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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

     ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
     ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
      Έδπα: Δλεούζα 
     Απ. Αποθ.: 40/2021 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Από ηο Ππακηικό Απ. 3/17-3-2021  
ζςνεδπίαζηρ (με ηηλεδιάζκετη) ηος Γημοηικού 
ςμβοςλίος ηος Γήμος Είηζαρ.  

ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
     Έγκπιζη ηποποποίηζηρ ηος Οπγανιζμού 
Δζυηεπικών Τπηπεζιών ηος Ν.Π.Γ.Γ. με ηην 
επυνςμία: «Ν.Π.Γ.Γ. Γήμος Είηζαρ». 

  
  ηελ Κνηλόηεηα Διενύζαο, έδξα ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζήκεξα ζηηο 17 ηνπ κήλα Μαξηίνπ 

ηνπ έηνπο 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 15.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή   
ζπλεδξίαζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο 
“e:Presence.gov.gr”, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ύζηεξα από ηελ αξηζ. 
3711/12-3-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηνλ 
εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη έρεη 
απνζηαιεί ειεθηξνληθά ή έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνλ θ. Γήκαξρν, ζηνπο θ. θ. Γεκνηηθνύο 
πκβνύινπο θαη ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 
3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/11-3-2020, ηεύρνο Ά)  θαη 
ζε ζπλέρεηα ηεο αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 14453/05.03.2021(ΦΔΚ Β ́ 895) ΚΤΑ κε ζέκα 
«Αληηθαηάζηαζε ηεο ππό ζηνηρεία Γ1α/ΓΠ.νηθ. 13805/03.03.2021 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 ηελ 
Πέκπηε, 4 Μαξηίνπ 2021 θαη ώξα 6:00 έσο θαη ηελ Σξίηε, 16 Μαξηίνπ 2021 θαη ώξα 
6:00»(Β’ 843)» (34ε εγθύθιηνο). 

  Ζ πξόζθιεζε επίζεο θνηλνπνηήζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ 
πκβνπιίσλ Νέσλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Παζζαξώλνο, Δθάιεο θαη Μνινζζώλ.  

  ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθώλ 
πκβνύισλ ζπκκεηείραλ θαη βξέζεθαλ παξόληεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, νη δέθα 
επηά (17), δειαδή:  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

  1.  Ληάθνο Παλαγηώηεο 
  2.  Γξίβαο Πεξηθιήο 
  3.  θήθαο Νηθόιανο 
  4.  Γεσξγνύιε Γηαλλνύια 

    5.  Βόηζηθαο Αιθηβηάδεο 
  6.  ηαιίθαο Γεώξγηνο  
  7.  Μπαιάθα Αηθαηεξίλε  
  8.  Ράξξαο Φώηηνο 
  9.  Λαδάο Γεώξγηνο 
 
 
 

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

  14. ηέθνο Θεόδσξνο  
15. Λενληίνπ Κσλ/λνο  
16. Γεκεηξηάδεο Γεώξγηνο 

  17. Εηάθθαο Γεώξγηνο 
 

  ΑΠΟΝΣΔ 
1. Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο 

2. Λάκπξνπ Γεκήηξηνο  
3. Παπαδεκεηξίνπ - Θεκειή Υξηζηίλα   

4. Σδηάιιαο Αζαλάζηνο 
5. Μπαιαηζόο Βαζίιεηνο  

6. Καηζνπιίδεο Παλαγηώηεο  
7. Καινγήξνπ Ησάλλα  
8. Λσξίδαο Γεώξγηνο 
9. ακαξάο Νηθόιανο 

10. Μαιηζζόβαο Παλαγηώηεο 
νη νπνίνη δελ είραλ πξνζέιζεη αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
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  Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο, Σδηάιιαο Αζαλάζηνο, Καινγήξνπ 
Ησάλλα θαη Μαιηζζόβαο Παλαγηώηεο πξνζήιζαλ ζηελ ζπλεδξίαζε θαηά ην ζηάδην ηεο 
ελεκέξσζεο θαη πξηλ από ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ, ελώ ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. 
Λάκπξνπ Γεκήηξηνο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο.     

