηθψλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ 

θαζπζηεξεί ε έλαξμε ηεο ηπξνθνκηθήο πεξηφδνπ, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε 

έλαξμή ηεο, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ Γήκνπ, ρσξίο απηή λα είλαη 

δπλαηφλ λα ππεξβεί ην πεληάκελν. 

(ηζ) Σε δηαηχπσζε γλψκεο γηα ηελ ίδξπζε Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ. 

66) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηα 

πξνεγνχκελα ζέκαηα εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

67) Διέγρεη ηηο ηηκέο, ηελ επάξθεηα θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ειέγρεη 

ηελ θαλνληθφηεηα ησλ ηηκψλ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

68) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηά ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ. 

 

(Απμοδιόηηηερ πποζηαζίαρ ηος καηαναλωηή) 

 

69) Μεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

κεραληζκψλ ελεκέξσζήο ηνπ (π.ρ. Γξαθείν Δλεκέξσζεο Καηαλαισηή).  

70) Δηζεγείηαη γηα ηε ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ γηα ηελ εμψδηθε 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζε πξνκεζεπηέο θαη ζε θαηαλαισηέο ή ελψζεηο 

θαηαλαισηψλ, ηεξεί αξρεία ησλ πνξηζκάησλ ηεο νηθείαο επηηξνπήο θαζψο θαη   

κεηξψν θαηαλαισηψλ. 

 

(Απμοδιόηηηερ σοπήγηζηρ αδειών εμποπικών και γενικών επισειπημαηικών  

δπαζηηπιοηήηων) 

 

71) Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ γηα ηελ άζθεζε εκπνξηθψλ θαη γεληθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην 

Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη άδεηεο απηέο αθνξνχλ ηδίσο: 

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

ιατθέο αγνξέο. 

(β) Σελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ησλ θαηαζηεκάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ νη φξνη ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ λνκνζεζία θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πγεηνλνκηθνχο θαλνληζκνχο θαη 

δηαηάμεηο 

(γ)Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

(βι.άξζξν 80 ηνπ ΚΓΚ). 

(δ) Σελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θηλεκαηνγξάθσλ, ζεάηξσλ θαη 

παξεκθεξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

επηζεσξήζεσλ. 

(ε) Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγίαο παηδνηφπσλ, θαη δηαθφξσλ ςπραγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (ινχλα παξθ, ηζίξθν, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, κνπζηθψλ 

ζπλαπιηψλ θαη άιισλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία.  

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

(δ) Σε ιεηηνπξγία κνπζηθψλ νξγάλσλ. 

(ε) Σελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, εκπνξνπαλεγχξεσλ θαη 

ππαίζξησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ . 

(ζ) Σα δσήιαηα νρήκαηα. 



(η) Σελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ νηθήκαηνο γηα ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηφηεηαο απφ εθδηδφκελα πξφζσπα.  

(ηα) Σε δηελέξγεηα δηαθήκηζεο, ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο, ηελ ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ πξνζδηνξηζκνχ επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ηελ παξαρψξεζε 

ρψξσλ γηα ηελ πξνβνιή δξαζηεξηνηήησλ ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ 

θνηλσθειείο ζθνπνχο.  

(ηβ) Σε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ εθκίζζσζεο κνηνπνδειάησλ. 

(ηγ) Σελ ίδξπζε ππεξαγνξψλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ . 

(ηδ) Σελ  άζθεζε ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ.  

(ηε) Σελ ζπκκεηνρή ζε Κπξηαθάηηθεο Αγνξέο. 

(ηζη) Σελ άζθεζε επαγγέικαηνο θνπξέα, θνκκσηή, ηερλίηε πεξηπνίεζεο 

ρεξηψλ θαη πνδηψλ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ζρεηηθήο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο 

θαη Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ , ζε ζπλεξγαζία κε ηελ  ππεξεζία Γεκ. Τγείαο. 

(ηδ) Σε ιεηηνπξγία εθζέζεσλ βηβιίνπ. 

(ηε) Σελ νξγάλσζε εθζέζεσλ (εθηφο ησλ Γηεζλψλ), ηε ξχζκηζε ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ  επνπηεία απηψλ. 

(ηζ) Σελ θαηαιιειφηεηα εθζεζηαθψλ ρψξσλ ζηεγαζκέλσλ κφληκα ή 

πξνζσξηλά ή ππαίζξησλ ή κηθηψλ. 

72) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ππφ ηηο νπνίεο 

ρνξεγνχληαη νη αλσηέξσ άδεηεο θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο π.ρ. αλάθιεζε άδεηαο, αθαίξεζε άδεηαο, επηβνιή πξνζηίκσλ). 

73) Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί ππαίζξηαο δηαθήκηζεο,  ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη επηγξαθψλ, πξνβαίλεη ζηελ 

αθαίξεζε ησλ παξάλνκσλ ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ θαη επηγξαθψλ θαη εηζεγείηαη 

ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζηίκσλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

(Απμοδιόηηηερ ζηον ηομέα ηων θςζικών πόπων, ηηρ ενέπγειαρ και ηηρ βιομησανίαρ) 

 

74) Μεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ. 

75) Δλεκεξψλεη ηνπο επελδπηέο ζε ζέκαηα ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ, αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, δηθαηνινγεηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ νη 

απαηηνχκελεο άδεηεο θαη νη επί κέξνπο εγθξίζεηο. 

76) πλεξγάδεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο θαη ηα επηκειεηήξηα γηα ηελ 

εμέηαζε ζεκάησλ ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ αδεηνδφηεζε θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηελ 

ππαγσγή ησλ αλσηέξσ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα 

θαη ζρέδηα θαη γεληθά ζηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

77) Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο πσιεηή πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ γηα 

ζέξκαλζε, γηα δηαλνκή θαη εκθηάισζε πγξαεξίνπ, θαζψο θαη ηελ  επηβνιή 

θπξψζεσλ ζε εηαηξίεο εκπνξίαο κε εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο 

πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίσλ, ιηπαληηθψλ θαη αζθάιηνπ, ζε κνλάδεο εκθηάισζεο 

πγξαεξίνπ θαη ζηνπο πσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 

78) Σεξεί θαη ελεκεξψλεη ην ειεθηξνληθφ εηδηθφ κεηξψν ησλ επηρεηξήζεσλ 

λαππήγεζεο, κεηαηξνπήο, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πινίσλ, εγγξάθεη ζην εηδηθφ 



κεηξψν θαη  δηαγξάθεη απφ ην κεηξψν απηφ ηηο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη  

παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη επηβάιιεη ζε απηέο ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

79) Διέγρεη ηε δηαρείξηζε  ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ αξδεπηηθψλ πδάησλ. 

80) Διέγρεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ηελ αλεχξεζε ππφγεησλ πδάησλ θαη έξγσλ 

αμηνπνίεζεο πδάηηλσλ πφξσλ. 

81) Δμεηάδεη ηηο αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ θαη εθηέιεζεο έξγσλ 

αμηνπνίεζεο πδάηηλσλ πφξσλ. 

 

(Απμοδιόηηηερ Ήπιων μοπθών ενέπγειαρ . εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ) 

 

82) Μεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αμηνπνίεζεο ησλ ήπησλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο. Πξνσζεί ηελ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο θηλεηέο θαη αθίλεηεο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ (θηίξηα, απηνθίλεηα θιπ). ην πιαίζην απηφ: 

(α)Μεξηκλά γηα ηε κειέηε θαη ζηαδηαθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο Πνιηηείαο, έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

(β)Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ βειηίσζεο θαη ησλ ειάρηζησλ 

απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Πνιηηείαο. 

(γ)Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ησλ δηθηχσλ 

ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ δεκφζησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ 

ηελ Πνιηηεία. 

(δ)Μεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο  θαη ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε, θαηά ην δπλαηφλ, θαζαξψλ νρεκάησλ απφ ην Γήκν. 

 

(Απμοδιόηηηερ αδειών Εγκαηαζηάζεων) 

 

84) Υνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο εθεδξηθψλ ζηαζκψλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο ζε ηδηψηεο. 

85) Ρπζκίδεη θάζε ζέκα ην νπνίν αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζηε 

ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ, θαζψο θαη ζηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

86) Υνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θσηνβφισλ 

ζσιήλσλ, θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαη ειεθηξνθίλεησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ  

θαη ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

87) Υνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηεγλνθαζαξηζηεξίσλ, 

πιπληεξίσλ ξνχρσλ, ζηδεξσηεξίσλ ξνχρσλ θαη ηαπεηνθαζαξηζηεξίσλ. 

 

(Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα Απαζσόληζηρ) 

 

88) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή θαη εθαξκφδεη ηνπηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο 

θαη ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο ή ζπκκεηέρεη ζε αλάινγεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, 

γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηεχξπλζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

89) Μεξηκλά γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ 

κε ηελ αλάπηπμε ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πξνο ηνπο αλέξγνπο θαη ηελ 

πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Μεξηκλά γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κεραληζκψλ ελεκέξσζεο ησλ αλέξγσλ γηα ηηο 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή. 

 



(Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα Τοςπιζμού) 

 

90) Σεξεί κεηξψα θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο, ζηνηρεία απαζρφιεζεο, νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

θιπ). 

91)  ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη πξνγξάκκαηα δξάζεσλ παξέκβαζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο επαγγεικαηηθνχο 

θνξείο ηεο πεξηνρήο. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. 

92) Μεξηκλά γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο 

πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ (π.ρ. παξαγσγή ηνπξηζηηθνχ πιηθνχ θαη 

εθδφζεηο πξαθηηθψλ νδεγψλ γηα ηνπο ηαμηδηψηεο, ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο 

ηνπξηζκνχ, δεκηνπξγία δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιιεο πεξηνρέο 

εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο θιπ). 

93) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή κεραληζκψλ ελεκέξσζεο / πιεξνθφξεζεο ησλ 

επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο. 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Γ : ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

 

Άπθπο 6 

 

Απμοδιόηηηερ Αςηοηελούρ Γπαθείος  Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ, Παιδείαρ και 

Πολιηιζμού 

 

Σν Απηνηειέο Γξαθείν  Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ είλαη 

αξκφδην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ησλ 

πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο 

δεκφζηαο πγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, κε ηε ιήςε ησλ θαηαιιήισλ κέηξσλ θαη 

ηε ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πγρξφλσο ην Γξαθείν είλαη αξκφδην γηα 

ηελ πξνψζεζε θαη ξχζκηζε δεηεκάησλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ηελ πξνψζεζε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, θαζψο θαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ,  

θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ 

Απνθάζεσλ. 

Δηδηθφηεξα νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ είλαη νη εμήο:                    

(Απμοδιόηηηερ  Σσεδιαζμού / Σςνηονιζμού / Παπακολούθηζηρ Κοινωνικών Πολιηικών)  

1) Γηεμάγεη θνηλσληθέο έξεπλεο, ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ή ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο 

ηξίηεο ειηθίαο, κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηδξπκάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ (παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, βξεθνθνκεία, 

νξθαλνηξνθεία, θέληξα αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη εκεξήζηαο θξνληίδαο, 

ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ, γεξνθνκείσλ θιπ).  

 



2) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηέρεη 

ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ 

νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ, θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

3) Γηεμάγεη θνηλσληθέο έξεπλεο, ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ 

παηδηνχ, ησλ εθήβσλ, ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαζψο θαη 

εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

4) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ή 

ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θξνληίδα ηεο πγείαο 

ησλ δεκνηψλ κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ  παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο (κε ηε δεκηνπξγία 

δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, θέληξσλ 

ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, 

θέληξσλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη 

βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ 

νπζηψλ. 

5) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Γήκνπ, κε ηε δεκηνπξγία Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο. 

6) Μεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, 

εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ εζεινληψλ. 

7) πληνλίδεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ άζθεζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν (πρ κέζσ ηεο εθπφλεζεο θαη πεξηνδηθήο αλαπξνζαξκνγήο ελφο 

«Σνπηθνχ πκθψλνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο») 

8) Οξγαλψλεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηε δηθηχσζε ηνπηθψλ θνξέσλ 

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, φπσο: 

 νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

 νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ 

 νη Μ.Κ.Ο 

 νη ππεξεζίεο θαη δνκέο Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Κξάηνπο 

 ηα αληηπξνζσπεπηηθά ζψκαηα ησλ νκάδσλ-ρξεζηψλ 

 

(Απμοδιόηηηερ Εποπηείαρ και Ελέγσος) 

1. Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ παηδηθψλ ή 

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ.  

2. Αζθεί έιεγρν θαη επνπηεία ζηα ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ (ηδησηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί) θαη επζχλεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

παηδηθψλ εμνρψλ.  

3. Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ παηδηθήο πξφλνηαο ζε 

ηδηψηεο, θαζψο θαη ζε ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία πνπ επηδηψθνπλ 

θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.  Αζθεί επνπηεία επί ησλ θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ, εγθξίλεη  

ηνλ  πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη  παξαθνινπζεί θαη  ειέγρεη ηηο επηρνξεγήζεηο, 

πνπ δίδνληαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θνηλσθειείο ζθνπνχο.  

5. Μεξηκλά γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη  επνπηεχεη 

θαη ξπζκίδεη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ πξνζηαζίαο θαη αγσγήο 



νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ, (φπσο Κέληξσλ Παηδηθήο Μέξηκλαο, Παηδηθψλ 

ηαζκψλ, Παηδηθψλ Δμνρψλ, παξαξηεκάησλ ΠΙΚΠΑ θαη ΚΔΠΔΠ).  

6. Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πεξίζαιςεο 

ειηθησκέλσλ ή αηφκσλ, πνπ πάζρνπλ αλίαηα απφ θηλεηηθή αλαπεξία.  

7. Μεξηκλά γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Σακείσλ 

Πξφλνηαο θαη Πξνζηαζίαο Πνιπηέθλσλ, φηαλ ε έδξα ησλ Σακείσλ είλαη ζην 

Γήκν. 

  

(Απμοδιόηηηερ  εθαπμογήρ κοινωνικών πολιηικών)  

Τινπνηεί δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο 

δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα 

Ννκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ. ην πιαίζην απηφ ελδεηθηηθά : 

(α) Γηελεξγεί θνηλσληθέο έξεπλεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ επηδνκάησλ πξφλνηαο, 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο 

Πξφλνηαο   

(β) Αζθεί θνηλσληθή εξγαζία κε άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο. 

(γ) Λεηηνπξγεί κνλάδεο ζπκβνπιεπηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο. 

(δ) πλεξγάδεηαη κε ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο γηα ελεκέξσζε ζε θνηλσληθά 

ζέκαηα (AIDS, λαξθσηηθά θιπ) θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ 

δηνξγαλψλεη ρνιέο Γνλέσλ. 

(ε) Τινπνηεί πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ςπρνθνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ (πξνζθχγσλ, κεηαλαζηψλ, παιηλλνζηνχλησλ, 

θπιαθηζκέλσλ, ππεξειίθσλ θ.ι.π.) 

(ζη) Τινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο πεξηζαιπνκέλσλ ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο 

πεξίζαιςεο 

(δ) Τινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 

 

 

 

 

(Απμοδιόηηηερ Εθαπμογήρ Ππογπαμμάηων Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ )   

                             

1) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδπλάησλ πνιηηψλ. ην 

πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο : 

(α) Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ απηνζηεγαδνκέλσλ, 

γηα ηε ζρεηηθή κίζζσζε αθηλήησλ, ηε ξχζκηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ θνηλσληθήο 

θαηνηθίαο θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο. 

(β) Δθδίδεη  πηζηνπνηεηηθά νηθνλνκηθήο αδπλακίαο. 

(γ) Μεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή επηδνκάησλ ζε ηπθινχο, θσθάιαινπο, 

αλαζθάιηζηνπο παξαπιεγηθνχο, ηεηξαπιεγηθνχο θαη αθξσηεξηαζκέλνπο, 

δηαλνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπο, αλίθαλνπο πξνο εξγαζία, ππνθέξνληεο απφ 

εγθεθαιηθή παξάιπζε (ζπαζηηθνχο), απξνζηάηεπηνπο αλήιηθνπο, 

ππνθέξνληεο απφ αηκνιπηηθή αλαηκία θαη βαξηά αλάπεξνπο, θαζψο θαη ζε 

ινηπά άηνκα δηθαηνχκελα παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ νηθείσλ θαλνληζηηθψλ 

ξπζκίζεσλ. 



(δ) Δηζεγείηαη ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο νηθεκάησλ έλεθα απνξίαο 

ή γηα άιινπο ζνβαξνχο ιφγνπο. 

(ε) Πξνβαίλεη ζηελ αλαγλψξηζε δηθαηνχρσλ ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο. 

(ζη) Δηζεγείηαη ηελ έθδνζε απνθάζεσλ παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

(δ) Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, 

εξάλσλ θαη θηιαλζξσπηθψλ αγνξψλ. 

(ε)Υνξεγεί θάξηεο αλαπεξίαο έπεηηα απφ γλσκάηεπζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 

2) Δπηκειείηαη ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΓΑ δεκφηεο θαη 

εθδίδεη βηβιηάξηα θαη βεβαηψζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ 

δηέπεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο απηνχο. 

 

(Απμοδιόηηηερ Πολιηικών Ιζόηηηαρ ηων θύλων) 

ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. ην 

πιαίζην απηφ κεξηκλά γηα :    

(α) ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ 

(β) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ 

ζηεξεφηππσλ κε βάζε ην θχιν 

(γ) ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα εππαζείο νκάδεο γπλαηθψλ 

(δ) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ απαζρφιεζε 

(ε) ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ελαξκφληζε επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ  

(ζη) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

(Απμοδιόηηηερ εθαπμογήρ πποζηαζίαρ και πποαγωγήρ ηηρ Δημόζιαρ Υγείαρ) 

 

1) ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  

(α) Μεξηκλά γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ δεκνηηθψλ δεμακελψλ λεξνχ.  

(β) Μεξηκλά γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ θαηαζηεκάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ,  

(γ) Μεξηκλά γηα ηνλ έιεγρν ηεο ερνξχπαλζεο, ηεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηεο 

εθπνκπήο ξχπσλ, ζνξχβσλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ 

ηξνρνθφξα,  

(δ) Μεξηκλά γηα ηα αδέζπνηα δψα (πεξηζπιινγή, δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

θαηαθπγίσλ θιπ). 

(ε) Υνξεγεί βηβιηάξηα πγείαο ζηνπο εθδνξνζθαγείο. 

(ζη) Παξέρεη ζπλδξνκή ζην έξγν ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη δηελεξγεί ειέγρνπο ή άιιεο 

πξάμεηο, πνπ δεηνχλ ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπο. 

(δ) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. 

(ε) πλεξγάδεηαη κε ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

θαζψο θαη κε ην ΔΚΑΒ γηα ηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε ηεο αεξνκεηαθνξάο 

αζζελψλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηδίνπ κέζνπ. 



 

2) ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη κηα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

κέηξσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο. ην πιαίζην απηφ θαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο:  

(α) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκψλ. 

(β) Μεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε η) πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή απφ 

άιια Τπνπξγεία, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη απεπζείαο ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ Τπνπξγείνπ ηη) εθηάθησλ πξνγξακκάησλ 

δεκφζηαο πγείαο, ηα νπνία εθηεινχληαη κε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε ηηη) 

πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(γ) Δθδίδεη ηνπηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη  ιακβάλεη κέηξα ζε ζέκαηα 

δεκφζηαο πγηεηλήο.  

(δ) Μεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο. 

(ε) Οξγαλψλεη απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθέο 

ππεξεζίεο εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο 

Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. 

3) Ρπζκίδεη δηάθνξα δηνηθεηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα πγεία 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο 

πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  

(α) Δηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ηαηξψλ πξνο εμέηαζε επαγγεικαηηψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρνξήγεζε 

ζε απηνχο βηβιηαξίσλ πγείαο. 

(β) Δηζεγείηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε ηαηξνχο, νη νπνίνη πσινχλ θάξκαθα 

ρσξίο άδεηα, θαζψο θαη ζε βάξνο ηαηξψλ θαη θαξκαθνπνηψλ γηα θαηνρή ή 

πψιεζε δεηγκάησλ θαξκάθσλ. 

(γ) Δηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ειεγθηή γηαηξνχ ΟΓΑ γηα ηα λ.π.δ.δ. ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Γήκνπ. 

 

(Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα παιδείαρ και δια βίος μάθηζηρ) 

 

4) Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ γηα 

ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  

(α) Μεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε, ηε βειηίσζε, ηε θαζαξηφηεηα θαη ηελ 

θχιαμε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε επηθχιαμε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη παξέρεη θάζε αλαγθαία 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα 

ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο (Άξζξν 243 ηνπ ΓΚΚ). 

(β) Μεξηκλά γηα ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο θαηαιιειφηεηαο, επηινγήο θαη 

εθηίκεζεο ηεο αμίαο νηθνπέδνπ γηα ηελ αλέγεξζε δηδαθηεξίνπ, θαζψο θαη 

επηινγήο νηθνπέδνπ κεηά θηηξίνπ θαηάιιεινπ λα ραξαθηεξηζζεί σο 

δηδαθηήξην. 

(γ) Μεξηκλά γηα ηελ απαιινηξίσζε νηθνπέδσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο 

ζηέγεο, θαζψο θαη  ηελ αλέγεξζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 



(δ) Μεξηκλά γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, ηε ζηέγαζε θαη ζπζηέγαζε απηψλ θαη ζε πεξίπησζε ζπζηέγαζεο 

θαζνξίδεη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε νξηζκέλσλ ρψξσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ, απφ 

θάζε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο θαη ηελ θνηλή ρξήζε ησλ ππνινίπσλ ρψξσλ θαη 

ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε ζπζηεγαδφκελεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

(πλεξγαζία κε ηελ Οηθνλνκηθή ππεξεζία γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ). 

(ε) πλεξγάδεηαη κε ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο,  ηελ ελεκεξψλεη γηα 

ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο θαη ηεο παξέρεη θάζε αλαγθαία δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

5) ρεδηάδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη 

δξάζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ ηεο  πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη γηα ηε γεληθή παηδεία ησλ θαηνίθσλ. 

Πεξηιακβάλνληαη αξκνδηφηεηεο φπσο : 

(α) Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ 

(β) Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ 

(γ) Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο 

6) Μεξηκλά γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο 

ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

 (α) Καηαξηίδεη, ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ αλαπηπμηαθνχ  πξνγξάκκαηφο ηνπ, ην 

ηνπηθφ πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο, κε βάζε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη ην αληίζηνηρν πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο 

(λφκνο 3879 / 2010, άξζξν 8). Σν ηνπηθφ πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο 

πεξηιακβάλεη, ηδίσο, επελδχζεηο, πξνγξάκκαηα ή επί κέξνπο δξάζεηο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη γεληθφηεξα δξάζεηο εθαξκνγήο ηεο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο δηα βίνπ κάζεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 (β) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ κάζεζεο 

θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ 

ηε γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ. 

 (γ) Δηζεγείηαη ηελ ίδξπζε θαη κεξηκλά γηα ηε  ιεηηνπξγία Κέληξσλ Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο ( Κ.Γ.Β.Μ.) πνπ εθαξκφδνπλ ην ηνπηθφ πξφγξακκα δηα βίνπ 

κάζεζεο θαη ηα νπνία νξγαλψλνληαη είηε ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο, είηε ζην 

πιαίζην λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ. 

