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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

     ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
     ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
      Έδξα: Διενύζα 
     Αξ. Απνθ.: 38/2021 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Από ην Πξαθηηθό Αξ. 3/17-3-2021  
ζπλεδξίαζεο (κε ηειεδηάζθεςε) ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Είηζαο.  

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
        Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 18/2021 
Απόθαζεο ηνπ Ν.Π.Η.Γ. ηνπ Γήκνπ, πνπ 
αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Δζσηεξηθνύ 
Καλνληζκνύ Τπεξεζηώλ ηνπ.        

  
  ηελ Κνηλφηεηα Διενχζαο, έδξα ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζήκεξα ζηηο 17 ηνπ κήλα Μαξηίνπ 

ηνπ έηνπο 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ψξα 15.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή   
ζπλεδξίαζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο 
“e:Presence.gov.gr”, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 
3711/12-3-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηνλ 
εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη έρεη 
απνζηαιεί ειεθηξνληθά ή έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνλ θ. Γήκαξρν, ζηνπο θ. θ. Γεκνηηθνχο 
πκβνχινπο θαη ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 
3852/2010 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/11-3-2020, ηεχρνο Ά)  θαη 
ζε ζπλέρεηα ηεο αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 14453/05.03.2021(ΦΔΚ Β ́  895) ΚΤΑ κε ζέκα 
«Αληηθαηάζηαζε ηεο ππφ ζηνηρεία Γ1α/ΓΠ.νηθ. 13805/03.03.2021 θνηλήο ππνπξγηθήο 
απφθαζεο «Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ 
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ 
Πέκπηε, 4 Μαξηίνπ 2021 θαη ψξα 6:00 έσο θαη ηελ Σξίηε, 16 Μαξηίνπ 2021 θαη ψξα 
6:00»(Β’ 843)» (34ε εγθχθιηνο). 

  Ζ πξφζθιεζε επίζεο θνηλνπνηήζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθψλ 
πκβνπιίσλ Νέσλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Παζζαξψλνο, Δθάιεο θαη Μνινζζψλ.  

  ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθψλ 
πκβνχισλ ζπκκεηείραλ θαη βξέζεθαλ παξφληεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, νη δέθα 
επηά (17), δειαδή:  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

  1.  Ληάθνο Παλαγηψηεο 
  2.  Γξίβαο Πεξηθιήο 
  3.  θήθαο Νηθφιανο 
  4.  Γεσξγνχιε Γηαλλνχια 

    5.  Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο 
  6.  ηαιίθαο Γεψξγηνο  
  7.  Μπαιάθα Αηθαηεξίλε  
  8.  Ράξξαο Φψηηνο 
  9.  Λαδάο Γεψξγηνο 
 
 
 

10. Ράδνο Γεψξγηνο 
11. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο 
12. Νάζηνο Οδπζζέαο  
13. Πάηθαο ππξίδσλ  

  14. ηέθνο Θεφδσξνο  
15. Λενληίνπ Κσλ/λνο  
16. Γεκεηξηάδεο Γεψξγηνο 

  17. Εηάθθαο Γεψξγηνο 
 

  ΑΠΟΝΣΔ 
1. Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο 

2. Λάκπξνπ Γεκήηξηνο  
3. Παπαδεκεηξίνπ - Θεκειή Υξηζηίλα   

4. Σδηάιιαο Αζαλάζηνο 
5. Μπαιαηζφο Βαζίιεηνο  

6. Καηζνπιίδεο Παλαγηψηεο  
7. Καινγήξνπ Ησάλλα  
8. Λσξίδαο Γεψξγηνο 
9. ακαξάο Νηθφιανο 

10. Μαιηζζφβαο Παλαγηψηεο 
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νη νπνίνη δελ είραλ πξνζέιζεη αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. 
  Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο, Σδηάιιαο Αζαλάζηνο, Καινγήξνπ 

Ησάλλα θαη Μαιηζζφβαο Παλαγηψηεο πξνζήιζαλ ζηελ ζπλεδξίαζε θαηά ην ζηάδην ηεο 
ελεκέξσζεο θαη πξηλ απφ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ, ελψ ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. 
Λάκπξνπ Γεκήηξηνο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο.     

  ηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ: 

 Ο Γήκαξρνο θ. Πιηάθνο Μηραήι  

 Ο ππεξεζηαθφο Γξακκαηέαο θ. Γξφζνο Ησάλλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
  Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην νκφθσλα απνθάζηζε ηελ ζπδήηεζε εθηφο ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο ησλ παξαθάησ ζεκάησλ:  
  1.-Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε ην Αζηηθφ ΚΣΔΛ Ησαλλίλσλ γηα 
επηδφηεζε εηζηηεξίνπ  δξνκνινγίσλ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ γηα ην δηάζηεκα απφ 01/04/2021 
έσο 31/08/2021. 
  2.-Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ζηνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν θ. Γξίβα Πεξηθιή ηνπ Βαζηιείνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί ζηελ Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ (πξψελ Ο.Γ.Γ.Τ.), ζηα 
Άλσ Ληφζηα - Μαγνπιέδα Αηηηθήο. 
  Δπί ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:     
    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αλαθεξφκελνο ζην παξαπάλσ ζέκα, έδσζε ην 
ιφγν ζηνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν θαη Πξφεδξν ηνπ Ν.Π.Η.Γ. ηνπ Γήκνπ θ. Βφηζηθα Αιθηβηάδε, ν 
νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ηελ παξαθάησ εηζήγεζε, πνπ ηνπο είρε 
δνζεί έγθαηξα, θαηέζεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα πξαθηηθά, πξφηεηλε λα εγθξηζεί 
θαη έρεη σο εμήο: 
  «Κύξηνη ζύκβνπινη 
 ύκθσλα κε ην Νόκν 3463/2006 (Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), άξζξν 257 
(Καλνληζκνί – πκβάζεηο) ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο επηρείξεζεο ζπληάζζεη ππνρξεσηηθά 
ηνπο αθόινπζνπο θαλνληζκνύο: 
 α. Δζσηεξηθό θαλνληζκό ππεξεζηώλ, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ε νξγάλσζε, ε 
δηάξζξσζε θαη νη αξκνδηόηεηεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο επηρείξεζεο, νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ 
θαηά εηδηθόηεηα, θαζώο θαη ην αλώηαην όξην απηνύ. 
 β. Καλνληζκό πξνζσπηθνύ, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε απηνύ, ηα 
πξνζόληα πξόζιεςεο, ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο, θαζώο θαη ηηο πεηζαξρηθέο ηνπ 
επζύλεο. 
 γ. Καλνληζκό νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 
 Με απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζπληάζζνληαη θαη 
άιινη θαλνληζκνί, νη νπνίνη θξίλνληαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία απηήο. 
 Με ηελ ππ. αξηζ. 378/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ν Δζσηεξηθόο 
Καλνληζκόο Τπεξεζηώλ (ΔΚΤ) ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο. Με ηελ 
ππ.αξηζκ. 57/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Τπεξεζηώλ (ΔΚΤ) ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο   

 Λόγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ιόγσ ηεο έγθξηζεο θαη ίδξπζεο 
ιεηηνπξγίαο ηκήκαηνο παξαδνζηαθώλ ρνξώλ, ζεαηξηθνύ ηκήκαηνο θαη ιόγσ ηεο έγθξηζεο 
ζπκκεηνρήο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ζηα Γεληθά Γνκεκέλα Σκήκαηα Μεγάιεο Γηάξθεηαο 
Π.Α.γ.Ο. πεξηόδνπ 2020-2021, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα «Αζιεηηζκόο γηα όινπο» ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη επειημία ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο 
Κνηλσθεινύο επηρείξεζεο πξνηείλσ όπσο ηξνπνπνηεζεί ν πίλαθαο 2 πνπ αθνξά ηηο Θέζεηο 
εξγαζίαο, Δπίπεδν εθπαίδεπζεο, Βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ θαη αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ αλά 
ζέζε εξγαζίαο (επνρηθό πξνζσπηθό) θαη λα πξνζηεζνύλ ζέζεηο εξγαζίεο ζηα παξαθάησ 
ηκήκαηα: 

 1. ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ λα πξνζηεζνύλ νη 
παξαθάησ ζέζεηο εξγαζίαο: 
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  α. Μία θέζη ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΥΩΡΩΝ κε επίπεδν εθπαίδεπζεο 
ΤΔ θαη κε βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ & απνιπηήξην ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 
 
  β. Μία θέζη ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ (ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΟΜΩΝ ΣΩΝ 
ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ) κε επίπεδν εθπαίδεπζεο ΓΔ 
θαη κε ΒΑΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ & ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 
ΣΔΥΝΗΣΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ Α΄ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 1εο ή ΆΓΔΗΑ 
ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΑΡΥΗΣΔΥΝΗΣΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΜΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΠΣΤΥΗΟ Ή 
ΓΗΠΛΩΜΑ Ή ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟΤ Β΄ ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ 
ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΚΑΣΩΣΔΡΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ Ν. 580/1970 Ή ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ 
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ 
ΑΡΘΡΟΤ ΣΟΤ Ν.  2817/2000. 

  γ. Μία θέζη ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ (ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΟΜΩΝ  
ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ) κε επίπεδν εθπαίδεπζεο ΓΔ 
θαη κε ΒΑΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ & ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ Ή ΤΝΣΖΡΖΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ Α΄ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Ή ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ 1εο ΟΜΑΓΑ Α΄ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Ή 
ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΚΑΣΩΣΔΡΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ Ν. 580/1970  Ή 
ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 1 ΣΟΤ Ν. 2817/2000 ΣΖ ΖΜΔΓΑΠΖ Ή ΑΛΛΟ ΗΟΣΗΜΟ 
ΣΗΣΛΟ ΣΖ ΑΛΛΟΓΑΠΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΔΜΠΔΗΡΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΣΡΗΩΝ (3) ΔΣΩΝ 
ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ. 

  δ. Μία θέζη ΓΔΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ (ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 
ΔΠΙΚΔΤΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΡΓΩΝ) κε επίπεδν 
εθπαίδεπζεο ΤΔ θαη κε ΒΑΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ & ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΣΡΗΣΑΞΗΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ Ή ΓΗΑ 
ΟΟΤ ΔΥΟΤΝ ΑΠΟΦΟΗΣΖΔΗ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 1980 ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ), 
Ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΣΗΣΛΟ ΚΑΣΩΣΔΡΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ Ν.Γ. 580/1970 Ή 
ΑΠΟΠΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ ΣΟΤ Ν. 2817/2000 ΣΖ ΖΜΔΓΑΠΖ Ή ΑΛΛΟ ΗΟΣΗΜΟ 
ΣΗΣΛΟ ΣΖ ΑΛΛΟΓΑΠΖ. 
  
 2. ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ λα πξνζηεζεί κία ζέζε 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ, ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ  
ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, κε επίπεδν εθπαίδεπζεο ΓΔ θαη κε βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ 
απνιπηήξην ηερληθνύ επαγγεικαηηθνύ ιπθείνπ ππαι/ισλ γξαθείνπ (Γηνίθεζεο) ή Απνιπηήξην 
ιπθείνπ αλεμάξηεηα εηδηθόηεηαο. 

Παρακάηω ζας παραθέηω ηον πίνακα 2 με ηις θέζεις εργαζίας 
 

ΠΙΝΑΚΑ 2: Θέζεις εργαζίας, Δπίπεδο εκπαίδεσζης, Βαζικός ηίηλος ζποσδών και 

αριθμός ηοσ προζωπικού ανά θέζη εργαζίας (εποτικό προζωπικό). 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΔΚΠΑΗ-

ΓΔΤΖ 

ΒΑΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ & 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΡΟΧ-

ΠΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

– 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ 

ΜΗΘΟΓΟΗΑ 
Π.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ή ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

2 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ/ΜΗΘΟΓΟΗΑ 
Σ.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ Σ.Δ.Η. 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ  
1 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

ΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ/ ΑΡΥΔΗΟ/ 

ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ 

ΓΔ 

ΑΠΟΛΤΣ.ΣΔΥΝ/ΚΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΤΠΑΛ/ΛΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ (ΓΗΟΗΚΖΖ) 

Ή ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

1 
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ΟΓΖΓΟ Γ.Δ. 

ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ Η.Δ.Κ. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ 

ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΟΓΖΓΧΝ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

1 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΧΡΧΝ 
Τ.Δ 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Από 3 

 

Να γίλνπλ  

4 
ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

ΣΑΜΔΗΟΤ  - TAMEIOY (ΔΟΓΑ 

/ ΓΑΠΑΝΔ) 

Σ.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΣΔΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 
2 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ 

 

(ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ) 

ΓΔ 

ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

ΣΔΥΝΗΣΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ Α΄ ΣΑΞΖ ΚΑΗ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 1εο ή ΆΓΔΗΑ ΑΚΖΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΑΡΥΗΣΔΥΝΗΣΖ 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΜΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ 

ΠΣΤΥΗΟ Ή ΓΗΠΛΧΜΑ Ή 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟΤ Β΄ ΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΚΑΣΧΣΔΡΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ Ν. 580/1970 

Ή ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 

ΣΟΤ Ν.  2817/2000. 