  ηη ζςνεδπίαζη παπέζηηζαν: 

 Ο Γήκαξρνο θ. Πιηάθνο Μηραήι  

 Ο ππεξεζηαθόο Γξακκαηέαο θ. Γξόζνο Ησάλλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
  Ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξόηαζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην νκόθσλα απνθάζηζε ηελ ζπδήηεζε εθηόο ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο ησλ παξαθάησ ζεκάησλ:  
  1.-Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ζύκβαζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε ην Αζηηθό ΚΣΔΛ Ησαλλίλσλ γηα 
επηδόηεζε εηζηηεξίνπ  δξνκνινγίσλ Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ γηα ην δηάζηεκα από 01/04/2021 
έσο 31/08/2021. 
  2.-Υνξήγεζε εμνπζηνδόηεζεο ζηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ. Γξίβα Πεξηθιή ηνπ Βαζηιείνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί ζηελ Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γεκόζηνπ Τιηθνύ (πξώελ Ο.Γ.Γ.Τ.), ζηα 
Άλσ Ληόζηα - Μαγνπιέδα Αηηηθήο. 
  Δπί ηος 11ος θέμαηορ ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ:     
  Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, αλαθεξόκελνο ζην παξαπάλσ ζέκα, έδσζε ην 
ιόγν ζηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θαη Πξόεδξν ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ θ. Γξίβα Πεξηθιή, ν 
νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ηελ ππ’ αξηζ. 13/2021 ζρεηηθή Απόθαζε 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ, πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηνπ, πνπ έρεη σο εμήο: 

           «                                                                          ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ    

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 
Λ.Ξ.Γ.Γ. ΓΖΚΝ ΕΗΡΠΑΠ 
  ΑΟ.ΑΞΝΦ. 13/2021 

 Από ην Ξξαθηηθό Αξ. 5/05.03.2021 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. Γήκνπ 
Είηζαο. 

 

 
 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ                                                                             

«Ρξνπνπνίεζε ηνπ Ν.Δ.. ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. Γήκνπ 

Είηζαο». 

 

     ηελ Διενχζα θαη ζην παιαηφ Γεκνηηθφ θαηάζηεκα επί ηεο νδνχ Ιαζθαξίλαο 3Α 
ζήκεξα ζηηο 5 ηνπ κήλα Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή 

θαη ψξα 14:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε θαηεπείγνπζα (δηα πεξηθνξάο) ζπλεδξίαζε 
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 

πξση.:154/03-03-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ε νπνία αλαθνηλψζεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ παιαηνχ 

Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
κε e-mail ζηνλ  πξνζσπηθφ  ηνπο ινγαξηαζκφ θαη sms ζην πξνζσπηθφ ηνπο θηλεηφ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
ζήκεξα, θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ηεο ΘΤΑ Γ1α/ΓΠ.νηθ. 12639/27.02.2021 (ΦΔΘ Β΄793) 

κε ζέκα: «Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ 
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα απφ 

ηελ Γεπηέξα, 1 Καξηίνπ 2021 θαη ψξα 6:00 έσο θαη ηε Γεπηέξα, 8 Καξηίνπ 2021 θαη 

ψξα 6:00», ηεο εγθπθιίνπ ΤΠ.Δ. ΓΗΓΑΓ/Φ.69/146/νηθ.3713/01.03.2021 (33ε 
εγθχθιηνο) πνπ αθνξά  “Κέηξα θαη ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ 

ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ θαη ησλ εγθπθιίσλ ηνπ  ΤΠ.Δ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/423797/
https://dimosnet.gr/blog/laws/424514/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
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εγθ.426/77233/13.11.2020, εγθ.427/77440/13.1 1.2020, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 

ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. 
 Απφ ηα  απεζηαικέλα email  ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνλ  

πξνζσπηθφ  ηνπο  ινγαξηαζκφ ζην Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο, ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη 
ζε ζχλνιν έλδεθα (11) κειψλ, ζπκκεηείραλ θαη ήηαλ παξφληεο ζηελ δηα πεξηθνξάο 

ζπλεδξίαζε νη θαησηέξσ: 
 

 

  

 Απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηαπίζησζε 
φηη ππάξρεη ε εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελε ζπκκεηνρή  ησλ 2/3 ησλ κειψλ γηα ηελ 
ιήςε ηεο απφθαζεο δηά πεξηθνξάο (άξζξν 67, παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν. 4635/2019 (Α΄167)). 

  Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε  ε θ. Ιηνθάηε  Διεπζεξία, ππάιιεινο ηνπ 

Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ  
πκβνπιίνπ.  

  Ο  Πξφεδξνο ηνπ Γ.. πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη αθνχ δηαπίζησζε 
ηελ χπαξμε ηεο απαξηίαο, θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα 

απνθαλζνχλ γηα ην θαηεπείγνλ ή κε ηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαζψο θαη 

ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζην ζχλνιφ ηεο. 
  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νκφθσλα απνθαζίδεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζην ζχλνιφ ηεο, γηα ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θαη ιφγσ ζηελψλ 

ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο 
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε. 

  ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Γξίβαο Πεξηθιήο,  θήξπμε 
ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην  3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

ηνπ νπνίνπ ε εηζήγεζε είρε ζηαιεί εγθαίξσο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  
γηα λα  ιάβνπλ γλψζε, ηελ θαηέζεζε γηα λα γξαθεί ζηα πξαθηηθά, ηελ πξφηεηλε λα 

εγθξηζεί θαη έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηα εμήο:  
  αο παξαζέηνπκε θάησζη ην ζρεηηθό λνκηθό πιαίζην [απφ ην νπνίν πξνθχπηεη θαη 

ε δηαδηθαζία ηεο ηξνπνπνίεζεο], ηνλ Ηζρύνλ Ν.Δ.., ηηο πξνηεηλόκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο, θξίζε επ` απηψλ θαη ηνλ ηειηθό Ν.Δ.. [θσδηθνπνίεζε].  