 (δ) Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπηθψλ δνκψλ θαη ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζην 

πιαίζην πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο κε ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

 (ε) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζην πιαίζην πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν 

Γήκνο κε ην Τπνπξγείν. 

 (ζη) Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ιατθήο επηκφξθσζεο ή γεληθήο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε καδί κε ηελ 

αληίζηνηρε επηρεηξεζηαθή κνλάδα ή απνθεληξσκέλε δνκή ππεξεζηαθήο 

κνλάδαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3879 / 2010. 

7) Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηε ξχζκηζε δεηεκάησλ εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  



 

(α) Δηζεγείηαη ηε δηάζεζε δηδαθηεξίνπ γηα άιιεο ρξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ή 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηε ρνιηθή Δπηηξνπή.  

(β) Μεξηκλά γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζην ζρνιείν 

θνίηεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ ζρνιείσλ εηδηθήο 

αγσγήο, θαζψο θαη ηεο κεηαθνξάο θαη ζίηηζεο καζεηψλ κνπζηθψλ γπκλαζίσλ 

θαη ιπθείσλ (πλεξγαζία κε ηελ Οηθνλνκηθή ππεξεζία). 

(γ) Δπνπηεχεη θαη ειέγρεη ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. 

(δ) Δγθξίλεη ηελ εγθαηάζηαζε, κεηαθνξά ή επηζθεπή ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ 

(θπξίσλ, δεπηεξεπνπζψλ, πξφζζεησλ θαη παξάιιεισλ) ζηα ζρνιεία. 

(ε) Οξγαλψλεη ζπλαπιίεο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο γηα ηνπο καζεηέο, 

θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

(ζη) Μεξηκλά γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε δηνηθεηψλ ησλ 

ηδξπκάησλ, πνπ ρνξεγνχλ ππνηξνθίεο, εθφζνλ έρνπλ ηνπηθή ζεκαζία. 

(δ)  Δγθξίλεη νπνηαδήπνηε κίζζσζε ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ δεκφζηαο ρξήζεο 

γηα κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη πιηθψλ πξνο θάιπςε ζρνιηθψλ αλαγθψλ. 

(ε) Δηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκφ θνηλσθεινχο ρξήζεο ησλ ζρνιείσλ ζε 

πεξίπησζε παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

(ζ) Δηζεγείηαη ηελ θαηαλνκή πηζηψζεσλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηελ 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

(η) Δηζεγείηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηνπο 

γνλείο θαη θεδεκφλεο πνπ δελ εγγξάθνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν θαη 

ακεινχλ γηα ηελ ηαθηηθή θνίηεζή ηνπο. 

(ηα) Δηζεγείηαη ηε δηαθνπή καζεκάησλ, ιφγσλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ή 

επηδεκηθήο λφζνπ, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 

 

(Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα Πολιηιζμού, Αθληηιζμού και Νέαρ Γενιάρ) 

 

8) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη  θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ηελ πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ 

πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Πεξηιακβάλνληαη  

πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο φπσο : 

(α) Γεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ, 

πηλαθνζεθψλ, θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, θηιαξκνληθψλ θαη ζρνιψλ 

δηδαζθαιίαο κνπζηθήο, ζρνιψλ ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο θιπ. 

(β) Γηνξγάλσζε θαη εθαξκνγή  πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ (ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο). 

(γ) Πξνζηαζία κνπζείσλ, κλεκείσλ, ζπειαίσλ θαζψο θαη αξραηνινγηθψλ θαη 

ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο. 

(δ) Δπηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ 

ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη θηηξίσλ πνπ παξαρσξνχληαη ζην Γήκν απφ ηξίηνπο. 

(ε) Πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. 

(ζη) Πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

9) Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηε ξχζκηζε ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ. ην 

πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  

 



(α) Δηζεγείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ νξγαλσηηθή 

επηηξνπή θεζηηβάι ηνπηθήο εκβέιεηαο. 

(β) Δηζεγείηαη γηα ηελ επηρνξήγεζε ΝΠΙΓ ηα νπνία αλαπηχζζνπλ 

πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ. 

(γ) Δηζεγείηαη γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ 

κνπζηθψλ ηδξπκάησλ (Χδείσλ, κνπζηθψλ ζρνιψλ, ρνξσδηψλ, ζπκθσληθψλ 

νξρεζηξψλ θαη ζπγθξνηεκάησλ κνπζηθήο δσκαηίνπ). 

10) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη  θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπηθνχ αζιεηηζκνχ θαη 

ηελ παξνρή δπλαηνηήησλ  άζιεζεο ζηνπο θαηνίθνπο. Πεξηιακβάλνληαη  

πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο φπσο : 

(α) Καηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

(δεκνηηθά γπκλαζηήξηα, αζιεηηθά θέληξα θαη δεκνηηθνί ρψξνη άζιεζεο). 

(β) Πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηνπ καδηθνχ 

αζιεηηζκνχ θαη δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. 

(γ) Άζθεζε επνπηείαο επί ησλ Δζληθψλ Αζιεηηθψλ Κέληξσλ, πνπ 

θαζνξίδνληαη κε δηππνπξγηθή απφθαζε. 

11) Σεξεί ην κεηξψν λέσλ θαη  ζπλεξγάδεηαη κε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Νέσλ 

γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πιήξε θαη 

ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ. 

12) Μεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη 

ζηνπο λένπο θαη ζπκκεηέρεη ζηνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. 

13) Παξαθνινπζεί  ηε ιεηηνπξγία θαη δξάζε δεκνηηθψλ δνκψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο λέαο γεληάο  

14) Τινπνηεί δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ζηνπο ηνκείο ηνπ Πνιηηηζκνχ, ηνπ 

Αζιεηηζκνχ θαη ηεο Νέαο Γεληάο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ. 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Γ : ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

 

Άρθρο 7 
 

Απμοδιόηηηερ Αςηοηελούρ Σμήμαηορ Γιοικηηικών και Οικονομικών Τπηπεζιών 

 

Σν Απηνηειέο Σκήκα  Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  είλαη αξκφδην γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δεκνηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ ιεμηαξρηθψλ γεγνλφησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ,  γηα ηελ νξζνινγηθή 

δηνίθεζε / δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ θαη γηα ηελ παξνρή 

γεληθψλ ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ην 

Γήκαξρν. Παξάιιεια ην Σκήκα    είλαη αξκφδην  γηα ηελ απνηειεζκαηηθή  ηήξεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, ηε ζσζηή απεηθφληζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ, θαζψο θαη ηε 

δηαζθάιηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηελέξγεηα φισλ ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, 

εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.  



Οη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ,  

θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ 

Απνθάζεσλ.  

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο ελνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  είλαη νη εμήο: 

(α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ & Ιδηαίηεξνπ Γξαθείνπ 

Γεκάξρνπ 

 

Απμοδιόηηηερ ςποζηήπιξηρ Δημάπσος 

 

Σν Γξαθείν παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηνλ 

Γήκαξρν θαη ηδίσο: 

1) Πξνγξακκαηίδεη, 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) Σεξεί αξρείν ησλ θάζε είδνπο απνθάζεσλ ηνπ Γήκνπ πξνο ρξήζε ηνπ 

Γεκάξρνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

Γεκάξρνπ. 

4) Παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο 

θαηέρνληεο ζέζεηο Δηδηθψλ πκβνχισλ ή Δηδηθψλ πλεξγαηψλ ή 

Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ. 

5) Οξγαλψλεη θαη πινπνηεί θάζε είδνπο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ (ζπλέδξηα, 

ζπλειεχζεηο, ενξηέο θιπ) θαζψο θαη πξνγξάκκαηα πξνβνιήο ηνπ έξγνπ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ν Γήκνο. 

6) Σεξεί αξρείν ησλ δεκνζηεχζεσλ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ 

θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ απαληήζεσλ. 

 

(Απμοδιόηηηερ ςποζηήπιξηρ ηων πολιηικών οπγάνων ηος Δήμος) 

 

1) Παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηα 

ζπιινγηθά δηνηθεηηθά αηξεηά φξγαλα ηνπ Γήκνπ, δειαδή ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην θαη ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (νξγάλσζε ζπλεδξηάζεσλ, ηήξεζε 

πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ, παξαγσγή, δηεθπεξαίσζε, δηαρείξηζε θαη 

αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, ξχζκηζε ζπλαληήζεσλ, ηήξεζε πξσηνθφιινπ, 

ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θιπ). 

2) Παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηα 

αηνκηθά δηνηθεηηθά αηξεηά φξγαλα ηνπ Γήκνπ, δειαδή ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ Γήκαξρν θαη ηνπο Αληηδεκάξρνπο (νξγάλσζε θαη 

ξχζκηζε ζπλαληήζεσλ, παξαγσγή, δηεθπεξαίσζε, δηαρείξηζε θαη 

αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, ηήξεζε πξσηνθφιινπ, ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ 

αηνκηθψλ  νξγάλσλ θιπ). 

3) Παξέρεη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο
2
, 

ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ θαη ηηο Δπηηξνπέο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

4) Παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηηο Γεκνηηθέο Παξαηάμεηο. 

5) Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ. 

 

                                                 
2
 Γηα ηνπο Γήκνπο θάησ ησλ 10.000 είλαη πξναηξεηηθή. 



6) Σεξεί ην αξρείν ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ ζε δηαθφξνπο θνξείο θαη φξγαλα 

θαη κεξηκλά γηα ηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηνπο εθπξνζψπνπο θαη ηελ 

παξαιαβή θαη δηεθπεξαίσζε ησλ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ζην Γήκν. 

 

(Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα δημοηικήρ καηάζηαζηρ) 

 

7) Σεξεί θαη ελεκεξψλεη ηα κεηξψα ηνπ δεκνηνινγίνπ θαη ηα κεηξψα αξξέλσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηε δεκηνπξγία 

θαη ηήξεζε ηνπ Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ. 

8) Μεξηκλά γηα ηελ πξφζιεςε θαη αιιαγή επσλχκνπ, θαζψο θαη ηελ  πξφζιεςε 

παηξσλχκνπ θαη κεηξσλχκνπ απφ παηδηά, πνπ γελλήζεθαλ ρσξίο γάκν ησλ 

γνλέσλ ηνπο ή είλαη αγλψζησλ γνλέσλ. 

9) Μεξηκλά γηα ηνλ εμειιεληζκφ ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, 

νκνγελψλ αιινδαπψλ, πνπ απνθηνχλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη 

παιηλλνζηεζάλησλ νκνγελψλ, πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. 

10) Υνξεγεί άδεηεο πνιηηηθνχ γάκνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ ηέιεζε ησλ γάκσλ 

απηψλ. 

11) Δλεκεξψλεη πεξηνδηθά ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηηο κεηαβνιέο πξνζσπηθήο 

θαηάζηαζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία. 

12) Δθδίδεη θάζε είδνπο πηζηνπνηεηηθά αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

θαζψο θαη θάζε είδνπο βεβαηψζεηο, θαηαιφγνπο θαη πίλαθεο κε ηα ζηνηρεία 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ Μεηξψα. 

13) πλεξγάδεηαη κε άιινπο Γήκνπο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηηο πεξηπηψζεηο 

κεηαβνιψλ ησλ κεηξψσλ ζε αληηζηνηρία πξνο αλάινγα αξρεία πνπ ηεξνχληαη 

εθεί. 

14) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ ηζρχνπζα εθινγηθή λνκνζεζία. 