1 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ/ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 

 

(ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ) 

ΓΔ 

ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ Ή ΤΝΣΖΡΖΣΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ Α΄ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Ή 

ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ 1
εο

 ΟΜΑΓΑ Α΄ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΚΑΣΧΣΔΡΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ Ν. 580/1970 

Ή ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 1 

ΣΟΤ Ν. 2817/2000 ΣΖ ΖΜΔΓΑΠΖ Ή 

ΑΛΛΟ ΗΟΣΗΜΟ ΣΗΣΛΟ ΣΖ 

ΑΛΛΟΓΑΠΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ 

ΔΜΠΔΗΡΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΣΡΗΧΝ (3) 

ΔΣΧΝ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ, 

1 

ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ  

 

 (ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΛΟΗΠΧΝ 

ΜΟΝΗΜΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

(ΠΛΖΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΔΡΓΧΝ)) 

ΤΔ 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

(ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΣΡΗΣΑΞΗΟΤ 

ΓΤΜΝΑΗΟΤ Ή ΓΗΑ ΟΟΤ ΔΥΟΤΝ 

ΑΠΟΦΟΗΣΖΔΗ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 1980 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΥΟΛΔΗΟΤ), Ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ 

ΣΗΣΛΟ ΚΑΣΧΣΔΡΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΥΟΛΖ ΣΟΤ Ν.Γ. 580/1970 Ή 

ΑΠΟΠΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 

ΣΟΤ Ν. 2817/2000 ΣΖ ΖΜΔΓΑΠΖ Ή 

ΑΛΛΟ ΗΟΣΗΜΟ ΣΗΣΛΟ ΣΖ 

ΑΛΛΟΓΑΠΖ. 

1 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ  ΓΔ ΑΠΟΛΤΣ.ΣΔΥΝ/ΚΟΤ 1 
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ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

& 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

 

ΣΜΖΜΑ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 

ΚΑΗ 

 ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΤΠΑΛ/ΛΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ (ΓΗΟΗΚΖΖ) 

Ή ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΜΖΜΑ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

& 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ Σ.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΣΔΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 
3 

 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ Π.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ Α.Δ.Η 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ 
1 

 ΠΑΘΟΛΟΓΟ Π.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ ΗΑΣΡΗΚΖ 

(ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ) 
1 

 ΠΑΗΓΗΑΣΡΟ Π.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ ΗΑΣΡΗΚΖ 

(ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ) 
1 

 ΦΤΥΟΛΟΓΟΗ Π.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ 

ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 
3 

 ΝΖΠΗΑΓΧΓΟ Π.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ 
4 

 ΝΟΖΛΔΤΣΖ Π.Δ. ή Σ.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ ή ΣΔΗ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 
7 

 ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ Σ.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΣΔΗ 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
2 

 ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΟ   Σ.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΣΔΗ 

ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ 
4 

 
ΒΟΖΘΟ 

ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΟΤ 
Γ.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΒΟΖΘΧΝ 

ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ  
3 

  ΔΗΚΑΣΗΚΟ Π.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ ΚΑΛΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ ή ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ή 

ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΣΔΥΝΖ  

2 

 ΜΟΤΗΚΟ Π.Δ 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ  

ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ή ΜΟΤΗΚΖ 

ΔΠΗΣΖΜΖ 

2 

 ΜΟΤΗΚΟ 

Σ.Δ. 

 

Ή 

ΔΛΛΔΗΦΔΗ 

ΑΤΣΟΤ 

  

Γ.Δ. 

ΜΟΤΗΚΖ 

ΔΗΓΗΚΔΤ-

Ζ   

ΠΣΤΥΗΟ ΜΟΤΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΜΔΝΟΤ ΜΖ 

ΑΝΧΣΑΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΣΖ ΖΜΔΓΑΠΖ Ή 

ΠΣΤΥΗΟ ΜΟΤΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΠΑΡ. 5 ΣΟΤ Ν. 2158 

/93 Ή ΠΣΤΥΗΟ ΗΟΣΗΜΟ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΣΖ ΑΛΛΟΓΑΠΖ, 

ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΔΞΑΣΑΞΗΟΤ 

ΓΤΜΝΑΗΟΤ Ή ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΖ 

ΖΜΔΓΑΠΖ Ή ΗΟΣΗΜΟ ΣΖ 

ΑΛΛΟΓΑΠΖ. 

Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΟΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ 

ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ  

ΔΛΛΖΝΗ-ΚΟΤ ΔΞΑΣΑΞΗΟΤ 

ΓΤΜΝΑΗΟΤ Ή ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ ΟΗ  ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

ΣΖ ΠΑΡ. 10 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 14 ΣΟΤ Ν. 

1566/1985.  

2 

  ΓΤΜΝΑΣΖ Π.Δ. 
  ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ. ΦΤΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  
2 
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 ΓΑΚΑΛΧΝ Π.Δ 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
3 

 ΠΑΗΓΑΓΧΓΧΝ Π.Δ 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ Φ.Π.Φ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 
2 

 ΝΟΖΛΔΤΣΔ Γ.Δ. 

ΑΠΟΛΤΣ.ΣΔΥΝ/ΚΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ή 

Η.Δ.Κ. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ 

 4 

 ΜΑΓΔΗΡΑ Γ.Δ. 

ΑΠΟΛΤΣ.ΣΔΥΝ/ΚΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ή 

Η.Δ.Κ. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΜΑΓΔΗΡΧΝ 

3 

 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΒΟΖΘΟ Τ.Δ. 
ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
7 

 ΒΟΖΘΟ ΜΑΓΔΗΡΑ Τ.Δ 
ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
1 

ΣΜΖΜΑ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΗΑΣΡΟ ΓΔΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ Π.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ ΗΑΣΡΗΚΖ 

(ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ) 
1 

ΣΜΖΜΑ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

  

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΟ Σ.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΣΔΗ 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ 
1 

 ΘΔΑΣΡΟΛΟΓΟ Π.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ  ΑΔΗ 

ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 
2 

 ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ Π.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ ΦΤΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ (ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ) 

2 

ΣΜΖΜΑ  

ΠΔΡΗΒΑΛ-

ΛΟΝΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ Π.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ 

ΠΔΡΗΒΑΝΣΟΛΛΟΓΧΝ 
1 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΣΟΠΗΟΤ Σ.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΣΔΗ 

ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ &ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 

ΣΟΠΗΟΤ 

1 

 

εκείωζε:  Οη θίηξηλεο ελδείμεηο αθνξνύλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνηείλεηαη λα γίλνπλ. 

 ην ζεκείν απηό ζαο θαιώ όπσο εγθξίλεηε θαη ςεθίζεηε ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο 
ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε».  

  ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θ. Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο θαηέζεζε 
ζην ζψκα ηελ ππ’ αξηζ.18/2021 ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, 
ζπλνδεπφκελε απφ ηνλ λέν Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Τπεξεζηψλ, πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηεο, 
πνπ έρεη σο εμήο: 

                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                             ΑΠΟΠΑΜΑ 
ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ                               Πξαθηηθό Αξηζκ. 04/19-02-2021 ζπλεδξίαζεο 
ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ                    ηνπ Γ.. ηεο Κνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ                                                              ηνπ Γήκνπ Είηζαο 
 
  

                                                                                       ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 ΘΔΜΑ: «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ. 57/2020  

 απόθαζεο Δζωηεξηθνύ Καλνληζκνύ Τπεξεζηώλ  

 (Δ.Κ.Τ.) ηεο Κνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ  

 Είηζαο». 

 

Αξηζ. Απόθ.: 18/2021 
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 ηελ Σ.Κ. Βνπλνπιαγηάο θαη ζηα γξαθεία ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο, ζήκεξα 

ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 14:30κ.κ., ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα πεξηθνξάο, ζύκθσλα κε ην  άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/10,όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ην άξζξν 77 Ν. 4555/2018 θαη ην άξζξν 3 ηνπ  Ν.4623/2019, θαηόπηλ ηεο έθδνζεο ηεο ΚΥΑ Γ1α/ΓΠ.οικ. 

7062/01.02.2021 (ΦΔΚ 363/01.02.2021 τεύχος Β’) κε ζέκα:  «Σξνπνπνίεζε ηεο ππν ζηνηρεία 

Γ1α/Γ.Π.νηθ.6877/29-01-2021 θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο «Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο 

δεκόζηαο πγείαο από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 ζην ζύλνιν ηεο 

Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα από ηε άββαην 30 Ηαλνπαξίνπ 2021 θαη ώξα 6:00 έσο θαη ηε Γεπηέξα 8 

Φεβξνπαξίνπ 2021 θαη ώξα 6:00», ησλ ΚΥΑ Γ1α/ΓΠ.οικ. 6882/31.01.2021 (ΦΔΚ 346/31.02.2021 τεύχος Β’) θαη ΚΥΑ 

Γ1α/ΓΠ.οικ. 6877/29.01.2021 (ΦΔΚ 341/29.01.2021 τεύχος Β’), ηεο εγθπθιίνπ ΥΠ.Δ. ΓΙΓΑΓ/Φ.69/142/οικ.1813/ 01.02.2021 

(30
ε
 εγθύθιηνο)πνπ αθνξά  “Μέηξα θαη ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο 

ηνπ θνξσλντνύ θαη ησλ εγθπθιίσλ ηνπ  ΥΠ.Δ. εγκ.426/77233/13.11.2020,εγθ.427/77440/ 13.11.2020, ύζηεξα 

από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 187/15-02-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ε νπνία  

δεκνζηεύηεθε θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Γήκνπ 

Είηζαο θαη επηδόζεθε λόκηκα ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ θαη 

Κνηλνηηθνύ Κώδηθα, γηα ελεκέξσζε, ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθώλ απνθάζεσλ πάλσ ζηα εμήο ζέκαηα 

πνπ αθνινπζνύλ: 

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν έληεθα (11) κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα ελλέα (9) κέιε θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 

               ΠΑΡΟΝΣΔ                                                    ΑΠΟΝΣΔ 
  1.  Βόηζηθαο Αιθηβηάδεο – Πξόεδξνο Γ..  1.  Ξήηα–Γνξγόιε Γηαλλνύια 

  2.  Μπνύηζηθνο Νηθόιανο – Αληηπξόεδξνο Γ..  2.  Σάζζεο Νηθόιανο 

  3.  Λαδάο Γεώξγηνο   

  4.  Παππά Αζελά 

  5.  Αιεμίνπ ηαπξνύια 

  6.  Φάθαο Βαζίιεηνο 

  7.  Νάζηνο Οδπζζέαο  

  8.  Πάθνπ Διέλε  

.  9.  Αγγέιε Μαξίλα 

   

 Από ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο δηαπίζησζε όηη ππάξρεη εθ 

ηνπ λόκνπ απαηηνύκελε ζπκκεηνρή ησλ 2/3 ησλ κειώλ γηα ηελ ιήςε απόθαζεο δηα πεξηθνξάο (άξζξν 

6+7,παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ λ. 4635/2019 

(Α΄167). 

 Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ππάιιεινο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ δήκνπ 

Είηζαο θνο Υξήζηνπ Αλδξέαο. 

 Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Δπηρείξεζεο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγεκέλνο ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηα 

εμήο: 

 Κύξηνη ζύκβνπινη 

 ύκθσλα κε ην Νόκν 3463/2006 (Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), άξζξν 257 (Καλνληζκνί – 

πκβάζεηο) ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο επηρείξεζεο ζπληάζζεη ππνρξεσηηθά ηνπο αθόινπζνπο 

θαλνληζκνύο: 

 α. Δζσηεξηθό θαλνληζκό ππεξεζηώλ, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ε νξγάλσζε, ε δηάξζξσζε θαη 

νη αξκνδηόηεηεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο επηρείξεζεο, νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ θαηά εηδηθόηεηα, θαζώο θαη 

ην αλώηαην όξην απηνύ. 

 β. Καλνληζκό πξνζσπηθνύ, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε απηνύ, ηα πξνζόληα 

πξόζιεςεο, ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο, θαζώο θαη ηηο πεηζαξρηθέο ηνπ επζύλεο. 

 γ. Καλνληζκό νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/423797/
https://dimosnet.gr/blog/laws/423797/
https://dimosnet.gr/blog/laws/423797/
https://dimosnet.gr/blog/laws/423797/
https://dimosnet.gr/blog/laws/423797/
https://dimosnet.gr/blog/laws/423797/
https://dimosnet.gr/blog/laws/423797/
https://dimosnet.gr/blog/laws/424514/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
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 Με απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζπληάζζνληαη θαη άιινη 

θαλνληζκνί, νη νπνίνη θξίλνληαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία απηήο. 