Χο εθ ηνχηνπ θαη έρνληαο ππφςε:  

ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΑΞΝΛΡΔΠ 

1. Γξίβαο Ξεξηθιήο,  Ξξόεδξνο  1. Ξαππά Αζελά,    Κέινο               

2. Ιάκπξνπ  Γεκήηξηνο,  Αληηπξόεδξνο 2. Εαΐκεο Ζιίαο,         » 

3. Θνύξγηαο Φώηηνο,          Κέινο 3. Ρδίκα Διέλε,           » 

4. Κάζηαθαο Θσκάο,            » 4. Κπξάγηαο Φώηηνο,  » 

5. Κπαιαληάλεο Ζξαθιήο,   »  

6. Ξξέληδα Δηξήλε,               »  

7. Κπελέθνπ Νπξαλία, Δθπξόζσπνο 

Δξγαδνκέλσλ 
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1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1,63, 97, 98, 103,214, 225, 238, 254, 257, 258, 

θαη 280 παξ. 1. ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο  Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/η.Α΄/7-6-2010), 

φπσο ηζρχνπλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4ββ) ηνπ Π.Γ. ππ’ αξηζκ. 141/2010 (Φ.Δ.Θ. 

234/Α΄/27−12−2010) «Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  Ζπείξνπ - 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο».  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ.3584/2007 (Φ.Δ.Θ. 

143/η.Α΄/28−6−2007).  

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 234 - 240 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Λ. 

3463/2006), φπσο ηζρχνπλ (Φ.Δ.Θ. 114/η.Α΄/8−6−2006). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2503/1997 (ΦΔΘ 107/η.Α΄/1997) γηα ηε δηνίθεζε, 

νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.   

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε 

θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην Π.Γ. 63/2005 (Φ.Δ.Θ. 98Α΄), 

πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ πνπ πξνθαινχλ νη θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο.  

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Λ. 4024/2011 (Φ.Δ.Θ. 226/η.A΄/27−10− 

2011), φπσο ηζρχνπλ. 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. 8/2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ελ ιφγσ 

Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, κε ηελ νπνία ςεθίδεηαη ν Ο.Δ.Τ. ηνπ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 

31/2014 φκνηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Είηζαο, κε ηελ νπνία εθθξάδεη ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ.  

9. Σελ ππ’ αξηζκ. 42/11−3−2014 Γλσκνδφηεζε ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ 

Θξίζεσο Τπαιιήισλ Ο.Σ.Α. Λνκνχ Ησαλλίλσλ. 

10. Σνλ ηζρχνληα Ο.Δ.Τ, Φ.Δ.Θ. 1039/ 2014 Σ.Γ΄. 

11. Σν ππ. αξηζ.777/04-09-2020 πξαθηηθφ επηηξνπήο νκάδαο έξγνπ γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Δ.Τ . ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο. 

12. Σελ ππ. αξηζκ 143/26-02-2021 Λνκηθή πκβνπιή – Γλσκνδφηεζε γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Δ.Τ . ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο (Απφθαζε 43/2020 θαη 

52/2020 ηνπ Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο, γηα αλάζεζε λνκηθήο έξεπλαο), 

Όπσο επίζεο θαη ηα παξαθάησ: 

χκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Λφκνπ 3852/2010, θάζε δήκνο κπνξεί λα 

ζπληζηά ή λα έρεη έσο δχν (2) λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, έλα γηα ηνπο 

ηνκείο αξκνδηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο θαη παηδείαο θαη έλα 

γηα ηνπο ηνκείο πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο, φπσο απηνί 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 75 ηνπ Λ. 3463/2006. Δάλ ν δήκνο δηαζέηεη θνηλσθειή 

επηρείξεζε ηφηε κπνξεί λα έρεη έσο έλα (1) λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

θνπφο ησλ δεκνηηθψλ Λ.Π.Γ.Γ. είλαη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία νξηζκέλεο 

δεκνηηθήο ππεξεζίαο κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

θαηνίθσλ, φπσο ε ζχζηαζε θέληξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, πλεπκαηηθψλ 

θέληξσλ, βηβιηνζεθψλ, κνπζείσλ θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ 

ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, αιιειεγγχεο θαη παηδείαο κε ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ θαη δνκψλ κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ δεκνηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ. 
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Οη ππεξεζίεο ελφο Λνκηθνχ Πξνζψπνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε θάζεηεο θαη 