 

(Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα Ληξιαπσείος) 

 

15) Σεξεί θαη ελεκεξψλεη ηα  ιεμηαξρηθά βηβιία θαη αξρεία, ζηα νπνία 

θαηαρσξνχληαη ηα ιεμηαξρηθά γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

Γήκνπ (γελλήζεηο, γάκνη, ζάλαηνη) θαζψο θαη θάζε κεηαγελέζηεξν γεγνλφο 

πνπ ζπλδέεηαη κε απηά (π.ρ. δηαδχγηα), ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο. 

16) Σεξεί αξρεία επηζήκσλ εγγξάθσλ ιεμηαξρηθψλ γεγνλφησλ. 

17) Δθδίδεη  απνζπάζκαηα ησλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ ή άιια ζεζκνζεηεκέλα 

πηζηνπνηεηηθά. 

18) Δλεκεξψλεη ηα αληίζηνηρα Σκήκαηα άιισλ Γήκσλ γηα ηα ιεμηαξρηθά 

γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηα ζηνηρεία ησλ κεηξψσλ / αξρείσλ πνπ ηεξνχληαη 

ζηα Σκήκαηα απηά. 

19) πλεξγάδεηαη κε Λεμηαξρεία άιισλ Γήκσλ ζε πεξηπηψζεηο κεηαβνιψλ ή 

πξνζζήθεο ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ πνπ βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλεο εθεί. 

 

(Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα Αλλοδαπών και Μεηανάζηεςζηρ) 

 

20) Σεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί 

ηζαγέλεηαο, αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  



 

(α) Σεξεί Μεηξψν Αιινδαπψλ. 

(β) Παξαιακβάλεη αηηήζεηο , ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα πξνσζεί ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε αδεηψλ 

παξακνλήο αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα.  

(γ) Παξαιακβάλεη αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο κε πνιηηνγξάθεζε θαη ηηο πξνσζεί ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

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

 

(Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα  ανθπώπινος δςναμικού) 

 

21) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ  ζπζηήκαηνο  αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζην Γήκν θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

22) Δηζεγείηαη θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε κέηξσλ επηπξφζζεηεο ζηήξημεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ ( πρ. νξγάλσζε κεηαθηλήζεσλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ,  παηδηθνί ζηαζκνί θιπ). 

23) ρεδηάδεη,, εηζεγείηαη  θαη νξγαλψλεη  πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο 

θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ. 

Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

απηψλ ζηελ πξάμε. 

24) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ  λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

ηζρχνπλ εθάζηνηε θαη ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο  ηνπ Γήκνπ κε ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπ ( πρ. ζέκαηα κηζζνινγηθά, σξαξίνπ, αδεηψλ , αζζελεηψλ, 

ππεξσξηψλ, απνιχζεσλ, δηεθδηθήζεσλ θιπ). 

25) Μεξηκλά γηα ηε  δηελέξγεηα θαη νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε 

βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. 

26) Σεξεί ηα Μεηξψα ηνπ  Πξνζσπηθνχ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο 

αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, νη θάζε είδνπο κεηαβνιέο ζηελ 

εξγαζηαθή ηνπ δσή (πξνζιήςεηο, απνιχζεηο, αιιαγέο ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ακνηβέο, άδεηεο, απνπζίεο, αμηνινγήζεηο θιπ) θαη ηα πξνζφληα ηνπ. 

27) ρεδηάδεη θαη  εηζεγείηαη   βειηηψζεηο  θαη  παξαθνινπζεί ηελ  εθαξκνγή φισλ 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (ηήξεζε σξαξίνπ, έγθξηζε θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηψλ θιπ). 

28) πγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ακνηβέο ηνπο θαη ελεκεξψλεη έγθαηξα ηηο 

αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο , ψζηε λα πξνσζείηαη έγθαηξα ε πιεξσκή 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

29) πλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξντζηακέλνπο  ησλ επηκέξνπο δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ 

ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη ζε εξγαζηαθά ζέκαηα (δηαρείξηζε παξνπζηψλ, ππεξσξηψλ, 

βεβαηψζεσλ πξνο ην πξνζσπηθφ θιπ). 

30) Δθδίδεη θάζε είδνπο  βεβαηψζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη 

ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζην Γήκν. 

 

(Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα διοικηηικήρ μέπιμναρ) 



 

31) Μεξηκλά γηα ηελ θχιαμε, ηελ αζθάιεηα  θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θάζε είδνπο 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

32) Μεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ θηηξηαθψλ θαη 

ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

33) Μεξηκλά γηα ηηο κεηαθηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ. 

34) Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ θαη 

δηεθπεξαηψλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο γξακκαηείεο ησλ 

επηκέξνπο ππεξεζηψλ. 

35) Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηνπ Γήκνπ. 

36) ρεδηάδεη θαη πξνσζεί θάζε  ελέξγεηα γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

δεκνηψλ κε αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο ή 

ζηα ΚΔΠ. 

 

(β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 

(Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα πποϋπολογιζμού και οικονομικήρ πληποθόπηζηρ) 

 

1) Μεξηκλά  γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο ησλ Πξνυπνινγηζκψλ 

ηνπ Γήκνπ. 

2) πλεξγάδεηαη κε ηηο επηκέξνπο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ παξνρή 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ , θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηχπσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ 

θαηάξηηζε απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

αληίζηνηρα πξνγξάκκαηά ηνπο. 

3) πγθεληξψλεη  ηνπο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ππεξεζηψλ θαη  

δηακνξθψλεη θαη εηζεγείηαη ηνπο  ζπλνιηθνχο  Πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Γήκνπ  

πξνο έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. 

4) Παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ Πξνυπνινγηζκψλ, επηζεκαίλεη ηηο 

απνθιίζεηο κεηαμχ απνινγηζηηθψλ θαη πξνυπνινγηζηηθψλ κεγεζψλ , κεξηκλά 

γηα ηελ  εξκελεία ησλ απνθιίζεσλ θαη εηζεγείηαη ηηο αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο. 

5) πλεξγάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ακθίδξνκεο ελεκέξσζεο θαη ξνήο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ  

πξνυπνινγηζκψλ θάζε ππεξεζίαο . 

6) Μεξηκλά  γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ζηα αξκφδηα φξγαλα ηα πεξηνδηθά 

νηθνλνκηθά απνινγηζηηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα νηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο. 

7) Παξαθνινπζεί  ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εμέιημε ησλ ηακεηαθψλ πξνγξακκάησλ 

ηνπ Γήκνπ. Γηεξεπλά ηηο ηακεηαθέο αλάγθεο θαη  εηζεγείηαη ηηο θαηάιιειεο  

κεζφδνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ (π.ρ. 

δαλεηζκφο) . Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή  ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θάιπςε ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ. 

8) πλεξγάδεηαη κε ηηο ηξάπεδεο θαη κεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζεζίκσλ 

ηνπ Γήκνπ. 

 

(Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα λογιζηηπίος και αποθηκών) 

 

9) Σεξεί ην ζχζηεκα ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ 

Γήκνπ (Γεληθή θαη αλαιπηηθή ινγηζηηθή ). Σεξεί  ηηο ζρεηηθψλ ινγηζηηθέο 



δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία. 

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

ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξάμεσλ ηνπ Γήκνπ. 

11) Παξαθνινπζεί θαη κεξηκλά γηα ηελ  εθπιήξσζε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

12) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε ινγηζηηθή ζπκθσλία ησλ δνζνιεπηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ κε ηξάπεδεο, πξνκεζεπηέο, πηζησηέο θαη άιινπο 

ζπλαιιαζζνκέλνπο κε ηνλ Γήκν , θαζψο θαη ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ 

κε ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηα ηδξχκαηα ηνπ Γήκνπ. 

13) Δθδίδεη ηηο  ινγηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

ηεξνχκελν ινγηζηηθφ ζρέδην (πρ. ηζνινγηζκνί θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο) θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ  κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαδηθαζίεο. 

14) Παξέρεη θάζε είδνπο  πιεξνθφξεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ  θαη 

ηηο ππφινηπεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εμέιημε ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ 

ηνπ Γήκνπ. 

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

Γεκφζηεο/Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ 

εθάζηνηε. 

16) Σεξεί εηδηθά  ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

Πξνγξακκάησλ θαη Έξγσλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ν Γήκνο θαη πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ή/θαη απφ 

επξσπατθνχο ή δηεζλείο πφξνπο. 

17) Σεξεί αξρείν Παξαζηαηηθψλ Γηαρείξηζεο ησλ πξνεγνπκέλσλ πξνγξακκάησλ 

θαη έξγσλ  ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο ησλ 

θνξέσλ απφ ηνπο πξνέξρεηαη ε ζρεηηθή ρξεκαηνδφηεζε. 

18) Μεξηκλά γηα ηελ εηνηκαζία ησλ πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφνδν ησλ πξνεγνπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ.  

19) Σεξεί ην  αξρείν ζπκβάζεσλ γηα ππεξεζίεο, έξγα θαη πξνκήζεηεο πνπ αλαζέηεη 

ν Γήκνο. Παξαιακβάλεη θαη ειέγρεη ηα θάζε θχζεο παξαζηαηηθά πνπ 

απαηηνχληαη  θαηά πεξίπησζε γηα ηελ πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ Γήκνπ ζηνπο 

αληίζηνηρνπο δηθαηνχρνπο θαη ειέγρεη ηελ  χπαξμε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε 

δηελέξγεηα πιεξσκψλ ηνπ Γήκνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ αληηζηνίρσλ 

ζπκβάζεσλ. 

20) Διέγρεη  ηελ πξφβιεςε ησλ νθεηιψλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ειέγρεη ηελ επάξθεηαο ησλ αληίζηνηρσλ 

πηζηψζεσλ. 

21) Δθδίδεη ηα  εληάικαηα πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηα απνζηέιιεη  

ζην Σακείν γηα πιεξσκή. 

22) Μεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πξνκεζεπηέο ησλ θάζε 

είδνπο πιηθψλ παγίσλ(κεραλήκαηα-εμνπιηζκφο) ή αλαισζίκσλ πνπ απαηηεί ε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.  

23) Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ βηβιίσλ ησλ απνζεθψλ 

(θαηά πνζφηεηα θαη αμία )κε ηα εηζαγφκελα θαη εμαγφκελα  είδε, θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ πνπ ηεξνχληαη ζηα απνζέκαηα 

ησλ απνζεθψλ ηνπ Γήκνπ.   



24) Παξαθνινπζεί ηα απνζεκάησλ ησλ απνζεθψλ θαη δηαηππψλεη εηζεγήζεηο γηα 

ηελ αλάγθε αλαλέσζήο ηνπο. πλεξγάδεηαη ζρεηηθά κε ηηο δεκνηηθέο 

ππεξεζίεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ πιηθψλ ησλ απνζεθψλ. 

25) Σεξεί ην αξρείν ησλ  παγίσλ θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ 

(κεραλήκαηα , νρήκαηα, ζπζθεπέο, εμνπιηζκφο θιπ.) θαη παξαθνινπζεί ηελ 

θαηαλνκή ησλ παγίσλ απηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

26) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ραξαθηεξηζκνχ πιηθψλ σο αρξήζησλ ή σο πιηθψλ πνπ 

πιενλάδνπλ θαη ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαζηξνθήο, απνκάθξπλζεο ή 

εθπνίεζήο ηνπο . 

27) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ πεξηνδηθψλ απνγξαθψλ ησλ 

θάζε είδνπο πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ. 

28) πγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία κεηαβνιψλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ θαηαβιεζέλησλ 

παξνρψλ ή θαηαινγηζζέλησλ πνζψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, πνπ 

έρνπλ επίδξαζε ζηελ δηακφξθσζε ησλ ακνηβψλ ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ 

έθδνζε ησλ κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ πιεξσκή ησλ ακνηβψλ 

29) Μεξηκλά γηα ηε έθδνζε βεβαηψζεσλ θαηαβιεζεηζψλ ακνηβψλ πξνο ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη  γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ απφδνζε πξνο ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ αληηζηνίρσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 

(Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα εζόδων και πεπιοςζίαρ) 

 

30) πγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ππφρξεσλ θαη ηνπ χςνπο ησλ 

ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ Γήκν ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ γηα θφξνπο, εηζθνξέο, ηέιε, δηθαηψκαηα πνπ πεξηνδηθά πξέπεη λα 

θαηαβάιινληαη ζην Γήκν κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο. 

31) Διέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ κεγεζψλ κε βάζε ηα νπνία ππνινγίδνληαη ην χςνο 

αλά ππφρξεν ησλ πξνεγνχκελσλ θφξσλ, εηζθνξψλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ θιπ. 

32) Γεκηνπξγεί θαη ηεξεί αξρεία ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηκέξνπο 

πνζψλ πνπ απνηεινχλ ηαθηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ. 

33) Δπεμεξγάδεηαη  ζηνηρεία θαη ππνινγίδεη πεξηνδηθά ην χςνο ησλ νθεηινκέλσλ 

πνζψλ θαηά θαηεγνξία πξνζφδνπ θαη ππφρξεν. Καηαξηίδεη  βεβαησηηθνχο 

θαηαιφγνπο ππφρξεσλ θαη αληίζηνηρσλ νθεηιφκελσλ πνζψλ θαηά θαηεγνξία 

πξνζφδνπ. 

34) Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

πξνεγνπκέλσλ νθεηινκέλσλ πνζψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνζθπγέο ησλ ππφρξεσλ φηαλ ακθηζβεηνχλ 

ην χςνο ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ . 

35) Οξηζηηθνπνηεί ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ησλ ηπρφλ πξνζθπγψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αληηζηνίρσλ 

εηζπξάμεσλ. 

36) Σεξεί ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο θαη εθδίδεη βεβαηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ είζπξαμε δηαθφξσλ ηειψλ, δηθαησκάησλ ή εηζθνξψλ. 

37) Παξαθνινπζεί θαη κεξηκλά  γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

δνζνιεςηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ κέζσ ησλ λεθξνηαθείσλ, ζθαγείσλ, δεκνηηθψλ αγνξψλ, ηεο χδξεπζεο 

θιπ. 

38) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ  

δσξεψλ θαη ησλ θιεξνδνηεκάησλ πξνο ηνλ Γήκν, ζχκθσλα κε ηνπο 

αληηζηνίρνπο φξνπο. 



 

39) Σεξεί ηα  αξρεία ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζε  ειεθηξνληθή θαη 

θπζηθή κνξθή ( θάθεινη κε ζηνηρεία πεξηγξαθηθά θαη ηδηνθηεζηαθά έγγξαθα) 

40) Μεξηκλά γηα ηελ δηεξεχλεζε κεζφδσλ αμηνπνίεζεο ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο θαη δηαηππψλεη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

Γήκνπ. 

41) Μεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηε δηαρείξηζε 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (πρ. θαηάξηηζε 

ζπκβάζεσλ κηζζψζεσλ, κέξηκλα είζπξαμεο κηζζσκάησλ θιπ.) 

42) Μεξηκλά γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθψλ εθηάζεσλ γεο γηα βηνκεραληθνχο ή 

βηνηερληθνχο ζθνπνχο, θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, εγθαηαζηάζεηο 

ζεξκνθεπίσλ θαη γηα κνλάδεο ζηνπο ηνκείο αιηείαο. 

43) Μεξηκλά γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο δεκνηηθψλ αθηλήησλ ή ηε θαηαβνιή 

κηζζψκαηνο πξνο θάιπςε ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ππξνζβεζηηθήο 

ππεξεζίαο. 

 

 (Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα ππομηθειών ςλικών / εξοπλιζμού / ςπηπεζιών) 

 

44) ρεδηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απαηηνπκέλσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (εθηφο ηνπ πεδίνπ ηνπ Μ. 3316 / 

2005) ηνπ Γήκνπ,  ζπγθεληξψλεη ηηο αηηήζεηο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, 

εμεηάδεη ηελ ζθνπηκφηεηα απηψλ θαη δηακνξθψλεη πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα γηα 

ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ θαη εηζεγείηαη 

απηά γηα έγθξηζε ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ ( πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε 

ηερληθψλ έξγσλ, αληαιιαθηηθά, ιηπαληηθά, θαχζηκα, ιηπάζκαηα, 

θπηνθάξκαθα,  κεραλήκαηα, εξγαιεία, έπηπια, είδε γξαθείνπ, κηζζψζεηο 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ, αζθαιίζεηο θιπ). 

45) Γηελεξγεί έξεπλεο αγνξάο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ εηδψλ 

ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ην Γήκν θαη ηε ιήςε ζηνηρείσλ ηηκψλ 

πξνκήζεηαο ή ππεξεζίαο. 

46) Γηελεξγεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ 

ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ήηνη κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε 

πξνδηαγξαθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα θάζε θνξά ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ, 

θαηαξηίδεη ην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ζπκβάζεσλ θαη φισλ ησλ 

απνθάζεσλ θαη εηζεγείηαη ηε ζπγθξφηεζε φισλ ησλ επηηξνπψλ πνπ 

απαηηνχληαη (δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ, αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη 

παξαιαβήο ησλ εηδψλ) ζην θάζε θνξά αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ 

Γήκνπ, παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γεληθά κεξηκλά γηα φια ηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε θάζε πξνκήζεηαο ή ππεξεζίαο κέρξη θαη 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο, ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

47) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ραξαθηεξηζκνχ πιηθψλ / 

εμνπιηζκνχ σο αρξήζησλ ή σο πιηθψλ πνπ πιενλάδνπλ θαη ηεξεί ηηο 

δηαδηθαζίεο θαηαζηξνθήο, απνκάθξπλζεο ή εθπνίεζεο ησλ πιηθψλ απηψλ. 

48) Σεξεί ηα πιεξνθνξηαθά αξρεία θαη έγγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ (αξρείν πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ, αξρείν πξνκεζεπηψλ, αξρείν 

θαθέισλ πξνκεζεηψλ). 

 

(Απμοδιόηηηερ λειηοςπγίαρ Ταμείος) 

 



49) Γηελεξγεί ηηο πιεξσκέο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο κε βάζε ηα Δληάικαηα 

Πιεξσκψλ θαη κεηά απφ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο. 

50) Καηαγξάθεη ηηο δηελεξγνχκελεο πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαδηθαζίεο θαη κεξηκλά γηα ηελ απφδνζε ησλ θάζε θχζεο θξαηήζεσλ ππέξ 

ηξίησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα επηκέξνπο εληάικαηα πιεξσκήο. 

51) Παξαιακβάλεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ ππφρξεσλ θαη ησλ 

αληηζηνίρσλ νθεηινκέλσλ ζην Γήκν πνζψλ θαηά θαηεγνξία εζφδνπ. Δθδίδεη 

θαη κεξηκλά γηα ηελ θνηλνπνίεζε εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ πξνο ηνπο νθεηιέηεο. 

52) Γηελεξγεί ηηο  εηζπξάμεηο  ησλ νθεηιψλ πξνο ηνλ Γήκν θαη ελεκεξψλεη ην 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ Γήκνπ κε ηηο ζρεηηθέο ηακεηαθέο εγγξαθέο. 

53) Παξαθνινπζεί ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νθεηιεηψλ πξνο ηνλ 

Γήκν θαη ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηηο θαζπζηεξνχκελεο 

νθεηιέο. 

54) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηνπο ππαιιήινπο άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

πνπ αζρνινχληαη κε εηζπξάμεηο. (απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο, θνηκεηήξηα, 

ζθαγεία, δεκνηηθέο αγνξέο θιπ) 

55) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ κε ηηο Σξάπεδεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ δηελέξγεηα εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ κέζσ 

επηηαγψλ. 

56) Σεξεί ην αλαγθαίν θπζηθφ ηακείν ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ. 

57) Σεξεί αξρεία ησλ  θάζε είδνπο παξαζηαηηθψλ θαη αληηζηνίρσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ κε ηηο ηακεηαθέο εγγξαθέο. 

58) Παξαθνινπζεί ηελ ηακεηαθή ξεπζηφηεηα θαη πξνγξακκαηίδεη ηηο πιεξσκέο ζε 

ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

 

Άπθπο 8 

 

Απμοδιόηηηερ Αςηοηελούρ Γπαθείος Κ.Δ.Π. 

 

 

Σν Απηνηειέο Γξαθείν Κ.Δ.Π. (Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ) είλαη αξκφδην γηα 

ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ 

πνιηηψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ΄ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ θεληξηθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ. Δζσηεξηθψλ. Δηδηθφηεξα ην Γξαθείν : 

1) Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο. 

2) Παξαιακβάλεη αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο απφ 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ δελ 

ππνβάιινληαη καδί κε ηελ αίηεζε, ηα αλαδεηά θαη ηα παξαιακβάλεη κε 

νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, κεηά απφ ζρεηηθή 

εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ. 

3) Γηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα 

γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

4) Παξαιακβάλεη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ 

δεηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο  ζηνπο πνιίηεο, 

είηε κε απνζηνιή, είηε κέζσ ηνπ ΚΔΠ. 



 

5) Παξέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ ζρεδηαζκφ 

ησλ ΚΔΠ ( επηθχξσζε εγγξάθσλ, ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ρνξήγεζε 

παξάβνισλ, ρνξήγεζε απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο θιπ). 

6) Σεξεί αξρεία θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ δξάζε ηνπ ΚΔΠ. 

7) Παξαθνινπζεί θαη ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο e-kep γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ. 

8) Τπνδέρεηαη απφ άιια Κ.Δ.Π. αηηήζεηο πνιηηψλ ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ 

εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. Πξνσζεί ηα αηηήκαηα απηά ζηηο 

αξκφδηεο γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζίεο θαη παξαθνινπζεί ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηεθπεξαίσζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ ρξνληθψλ 

πξνζεζκηψλ. Παξαιακβάλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα 

απνζηέιιεη ζηα Κ.Δ.Π. ηεο αξρηθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

9) Τπνδέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ γηα 

βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

Άπθπο 9 

 

Απμοδιόηηηερ Αςηοηελούρ Σμήμαηορ Σεσνικών Τπηπεζιών - Πεπιβάλλονηορ  και 

Καθαπιόηηηαρ 

 

Σν Απηνηειέο Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ - Πεξηβάιινληνο θαη Καζαξηφηεηαο είλαη 

αξκφδην γηα ηε κειέηε, εθηέιεζε θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ ηνπ 

Γήκνπ,  ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνθνκηδήο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ 

απνξξηκκάησλ, ηελ ρσξηζηή απνθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε 

ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηκεηεξίσλ θαη δεκνηηθψλ ζθαγείσλ.  

πγρξφλσο ην Σκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ εμαζθάιηζε βειηησκέλσλ ζπλζεθψλ 

αζθαινχο κεηαθίλεζεο θαη θπθινθνξίαο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ νρεκάησλ ηνπο, θαζψο 

θαη γηα ηνλ έιεγρν εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ έθδνζε αδεηψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εγθαηαζηαηψλ θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Σν Σκήκα έρεη θαη ηελ αξκνδηφηεηα 

ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζην επίπεδν ηνπ Γήκνπ. Οη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ, θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. 