 Με ηελ ππ.αξηζκ. 378/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ν Δζσηεξηθόο 

Καλνληζκόο Τπεξεζηώλ (ΔΚΤ) ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο. Με ηελ ππ.αξηζκ. 

57/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ 

Τπεξεζηώλ (ΔΚΤ) ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο   

 Λόγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ιόγσ ηεο έγθξηζεο θαη ίδξπζεο ιεηηνπξγίαο 

ηκήκαηνο παξαδνζηαθώλ ρνξώλ, ζεαηξηθνύ ηκήκαηνο θαη ιόγσ ηεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ηεο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ζηα Γεληθά Γνκεκέλα Σκήκαηα Μεγάιεο Γηάξθεηαο Π.Α.γ.Ο. πεξηόδνπ 

2020-2021, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην 

ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα «Αζιεηηζκόο γηα όινπο» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη επειημία ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο Κνηλσθεινύο επηρείξεζεο πξνηείλσ όπσο 

ηξνπνπνηεζεί ν πίλαθαο 2 πνπ αθνξά ηηο Θέζεηο εξγαζίαο, Δπίπεδν εθπαίδεπζεο, Βαζηθόο ηίηινο 

ζπνπδώλ θαη αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ αλά ζέζε εξγαζίαο (επνρηθό πξνζσπηθό) θαη λα πξνζηεζνύλ 

ζέζεηο εξγαζίεο ζηα παξαθάησ ηκήκαηα: 

 1. ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ λα πξνζηεζνύλ νη παξαθάησ 

ζέζεηο εξγαζίαο: 

  α. Μία ζέζε ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΓΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΧΡΧΝ κε επίπεδν εθπαίδεπζεο ΤΔ 

θαη κε βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ & απνιπηήξην ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

  β. Μία ζέζε ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ (ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΟΜΧΝ ΣΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ) κε επίπεδν εθπαίδεπζεο ΓΔ θαη κε ΒΑΗΚΟ 

ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ & ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΗΣΖ 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ Α΄ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 1εο ή ΆΓΔΗΑ ΑΚΖΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΑΡΥΗΣΔΥΝΗΣΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΜΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΠΣΤΥΗΟ Ή ΓΗΠΛΧΜΑ 

Ή ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟΤ Β΄ ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ 

ΣΗΣΛΟ ΚΑΣΧΣΔΡΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ Ν. 580/1970 Ή ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ 

ΑΡΘΡΟΤ ΣΟΤ Ν.  2817/2000. 

  γ. Μία ζέζε ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ (ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΟΜΧΝ  ΣΜΖΜΑΣΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ) κε επίπεδν εθπαίδεπζεο ΓΔ θαη κε ΒΑΗΚΟ 

ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ & ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ 

Ή ΤΝΣΖΡΖΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ Α΄ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Ή 

ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ 1
εο

 ΟΜΑΓΑ Α΄ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΚΑΣΧΣΔΡΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ Ν. 580/1970  Ή ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ 

ΑΡΘΡΟΤ 1 ΣΟΤ Ν. 2817/2000 ΣΖ ΖΜΔΓΑΠΖ Ή ΑΛΛΟ ΗΟΣΗΜΟ ΣΗΣΛΟ ΣΖ 

ΑΛΛΟΓΑΠΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΔΜΠΔΗΡΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΣΡΗΧΝ (3) ΔΣΧΝ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΑΓΔΗΑ. 

  δ. Μία ζέζε ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ (ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΛΟΗΠΧΝ ΜΟΝΗΜΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (ΠΛΖΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΔΡΓΧΝ) κε επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ΤΔ θαη κε ΒΑΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ & ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ 

ΣΗΣΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΣΡΗΣΑΞΗΟΤ 

ΓΤΜΝΑΗΟΤ Ή ΓΗΑ ΟΟΤ ΔΥΟΤΝ ΑΠΟΦΟΗΣΖΔΗ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 1980 ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ), Ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΣΗΣΛΟ ΚΑΣΧΣΔΡΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ 

Ν.Γ. 580/1970 Ή ΑΠΟΠΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ ΣΟΤ Ν. 2817/2000 ΣΖ ΖΜΔΓΑΠΖ Ή 

ΑΛΛΟ ΗΟΣΗΜΟ ΣΗΣΛΟ ΣΖ ΑΛΛΟΓΑΠΖ. 

  2. ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ λα πξνζηεζεί κία ζέζε 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ, ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ  

ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, κε επίπεδν εθπαίδεπζεο ΓΔ θαη κε βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ απνιπηήξην 

ηερληθνύ επαγγεικαηηθνύ ιπθείνπ ππαι/ισλ γξαθείνπ (Γηνίθεζεο) ή Απνιπηήξην ιπθείνπ αλεμάξηεηα 

εηδηθόηεηαο. 
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 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αίηεζε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

α  π  ν  θ  α  ζ  ί  δ  ε η    ν κ ό θ ω λ α 

 όπσο ηξνπνπνηεζεί ν ΠΗΝΑΚΑ 2 ηνπ Δζσηεξηθνύ  Καλνληζκνύ Τπεξεζηώλ (ΔΚΤ) ηεο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ, πνπ αθνξά ηηο Θέζεηο 

εξγαζίαο, Δπίπεδν εθπαίδεπζεο, Βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ θαη αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ αλά ζέζε 

εξγαζίαο (επνρηθό πξνζσπηθό) θαη λα πξνζηεζνύλ ζέζεηο εξγαζίεο ζηα παξαθάησ ηκήκαηα: 

 1. ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ λα πξνζηεζνύλ νη παξαθάησ 

ζέζεηο εξγαζίαο: 

  α. Μία ζέζε ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΓΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΧΡΧΝ κε επίπεδν εθπαίδεπζεο ΤΔ 

θαη κε βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ & απνιπηήξην ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

  β. Μία ζέζε ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ (ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΟΜΧΝ ΣΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ) κε επίπεδν εθπαίδεπζεο ΓΔ θαη κε ΒΑΗΚΟ 

ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ & ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΗΣΖ 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ Α΄ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 1εο ή ΆΓΔΗΑ ΑΚΖΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΑΡΥΗΣΔΥΝΗΣΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΜΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΠΣΤΥΗΟ Ή ΓΗΠΛΧΜΑ 

Ή ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟΤ Β΄ ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ 

ΣΗΣΛΟ ΚΑΣΧΣΔΡΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ Ν. 580/1970 Ή ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ 

ΑΡΘΡΟΤ ΣΟΤ Ν.  2817/2000. 

  γ. Μία ζέζε ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ (ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΟΜΧΝ  ΣΜΖΜΑΣΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ) κε επίπεδν εθπαίδεπζεο ΓΔ θαη κε ΒΑΗΚΟ 

ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ & ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ 

Ή ΤΝΣΖΡΖΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ Α΄ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Ή 

ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ 1
εο

 ΟΜΑΓΑ Α΄ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΚΑΣΧΣΔΡΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ Ν. 580/1970  Ή ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ 

ΑΡΘΡΟΤ 1 ΣΟΤ Ν. 2817/2000 ΣΖ ΖΜΔΓΑΠΖ Ή ΑΛΛΟ ΗΟΣΗΜΟ ΣΗΣΛΟ ΣΖ 

ΑΛΛΟΓΑΠΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΔΜΠΔΗΡΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΣΡΗΧΝ (3) ΔΣΧΝ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΑΓΔΗΑ. 

  δ. Μία ζέζε ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ (ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΛΟΗΠΧΝ ΜΟΝΗΜΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (ΠΛΖΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΔΡΓΧΝ) κε επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ΤΔ θαη κε ΒΑΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ & ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ 

ΣΗΣΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΣΡΗΣΑΞΗΟΤ 

ΓΤΜΝΑΗΟΤ Ή ΓΗΑ ΟΟΤ ΔΥΟΤΝ ΑΠΟΦΟΗΣΖΔΗ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 1980 ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ), Ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΣΗΣΛΟ ΚΑΣΧΣΔΡΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ 

Ν.Γ. 580/1970 Ή ΑΠΟΠΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ ΣΟΤ Ν. 2817/2000 ΣΖ ΖΜΔΓΑΠΖ Ή 

ΑΛΛΟ ΗΟΣΗΜΟ ΣΗΣΛΟ ΣΖ ΑΛΛΟΓΑΠΖ. 

  2. ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ λα πξνζηεζεί κία ζέζε 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ, ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ  

ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, κε επίπεδν εθπαίδεπζεο ΓΔ θαη κε βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ απνιπηήξην 

ηερληθνύ επαγγεικαηηθνύ ιπθείνπ ππαι/ισλ γξαθείνπ (Γηνίθεζεο) ή Απνιπηήξην ιπθείνπ αλεμάξηεηα 

εηδηθόηεηαο. 

           Ζ αλωηέξω απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 18/2021 

                      Αθνύ ζπληάρηεθε απηό ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ    Σα Μέιε 

 

 

                      Βόηζηθαο Αιθηβηάδεο 
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  ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ην νπνίν αθνχ 
έιαβε ππφςε ηνπ ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε  

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 

 
   Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 18/2021 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ 
επσλπκία: «Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Είηζαο», πνπ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Τπεξεζηψλ ηνπ.       
   Ύζηεξα απφ ηελ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Τπεξεζηψλ ηεο 
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο έρεη σο εμήο: 
 

 

 

«ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

19 Φεβ. 2021 

 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ      

ΑΡΘΡΟ 1 Πεξηερφκελν Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Τπεξεζηψλ (Δ.Κ.Τ.)   

ΑΡΘΡΟ 2 Δξκελεία – Μεηαβνιή ηνπ Καλνληζκνχ   

ΑΡΘΡΟ 3 Οξγαλσηηθή Γηάξζξσζε ηεο Δπηρείξεζεο     

ΑΡΘΡΟ 4  Γηνίθεζε ηεο Δπηρείξεζεο   

ΑΡΘΡΟ 5  Αξκνδηφηεηεο Πξνέδξνπ θαη Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο       

ΑΡΘΡΟ 6 Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή   

ΑΡΘΡΟ 7 Αξκνδηφηεηεο Ννκηθνχ πκβνχινπ  

ΑΡΘΡΟ 8 Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Γξακκαηείαο   

ΑΡΘΡΟ 9 Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο    

ΑΡΘΡΟ 10 
 
Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ                                             

ΑΡΘΡΟ 11 Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο 

ΑΡΘΡΟ 12 Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο  Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Πξφλνηαο  

ΑΡΘΡΟ 13 Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο   

ΑΡΘΡΟ 14 Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πνιηηηζκνχ   

ΑΡΘΡΟ 15 Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο  

ΑΡΘΡΟ 16 Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Αζιεηηζκνχ  

ΑΡΘΡΟ 17 Αξκνδηφηεηεο Τπεχζπλνπ Σκήκαηνο & Τπεχζπλνπ Γξαθείνπ  

ΑΡΘΡΟ 18 Αξκνδηφηεηεο πκβνπιίνπ πληνληζκνχ  

ΑΡΘΡΟ 19 Πξνζφληα ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο   

ΑΡΘΡΟ 20 Θέζεηο Δξγαζίαο   

ΑΡΘΡΟ 21 Έθηαθην πξνζσπηθφ  

ΑΡΘΡΟ 22 Υξεζηκνπνίεζε Έθηαθησλ πλεξγαηψλ  

ΑΡΘΡΟ 23 Πξνζφληα Γηεπζπληή θαη Τπεπζχλσλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ  

ΑΡΘΡΟ 24 Λνηπέο Ρπζκίζεηο   

ΑΡΘΡΟ 25 Ηζρχο ηνπ Δ.Κ.Τ    
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ΑΡΘΡΟ 1 

Πεξηερόκελν Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Τπεξεζηώλ (Δ.Κ.Τ.) 

ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαζνξίδνληαη:  

 1. Ζ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο ΚΟΗΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ. 

 2. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηνηθεηηθψλ Δλνηήησλ ηεο. 

 3. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Τπεπζχλσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Δλνηήησλ. 

 4. Οη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ην αλψηαην φξην ηνπ αξηζκνχ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

Δπηρείξεζεο. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Δξκελεία – Μεηαβνιή ηνπ Καλνληζκνύ 

 1. Οη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ εξκελεχνληαη θαη δηεπθξηλίδνληαη, ζε πεξίπησζε πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ακθηβνιίεο γηα ηε ζεκαζία ηνπο, κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 2. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Οξγαλνγξάκκαηνο ηεο 

Δπηρείξεζεο ζεσξνχληαη ελδεηθηηθέο θαη φρη απνθιεηζηηθέο ηνπ πεξηερνκέλνπ εξγαζίαο, θαη 

επνκέλσο κπνξεί λα αλαηίζεληαη απφ ην Γηεπζχλνληα ηελ Δπηρείξεζε ζην πξνζσπηθφ θάζε 

ελφηεηαο θαζήθνληα πνπ δελ αλαθέξνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζηελ αληίζηνηρε πεξηγξαθή 

ηνπ πεξηερνκέλνπ εξγαζίαο ηεο, αιιά εληάζζνληαη ζην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελφ ηεο. 