νξηδφληηεο. Θάζεηεο, είλαη εθείλεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

Λ.Π.Γ.Γ. θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηνπο δεκφηεο, ζχκθσλα κε ηηο ηνπο ηνκείο ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ. Οη θάζεηεο ππεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ιεθζνχλ ππφςε νη ζθνπνί ηνπ Λνκηθνχ 

Πξνζψπνπ, νη πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, νη πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο δηνίθεζεο ηνπ Λ.Π. θαη ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη νη αλάγθεο θαη ε δήηεζε γηα 

παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ. Οη νξηδφληηεο ππεξεζίεο ησλ 

Λ.Π.Γ.Γ. είηε παξέρνπλ δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζηηο 

αλσηέξσ θάζεηεο ππεξεζίεο, είηε παξέρνπλ ζ΄ απηέο επηηειηθή ππνζηήξημε δει. 

ηεθκεξίσζε, επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία θαη πξνηάζεηο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηε 

ζπλέρεηα. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνθχπηεη φηη εμαηηίαο απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηνπ 

Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο, θαζψο θαη δηάθνξεο Λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, 

παξίζηαηαη ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Δ.Τ.  

Σν Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο έρνληαο πιένλ δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο 

πξέπεη λα νξγαλσζεί ζηελ βάζε ελφο ζχγρξνλνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηηο δηεζλείο θαηεπζχλζεηο θαη ηελ 

αλάγθε λα ππεξεηήζεη ηνπο πνιηηηθνχο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζπγθξνηήζεθε θαη νξίζζεθε Οκάδα Έξγνπ  κε ηελ αξηζ. 

26/12-03-2020 Απφθαζε Πξνέδξνπ θαη ζρεηηθή επηηξνπή απφ ην Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. 

ηνπ Γήκνπ Είηζαο νπνία έθαλε κηα αξθεηά ζχλζεηε, εκπεξηζηαησκέλε θαη δνκεκέλε 

δνπιεηά κε πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο.  

     Ηζρύνλ Νξγαληζκόο Δζσηεξηθώλ πεξεζηώλ Λ.Ξ.Γ.Γ Γήκνπ Είηζαο. 

[Η] Ηζρύνλ Ν.Δ..: 

Γπλάκεη ηεο κε αξηζκό 17612/4167/7-4-2014 απφθαζεο ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηέσο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο [Φ.Δ.Θ. 

Β` 1039/25-4-2014] εγθξίζεθε ε ππ’ αξηζκ. 8/2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο, κε ηελ νπνία θαηαξηίζηεθε θαη 

ςεθίζηεθε ν ηζρχνλ Ο.Δ.Τ.  
ΚΔΟΝΠ 1  

ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΠΘΝΞΝΠ ΡΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 
Άξζξν 1 ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

Οη ππεξεζίεο ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ 
νξγαληθέο κνλάδεο, νκαδνπνηεκέλεο ζε ελφηεηεο ζπλαθνχο ζθνπνχ θαη 

αληηθεηκέλνπ:  
ΔΛΝΡΖΡΑ Α.  

Απηνηειέο Tκήκα Γηνηθεηηθνχ − Οηθνλνκηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη:  

1. Γξαθείν Πξνζσπηθνχ  
2. Γξαθείν Γξακκαηείαο θαη Πξσηνθφιινπ  

3. Γξαθείν Πξνκεζεηψλ θαη δηαρείξηζεο πιηθνχ  
4. Γξαθείν Κηζζνδνζίαο   

5. Γξαθείν Ινγηζηεξίνπ  
6. Γξαθείν Σακείνπ 

 
 ΔΛΝΡΖΡΑ Β.  

Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο θαη πξνζρνιηθήο Αγσγήο 
Παηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη Παηδείαο κε ηα θάησζη ηκήκαηα:  
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1. Ρκήκα Θ.Α.Ξ.Ζ. πνπ πεξηιακβάλεη:  

1.1. Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ  
1.2. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Παζζαξψλαο (Διενχζαο, Ρνδνηνπίνπ, 

Βνπλνπιαγηάο, Εσνδφρνπ, Θάησ Ιαςίζηαο, Γξακκέλνπ).  
1.3. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Δθάιεο (Αζθάθαο, Κεηακφξθσζεο).  

1.4. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ.  Γ.Δ. Δπξπκελψλ. 
1.5. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Κνινζζψλ.  

1.6. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Είηζαο. 
2. Ρκήκα Ξαηδηθώλ – Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ πνπ πεξηιακβάλεη:  

2.1. Γξαθείν παηδηθνχ ζηαζκνχ Σ.Θ. Διενχζαο.  
2.2. Γξαθείν παηδηθνχ ζηαζκνχ Σ.Θ. Βνπλνπιαγηάο.  