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο ελνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ - 

Πεξηβάιινληνο θαη Καζαξηφηεηαο είλαη νη εμήο: 

(α) Αξκνδηφηεηεο Σερληθψλ Έξγσλ   

Σν αληηθείκελν αθνξά ζηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ
3
 (θαηαζθεπέο λέσλ έξγσλ νδνπνηίαο, ζπληήξεζε 

πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ, θαηαζθεπέο γεθπξψλ, θφκβσλ θαη δηαβάζεσλ θιπ)  

                                                 
3
 Περιλαμβάνεηαι η καηαζκεσή, η ζσνηήρηζη και ανακαίνιζη ηφν οδών ηφν οποίφν η ζσνηήρηζη ανήκε 

καηά ηην υήθιζη ηοσ Ν. 3852/10 ζηην αρμοδιόηηηα ηης κραηικής περιθέρειας και ηφν ανηίζηοιτφν 
νομαρτιακών ασηοδιοικήζεφν. 



o θηηξηαθψλ έξγσλ (θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, επηζθεπή, δηαθφζκεζε θαη 

εμνπιηζκφο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ),  

o έξγσλ δηακφξθσζεο, δηαξξχζκηζεο θαη εμσξατζκνχ  ησλ θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (πεδφδξνκνη, πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, 

ηερληθά έξγα ρψξσλ πξαζίλνπ, αζιεηηθνί ρψξνη, αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη 

κλεκεία, θνηκεηήξηα θιπ).  

o πδξαπιηθψλ θαη εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ  

Δπίζεο: 

Μεξηκλά γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ αζηπλφκεπζε ησλ ξεκάησλ θαη ησλ 

απαιινηξηψζεσλ ρψξσλ παξά ηα ξέκαηα. 

o Γηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε 

πνηφηεηα ησλ ραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ε πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηζηκέληνπ. 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλνπλ :  

πλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Γήκνπ πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ. 

1) Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ
4
 γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ έξγσλ (εθπφλεζε κε πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο ή κε αλάζεζε ζε ηξίηνπο). 

Δπηβιέπεη ηελ θαιή εθπφλεζε ησλ κειεηψλ. 

2) Σεξεί θαη παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζίαο θήξπμεο αλαγθαζηηθήο 

απαιινηξίσζεο γηα ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ. 

3) πληάζζεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο θάζε έξγνπ ζε 

πιηθά, εξγαιεία, ηερληθφ εμνπιηζκφ αλζξψπηλν δπλακηθφ θιπ θαη εηζεγείηαη 

ηελ κεζνδνινγία εθηέιεζεο θάζε έξγνπ ( κε απηεπηζηαζία ή κε αλάζεζε ζε 

ηξίηνπο). 

4) Δπηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε απηεπηζηαζία. 

πγθξνηεί, νξγαλψλεη θαη δηνηθεί ηα ζρεηηθά ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. 

5) πλεξγάδεηαη κε ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ησλ κειεηψλ θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζε ηξίηνπο. 

6) Δπηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ πνπ αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο. Γηελεξγεί 

επηκεηξήζεηο εξγαζηψλ θαη ειέγρεη ηηο πηζηνπνηήζεηο εξγαζηψλ πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηξίηνπο. 

7) Μεξηκλά γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ 

ηξίηνπο. 

8) Μεξηκλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη 

γεληθά ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

9) πγθξνηεί, νξγαλψλεη θαη δηνηθεί ζπλεξγεία ακέζνπ επέκβαζεο ζε 

πεξηπηψζεηο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ εθηφο πξνγξάκκαηνο. 

                                                 
4
 Περιλαμβάνεηαι η μελέηη ηφν έργφν ζσνηήρηζης και βεληίφζης ηφν οδών ηφν οποίφν η ζσνηήρηζη 

ανήκε καηά ηην υήθιζη ηοσ Ν. 3852/10 ζηην αρμοδιόηηηα ηης κραηικής περιθέρειας και ηφν 
ανηίζηοιτφν νομαρτιακών ασηοδιοικήζεφν. 



 

10) Σεξεί ηερληθά αξρεία κε αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ πνπ εθηειεί ( 

αλαιψζεηο πιηθψλ, απαζρφιεζε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, απαζρφιεζε ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ, ζηνηρεία θφζηνπο θιπ) θαη αληίζηνηρα αξρεία κειεηψλ θαη 

ζρεδίσλ (θάθεινη ησλ έξγσλ). Δμάγεη πεξηνδηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη 

δείθηεο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ. 

 

(β) Αξκνδηφηεηεο  Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη πγθνηλσληψλ  

 

(Απμοδιόηηηερ μελέηηρ και εκηέλεζηρ έπγων) 

 

1) Μειεηά θαη εθηειεί έξγα πνπ αθνξνχλ: 

(α)ηελ επέθηαζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ 

ησλ νδψλ θαη γεληθά ησλ ππαηζξίσλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηνπ θσηηζκνχ γηα 

ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ, κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο 

πεξηνρήο. 

(β)ηελ επέθηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ δηθηχνπ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο 

γηα ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

(γ)ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε θάζε είδνπο πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (πηλαθίδεο νλνκαζίαο νδψλ θαη πιαηεηψλ, αξίζκεζεο θηηξίσλ, 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζε νδεγνχο θαη δηεξρνκέλνπο, πηλαθίδεο ζηάζεσλ 

ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ θιπ). 

(δ)ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνκάθξπλζεο παξάλνκσλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ. 

(ε)ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζήκαλζεο θαη δηαγξάκκηζεο νδψλ, θαζψο θαη 

ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ. 

(ζη)ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή ή βειηίσζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη ησλ θάζε είδνπο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Γήκνπ. 

 

(Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα ζςγκοινωνιών και κςκλοθοπίαρ) 

 

2) Μεξηκλά  γηα ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ δηθηχνπ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ 

ζην Γήκν θαη ηε ξχζκηζε ζρεηηθψλ ζεκάησλ . ην πιαίζην απηφ: 

(α) Μεξηκλά γηα ηελ άζθεζε, κε δπλαηφηεηα επηβνιήο θνκίζηξνπ, ζπγθνηλσληαθνχ 

έξγνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ ην 

έξγν απηφ δελ εμππεξεηείηαη απφ πθηζηάκελε γξακκή. Η άζθεζε ζπγθνηλσληαθνχ 

έξγνπ είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη είηε κε ηδηφθηεηα κέζα, είηε κε ηε ρξήζε κηζζσκέλσλ 

κέζσλ θαη ππεξεζηψλ. 

(β) Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα κεηαθνξψλ γηα ηε κεηαθίλεζε θαηνίθσλ πνπ αλήθνπλ 

ζε θνηλσληθέο νκάδεο (άηνκα κε αλαπεξία, ειηθησκέλνη, παηδηά), είλαη εξγαδφκελνη 

ζην Γήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα, ή είλαη καζεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη ζηνλ ηφπν 

πνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν. 

(γ) Καζνξίδεη  ηηο αζηηθέο γξακκέο ιεσθνξείσλ, θαζψο θαη ηελ αθεηεξία, ηε 

δηαδξνκή, ηηο ζηάζεηο θαη ην ηέξκα ησλ αληίζηνηρσλ γξακκψλ. 

(δ) Δηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκφ θνκίζηξσλ ησλ αζηηθψλ θνξέσλ παξνρήο 

ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ. 

(ε) Καζνξίδεη  ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο 

επηβαηψλ ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ γξακκψλ. 

(ζη) Δηζεγείηαη ηελ αλάθιεζε άδεηαο θπθινθνξίαο αζηηθνχ ιεσθνξείνπ, απφ ηνλ 

θχθιν εξγαζίαο, εληφο ηνπ ηδίνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 



 

3) Μεξηκλά  γηα ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ δηθηχνπ ππεξαζηηθψλ γξακκψλ 

ιεσθνξείσλ ζην Γήκν θαη ηε ξχζκηζε ζρεηηθψλ ζεκάησλ . ην πιαίζην απηφ: 

(α) Καζνξίδεη ηηο ππεξαζηηθέο γξακκέο ιεσθνξείσλ, ηελ αθεηεξία, ηε δηαδξνκή, ηηο 

ζηάζεηο θαη ην ηέξκα θάζε ιεσθνξεηαθήο γξακκήο ΚΣΔΛ εληφο ηνπ λεζηνχ, θαζψο 

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο επηβαηψλ αζηηθψλ 

θαη ππεξαζηηθψλ γξακκψλ.  

(β) Καζνξίδεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ησλ ππνρξεσηηθψλ δξνκνινγίσλ θνηλψλ, ηαρέσλ 

θαη ππεξηαρέσλ ηνπ ΚΣΔΛ, θαηαλέκεη απηά αλά 24σξν, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 

ΚΣΔΛ, θαη θαζνξίδεη ην χςνο θνκίζηξνπ ζηα φξηα επζχλεο θάζε ΚΣΔΛ. 

(γ) Καζνξίδεη ηα θφκηζηξα ππεξαζηηθψλ θνξέσλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ, κε 

βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2963 / 2001. 

(δ) Δηζεγείηαη ηελ αλάθιεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ππεξαζηηθνχ ιεσθνξείνπ απφ ηνλ 

θχθιν εξγαζίαο κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο. 

(ε) πγθξνηεί ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην επηβνιήο θπξψζεσλ ζε θνξείο παξνρήο 

ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ θαη ζε ηδηνθηήηεο ιεσθνξείσλ. 

(ζη) Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ επηβαηεγψλ δεκνζίαο ρξήζεο απηνθηλήησλ κε ή 

ρσξίο κεηξεηή, πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ κεηαθνξηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ. 

(δ) Δηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο λέαο ππεξαζηηθήο γξακκήο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε κέζε πιεξφηεηα ησλ πξψησλ 6 κελψλ ιεηηνπξγίαο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ηεο γξακκήο απφ ην ΚΣΔΛ, ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ε άδεηα, 

απνδεηθλχεηαη φηη είλαη θαηψηεξε ηνπ 20 % , ην ΚΣΔΛ αξλεζεί ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηεο γξακκήο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ δελ έρεη αξλεζεί ηελ πξφηαζε γηα 

θάιπςε ησλ απσιεηψλ εζφδσλ ζε πνζνζηφ 20 %. 

(ε) Δθδίδεη απφθαζε γηα ηελ αιιαγή έδξαο επηβαηεγψλ νρεκάησλ δεκφζηαο ρξήζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 2. ηνπ λ. 3109 / 2003. 

4) Μεξηκλά  θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο 

θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ. ην πιαίζην απηφ : 

(α) Μεξηκλά γηα ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ θαζνξηζκφ πεδνδξφκσλ, 

κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο.  

(β) Μεξηκλά γηα ηελ απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ,  

(γ) Ρπζκίδεη ηα ζέκαηα ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη κεξηκλά γηα ηε 

δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ θαη κε δπλαηφηεηα κίζζσζεο 

αθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

(δ) Λακβάλεη κέηξα γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηνπο θνηλνρξήζηνπο 

ρψξνπο, 

(ε) Μεξηκλά γηα ηελ νλνκαζία νδψλ θαη πιαηεηψλ, ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, 

αξίζκεζε θηηζκάησλ  θιπ. 

(ζη) Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ. 

 (δ) Απαγνξεχεη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ρψξνπο. 

(ε) Μεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνζπξνκέλσλ δηθχθισλ, κνηνζπθιεηψλ 

θαη κνηνπνδειάησλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ΟΓΓΤ. 

(ζ) Καζνξίδεη ην εμσηεξηθνχ ρξψκαηνο ησλ ΣΑΞΙ. 

 

(Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα αδειών μεηαθοπών) 

 

5) Μεξηκλά γηα ηελ αδεηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικάησλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ κεηαθνξψλ. ην πιαίζην απηφ : 



 

(α) Υνξεγεί ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερληηψλ επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ. 

(β) Υνξεγεί ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ 

θαη εκπνξεπκάησλ. 

(γ) Υνξεγεί, αλαλεψλεη, αλαθαιεί θαη αθαηξεί ηηο  άδεηεο εθγπκλαζηψλ, θαζψο 

θαη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ ππνςεθίσλ νδεγψλ απηνθηλήησλ θαη 

κνηνζηθιεηψλ. 