 3. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηρείξεζε αλαιάβεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πέξα απφ απηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα ΔΚΤ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπκπιεξψλεη ή ηξνπνπνηεί ηνλ 

ΔΚΤ κε ηηο απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο θαη ηηο αληίζηνηρεο πεξηγξαθέο αξκνδηνηήησλ 

ηνπο, θαη κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηνλ αλψηαην αξηζκφ πξνζσπηθνχ ηεο. ε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο απαηηείηαη εθ λένπ έγθξηζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 4. Γεληθά κεηαβνιή, ζπκπιήξσζε ή επέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΤ γίλεηαη, κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θαη έγθξηζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Οξγαλσηηθή Γηάξζξσζε ηεο Δπηρείξεζεο 

 1. Ζ Δπηρείξεζε ζπγθξνηείηαη απφ ηηο πην θάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο: 

 ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

 ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ Γ.. 

 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 

 ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

 ΣΜΖΜΑ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  

 ΣΜΖΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ–ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

 ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΔΔΩΝ  

 Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ  

 

 2. Σα δηαδνρηθά δηνηθεηηθά επίπεδα ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ηεο Δπηρείξεζεο είλαη: 
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  - Γηεχζπλζε 

  - Σκήκα 

  - Γξαθείν 

  Οη αληίζηνηρνη ππεχζπλνη ησλ παξαπάλσ δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ νλνκάδνληαη: 

 - Γηεπζπληήο, 

 - Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο, 

 - Τπεχζπλνο Γξαθείνπ 

  ε πεξηπηψζεηο (φπσο ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ), πνπ απφ ην λφκν ή απφ ηηο δηαηάμεηο 

ρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη ν νξηζκφο Γ/ληε, επηηξέπεηαη ζε ηκήκα ν 

νξηζκφο εξγαδφκελνπ ηεο δνκήο σο Γηεπζπληή.  

 3. Οη δηνηθεηηθέο Δλφηεηεο ηεο παξ. 4.1. ππάγνληαη ζηε  Γηεχζπλζε. ηε Γηεχζπλζε 

ππάγνληαη επίζεο ν Ννκηθφο χκβνπινο θαη νη ηπρφλ εμσηεξηθνί ζχκβνπινη – ζπλεξγάηεο, πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Γηνίθεζε ηεο Δπηρείξεζεο 

 1. Ζ «ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ» δηνηθείηαη απφ 11κειέο (έληεθα 

κέιε) Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε ζχλζεζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ νξίδνληαη απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 2. Οη εξγαζίεο ηεο Δπηρείξεζεο δηεπζχλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Γηεπζπληή ν 

νπνίνο δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη είλαη ππφινγνο ζε απηφ γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο. 

 3. Σν Γ.. ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζπληάζζεη θαλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο, 

ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη θαη ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ θαη 

ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 4. Σα δηαδνρηθά δηνηθεηηθά επίπεδα κέζα ζηελ Δπηρείξεζε είλαη ηα εμήο: 

  α. Α’ επίπεδν Γηνίθεζεο: αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη δηθαηνδνζίεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο εθθξάδεηαη κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηρείξεζεο. 

  β. Β’ επίπεδν Γηνίθεζεο: αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη δηθαηνδνζίεο ηεο 

Γηεχζπλζεο ηεο Δπηρείξεζεο. 

  γ. Γ’ επίπεδν Γηνίθεζεο: αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Τπεπζχλσλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ (Σκεκάησλ/ Γξαθείσλ) ηεο Δπηρείξεζεο. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Αξκνδηόηεηεο Πξνέδξνπ θαη Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο έρνπλ σο εμήο: 

 1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηρείξεζε θαη ηδηαίηεξα:  

  α. δηνξίδεη θαη απνιχεη ην ππαιιειηθφ θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη απνθαζίδεη 

γηα φιεο ηηο κεηαβνιέο ηεο ππεξεζηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 257 παξ. 1α ηνπ ΓΚΚ  
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  β. ςεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, εγθξίλεη ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη θαηαξηίδεη ηελ  

Έθζεζε  πεπξαγκέλσλ ζην ηέινο θάζε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο,  

  γ. θαζνξίδεη ην αληίηηκν θαη ηνπο φξνπο γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ή  ηε 

δηάζεζε ηπρφλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο,  

  δ. απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξφπν αλάζεζεο ησλ κειεηψλ, εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη 

δηελέξγεηαο ησλ πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ, αλαζέηεη ηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ θαη ηελ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη εγθξίλεη ηηο κειέηεο θαη ηηο πξνκήζεηεο, ζηα πιαίζηα ηεο ηζρχνπζαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο λνκνζεζίαο ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ ηεο παξ.2 ηνπ 

άξζξνπ 257 ΓΚΚ,  

  ε. απνθαζίδεη ηελ αγνξά θαη ηε κίζζσζε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ πνπ είλαη ρξήζηκα 

ζηελ επηρείξεζε, θαη ηελ εθπνίεζε θαη εθκίζζσζε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

επηρείξεζε,  

  ζη. απνθαζίδεη ηελ άζθεζε θαη παξαίηεζε απφ νπνηνδήπνηε έλδηθν κέζν ελψπηνλ 

νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ θαη δηνηθεηηθήο αξρήο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε δηθαζηηθνχο ή 

εμψδηθνπο ζπκβηβαζκνχο,  

  δ. απνθαζίδεη ηε ζχλαςε θάζε θχζεο δαλείσλ, θαη κπνξεί γηα αζθάιεηά ηνπο λα 

εθρσξεί ην ζχλνιν ή κέξνο απφ ηηο πξνζφδνπο ηεο επηρείξεζεο, θαη απνθαζίδεη ηελ παξνρή 

δηθαησκάησλ ππνζήθεο ζε αθίλεηά ηεο,  

  ε. παξέρεη ηελ γλψκε ηνπ  γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε, εθφζνλ 

ηα ζέκαηα απηά αλήθνπλ ζηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο κπνξεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

λα αλαζέηεη κε απφθαζή ηνπ ηελ άζθεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, εθηφο 

ησλ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄, ε΄, θαη δ΄ ηεο παξ.1, απηνχ ηνπ άξζξνπ ζηνλ πξφεδξν θαη ζε άιια 

φξγαλα ηεο επηρείξεζεο, ζην δηεπζπληή θαη ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ έρνπλ σο εμήο: 

         Ο Πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ηελ επηρείξεζε ζηα δηθαζηήξηα θαη 

ζε θάζε αξρή θαη δίλεη ηνπο φξθνπο πνπ επηβάιιεηαη. Δπίζεο κπνξεί ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ 

απφ αλαβνιή, ρσξίο απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, λα εγείξεη θαη αληηθξνχεη αγσγέο 

θαη λα αζθεί έλδηθα κέζα, λα δηνξίδεη πιεξεμνχζηνπο θαη λα πξνβαίλεη ζε θάζε δηθαζηηθή ή 

εμψδηθε πξάμε πνπ πξνζηαηεχεη ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο. Σηο πξάμεηο απηέο ππνβάιιεη 

ακέζσο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Δπίζεο ν Πξφεδξνο ππνγξάθεη ηα ζπκβφιαηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζπληάζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηήο. Σνλ Πξφεδξν αλαπιεξψλεη ζηα 

θαζήθνληά ηνπ ν Αληηπξφεδξνο. Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα 

κεηαβηβάδνληαη ζην δηεπζπληή  ηεο επηρείξεζεο αξκνδηφηεηεο απηήο ηεο παξαγξάθνπ. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηεπζπληή 

 Σν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην νξίδεη απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνλ  

πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξφ ηνπ. Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο 

πξνζιακβάλεηαη δηεπζπληήο κεηά απφ ζρεηηθή πξνθήξπμε. ηνλ θαλνληζκφ πξνζσπηθνχ  

θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα έρεη ν δηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο. Ωο δηεπζπληήο  

δελ κπνξεί λα νξηζζεί κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ δεκνηηθνχ ή  

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.   
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 Έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο: 

 α. Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηα Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο ηεο 

Δπηρείξεζεο (Πξνγξάκκαηα Δξγαζηψλ, Πξνγξάκκαηα Δπελδχζεσλ, Πξνγξάκκαηα 

Λεηηνπξγίαο θιπ.) 

 β. Δηζεγείηαη γεληθά ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ είλαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 γ. Μεξηκλά γηα ηελ κε απνδνηηθφ ηξφπν εθηέιεζε ησλ θάζε θχζεο απνθάζεσλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, παξαθνινπζψληαο θαη ζπληνλίδνληαο ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Τπεξεζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο.  

 δ. Δλεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ πνξεία ησλ εγθεθξηκέλσλ 

Πξνγξακκάησλ Γξάζεο ηεο Δπηρείξεζεο θαη γεληθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπ θαη 

κεξηκλά γηα ηελ ζχληαμε ησλ ζπκβάζεσλ, ησλ πξνυπνινγηζκψλ εζφδσλ – εμφδσλ, ηελ 

ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ θαη ηζνινγηζκνχ θαη ηελ ππνβνιή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

γηα ηελ ςήθηζή ηνπο. 

 ε. Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο 

ηεο Δπηρείξεζεο, φηαλ ζεσξεί απαξαίηεην αλάινγα κε ηελ εμέιημή ηνπ ή/θαη κε βάζε ηηο 

κεηαβνιέο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ. 

 ζη. Αλαιακβάλεη θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ή κε βάζε άιινπο 

θαλνληζκνχο ηεο επηρείξεζεο. 

 δ. Ο Γηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηεχζπλζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο Δπηρείξεζεο θαη απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο κε ηνλ 

Πξφεδξν θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία θαη επαθή γηα ηελ 

ιήςε ηξερνπζψλ απνθάζεσλ κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. 

 ε. Δηζεγείηαη, κεηά απφ αηηήζεηο ησλ ππεπζχλσλ ησλ Σκεκάησλ, ηηο πξνζιήςεηο 

πξνζσπηθνχ θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο θαη επηκειείηαη 

γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ 

Σκεκάησλ.   

 ζ. Δηζεγείηαη γεληθά ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ είλαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 η. Μεξηκλά γηα ηελ κε απνδνηηθφ ηξφπν εθηέιεζε ησλ θάζε θχζεο απνθάζεσλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, παξαθνινπζψληαο θαη ζπληνλίδνληαο ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 ηα. Έρεη ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο 

Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, ηεο αζθάιηζεο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 ηβ. πκκεηέρεη ζην πκβνχιην πληνληζκνχ ζην νπνίν πξνεδξεχεη θαη είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ, αλαζέηνληαο ηελ πινπνίεζή ηνπο ζηνπο ππεχζπλνπο ησλ 

ζρεηηθψλ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ. 

 ηγ.  Έρεη ηελ επζχλε ηεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ηε 

ζπκπιήξσζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπ. 

 ηδ.  Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ 

φηαλ ζεσξεί απαξαίηεην αλάινγα κε ηελ εμέιημε θαη ηηο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο ηεο 

Δπηρείξεζεο ή θαη κε βάζε ηηο κεηαβνιέο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ.  
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 ηε. Διέγρεη θαη ζεσξεί ηα παξαζηαηηθά πιεξσκψλ, ηα γξακκάηηα εηζπξάμεσλ, θαζψο 

θαη ηα πξσηφθνιια κεηξήζεσλ ηνπ Σακείνπ. 

 ηζη. Έρεη ηελ επζχλε ησλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη 

γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη παξέρνπλ ζπκβνπιέο θαη 

ππεξεζίεο ζηελ Δπηρείξεζε πνπ αθνξνχλ ζηελ  πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ 

θαη έξγσλ. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Αξκνδηόηεηεο Ννκηθνύ πκβνύινπ 

 Ο Ννκηθφο χκβνπινο κπνξεί λα είλαη θαη εθηφο νξγαλνγξάκκαηνο (εμσηεξηθφο 

ζπλεξγάηεο) θαη  έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο : 

 α. Γλσκνδφηεζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ πξνο ηελ Γηεχζπλζε ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο 

Δπηρείξεζεο. 

 β. Δλεκέξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο επί ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο θαη 

λνκνινγίαο ζε ζέκαηα πνπ ηηο αθνξνχλ. 