2.3. Γξαθείν παηδηθνχ ζηαζκνχ Σ.Θ. Ρνδνηνπίνπ. 
2.4. Γξαθείν παηδηθνχ ζηαζκνχ Σ.Θ. Είηζαο. 

Άξζξν 2  
ΠΘΝΞΝΠ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ.  

Α. Πθνπόο Θ.Α.Ξ.Ζ.  

Βαζηθή θηινζνθία ηνπ ζεζκνχ ησλ ΘΑΠΖ είλαη ε πξνάζπηζε ησλ θνηλσληθψλ 
δηθαησκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ. Οη ππεξεζίεο ηνπ θέληξνπ απεπζχλνληαη ζε άλδξεο 

θαη γπλαίθεο άλσ ησλ 55 εηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπο 
αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε.  

Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηεο αλνηρηήο πξνζηαζίαο ησλ 
ειηθησκέλσλ είλαη ε παξακνλή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα, ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηεο γεηηνληάο, ηνπ θηιηθνχ πεξίγπξνπ θαη ε απνθπγή ηεο ηδξπκαηηθήο 
θιεηζηήο πεξίζαιςεο θαη άιιεο κνξθήο αζχισλ.  

Αλαιπηηθά, ζθνπφο ησλ Θ.Α.Π.Ζ. είλαη:  
1. Ζ πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

ειηθησκέλσλ ψζηε λα παξακείλνπλ ηζφηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ 
ζπλφινπ.  

2. Ζ δηαθψηηζε θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ησλ εηδηθψλ 
θνξέσλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ.  

3. Πξσηνγελή Πξφιεςε (εκβνιηαζκνί, ζπκβνπιέο γηα ηελ απνθπγή 

αηπρεκάησλ). 
4. Γεπηεξνγελή Πξφιεςε (ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε).  
Δπηπιένλ, νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα Θ.Α.Π.Ζ. είλαη νη εμήο:  

• πκβνπιεπηηθή, ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, θνηλσληθή θξνληίδα ησλ 
ειηθησκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 

• Φξνληίδα θαη νδεγίεο γηα Ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη Λνζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε 
• Φπζηνζεξαπεία  

• Δξγνζεξαπεία 
• Οξγαλσκέλε ςπραγσγία  

• Θαη’ νίθνλ εμππεξέηεζε  
• πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ινπηξνζεξαπείαο θαη ζεξηλψλ θαηαζθελψζεσλ  

• Πξνγξάκκαηα εζεινληηζκνχ  
• Δπηκφξθσζε, δηαιέμεηο, κειέηε ζεκάησλ, επηζθέςεηο ζε Κνπζεία θαη 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.  

Β. Πθνπόο Ξαηδηθώλ − Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ 
Οη παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί πνπ είλαη θπξίαξρα ρψξνο αγσγήο, 

εθπαίδεπζεο θαη αζθαινχο δηακνλήο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζθνπφ έρνπλ:  
• Λα παξέρνπλ εληαία πξνζρνιηθή αγσγή ζχκθσλα κε ηα πιένλ ζχγρξνλα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα.  
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• Λα βνεζνχλ ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ νιφπιεπξα, ζσκαηηθά, λνεηηθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά.  
• Λα εμαιείθνπλ θαηά ην δπλαηφ, ηηο δηαθνξέο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ απφ ην 

πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπο.  
• Λα εμππεξεηνχλ ηνπο γνλείο θαη παξάιιεια λα ηνπο επαηζζεηνπνηνχλ πάλσ 

ζε ζέκαηα ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο. 
• Λα βνεζνχλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπο απφ 

ην νηθνγελεηαθφ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ  
• Λα παξέρνπλ εκεξήζηα δηαηξνθή θαη θξνληίδα ζηα παηδηά πνπ θηινμελνχλ 

ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 
ΚΔΟΝΠ 2  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
Άξζξν 3  

ΔΛΝΡΖΡΑ Α΄  
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΑΡΝΡΔΙΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ  

ην Απηνηειέο Σκήκα Γηνηθεηηθνχ − Οηθνλνκηθνχ ηδξχνληαη ηα εμήο γξαθεία:  
Γξαθείν Ξξνζσπηθνύ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  

ηελ ηήξεζε ησλ Κεηξψσλ θαη ησλ αξρείσλ πνπ έρεη ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ 
ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πάζεο 

θχζεσο δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ (πξνζιήςεηο, δηαθνπέο ζπκβάζεσλ 
θ.α.),  

ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ 
εξγαζίαο,  

ηελ επζχλε γηα ηηο θάζε είδνπο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ 
(επηδφκαηα, αζζέλεηεο, άδεηεο, απνδεκηψζεηο θ.α.),  

ηελ ηήξεζε ζηνηρείσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 
ηελ ελεκέξσζε ηνπ Ινγηζηεξίνπ,  

θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα, ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηελ ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ πξνζσπηθνχ.  