(δ) Δθδίδεη ηηο  άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ θαη ινηπψλ 

ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ,  θαη  δηελεξγεί επηζεσξήζεηο θαη ειεθηξνινγηθνχο 

ειέγρνπο. 

(ε) Υνξεγεί εμνπζηνδνηήζεηο ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

απηνθηλήησλ γηα δηάζεζε Κάξηαο Διέγρνπ Καπζαεξίσλ (ΚΔΚ),  θαη  

παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηα Κέληξα Διέγρνπ Καπζαεξίσλ. 

(ζη) Υνξήγεζε εμνπζηνδνηήζεσλ ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

απηνθηλήησλ γηα ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πεξηνξηζκνχ ηαρπηήησλ. 

(δ) Θεσξεί ηηο Κάξηεο Δπηζεψξεζεο θαη Δπηζθεπψλ ησλ ελνηθηαδφκελσλ 

νρεκάησλ. 

 

(γ) Αξκνδηφηεηεο Πεξηβάιινληνο  θαη Καζαξηφηεηαο 

 

(Απμοδιόηηηερ ζε θέμαηα πεπιβάλλονηορ) 

 

1) ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή 

πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο  ζηε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

2) Μεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

3) Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, ζε 

ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

4) Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη θαιή ιεηηνπξγία κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ 

γηα ηελ απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. ην πιαίζην απηφ κεξηκλά 

γηα : 

(α)  ηελ δηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ πνπ θαηαξηίδεηαη 

απφ ηελ Πεξηθέξεηα, ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε επίπεδν πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο, κεηαθφξησζεο, επεμεξγαζίαο, αλαθχθισζεο θαη ελ γέλεη 

αμηνπνίεζεο, δηάζεζεο ιεηηνπξγίαο ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπήο 

κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο,  

(β) ηελ απνθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ ρψξσλ ελαπφζεζεο (ΥΑΓΑ), ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ηερληθή ππεξεζία. 
(γ) Σελ θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. 

5) Διέγρεη θαη εηζεγείηαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. Σα ζέκαηα απηά αθνξνχλ ηδίσο : 

(α) Σελ ίδξπζε  θαη ιεηηνπξγία ζθαγείσλ. 

(β) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ  γηα ηε δεκηνπξγία  θνηκεηεξίσλ θαη ηελ 

παξνρή γλψκεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ. 

(γ) Σελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε θαη αλάπιαζε πεξηνρψλ. 



(δ) Σελ παξνρή γλψκεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Πεξηνρψλ (Β.Δ.Π.Δ.) θαη γηα ηε κειέηε 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαη’ άξζξν 5 λ. 2545/1997 (ΦΔΚ 254, Α΄), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

Πνιενδνκίαο θαη ηελ ππεξεζία Φπζηθψλ πφξσλ, Δλέξγεηαο θαη Βηνκεραλίαο. 

(ε) Σελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (π.ρ. ηνπ πξνγξάκκαηνο Καζαξέο Αθηέο – 

Καζαξέο Θάιαζζεο ). 

(ζη) Σε ιήςε πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία  

ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ εθδήισζε ππξθαγηάο. ην πιαίζην απηφ 

κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, λνκείο θαη 

επηθαξπσηέο, πξνο θαζαξηζκφ ησλ νηθνπεδηθψλ θαη αθάιππησλ ρψξσλ πνπ 

βξίζθνληαη εληφο πφιεσλ θαη απηνηειψλ νηθηζκψλ θαη ζε απφζηαζε κέρξη 100 

κέηξσλ απφ ηα φξηά ηνπο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ππφρξεσλ, 

πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζηνλ  απηεπάγγειην θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ  θαη 

βεβαηψλεη εηο βάξνο ηνπο ηελ ηζφπνζε ζρεηηθή δαπάλε ηνπ Γήκνπ. 

6) Μειεηά, ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή  ζπζηεκάησλ 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ ( ζπζηήκαηα θαη πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο). 

7) Μεξηκλά γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο 

αηζζεηηθήο ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ. 

 

(Απμοδιόηηηερ ζηον ηομέα ηηρ καθαπιόηηηαρ) 

 

8) Μειεηά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη 

κεηαθνξάο θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο άδεηαο ζπιινγήο 

θαη κεηαθνξάο. 

9) Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο αλαγθαίεο 

πνζφηεηεο ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ 

(νρήκαηα, ηερληθά κέζα , θάδνη θιπ). 

10) πγθεληξψλεη, ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ  ηεο θαζαξηφηεηαο θαη δηακνξθψλεη θαη παξαθνινπζεί ζρεηηθνχο 

δείθηεο απνδνηηθφηεηαο. 

11) Γηακνξθψλεη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ 

θαζαξηφηεηαο ( απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, 

νδνθαζαξηζκφο, εηδηθά ζπλεξγεία θιπ). 

12) Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ θαηάιιειε ζπγθξφηεζε θαη ζηειέρσζε 

ησλ δηαθφξσλ ζπλεξγείσλ θαη εηζεγείηαη πξνγξάκκαηα αλαγθψλ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 

13) Πξνζδηνξίδεη ηα ζεκεία θαη κεξηκλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ 

απνξξηκκάησλ θαη θάδσλ αλαθχθισζεο. 

14) πγθξνηεί ηα ζπλεξγεία γηα ηελ απνθνκηδή ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη 

ησλ αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ  θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηνπο ΥΤΣΑ ή ηα 

εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ηνπο.  

15) Γηελεξγεί κε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά κέζα ην έξγν ηεο 

απνθνκηδήο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ  

θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηνπο ΥΤΣΑ ή ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ηνπο. 

16) Μεξηκλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ 

νρεκάησλ θαη ηερληθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο 

ηνπ. 



17) Μεξηκλά γηα ην πιχζηκν θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ θάδσλ 

θαη ησλ απνξξηκκαηνδνρείσλ ζπγθέληξσζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ 

αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ.  

18) Γηελεξγεί κε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά κέζα ην έξγν ηνπ  

θαζαξηζκνχ ησλ νδψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ θαη 

ηεο ζπγθέληξσζεο  ησλ απνξξηκκάησλ ζε ρψξνπο κεηαθφξησζεο. 

19) πγθξνηεί εηδηθά ζπλεξγεία θαη δηελεξγεί  παξεκθεξείο εξγαζίεο φπσο ε 

πεξηζπιινγή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, ν θαζαξηζκφο απφ παξάλνκεο αθίζεο 

θαη δηαθεκίζεηο, ν θαζαξηζκφο εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθηψλ θιπ.  

 

(Απμοδιόηηηερ διασείπιζηρ και ζςνηήπηζηρ οσημάηων) 

 

20) Γηαρεηξίδεηαη ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ (απνξξηκκαηνθφξα, δηάθνξα 

απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα, θνξηεγά θαη επηβαηεγά νρήκαηα) κεξηκλψληαο 

γηα ηε ζηειέρσζή ηνπο, ηελ αζθάιηζή ηνπο θαη ηνλ εθνδηαζκφ κε φια ηα 

ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε έγγξαθα. 

21) Γηεξεπλά ηηο ζπλζήθεο ηπρφλ αηπρεκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

βιαβψλ θαη απνηειεζκάησλ αηπρεκάησλ. 

22) ρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ηα πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ θάζε 

είδνπο νρεκάησλ θαη θηλεηψλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

23) Μεξηκλά γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο βιαβψλ θαη ηελ επηζθεπή ησλ 

νρεκάησλ θαη θηλεηψλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

24) Σεξεί ηελ θπζηθή απνζήθε αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ νρεκάησλ θαη 

θηλεηψλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

(Απμοδιόηηηερ ζςνηήπηζηρ ππαζίνος) 

 

25) Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο αλαγθαίεο 

πνζφηεηεο ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ (  ηερληθά κέζα , εξγαιεία, 

ιηπάζκαηα, θάξκαθα  θιπ). 

26) Γηακνξθψλεη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ( θπηεχζεηο, ιίπαλζε, πφηηζκα, θιάδεκα  

θιπ). 

27) Γηακνξθψλεη ηα αλαιπηηθά πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπγθξνηεί ηα 

ζπλεξγεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη 

θεπνηερλίαο. 

28) Γηελεξγεί κε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά κέζα ην έξγν ηεο  

ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη θεπνηερλίαο. 

29) Μεξηκλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ  

ηερληθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπλεξγεία  ηνπ Γξαθείνπ. 

30) Μεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα, εππξέπεηα, δηαθφζκεζε ησλ ρψξσλ ησλ 

θνηκεηεξίσλ θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε / θαηαζθεπή ησλ ηάθσλ θαη ησλ 

ινηπψλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη πξαζίλνπ ησλ θνηκεηεξίσλ. 

(Απμοδιόηηηερ πολιηικήρ πποζηαζίαρ) 

 

32) Γηαηππψλεη εηζεγήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 



κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ, κέηξσλ θαη δξάζεσλ 

ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

33) Τπνζηεξίδεη ην ζπληνληζκφ θαη επηβιέπεη ην έξγν ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

γηα ηελ πξφιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ 

θαηαζηξνθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

34) Μεξηκλά γηα ηελ δηάζεζε θαη ζπληνλίδεη ηελ δξάζε ηνπ απαξαίηεηνπ 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ πξφζιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

35) Δπεμεξγάδεηαη εηδηθφηεξεο πξνηάζεηο πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ, ζπκκεηέρεη ζηελ νξγάλσζε ηεο 

ππξνπξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ δαζψλ. 

(Απμοδιόηηηερ διασείπιζηρ Κοιμηηηπίων) 

 

31) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπ εηδηθφηεξνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γήκνπ. 

32) Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ, 

θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηο ηαθήο θαη απνηέθξσζεο λεθξψλ. 

33) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ θάζε 

είδνπο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ. 

34) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 

δνζνιεςίεο ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηκεηεξίσλ θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ 

εηζπξαηηνκέλσλ πνζψλ. 

35) Μεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα, εππξέπεηα, δηαθφζκεζε ησλ ρψξσλ ησλ 

θνηκεηεξίσλ θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε / θαηαζθεπή ησλ ηάθσλ θαη ησλ 

ινηπψλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη πξαζίλνπ ησλ θνηκεηεξίσλ. 

 

(Απμοδιόηηηερ διασείπιζηρ δημοηικών ζθαγείων) 

 

36) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ζθαγείσλ ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπ εηδηθφηεξνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γήκνπ. 

37) Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηαιιήισλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο ζηα 

δεκνηηθά ζθαγεία, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

38) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ θάζε 

είδνπο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

δεκνηηθψλ ζθαγείσλ. 

39) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 

δνζνιεςίεο ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ ζθαγείσλ θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ 

εηζπξαηηνκέλσλ πνζψλ. 

40) Μεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ  ησλ ζθαγείσλ θαζψο θαη γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

ζθαγείσλ. 

 

 

ΜΔΡΟ 3 



ΓΙΟΙΚΗΗ -ΔΠΟΠΣΔΙΑ -ΤΝΣΟΝΙΜΟ 

 

Άπθπο 10 

 

Γιοίκηζη – Δποπηεία - ςνηονιζμόρ 

 

1. Ο Γήκνο δηνηθείηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ην 

Γήκαξρν.  

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ απηψλ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

2. Όξγαλα ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

είλαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ην πκβνχιην θαη ν Πξφεδξνο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ή ην πκβνχιην θαη ν Πξφεδξνο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο  Κνηλφηεηαο (ή ν Δθπξφζσπνο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο) 

αληίζηνηρα. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ απηψλ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

3. Σν Γήκαξρν επηθνπξνχλ νη Αληηδήκαξρνη πνπ νξίδεη ν Γήκαξρνο θαη ζηνπο 

νπνίνπο κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ θαζ΄ χιελ (π.ρ άζθεζε επνπηείαο 

ζπγθεθξηκέλσλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ ) θαη θαηά ηφπν (επνπηεία απνθεληξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο Γεκνηηθέο ελφηεηεο ). 