 γ. Ννκηθή ππνζηήξημε θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ θάζε είδνπο ζπκβάζεσλ, εηδηθψλ 

ζπκθσλεηηθψλ θαη δηαθεξχμεσλ (πξνκήζεηεο, πξναγγειίεο, εξγνιαβίεο, κηζζψζεηο θιπ.).

  

 δ. Υεηξηζκφο δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ θαη δηαθνξψλ ηεο Δπηρείξεζεο κε ηξίηνπο θαη 

ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Αξκνδηόηεηεο Γξαθείνπ Γξακκαηείαο 

 Σν Γξαθείν παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηνλ Πξφεδξν, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ηε Ννκηθή Τπεξεζία, ηε Γηεχζπλζε θαη ην πκβνχιην πληνληζκνχ. Απνηειεί ην 

θεληξηθφ ζεκείν γηα ηελ ππνδνρή ησλ θάζε είδνπο πιεξνθνξηψλ ή εληχπσλ πνπ πεξηέξρνληαη 

ζηελ Δπηρείξεζε θαη ηελ δηαθίλεζή ηνπο  πξνο ηηο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο θαη ηα αξρεία εγγξάθσλ 

θαη εληχπσλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ Δπηρείξεζε.  

 Αξκνδηφηεηεο 

1. Παξέρεη θάζε θχζεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνέδξνπ,ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

πληνληζκνχ ηεο Δπηρείξεζεο. 

2. Υεηξίδεηαη ην Σειεθσληθφ Κέληξν, Fax θαη άιια ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο. 

3. Μεξηκλά γηα ηελ κεηάθξαζε θεηκέλσλ 

4. Φξνληίδεη γηα ηελ ζχληαμε θαη θνηλνπνίεζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη έρεη ηελ επζχλε 

παξάδνζεο ησλ πξνζθιήζεσλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. 

 Σεξεί ηα πξαθηηθά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. θαη ππνβάιιεη αληίγξαθα απηψλ ζηελ 

αξκφδηα γηα έγθξηζε ή ελεκέξσζε Γηνηθεηηθή Αξρή θαη ζηα αξκφδηα ηκήκαηα. 

 Σεξεί επξεηήξηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. θαη επηθπξψλεη ηα αληίγξαθά ηνπο. 

  Γηεθπεξαηψλεη θάζε εξγαζία πνπ αλαηίζεηαη ζ' απηήλ απφ ην Γ.. ηνλ Πξφεδξν,  ηνλ 

Γηεπζπληή ζπλεξγαδφκελε γηα ην ζθνπφ απηφ κε φια ηα ηκήκαηα θαη ηα γξαθεία ηεο 

Δπηρείξεζεο. 
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  Γαθηπινγξαθεί θάζε έγγξαθν Διιεληθφ ή μελφγισζζν ηνπ Γ.. θαη ην 

δηεθπεξαηψλεη. 

  Φξνληίδεη γηα ηελ παξαιαβή, ραξαθηεξηζκφ θαη ζπζρέηηζε φισλ ησλ εηζεξρνκέλσλ 

εγγξάθσλ, πνπ αθνξνχλ ην Γ.., ηελ ηήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Γ.., θαζψο θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ πξσηνηχπσλ ζην αξρείν. 

 Έρεη ηελ επζχλε ηεο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ηεο δηαθίλεζεο 

ησλ εγγξάθσλ ζηα ηκήκαηα ηεο Δπηρείξεζεο, αιιά θαη ηεο αιιεινγξαθίαο εθηφο απηήο. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 

 1. Σκήκα Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Λεηηνπξγηώλ: 

 Σν Σκήκα Γηνηθεηηθψλ – Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ απεηθφληζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο σο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ γεληθήο θχζεσο, δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ Σκεκάησλ θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο γεληθφηεξα. 

Λεηηνπξγίεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, δηεθπεξαίσζεο   

Έρεη ηελ επζχλε : 

 Tεο παξαθνινχζεζεο θαη ηήξεζεο ηνπ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ ηεο        

Δπηρείξεζεο. 

 Σεο ηήξεζεο κεηξψνπ θαη αξρείσλ πξνζσπηθνχ. 

 Σεο ηήξεζεο δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θάζε θχζεο δηνηθεηηθέο 

ππνζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ (πξνζιήςεηο, απνιχζεηο, ζηνηρεία αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο, εμέιημε, ακνηβέο, άδεηεο, απνπζίεο, βεβαηψζεηο, πεηζαξρηθά θ.ι.π.). 

  Σεο ελεκέξσζεο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο 

ζηνηρείσλ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ηνπ. 

 Σεο ηήξεζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαηαζηάζεσλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, θφξσλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ. 

 Σεο επηθχξσζεο φισλ ησλ αληηγξάθσλ ησλ εγγξάθσλ. 

 Σεο δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξσηνθφιιεζεο ησλ θάζε είδνπο εηζεξρνκέλσλ 

εγγξάθσλ, ηεο δηαλνκήο απηψλ ζηηο επί κέξνπο ππεξεζίεο θαη ηεο δηεθπεξαίσζεο – 

απνζηνιήο φισλ ησλ εγγξάθσλ ζηνπο απνδέθηεο. 

 Σεο θχιαμεο ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ, ηνλ θαζαξηζκφ απηψλ, ηεο ηήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ, θαζψο θαη ηεο θίλεζεο ησλ θιεηήξσλ θαη ησλ 

επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ. 

 2. Λεηηνπξγίεο Λνγηζηεξίνπ 

Σν Λνγηζηήξην έρεη ηελ επζχλε γηα ηηο πην θάησ εξγαζίεο: 

 Σήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηεο 

Δπηρείξεζεο (Λνγαξηαζκνί ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ, βηβιία, θαηαζηάζεηο θιπ.) ζχκθσλα κε ην 

πθηζηάκελν ινγηζηηθφ ζρέδην. 
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 Σήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εηνηκαζίαο ησλ παξαζηαηηθψλ γηα ηελ δηελέξγεηα 

θάζε είδνπο εηζπξάμεσλ ή πιεξσκήο ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Γηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε ηακεηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο 

Δπηρείξεζεο. 

 Γηακφξθσζε ζηνηρείσλ ηζνινγηζκνχ θαη παξνρή θάζε είδνπο ζηνηρείσλ γηα ηελ 

δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Καηαξηίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ Σκεκάησλ θαη ηνλ Γηεπζπληή 

ηεο Δπηρείξεζεο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ Δζφδσλ - Δμφδσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο 

εθηέιεζήο ηνπ. Δπίζεο θαηαξηίδεη ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ρξήζεο, ηνλ απνινγηζκφ Δζφδσλ - 

Δμφδσλ θαη φιεο ηηο απαηηνχκελεο εθζέζεηο 

 Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηεο Δπηρείξεζεο 

(Λνγαξηαζκνί ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ, βηβιία, θαηαζηάζεηο θ.ι.π.) ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν 

ινγηζηηθφ ζρέδην θαη ηηο ζρεηηθέο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Παξέρεη θάζε είδνπο ζηνηρεία γηα ηε δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηελέξγεηα θάζε είδνπο είζπξαμεο ή πιεξσκήο 

δαπαλψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη εθηειεί φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο 

Σξάπεδεο.  

 Γηακνξθψλεη θαη παξαθνινπζεί ην ηακεηαθφ πξφγξακκα ηεο Δπηρείξεζεο θαη 

παξέρεη πιεξνθφξεζεο πξνο ηελ Γηνίθεζε γηα ηελ πνξεία ηεο Δπηρείξεζεο απφ νηθνλνκηθήο 

θαη δηαρεηξηζηηθήο άπνςεο. 

 Παξέρεη ζηνηρεία γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο      

Δπηρείξεζεο. 

 Δπηκειείηαη ηελ εθθαζάξηζε  θαη εληνιή πιεξσκήο θάζε δαπάλεο ηεο 

Δπηρείξεζεο, εθδίδεη ηα ζρεηηθά εληάικαηα πιεξσκψλ ζην φλνκα ησλ δηθαηνχρσλ, θαηαρσξεί 

απηά ζηα αληίζηνηρα ινγηζηηθά βηβιία θαη ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ηεο θάζε δαπάλεο. 

 Δίλαη αξκφδην γηα ηε ζχληαμε ησλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

(ζεσξεί θάζε θχζεο κηζζνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ) θαη θξνληίδεη γηα ηελ εθθαζάξηζε 

κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ θαζψο θαη επηδνκάησλ θαη πξνζαπμήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ζηέιλνληαη απφ ηα άιια Σκήκαηα. 

Παξαθξαηεί θαη απνδίδεη ηηο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κέξηκλα 

γηα ηηο ζρέζεηο κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

 Καηαξηίδεη ην ηαθηηθφ θαη έθηαθην ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο, παξαθνινπζεί ηα 

ηξαπεδηθά θαη άιια δάλεηα θαη ηεξεί φια ηα παξαζηαηηθά έγγξαθα θαη απνδεηθηηθά δαπαλψλ. 

 Καηαξηίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ην Σκήκα πνπ ζα αλαιάβεη ην 

έξγν, ηηο ζπκβάζεηο γηα αλαζέζεηο ηνπ Γήκνπ ή άιισλ θνξέσλ. Γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ 

έξγσλ έρεη ηελ επζχλε ηεο ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

(θφζηνο αγνξάο πξψησλ, βνεζεηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ, θφζηνο αγνξάο ππεξεζηψλ, 

θφζηνο δηαθφξσλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο).  

 Λεηηνπξγίεο Σακείνπ 
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ην Σακείν αλήθνπλ φιεο νη αξκνδηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Δηδηθφηεξα ελεξγεί φιεο ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο, πνπ βαζίδνληαη ζε λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία δηαβηβάδνληαη απφ ην Λνγηζηήξην. 

 Δθδίδεη ηα απνδεηθηηθά παξαιαβήο, ζπγθεληξψλεη θαη θαηαρσξεί ζηα ζρεηηθά 

ινγηζηηθά βηβιία ηηο εηζπξάμεηο εζφδσλ, θαζψο θαη ησλ πιεξσζέλησλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ. 

 Φξνληίδεη γηα ηελ απφδνζε θξαηήζεσλ πνπ γίλνληαη ππέξ ηξίησλ κέζα ζηηο  

λφκηκεο πξνζεζκίεο. Μέζα ζην πξψην δεθαήκεξν θάζε κήλα ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ 

ππεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο θαηάζηαζε ηεο γεληθήο δνζνιεςίαο ηνπ Σακείνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

κήλα. 

 Παξαθνινπζεί ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο απφ ηξίηνπο (κεηαθνξέο, ελνηθηάζεηο, ζπληεξήζεηο θ.ι.π.). 

 Γηελέξγεηα ησλ εηζπξάμεσλ θαη ησλ πιεξσκψλ ηεο Δπηρείξεζεο 

 Σήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απεηθφληζεο ησλ ηακεηαθψλ πξάμεσλ ζηα αληίζηνηρα 

βηβιία θαη παξαζηαηηθά ηνπ Σακείνπ 

Λεηηνπξγίεο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ - Απνζήθεο - Γηαρείξηζεο Τιηθώλ, 

Πξνκεζεηώλ 

 Φξνληίδεη γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηήξεζε αλάινγνπ αξρείνπ ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο θαη γεληθά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Δπηκειείηαη ηεο ηήξεζεο αξρείνπ θιεξνδνηεκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο. 

 Σεξεί αξρείν αθηλήησλ θαη δηελεξγεί δεκνπξαζίεο γηα ηελ κίζζσζή ηνπο. 

 Παξαθνινπζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ννκηθφ χκβνπιν ηηο αλαπξνζαξκνγέο ησλ 

κηζζψζεσλ θαη ηε ζσζηή ηήξεζε ησλ ζπκθσλεηηθψλ. 

 Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαιαβήο, αζθαινχο απνζήθεπζεο, 

ρνξήγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ αλαιψζηκσλ θαη ησλ πάγησλ πιηθψλ ζε φηη αθνξά ηελ 

ινγηζηηθή ελεκέξσζε θαη ηελ ζπκβαηφηεηά ηνπο πξνο ην πθηζηάκελν πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ 

Πξνκεζεηψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα έρεη ηελ επζχλε : 

 Γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ παξαγγειηψλ φισλ ησλ ηκεκάησλ 

 Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαπάλσ παξαγγειίεο. 

 Γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ, εμαξηεκάησλ θαη 

πιηθψλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο (έξεπλα αγνξάο, δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ, 

εηνηκαζίαο ζρεδίσλ ζπκβάζεσλ θ.ι.π.). 

 Γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή θαη παξάδνζε ζην Λνγηζηήξην ησλ 

αληίζηνηρσλ ηηκνινγίσλ θαη απνδεηθηηθψλ παξαζηαηηθψλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ 

ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ. 