Ζ εηζήγεζε ηξνπνπνίεζεο θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ Ο.Δ.Τ. ζηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
Γξαθείν Γξακκαηείαο θαη Ξξσηνθόιινπ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  

Σελ κέξηκλα γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ δηνίθεζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. θαη ε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  
Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηηο Γ/ζεηο ηνπο 

Πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηελ 
έθδνζε θαη ηελ παξαβνιή φισλ ησλ εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ ησλ Τπεξεζηψλ, ηελ 

αλαπαξαγσγή θαη ηελ δηαθίλεζε ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ 
ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηελ επηκέιεηα γηα ηελ παξαιαβή, ηνλ ραξαθηεξηζκφ, ηελ 

πξσηνθφιιεζε θαη ηε ζπζρέηηζε φισλ ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ 
εγγξάθσλ θάζε κνξθήο, ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εγγξάθσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ζεκαηνινγίνπ θαζψο επίζεο θαη ηελ ηήξεζε θαη θχιαμε ηνπ Γεληθνχ Αξρείνπ ηνπ 
Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηελ ηήξεζε Δηδηθνχ Αξρείνπ ησλ ζρεδίσλ ησλ εγγξάθσλ, 

ρεηξφγξαθσλ ή κε, ηα νπνία θέξλνπλ ηηο κνλνγξαθέο ησλ ζπληαρηψλ θαη ηελ 

ππνγξαθή ηεο Γηεχζπλζεο ή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ θάζε 
ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ 

γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηνπ πξσηνθφιινπ θαη αξρείνπ εγγξάθσλ ηνπ Λνκηθνχ 
Πξνζψπνπ.  

Γξαθείν Ξξνκεζεηώλ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  
Σε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ,  
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ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πάζεο θχζεσο πξνκήζεηεο, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ,  
ηελ κέξηκλα γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ,  

ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ θαη πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ,  
ηε ζχληαμε ησλ ζπκθσλεηηθψλ πξνκήζεηαο,  

ηε ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνκήζεηαο θαη ησλ πξσηνθφιισλ 
παξαιαβήο ησλ πάζεο θχζεσο πξνκεζεηψλ θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζην Ινγηζηήξην 

γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο, ηελ ηήξεζε αξρείσλ 
πξνκεζεηψλ θαη πξνκεζεπηψλ, 

ηελ θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 
Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ.  

Γξαθείν Κηζζνδνζίαο ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  
Σε ζχληαμε θαηαζηάζεσλ πιεξσκήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ απφδνζε 

θξαηήζεσλ ζηνπο αληίζηνηρνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο,  
θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Κηζζνδνζίαο.  

Γξαθείν Ινγηζηεξίνπ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  
Σελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ επνπηεία γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ θαη ηελ 

επηκέιεηα γηα ηελ ζσζηή εθηέιεζή ηνπ,  
ηνλ έιεγρν ησλ δηαθφξσλ ηηκνινγίσλ γηα φιεο ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Λνκηθνχ 

Πξνζψπνπ,  
ηνλ έιεγρν ησλ εληαικάησλ πιεξσκήο θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηα 

ζπλνδεχνπλ, ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηνπ Σακείνπ,  
ηελ εθπφλεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ηακεηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Λνκηθνχ Πξνζψπνπ,  
ηελ ηήξεζε θαη ηελ παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ,  
ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εηνηκαζίαο ησλ παξαζηαηηθψλ (εληάικαηα 

πιεξσκήο, γξακκάηηα είζπξαμεο) γηα ηε δηελέξγεηα πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθήο 
ζπλαιιαγήο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ φπσο επίζεο θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ησλ ρξεσζηψλ θαη ησλ 

πηζησηψλ,  
ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ 

Λνκηθνχ Πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ Ινγηζηηθφ ρέδην, 
θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Ινγηζηεξίνπ.  
Γξαθείν Ρακείνπ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  

ηελ δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ,  
ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απεηθφληζεο ησλ ηακεηαθψλ πξάμεσλ ζηα 

αληίζηνηρα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ,  
θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ.  
ΔΛΝΡΖΡΑ Β΄  

Άξζξν 4  
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ 

ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ 

ΞΑΗΓΔΗΑΠ Λ.Ξ.Γ.Γ.  
1. Ζ γεληθή επζχλε ηεο νξγάλσζεο, αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο.  

2. Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο φισλ ησλ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.  
3. Ο ζπληνληζκφο, ε θαηεχζπλζε θαη ε παξνρή ησλ απαξαηηήησλ νδεγηψλ αλά 

ηκήκα γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
νξγαληζκνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ.  
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4. Ζ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ νδεγηψλ πξνο ην Γηνηθεηηθφ Οηθνλνκηθφ ηκήκα 

γηα ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  
5. Ζ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. κε ζθνπφ ηελ 

εθπιήξσζε ηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο ζπληνληζκφο θαη ε επνπηεία ησλ 
πξνγξακκάησλ ηνπ Λ.Π. ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ ηκεκάησλ θαη 

γξαθείσλ.  
6. Ζ θξνληίδα γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

θαη επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Λ.Π.  
7. Ζ επηινγή λέσλ θηηξίσλ γηα ηελ ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Λ.Π. ζε ζπλεξγαζία κε ηε ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ έηζη 
ψζηε ε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ.  

8. Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 
Λ.Π.Γ.Γ. ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γεληθφηεξα δηεζλνχο 

ελδηαθέξνληνο.  
Άξζξν 5  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ Θ.Α.Ξ.Ζ. ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΥΛ − 

ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΑΘΥΛ ΠΡΑΘΚΥΛ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ.  
1. Ρν Ρκήκα Θ.Α.Ξ.Ζ. έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο:  

ηα πξνζηαηεπφκελα απφ ην θάζε θέληξν άηνκα παξέρνληαη: 
δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη αλάπηπμεο ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απφ ηνπο ίδηνπο θαη απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο, θπζηθνζεξαπεία ζηνπο ίδηνπο, 
εξγνζεξαπεία ζηνπο ίδηνπο, βνήζεηα ζην ζπίηη γηα ηα άηνκα πνπ δνπλ κφλα ηνπο ή 

γη’ απηά πνπ έρνπλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο εμππεξεηήζεσο κέζα θαη έμσ απφ ην ζπίηη 
(π.ρ. ειαθξχ καγείξεκα, κηθξνζειήκαηα θαη δηάθνξεο κηθξνεμππεξεηήζεηο), 

θξνληίδα θαη νδεγίεο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, 
νξγαλσκέλε ςπραγσγία (εθδξνκέο, ζπλεζηηάζεηο, γηνξηέο, ρνξνί) θαη επηκφξθσζε 

(δηαιέμεηο, κειέηε ζεκάησλ, εξγαζία ζε νκάδεο, επηζθέςεηο θ.ιπ.), εληεπθηήξην, 
ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαληίλα πνπ πξνζθέξεη ξφθεκα, αλαςπθηηθά (φρη 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά) θ.ιπ. θαη βξίζθνπλ ζπληξνθηά θαη απαζρφιεζε ηα κέιε. Οη 

ηηκέο ησλ πξνζθεξφκελσλ θαζνξίδνληαη απφ ην Γ.., θάζε είδνπο επηπιένλ 
εμππεξέηεζε, ψζηε νη ειηθησκέλνη λα παξακέλνπλ ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ θαη κε αίζζεκα θνηλσληθήο ρξεζηκφηεηαο.  
ην Σκήκα εληάζζνληαη δηνηθεηηθά ηα αθφινπζα Γξαθεία − Παξαξηήκαηα ηα 

νπνία εμππεξεηνχλ νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ θαη είλαη δπλαηφλ λα αζθνχλ κεξηθέο ή θαη 
ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο.  

1. Γξαθείν Γηνηθεηηθώλ  
5.1.1. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Παζζαξψλαο (Διενχζαο, Ρνδνηνπίνπ, 

Βνπλνπιαγηάο, Εσνδφρνπ, Θάησ Ιαςίζηαο, Γξακκέλνπ.)  
5.1.2. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Δθάιεο (Αζθάθαο, Κεηακφξθσζεο)  

5.1.3. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Δπξπκελψλ 
5.1.4. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Κνινζζψλ 

5.1.5. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Είηζαο 
5.1.6. Ρκήκα Ξαηδηθώλ - Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ έρεη ηηο εμήο 

αξκνδηόηεηεο:  

Σν Σκήκα έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ θαη 
ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. σο εηζεγεηήο ρσξίο ςήθν.  

Κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. θαη ππνγξάθεη φια ηα 
ππεξεζηαθνχ ραξαθηήξα έγγξαθα.  

Παξαιακβάλεη, απνζθξαγίδεη, ραξαθηεξίδεη ή κνλνγξαθεί ηελ θαζεκεξηλή 
αιιεινγξαθία θαη ηε δηαλέκεη ζηα γξαθεία γηα ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο.  
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Θαηαξηίδεη θαη νξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ 

ηκεκάησλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη θαηεπζχλεη ην παηδαγσγηθφ έξγν 
ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα.  

Φξνληίδεη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαζψο θαη ησλ άιισλ 
εθδειψζεσλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ..  

Δηζεγείηαη ζην Γηεχζπλζε θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία, ην πξνζσπηθφ, 
ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ηαζκψλ, φπσο: 

i. ηνλ αξηζκφ θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη αλαγθαίν 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηαζκψλ,  

ii. ην παηδαγσγηθφ πιηθφ θαη ηνλ πάζεο θχζεσο εμνπιηζκφ,  
iii. ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ,  

iv. ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  
πλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ην νπνίν νθείιεη λα 

παξέρεη θάζε ζηνηρείν γηα λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηαζκψλ θαη 
ε επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπο.  