4. Όιεο νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

εθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ησλ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ θαη 

γεληθά ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Γήκνπ. 

5. Ο Γήκαξρνο δχλαηαη λα ζπγθαιεί πεξηνδηθά ή θαηά πεξίπησζε πληνληζηηθά 

πκβνχιηα ζηα νπνία κεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ην ζχλνιν ή κέξνο (αλάινγα κε 

νκνηνγελή ζεκαηηθά αληηθείκελα) ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Παξάιιεια, θαη γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ, είλαη 

δπλαηφο ν νξηζκφο,  κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ : 

 (α) Μφληκσλ ή θαηά πεξίπησζε δηαηκεκαηηθψλ επηηξνπψλ ή νκάδσλ εξγαζίαο 

γηα ηελ επεμεξγαζία δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο ηνπ 

Γήκνπ. 

 (β) Οκάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο. 

 (γ) πληνληζηψλ (project managers) γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή πξνγξακκάησλ 

κε αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ θαη απφ δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο. 

 (δ) Τπαιιήισλ – ζπλδέζκσλ κεηαμχ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ κε ηζρπξή 

αιιειεμάξηεζε. 

 

Άπθπο 11 

 

Απμοδιόηηηερ Πποϊζηαμένων Γιοικηηικών Δνοηήηων 

 

Ο Πξντζηάκελνο κηαο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο (Απηνηεινχο Σκήκαηνο ή Απηνηεινχο 

Γξαθείνπ) επζχλεηαη έλαληη ηνπ ακέζσο ππεξθείκελνπ δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ελφηεηαο, 

πξνγξακκαηίδνληαο, νξγαλψλνληαο, ζπληνλίδνληαο θαη ειέγρνληαο ηηο επί κέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε λα εθπιεξψλνληαη νη πεξηνδηθνί  ζηφρνη ηνπ Γήκνπ κε 

βάζε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα δξάζεο. Δηδηθφηεξα ν πξντζηάκελνο ηεο 

δηνηθεηηθήο ελφηεηαο: 

1) Γηαηππψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην ηεξαξρηθά αλψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν θαη ην 

Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηεο 



δηνηθεηηθήο ελφηεηαο θαζψο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο  Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. 

2) Φξνληίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαηά πεξίπησζε απνθάζεσλ ησλ ηεξαξρηθά 

αλσηέξσλ δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ. 

3) Τπνγξάθεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηηο απνθάζεηο πνπ απνθεληξψλνληαη ζηνλ 

ππεξεζηαθφ κεραληζκφ  κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

4) Μεξηκλά γηα ηελ ζηειέρσζε, ηελ νξγάλσζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο κε ηξφπν ψζηε λα 

πινπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη νη θαηά 

πεξίπησζε απνθάζεηο ή εληνιέο.  

5) Μεξηκλά γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξάζεο ηεο 

δηνηθεηηθήο ελφηεηαο, ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ δεκφηε θαη ηελ 

θαιχηεξε αληαπφθξηζε ηεο ελφηεηαο ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο. 

6) Δπνπηεχεη, αμηνινγεί θαη θαηεπζχλεη ην πξνζσπηθφ ηεο  δηνηθεηηθήο ελφηεηαο, 

κεξηκλψληαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη  επηκφξθσζή ηνπ, ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηε δηαηήξεζε αξκνληθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

7) Δηνηκάδεη ηνπο πεξηνδηθνχο απνινγηζκνχο ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεηο ηεο 

δηνηθεηηθήο ελφηεηαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νηθνλνκηθνχο απνινγηζκνχο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

8) Παξαιακβάλεη ηελ αιιεινγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

δηνηθεηηθήο κνλάδαο ηνπ, ηελ ραξαθηεξίδεη θαη ηελ δηαλέκεη ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο ή ππαιιήινπο παξέρνληαο ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο γηα ηηο 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. 

9) Δηζεγείηαη γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο πξνο ηνλ 

πξντζηάκελν ηνπ αλψηεξνπ ηεξαξρηθά επηπέδνπ θαη ηα αξκφδηα πνιηηηθά 

φξγαλα θαη παξίζηαηαη, εθφζνλ απαηηεζεί, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ. 

10) Έρεη ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ή απφξξηςεο ησλ ππεξεζηαθψλ εηζεγήζεσλ 

ησλ θαηψηεξσλ ηεξαξρηθά επηπέδσλ κε ελππφγξαθε πάληνηε ζεκείσζε ηνπ 

ζηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη παξάιιειε ππνρξέσζε έγθαηξεο θαη αηηηνινγεκέλεο  

ελεκέξσζεο ηνπ αλψηεξνπ ηεξαξρηθά επηπέδνπ. 

11) Έρεη ηελ επζχλε ειέγρνπ θαη ζεψξεζεο φισλ ησλ εγγξάθσλ ησλ ππαιιήισλ 

ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο πνπ επνπηεχεη. 

12) Γέρεηαη ηνπο πνιίηεο θαη παξέρεη ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο ζε πεξηπηψζεηο 

παξαπφλσλ θαη δηαθνξψλ ζρεηηθψλ κε ηηο ππεξεζίεο πνπ επνπηεχεη. 

Δηζεγείηαη ζπζηήκαηα ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη 

ηνπ Γήκνπ. 

13) πλεξγάδεηαη κε πξντζηακέλνπο άιισλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ ή 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ. 

14) πλεξγάδεηαη κε  θνξείο εθηφο Γήκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

δηνηθεηηθήο ελφηεηαο. 

15) Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ λνκηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηνηθεηηθήο κνλάδαο 

ηνπ.  

16) Παξαθνινπζεί ηε λνκνζεζία, ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο θαη 

ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνπηθφ, ειιεληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ, πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο. Δλεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ θαη 

κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ, ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ 



θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο ζηηο εμειίμεηο 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Άρθρο 12   

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

Οη 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. Λεπηνκεξέζηεξεο πεξηγξαθέο αξκνδηνηήησλ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηε 

ζχληαμε θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ  κνλάδσλ. 

 

Ο ιεπηνκεξήο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε κνλάδαο, ε δηάξζξσζε ησλ Σκεκάησλ ζε 

Γξαθεία, 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. 

 

ΜΔΡΟ 4 

ΘΔΔΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

Άπθπο 13 

 

ΔΙΓΙΚΔ ΘΔΔΙ 

 

Οξίδνληαη νη αθφινπζεο ζέζεηο εηδηθνχ πξνζσπηθνχ : 

 

(α) Γχν (2) ζέζεηο Δηδηθψλ πλεξγαηψλ 

(β) Μία (1) ζέζε Γηθεγφξσλ, κε έκκηζζε εληνιή. 

 

Άπθπο 14 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΔ ΘΔΔΙ ΜΔ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 

 

1. Οη ζέζεηο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : 

 

 Α. Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ). 

 Β. Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ). 

 Γ. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ). 

 Γ. Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ). 

 

Σα πξνζφληα δηνξηζκνχ πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 37α/1987, ζην ΠΓ 22/90 θαη ζην 

Π.Γ. 50/2001, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  

2. ηελ θαηεγνξία Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 



 

ΚΛΑΓΟ ΣΔ  
ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΔΔΩΝ 

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ 1 

ΣΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ 1 

ΣΔ Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ 1 

ΣΔ Σερλνιφγσλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 1 

ΣΔ Μεραληθψλ Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ 1 

ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 1 

ύνολο θέζεων ΣΔ 6 

 

 

3. ηελ θαηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 

 

ΚΛΑΓΟ ΓΔ  
ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΔΔΩΝ 

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ 3 

ΓΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 3 

ΓΔ Ηιεθηξνιφγσλ 1 

ΓΔ Σερληηψλ Τδξαπιηθψλ  1 

ΓΔ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ Απνξξηκκαηνθφξσλ 2 

ΓΔ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ 1 

ύνολο θέζεων ΓΔ 11 

 

4. ηελ θαηεγνξία Τπνρξεσηηθήο  Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 

 

ΚΛΑΓΟ ΤΔ ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΤΔ Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο 2 

ΤΔ Δξγαηψλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  1 

ΤΔ Δξγαηψλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ-Βνεζψλ 

Τδξαπιηθψλ 
1 

ΤΔ Καζαξηζηξηψλ Δζσηεξηθψλ Υψξσλ 1 

ύνολο θέζεων ΤΔ 5 

 

Άπθπο 15 

 

ΘΔΔΙ ΜΔ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ 

 

Πξνβιέπνληαη δέκα (10) ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ ή άιισλ 



πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ θαζψο θαη γηα θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

ΜΔΡΟ 5  

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

 

Άπθπο 16 

Πποϊζηάμενοι Τπηπεζιών 

 

1. Πξντζηάκελνη ησλ απηνηειψλ Σκεκάησλ θαη απηνηειψλ Γξαθείσλ ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ Γήκνπ ηνπνζεηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

ππάιιεινη ησλ αθφινπζσλ θιάδσλ : 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

(Οπγανική μονάδα) 

ΚΛΑΓΟ  

 

1 Απηνηειέο Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο   ΓΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ  

2 

Απηνηειέο Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ - 

Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Γηαθάλεηαο 

ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Σ.Α 

3 
Απηνηειέο Γξαθείν Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ  
ΣΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ 

4 
Απηνηειέο Σκήκα Γηνηθεηηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ,  

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ 

5 Απηνηειέο Γξαθείν ΚΔΠ ΣΔ Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ 

6 
Απηνηειέο Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ -

Πεξηβάιινληνο θαη Καζαξηφηεηαο 

ΣΔ Μεραληθψλ Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ,  

ΣΔ Σερλνιφγσλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ,  

ΓΔ Ηιεθηξνιφγσλ,  

ΓΔ Σερληηψλ Τδξαπιηθψλ, ΓΔ Οδεγψλ 

Απηνθηλήησλ  

 

2. Η ηεξαξρία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

(Ν.3731/08) έρεη σο εμήο :  

 

Ι. Έλαο (1) Σκεκαηάξρεο  

ΙΙ. Έλαο (1) Δπφπηεο 

ΙΙΙ. Γεκνηηθνί Αζηπλφκνη: Έλαο (1) 

 

 

ΜΔΡΟ 6 

 

 ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Άπθπο 17 

 

Σελικέρ διαηάξειρ 



1. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ νη ππεξεηνχληεο ζην Γήκν 

ππάιιεινη θαηαηάζζνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ θιάδσλ. 

2. Η 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. Η ηζρχο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ αξρίδεη απφ ηε 

δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νπφηε παχεη λα ηζρχεη θάζε 

πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε. 

ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΙΟ ΑΡΘΡΟ : ΚΑΛΤΦΗ ΓΑΠΑΝΗ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ππάξρνπλ εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ζηνπο 

αληίζηνηρνπο Κ.Α. γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ. Η 

κειινληηθή επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ζπλαξηάηαη κε ηνλ εθάζηνηε 

εηήζην πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ θαη δελ είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί. 

2.-Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο Δκκαλνπήι Μαλνχζνο ελέθξηλε ηνλ Ο.Δ.Τ. κε ηελ  

επηθχιαμε  φζνλ αθνξά ηηο Τπεξεζίεο πνπ πξέπεη λα καο παξέρεη ν Γήκνο ηεο έδξαο 

ηνπ Ννκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ Καιιηθξάηε θαη εθ φζνλ δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθέο λα πξνβνχκε ζηελ πξφζιεςε ησλ αηφκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πέληε 

πξψηεο ζέζεηο ηνπ Ο.Δ.Τ. 

 

      Η απφθαζε πήξε α/α/ 72/2011. 
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