 Γηα ηελ ηήξεζε αξρείσλ πξνκεζεηψλ θαη πξνκεζεπηψλ. 
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Λεηηνπξγίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο Δθδειώζεσλ  

Έρεη ηελ επζχλε: 

 Γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ θηηξίσλ, ησλ ινηπψλ 

ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη  ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο Δπηρείξεζεο, φηαλ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε.  

 Γηα ηε ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ ερεηηθψλ θαη 

θσηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη γεληθά ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε κεηαθνξά, 

ηνπνζέηεζε θαη ζχλζεζή ηνπο θαη γεληθά ζηνπο δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ησλ εθδειψζεσλ, 

θαζψο θαη γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηνλ ρξφλν ησλ εθδειψζεσλ. 

 Γηα ηελ θαηαζθεπή θαη γεληθά ηελ θάιπςε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ 

ινηπψλ δηακνξθψζεσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο ηεο Δπηρείξεζεο.  

 Έρεη ηελ επζχλε ηεο ζπληήξεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ηεο 

Δπηρείξεζεο.   

ΑΡΘΡΟ 10 

Αξκνδηόηεηεο Σκήκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

 Σν ηκήκα δεκνζίσλ ζρέζεσλ έρεη: 

 α. Έρεη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο  

 β. Σνλ ζπληνληζκφ ησλ αλαγθαίσλ επαθψλ γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. 

 γ. Όιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο 

 δ. Σελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη γεληθά γηα θάζε ζέκα πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Αξκνδηόηεηεο Σκήκαηνο Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο 

 Σν ηκήκα Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Tελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

 Σελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

 Σελ πινπνίεζε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΑΡΘΡΟ 12 

Αξκνδηόηεηεο Σκήκαηνο  Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Πξόλνηαο 

 Σν ηκήκα θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη πξφλνηαο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

  α. Σελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ «βνήζεηα ζην ζπίηη», θνηλσληθήο 

κέξηκλαο θιπ. 

  β. Σελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο άιισλ δνκψλ θνηλσληθήο κέξηκλαο φπσο παηδηθψλ 

ζηαζκψλ, Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ θιπ.  

  γ. Γεληθά ηελ επζχλε ιεηηνπξγία θάζε ελέξγεηαο πνπ έρεη θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη 

είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ πξφλνηα πξνο εηδηθέο- εππαζείο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ, φπσο 

ειηθησκέλνπο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θνηλσληθά απνθιεηζκέλνπο θιπ.  

ΑΔΑ: 98ΘΤΩΡΓ-ΙΝΞ



                                                                                          21 

ΑΡΘΡΟ 13 

Αξκνδηόηεηεο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο 

 Σν Σκήκα έρεη ηηο πην θάησ αξκνδηόηεηεο: 

 Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο γηα ηελ 

εθαξκνγή αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ. 

 Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πξφιεςεο θαη ελεκέξσζεο. 

 Έθδνζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ θάζε είδνπο ελεκεξσηηθνχ 

θπιιαδίνπ θαη δηνξγάλσζεο ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 Δλέξγεηεο εμαζθάιηζεο  ηεο  ρξεκαηνδφηεζεο απφ ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο  Δ.Δ. 

 Αμηνπνίεζε δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη ζπκκεηνρή ζε δίθηπα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη 

αιιειεγγχεο, θαζψο θαη νξγάλσζε ζρεηηθψλ εθζέζεσλ, εθδειψζεσλ, δηαιέμεσλ, ζπλεδξίσλ, 

πξνβνιψλ θ.ι.π. 

 Καηάξηηζε θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ εμστδξπκαηηθήο πξνζηαζίαο ππεξειίθσλ, 

δεκηνπξγία θέληξσλ ζπλάληεζεο θαη πξνζθνξάο νξγαλσκέλεο ςπραγσγίαο, δεκηνπξγία 

ππεξεζηψλ άκεζεο θηλεηνπνίεζεο πεξίζαιςεο θαη’ νίθνλ θαη εμαζθάιηζε επηπέδνπ 

αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο. 

 Πξνζηαζία, παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ζρεηηθνχο θνξείο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, 

θνηλσληθή έληαμή ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, θαη δεκηνπξγία 

ησλ πξνυπνζέζεσλ επηθνηλσλίαο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο γηα ηελ απνθπγή ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο θαη απνκφλσζήο ηνπο. 

 Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ παηδηθήο κέξηκλαο, παξακνλήο, θχιαμεο, 

πξνζηαζίαο, εθπαίδεπζεο, δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη ςπραγσγίαο 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο απξνζηάηεπησλ θαη νξθαλψλ παηδηψλ θαη 

εμαζθάιηζεο ζηέγεο ζε νηθνγέλεηεο. 

 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο 

 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ παξακνλήο, θχιαμεο, πξνζηαζίαο, ηαηξηθήο θξνληίδαο, 

εθπαίδεπζεο θαη ςπραγσγίαο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

 πκβνπιεπηηθή ζηήξημε ζε ζέκαηα πγείαο, κεηξφηεηαο θαη νηθνγέλεηαο 

 Καηαγξαθή ησλ πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ ηνπ Γήκνπ 

 Αμηνπνίεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ. πκβνιή ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαη κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ. 

 Γεκηνπξγία ζπκβνπιεπηηθψλ ζηαζκψλ, ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο. 

 πλεξγαζία κε ηα θέληξα νηθνγέλεηαο – λέσλ θαη ηα ηδξχκαηα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

& Αιιειεγγχεο. 

 Αμηνπνίεζε ησλ κέηξσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ κε 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

 πκπαξάζηαζε, κέζσ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηελ άγακε κεηέξα  
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 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζηήξημε ηεο γπλαίθαο ζηελ 

εξγαζία θαη γεληθά ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν θχιισλ, ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

 πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο γηα ηνπο θηλδχλνπο απφ ηε ρξήζε 

ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, βιαβεξψλ έμεσλ, αιθνφι, πξνιεπηηθήο πγηεηλήο θαη πξνθχιαμεο ζηνπο 

έθεβνπο θαη λένπο θ.ι.π. 

 Αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη ζπκκεηνρήο ζε ηνπηθά, εζληθά, επξσπατθά ή 

άιισλ ρσξψλ δίθηπα, πνπ έρνπλ ζρέζε κε πξνγξάκκαηα ησλ εθήβσλ θαη ησλ λέσλ. 

 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο ησλ εθήβσλ θαη ησλ λέσλ ζε φια ηα 

ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ. 

 Δηδηθφηεξα γηα ην Πξόγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ αλίρλεπζε, δηεξεχλεζε, θαηαγξαθή θαη κειέηε ησλ αλαγθψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο 

ησλ ειηθησκέλσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ παξνρή νξγαλσκέλεο θαη 

ζπζηεκαηηθήο θξνληίδαο ζηνπο ειηθησκέλνπο. 

 Ζ ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ εζεινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ε αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ε δηαξθήο επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηεο θνηλφηεηαο ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ νξγάλσζε θαη ε ζπζηεκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο εξγαζίαο 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, θπζηθνζεξαπείαο, εξγνζεξαπείαο θαη νηθνγελεηαθήο βνήζεηαο γηα ηελ 

θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ ειηθησκέλσλ. 

 Ζ πξνζθνξά ππεξεζηψλ νηθνγελεηαθήο βνεζεηηθήο θξνληίδαο (αηνκηθή θαη νηθηαθή 

θαζαξηφηεηα, θάιπςε θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ δηαβίσζεο θ.ι.π.) θαη ε δηεπθφιπλζε ησλ 

ειηθησκέλσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο πνιηηηζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, ςπραγσγηθέο θαη 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο. 

ΑΡΘΡΟ 14 

Αξκνδηόηεηεο Σκήκαηνο Πνιηηηζκνύ 

 ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο  πεξηιακβάλνληαη : 

 Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Γήκνπ.  

 Ζ πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ 

παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 Ζ ιεηηνπξγία ζρνιψλ δηδαζθαιίαο κνπζηθήο, ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, 

κνπζείσλ, θηιαξκνληθψλ θ.ιπ., θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ρνξσδίαο  

 Ζ εθαξκνγή πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ 

παξαζηάζεσλ, ζεκηλαξίσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 Ζ δηαθίλεζε εληχπσλ θαη ε ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε ησλ επηζθεπηψλ γηα 

πνιηηηζηηθά θαη άιια δξψκελα ζηελ πεξηνρή. 
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 Δπίζεο ην Σκήκα : 

 πλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ εηζήγεζε θαη ην  

ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ πξνζηαζία, θχιαμε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

πνιηηηζηηθψλ θαη θπζηθψλ κλεκείσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ (κνπζεία, κλεκεία, αξραηνινγηθνί 

θαη ηζηνξηθνί ρψξνη, ζπήιαηα θιπ.).  

 Έρεη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

πξνζηαζία, θχιαμε θαη αμηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ πνιηηηζηηθψλ θαη θπζηθψλ κλεκείσλ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. πλεξγαζία κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

 Μεξηκλά γηα ηελ πξνβνιή ησλ αλσηέξσ πνιηηηζηηθψλ θαη θπζηθψλ κλεκείσλ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 15 

Αξκνδηόηεηεο Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 

 Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο  : 

 πλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ εηζήγεζε θαη ην  

ζρεδηαζκφ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ, 

αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Έρεη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ. πλεξγαζία κε 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ. 

 Δλεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δπηρείξεζεο ζε εηδηθά 

ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη εηζεγείηαη γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο Δπηρείξεζεο ζε απηά. πλεξγάδεηαη πξνο ηνχην θαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη κε ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οξγάλσζεο. 

 Μεξηκλά, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οξγάλσζεο, γηα 

ηελ εηνηκαζία πξνηάζεσλ πξνο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ αλάιεςε απφ ηελ επηρείξεζε  

ηεο επζχλεο  νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ, πξνσζεί ηηο 

πξνηάζεηο γηα έγθξηζή ηνπο θαη κεξηκλά γηα ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 Οξγαλψλεη  ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ κεηά ηελ αλάζεζή ηνπο ζηελ 

Δπηρείξεζε θαη κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε πινπνίεζή ηνπο 

εμαζθαιίδνληαο ηνπο αλαγθαίνπο θαη θαηάιιεινπο αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο. 

 Παξαθνινπζεί ηελ θαηάιιειε πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ θαη 

ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ηνπο αλαγθαίνπο απνινγηζκνχο. 

 Δθδίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν δεκνζίσλ ζρέζεσλ, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη 

ελεκεξσηηθέο εθδφζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Οξγαλψλεη ςπραγσγηθέο, εθπαηδεπηηθέο, επηκνξθσηηθέο θαη ινηπέο εθδειψζεηο κε 

ζέκα ην πεξηβάιινλ. 

ΑΡΘΡΟ 16 

Αξκνδηόηεηεο Σκήκαηνο Αζιεηηζκνύ 

 ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο  πεξηιακβάλνληαη : 

 Καηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
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 Οξγάλσζε θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 πλεξγαζία κε φινπο ηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ηα σκαηεία ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ηνπο θαζεγεηέο γπκλαζηηθήο φισλ ησλ ζρνιείσλ. 

 Πξνψζεζε νξγάλσζε, εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε φισλ ησλ αζιεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 Γηαρείξηζε θαη πξνβνιή ησλ δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο 

γπκλαζηεξίσλ, αζιεηηθψλ θέληξσλ, ρψξσλ άζιεζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 Δμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ (γπκλαζηψλ – πξνπνλεηψλ ) γηα ηε 

ιεηηνπξγία φισλ ησλ γεπέδσλ θαη γεληθά ησλ αζιεηηθψλ θιεηζηψλ ή αλνηθηψλ ρψξσλ. 

 Μέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ησλ 

κέζσλ, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ άζθεζε ζε θάζε ειηθία. 

 Μέξηκλα γηα ηε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηε ζπληήξεζε – αληηθαηάζηαζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ άζιεζεο θαη ησλ θνηλφρξεζησλ 

ειεχζεξσλ ρψξσλ ηνπο. 

 Δίζπξαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ εζφδσλ απφ εηζηηήξηα ή απφ ηε ρξήζε ησλ 

αζιεηηθψλ ρψξσλ. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Αξκνδηόηεηεο Τπεύζπλνπ Σκήκαηνο & Τπεύζπλνπ Γξαθείνπ 

 Ο ππεχζπλνο Σκήκαηνο ή Γξαθείνπ (εθηφο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθψλ ζεκάησλ πνπ  

ππάγεηαη ζηνλ Πξφεδξν) επζχλεηαη έλαληη ηνπ Γηεπζπληή, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαιακβάλεη ην Σκήκα ή Γξαθείν. ηα 

πιαίζηα ηεο επζχλεο απηήο ν ππεχζπλνο Σκήκαηνο ή Γξαθείνπ πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα θαη 

κέηξν πνπ πξνσζεί ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο / Γξαθείνπ 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζηα πιαίζηα ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηνπ. 

 Δηδηθφηεξα νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπεχζπλνπ Σκήκαηνο είλαη νη αθφινπζεο (Αλάινγεο είλαη 

θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπεχζπλνπ Γξαθείνπ) : 

 Δηζήγεζε πξνο ην Γηεπζπληή γηα ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

 Μέξηκλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθαξκνγή ησλ λφκσλ, ησλ 

απνθάζεσλ θαη ησλ νδεγηψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Δλεκέξσζε ηνπ Γηεπζπληή γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ / εξγαζηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

 Παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ / εξγαζηψλ 

πνπ αλαιακβάλεη ην Σκήκα απφ απφςεσο ρξνληθήο (πινπνίεζε κέζα ζηα πξνγξακκαηηζκέλα 

ρξνληθά πεξηζψξηα) θαη νηθνλνκηθήο (πξαγκαηνπνίεζεο κέζα ζηα πξνγξακκαηηζκέλα 

πεξηζψξηα θφζηνπο), ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο 

εμαζθάιηζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ αληίζηνηρσλ εληνιέσλ.  

 Μέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή απφ ην Σκήκα ησλ θάζε είδνπο νξγαλσηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δπηρείξεζεο. 
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 Μέξηκλα γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ, ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ δηακφξθσζε 

ζην Σκήκα θαιψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

 Άζθεζε θάζε άιιεο αξκνδηφηεηαο πνπ αλαηίζεηαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο, απφ ην 

Γηεπζπληή ή πξνβιέπεηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Δηζήγεζε πξνο ην Γηεπζπληή ηεο αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλεξγαζηψλ κε ηξίηνπο 

θνξείο γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάιεςε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην Σκήκα.  

 Καηαλνκή ηεο εξγαζίαο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο θαη θαζνδήγεζή ηνπ ζηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο παξνπζίαο θαη ηεο 

ππεξεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα ηνπο νπνίνπο ζπληάζζεη ηηο εηήζηεο 

εθζέζεηο αμηνιφγεζεο. 

 Έιεγρνο θαη κνλνγξαθή φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Σκήκαηνο. 

 πκκεηνρή ζην πκβνχιην πληνληζκνχ. 

 πκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Αξκνδηόηεηεο πκβνπιίνπ πληνληζκνύ 

 Σν πκβνχιην πληνληζκνχ απνηειεί εηζεγεηηθφ φξγαλν ππνζηήξημεο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο 

Δπηρείξεζεο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη θπξίσο ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ θχθινπ ηεο. 

 ην πκβνχιην πληνληζκνχ ζπκκεηέρνπλ ν Γηεπζπληήο ηεο Δπηρείξεζεο, νη Τπεχζπλνη 

ησλ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ θαη ν Γηθεγφξνο ηνπ Γξ. Ννκηθψλ ζεκάησλ φηαλ ππάξρνπλ 

λνκηθά ζέκαηα. Δίλαη δπλαηφλ λα ζπκκεηέρεη θαη έλαο εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

Δπηρείξεζε, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Σν πκβνχιην πληνληζκνχ ζπγθαιείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ κήλα, κεηά απφ 

πξφζθιεζε ηεο Γηεχζπλζεο, ε νπνία θαζνξίδεη θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 Αξκνδηόηεηεο 

1. Δπεμεξγαζία, αλαδηαηχπσζε θαη εηζήγεζε πξνο ηελ Γηεχζπλζε ησλ ηξαηεγηθψλ 

ηφρσλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

2. Δπεμεξγαζία, ζρεδηαζκφο θαη εηζήγεζε πξνο ηελ Γηεχζπλζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

ρεδίσλ ηεο Δπηρείξεζεο, θαζψο θαη ησλ αλαγθαίσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο. 

3. Γηαηχπσζε θαη εηζήγεζε πξνο ηελ Γηεχζπλζε ησλ δηεηψλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο.  

4. Γηαηχπσζε θαη εηζήγεζε πξνο ηελ Γηεχζπλζε ησλ εηεζίσλ θαηεπζχλζεσλ δξάζεο 

θαη δηαρείξηζεο ηεο Δπηρείξεζεο (Σαθηηθνί ηφρνη) ζηα πιαίζηα ησλ εηήζησλ Πξνγξακκάησλ 

Γξάζεο ηεο. 

5. Γηαηχπσζε θαη εηζήγεζε πξνο ηελ Γηεχζπλζε ηεο εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο 

ησλ ηαθηηθψλ ζηφρσλ ηεο Δπηρείξεζεο, φπσο ηίζεληαη ζηα αληίζηνηρα εηήζηα Πξνγξάκκαηα 

Γξάζεο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο, φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

6. Δλεκέξσζε ηεο Γηεχζπλζεο γηα ηελ πξφνδν ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, πνπ 

αλαιακβάλεη  θαη πξαγκαηνπνηεί  ε Δπηρείξεζε  θαη εηζήγεζε πξνο ηε Γηεχζπλζε κέηξσλ θαη 
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ελεξγεηψλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

7. Δηζήγεζε πξνο ηελ Γηεχζπλζε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ γηα ηελ 

ζηειέρσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηεο Δπηρείξεζεο κε ην θαηάιιειν, ζε αξηζκφ θαη 

πξνζφληα πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηα έξγα πνπ αλαιακβάλεη ε Δπηρείξεζε. 

8. Δηζήγεζε πξνο ηελ Γηεχζπλζε βειηησηηθψλ κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο. 

9. Δηζήγεζε πξνο ηελ Γηεχζπλζε ησλ αλαγθαίσλ βειηηψζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

νξγάλσζεο ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ή ζπκπιήξσζε εμνπιηζκνχ κε ζθνπφ ηελ 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο. 

10. Δλεκέξσζε ηεο Γηεχζπλζεο γηα ηελ πξφνδν ηεο πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ θαη 

γεληθά γηα ηελ Γξάζε ηεο Δπηρείξεζεο. 

ΑΡΘΡΟ 19 

Πξνζόληα ηνπ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Δπηρείξεζεο 

1. Σν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο δηαθξίλεηαη ζε ηαθηηθφ θαη έθηαθην. Σαθηηθφ 

πξνζσπηθφ είλαη απηφ πνπ θαηέρεη ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηo Άξζξν 20 ηνπ 

παξφληνο Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Τπεξεζηψλ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ Δπηρείξεζε κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ. Οη δηθεγφξνη ζπλδένληαη κε ζρέζε έκκηζζεο 

εληνιήο. Έθηαθην πξνζσπηθφ είλαη απηφ πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηελ Δπηρείξεζε θαη 

ζπλδέεηαη κε απηήλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

2. Σα πξνζφληα ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο θαζνξίδνληαη απφ ην Π.Γ. 

50/2-3-01 (ΦΔΚ 39 Α΄): «Καζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα», φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

3. Σα ηππηθά πξνζφληα ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο δηαθξίλνληαη ζε 

γεληθά πξνζφληα, πνπ απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ 

ζέζεσλ θαη ζε εηδηθά πξνζφληα. Σα εηδηθά πξνζφληα δηαθξίλνληαη ζε απαξαίηεηα θαη 

πξναηξεηηθά.  

4. ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαζνξίδνληαη ηα βαζηθά απαξαίηεηα πξνζφληα γηα ηε 

πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ. Δπί πιένλ ησλ βαζηθψλ πξνζφλησλ κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε ηελ πξνθήξπμε ηεο πξφζιεςεο θαζνξίδνληαη θαη ηα ινηπά 

απαξαίηεηα θαζψο θαη ηα ηπρφλ πξφζζεηα (πξναηξεηηθά) ηππηθά πξνζφληα φπσο :  

 Γλψζε μέλεο γιψζζαο  

 Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ  

 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 

 Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ θαη πξφζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

5. Γηα ηηο εηδηθφηεηεο φπνπ, απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, επηβάιιεηαη ε απφθηεζε 

άδεηαο ή Πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ άζθεζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο, ε απαηηνχκελε, ζηελ 

πεξίπησζε απηή, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή ην Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο 

Ηθαλφηεηαο νξίδεηαη σο απαξαίηεην ηππηθφ πξνζφλ.  

6. ηελ πξνθήξπμε πξφζιεςεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη επίζεο ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηα γεληθά θαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ. 
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ΑΡΘΡΟ 20 

Θέζεηο Δξγαζίαο 

       1. Κάζε εξγαδφκελνο ζηελ Δπηρείξεζε, πνπ αλήθεη ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ, θαηέρεη κία 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο, ν ηίηινο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί θαηά ην δπλαηφλ ζην πξαγκαηηθφ 

ηεο πεξηερφκελν. Ζ αλάιεςε ηεο επζχλεο απφ έλα εξγαδφκελν πεξηζζφηεξν απφ κηα ζέζε 

εξγαζίαο, είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Γηεπζπληή. 

 2. ε θάζε δηνηθεηηθή ελφηεηα ηεο Δπηρείξεζεο πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο 

εξγαζίαο κε ηνλ πίλαθα ηεο παξαθάησ παξαγξάθνπ. Οη ζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 

δελ είλαη απαξαίηεην λα θαιχπηνληαη φιεο θαη αλαθέξνληαη ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ θάιπςή 

ηνπο θαη ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ αλά ζέζε εξγαζίαο, εμαξηάηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Δπηρείξεζεο. 

 

Θέζεηο εξγαζίαο, εηδηθόηεηεο θαη αλώηαηνο αξηζκόο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ  

1. Οη ζέζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

νκαδνπνηνχληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : 

 Θέζεηο πξνζσπηθνχ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) 

 Θέζεηο πξνζσπηθνχ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) 

 Θέζεηο πξνζσπηθνχ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) 

 Θέζεηο πξνζσπηθνχ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) 

2. ε θάζε δηνηθεηηθή ελφηεηα ηεο Δπηρείξεζεο πξνβιέπνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο 

εξγαζίαο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 1. ηνλ Πίλαθα, 

θαίλνληαη νη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά δηνηθεηηθή ελφηεηα, ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, ν βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, ε εηδηθφηεηα  θαη ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ αλά 

ζέζε εξγαζίαο.  

3. Ο αλψηαηνο αξηζκφο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο κπνξεί λα θζάζεη ηνπο 

50 εξγαδφκελνπο. 

ΑΡΘΡΟ 21 

Έθηαθην πξνζσπηθό 

 Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη έθηαθην πξνζσπηθφ γηα λα θαιχπηεη έθηαθηεο ή 

πεξηνδηθέο αλάγθεο ηεο. Οη εηδηθφηεηεο, ηα πξνζφληα θαη ν αξηζκφο ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Οη αθξηβείο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ δελ είλαη δπλαηφ λα 

πξνζδηνξηζζνχλ αθξηβψο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη ζέζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ σο 

νξγαλφγξακκα θαη ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηρείξεζεο είλαη δπλαηφλ λα πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

έθηαθην επηζηεκνληθφ ή εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα θάιπςε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ. Οη 

ζέζεηο εξγαζίαο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ δελ είλαη δπλαηφ λα 

πξνζδηνξηζζνχλ αθξηβψο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη ζέζεηο ηνπ πίλαθα 1 σο ζέζεηο θαη ηνπ 

έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ. Σν πξνζσπηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε θαηάξηηζε ή 

εκπεηξία ζην εηδηθφ αληηθείκελν γηα ην νπνίν ζπλάπηεηαη ζχκβαζε εξγαζίαο 
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 Δπίζεο ε επηρείξεζε κπνξεί λα εληάζζεηαη ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ 

ΟΑΔΓ (ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο). ε απηή ηελ πεξίπησζε 

αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ.  

ΑΡΘΡΟ 22 

Υξεζηκνπνίεζε Έθηαθησλ πλεξγαηώλ 

 Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο θαη κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε 

κειεηψλ, ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, ηελ επίβιεςε 

κειεηψλ, έξγσλ, θαη ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ  εξγαζηψλ, είλαη δπλαηφλ λα αλαηίζεηαη κε 

ζχκβαζε έξγνπ ζε επηζηεκνληθφ θαη εηδηθφ πξνζσπηθφ ε θάιπςε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ. Σν 

πξνζσπηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε (πηπρίν) θαη εκπεηξία 

πάλσ ζην εηδηθφ ζέκα γηα ην νπνίν ζπλάπηεηαη ε ζχκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 23 

Πξνζόληα Γηεπζπληή θαη Τπεπζύλσλ δηνηθεηηθώλ ελνηήησλ 

 1. Σα ηππηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή είλαη :  

  Απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα  

  Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο  

  Δκπεηξία ζε αλάινγε ζέζε επζχλεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ 

  Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

  Πξφζζεηα (Πξναηξεηηθά) ηππηθά πξνζφληα 

  Μεηαπηπρηαθφ 

  Δμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο  

  Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ή ε εκπεηξία ζε ζέζε επζχλεο ζε θνξέα ηεο Σ.Α. 

 2. Οη ζέζεηο ησλ Τπεχζπλσλ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ πιεξψλνληαη κε επηινγή απφ ην 

ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ. Ζ ζρεηηθή δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνζσπηθνχ ηεο 

Δπηρείξεζεο. 

 3. Ωο Τπεχζπλνη ησλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηνπνζεηνχληαη ππάιιεινη, εηδηθφηεηαο 

ζπλαθνχο κε ην αληηθείκελν ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο, απφ ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ ή ΣΔ. Δηδηθά ζην 

Γξαθείν Γξακκαηείαο ηνπνζεηείηαη σο ππεχζπλνο ππάιιεινο ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ. 

ΑΡΘΡΟ 24 

Λνηπέο Ρπζκίζεηο 

 Οη ππεξεηνχληεο ζηελ Δπηρείξεζε ηαθηηθνί ππάιιεινη, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ, θαηαηάζζνληαη ζε ζέζεηο αληίζηνηρεο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ 

ηνπο. 

 Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο επί κέξνπο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο γίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γ.., κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθέο 

αλάγθεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Ο Τπεχζπλνο Σκήκαηνο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ή θελήο ζέζεο 

αλαπιεξψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή. 
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 Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε ππεξεζίαο ηεο Δπηρείξεζεο θαη θάζε άιιε 

ιεπηνκέξεηα εθηφο απηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ην Νφκν, θαζνξίδνληαη κε εηδηθνχο θαλνληζκνχο 

ιεηηνπξγίαο. 

 Οη ζέζεηο πξνζσπηθνχ πνπ ζπληζηψληαη κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, δελ είλαη 

απαξαίηεην λα θαιχπηνληαη φιεο. Ζ πιήξσζή ηνπο θαη ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ αλά ζέζε 

εξγαζίαο, εμαξηάηαη απφ ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1: Θέζεηο εξγαζίαο, Δπίπεδν εθπαίδεπζεο, Βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ θαη 

αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ αλά ζέζε εξγαζίαο. 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΔΚΠΑΗ-

ΓΔΤΖ 

ΒΑΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ & 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΡΟΧ-

ΠΗΚΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΠΔ  

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ 

ΑΔΗ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ή ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ / ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΧΝ 

1 

ΣΜΖΜΑ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ – 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔ 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ Α.Δ.Η. 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
1 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ - 

ΣΑΜΔΗΟΤ (ΔΟΓΑ / ΓΑΠΑΝΔ) 
ΣΔ 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΣΔΗ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ – ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 
1 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ/ 

ΜΗΘΟΓΟΗΑ 
ΣΔ 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ Σ.Δ.Η. 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
1 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

ΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ/ ΑΡΥΔΗΟ/ 

ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ 

ΓΔ 

ΑΠΟΛΤΣ.ΣΔΥΝ/ΚΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΤΠΑΛ/ΛΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ (ΓΗΟΗΚΖΖ) Ή 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΛΤΚΔΗΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

2 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 

ΥΧΡΧΝ 

Τ.Δ 
ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
4 

ΣΜΖΜΑ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

& 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΦΤΥΟ ΛΟΓΟΗ Π.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ 

ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 
1 

ΝΟΖΛΔΤΣΖ Π.Δ. ή Σ.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ ή ΣΔΗ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 
2 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ Σ.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΣΔΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 
2 

ΣΜΖΜΑ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ Π.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ. ΦΤΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
1 

ΣΜΖΜΑ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 
ΗΣΟΡΗΚΟ – ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ Π.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ Α.Δ.Η. ΗΣΟΡΗΚΟΤ 

/ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ 
1 

ΣΜΖΜΑ  

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟ-

ΝΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ Π.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ. 

ΠΔΡΗΒΑΝΣΟΛΛΟΓΧΝ 
1 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Π.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ. ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΤ 
1 
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ΠΗΝΑΚΑ 2: Θέζεηο εξγαζίαο, Δπίπεδν εθπαίδεπζεο, Βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ θαη 

αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ αλά ζέζε εξγαζίαο (επνρηθό πξνζσπηθό). 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΔΚΠΑΗ-

ΓΔΤΖ 

ΒΑΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ & 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΡΟΧ-

ΠΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

– 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ 

ΜΗΘΟΓΟΗΑ 
Π.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ή ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

2 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ/ΜΗΘΟΓΟΗΑ 
Σ.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ Σ.Δ.Η. 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ – ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ  
1 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

ΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ/ ΑΡΥΔΗΟ/ 

ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ 

ΓΔ 

ΑΠΟΛΤΣ. ΣΔΥΝ/ΚΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΤΠΑΛ/ΛΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ (ΓΗΟΗΚΖΖ) 

Ή ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

1 

ΟΓΖΓΟ Γ.Δ. 

ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ Η.Δ.Κ. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ 

ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΟΓΖΓΧΝ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

1 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΧΡΧΝ 
Τ.Δ 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
4 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

ΣΑΜΔΗΟΤ  - TAMEIOY 

(ΔΟΓΑ / ΓΑΠΑΝΔ) 

Σ.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΣΔΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 
2 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ 

 

(ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ) 

ΓΔ 

ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

ΣΔΥΝΗΣΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ Α΄ ΣΑΞΖ ΚΑΗ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 1εο ή ΆΓΔΗΑ ΑΚΖΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΑΡΥΗΣΔΥΝΗΣΖ 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΜΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ 

ΠΣΤΥΗΟ Ή ΓΗΠΛΧΜΑ Ή 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟΤ Β΄ ΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΚΑΣΧΣΔΡΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ Ν. 580/1970 

Ή ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 

ΣΟΤ Ν.  2817/2000. 

1 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ/ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 

 

(ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ) 

ΓΔ 

ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ Ή ΤΝΣΖΡΖΣΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ Α΄ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Ή 

ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ 1
εο

 ΟΜΑΓΑ Α΄ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΚΑΣΧΣΔΡΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ Ν. 580/1970 

Ή ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 1 

ΣΟΤ Ν. 2817/2000 ΣΖ ΖΜΔΓΑΠΖ Ή 

ΑΛΛΟ ΗΟΣΗΜΟ ΣΗΣΛΟ ΣΖ 

ΑΛΛΟΓΑΠΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ 

ΔΜΠΔΗΡΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΣΡΗΧΝ (3) 

ΔΣΧΝ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ, 

1 
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ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ  

 

 (ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΛΟΗΠΧΝ 

ΜΟΝΗΜΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (ΠΛΖΝ 

ΚΣΗΡΗΧΝ ΔΡΓΧΝ)) 

ΤΔ 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

(ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ ΣΡΗΣΑΞΗΟΤ 

ΓΤΜΝΑΗΟΤ Ή ΓΗΑ ΟΟΤ ΔΥΟΤΝ 

ΑΠΟΦΟΗΣΖΔΗ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 1980 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΥΟΛΔΗΟΤ), Ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ 

ΣΗΣΛΟ ΚΑΣΧΣΔΡΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΥΟΛΖ ΣΟΤ Ν.Γ. 580/1970 Ή 

ΑΠΟΠΛΤΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΟ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 

ΣΟΤ Ν. 2817/2000 ΣΖ ΖΜΔΓΑΠΖ Ή 

ΑΛΛΟ ΗΟΣΗΜΟ ΣΗΣΛΟ ΣΖ 

ΑΛΛΟΓΑΠΖ. 

1 

ΣΜΖΜΑ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

& 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

 

ΣΜΖΜΑ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ  

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 

ΚΑΗ 

 ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΓΔ 

ΑΠΟΛΤΣ.ΣΔΥΝ/ΚΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΤΠΑΛ/ΛΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ (ΓΗΟΗΚΖΖ) 

Ή ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

1 

ΣΜΖΜΑ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

& 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ Σ.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΣΔΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 
3 

 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ Π.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ Α.Δ.Η 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ 
1 

 ΠΑΘΟΛΟΓΟ Π.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ ΗΑΣΡΗΚΖ 

(ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ) 
1 

 ΠΑΗΓΗΑΣΡΟ Π.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ ΗΑΣΡΗΚΖ 

(ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ) 
1 

 ΦΤΥΟΛΟΓΟΗ Π.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ 

ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 
3 

 ΝΖΠΗΑΓΧΓΟ Π.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ 
4 

 ΝΟΖΛΔΤΣΖ Π.Δ. ή Σ.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ ή ΣΔΗ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 
7 

 ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ Σ.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΣΔΗ 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
2 

 ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΟ   Σ.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΣΔΗ 

ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ 
4 

 
ΒΟΖΘΟ 

ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΟΤ 
Γ.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΒΟΖΘΧΝ 

ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ  
3 

  ΔΗΚΑΣΗΚΟ Π.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ ΚΑΛΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ ή ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ή 

ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΣΔΥΝΖ  

2 

 ΜΟΤΗΚΟ Π.Δ 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ  

ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ή ΜΟΤΗΚΖ 

ΔΠΗΣΖΜΖ 

2 

 ΜΟΤΗΚΟ 

Σ.Δ. 

 

Ή 

ΔΛΛΔΗΦΔΗ 

ΑΤΣΟΤ 

  

ΠΣΤΥΗΟ ΜΟΤΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΜΔΝΟΤ ΜΖ 

ΑΝΧΣΑΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΣΖ ΖΜΔΓΑΠΖ Ή 

ΠΣΤΥΗΟ ΜΟΤΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

2 
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Γ.Δ. 

ΜΟΤΗΚΖ 

ΔΗΓΗΚΔΤ-

Ζ   

ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΠΑΡ. 5 ΣΟΤ Ν. 2158 

/93 Ή ΠΣΤΥΗΟ ΗΟΣΗΜΟ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΣΖ ΑΛΛΟΓΑΠΖ, 

ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΔΞΑΣΑΞΗΟΤ 

ΓΤΜΝΑΗΟΤ Ή ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΖ 

ΖΜΔΓΑΠΖ Ή ΗΟΣΗΜΟ ΣΖ 

ΑΛΛΟΓΑΠΖ. 

Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΟΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ 

ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ  

ΔΛΛΖΝΗ-ΚΟΤ ΔΞΑΣΑΞΗΟΤ 

ΓΤΜΝΑΗΟΤ Ή ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ ΟΗ  ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

ΣΖ ΠΑΡ. 10 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 14 ΣΟΤ Ν. 

1566/1985.  

  ΓΤΜΝΑΣΖ Π.Δ. 
  ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ. ΦΤΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  
2 

 ΓΑΚΑΛΧΝ Π.Δ 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
3 

 ΠΑΗΓΑΓΧΓΧΝ Π.Δ 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ Φ.Π.Φ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 
2 

 ΝΟΖΛΔΤΣΔ Γ.Δ. 

ΑΠΟΛΤΣ.ΣΔΥΝ/ΚΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ή 

Η.Δ.Κ. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ 

 4 

 ΜΑΓΔΗΡΑ Γ.Δ. 

ΑΠΟΛΤΣ.ΣΔΥΝ/ΚΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ή 

Η.Δ.Κ. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΜΑΓΔΗΡΧΝ 

3 

 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΒΟΖΘΟ Τ.Δ. 
ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
7 

 ΒΟΖΘΟ ΜΑΓΔΗΡΑ Τ.Δ 
ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
1 

ΣΜΖΜΑ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΗΑΣΡΟ ΓΔΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ Π.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ ΗΑΣΡΗΚΖ 

(ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ) 
1 

ΣΜΖΜΑ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

  

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΟ Σ.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΣΔΗ 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ 
1 

 ΘΔΑΣΡΟΛΟΓΟ Π.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ  ΑΔΗ 

ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 
2 

 ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ Π.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ ΦΤΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ (ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΥΟΡΟΓΗΓΑΚΑΛΟ) 

2 

ΣΜΖΜΑ  

ΠΔΡΗΒΑΛ-

ΛΟΝΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ Π.Δ. 
ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΔΗ 

ΠΔΡΗΒΑΝΣΟΛΛΟΓΧΝ 
1 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΣΟΠΗΟΤ Σ.Δ. 

ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΧΜΑ ΣΔΗ 

ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ &ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 

ΣΟΠΗΟΤ 

1 

ΑΡΘΡΟ 25 

Ηζρύο ηνπ Δ.Κ.Τ. 

 Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Δ.Κ.Τ. αξρίδεη απφ ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην». 
   H Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  38/2021. 

         πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 

ΛΗΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 
   Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. 

 
   ΒΟΣΗΚΑ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ 

 
   ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ.. 

  Σ.Τ. 
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  Ακριβές Απόσπασμα 

Μ.Δ.Γ.  
 

ΓΡΟΟ ΙΩΑΝΝΗ 
Υπηρεσιακός Γραμματέας Γ.. 
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