ην Σκήκα εληάζζνληαη δηνηθεηηθά ηα αθφινπζα Γξαθεία - Παξαξηήκαηα ηα 

νπνία εμππεξεηνχλ νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ θαη είλαη δπλαηφλ λα αζθνχλ κεξηθέο ή θαη 
ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο.  

Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Διενχζαο.  
Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Βνπλνπιαγηάο.  

Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Ρνδνηνπίνπ.  
Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Είηζαο.  

ΚΔΟΝΠ 3  
Άξζξν 6  

ΓΗΝΗΘΖΠΖ – ΔΞΝΞΡΔΗΑ − ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ  
1. Σν Λνκηθφ Πξφζσπν δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ νξίδεηαη 

απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, απφ ην νπνίν εμαξηάηαη θαη 
επνπηεχεηαη, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

2. Σσλ ππεξεζηψλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ πξνΐζηαηαη ν Πξφεδξνο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν νπνίνο επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηηο ππεξεζίεο έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη κε απνδνηηθφ ηξφπν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ 

πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ, απηφο 

αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
3. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ είλαη δπλαηφλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ππφ κνξθή παξαξηεκάησλ ησλ 
δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ. Σα παξαξηήκαηα απηά αλήθνπλ 

δηνηθεηηθά ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ. Δθφζνλ ζηηο 
απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 

(φπσο θξνληίδα παηδηψλ, ειηθησκέλσλ, αζιεηηθέο ή πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
θ.ιπ.), ζπγθξνηνχληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνχ 

Πξνζψπνπ, αληίζηνηρεο άκηζζεο επηηξνπέο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 
δχν (2) εθπξφζσπνη ησλ ρξεζηψλ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη έλαο 

ππάιιεινο ηεο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίαο, νξηδφκελνο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, σο πξφεδξνο. Οη επηηξνπέο απηέο 

εηζεγνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία, δηαπηζηψλνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαη δηαηππψλνπλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 
Λνκηθνχ Πξνζψπνπ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ.  

4. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 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 Λνκηθνχ Πξνζψπνπ. Παξάιιεια, θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

ΑΔΑ: ΩΝΜΓΩΡΓ-Σ3Τ



                                                                                          11 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, είλαη 

δπλαηφο ν νξηζκφο, κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ: 
(α) Κφληκσλ ή θαηά πεξίπησζε δηαηκεκαηηθψλ επηηξνπψλ ή νκάδσλ εξγαζίαο 

γηα ηελ επεμεξγαζία δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο 
ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ.  

(β) Οκάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο.  
(γ) πληνληζηψλ (projectmanagers) γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή πξνγξακκάησλ 

κε αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ θαη απφ δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο.  
(δ) Τπαιιήισλ − ζπλδέζκσλ κεηαμχ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ κε ηζρπξή 

αιιειεμάξηεζε.  
Άξζξν 7  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ ΡΥΛ Λ.Ξ.Γ.Γ.  
ΔΛΝΡΖΡΑ Α΄  

Ν Ξξντζηάκελνο ηνπ Απηνηεινύο Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθνύ − Νηθνλνκηθνύ 
είλαη ππεύζπλνο γηα:  

1. ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο νξγαληζκνχ,  

2. ηελ επνπηεία ησλ πξνκεζεηψλ εληχπσλ, ηαηξηθψλ πιηθψλ, αλαιψζηκσλ 
πιηθψλ θαη θαπζίκσλ,  

3. ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο ησλ αλσηέξσ,  
4. ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο Οηθνλνκηθψλ γηα ηηο εθθαζαξηζκέλεο 

ππνρξεψζεηο ηεο ππεξεζίαο ηνπ,  
5. ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επζχλε ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ 

ππαιιήισλ φισλ ησλ γξαθείσλ,  
6. ηελ νξζή θαη έγθαηξε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Λ.Π. θαζψο θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ αξρείσλ,  
7. ηε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο ηφζν ζηνπο 

ρψξνπο ππνδνρήο ησλ κειψλ φζν θαη ζηνπο ρψξνπο ησλ γξαθείσλ,  
8. ηελ ηήξεζε ησλ Κεηξψσλ, ησλ Αηνκηθψλ Φαθέισλ θαη ησλ Βηβιίσλ ησλ 

ππαιιήισλ, επηκειείηαη δε θαη παξαθνινπζεί ηηο θάζε είδνπο ππεξεζηαθέο 
κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ (επηδφκαηα, αζζέλεηεο, άδεηεο, απνδεκηψζεηο 

θ.ιπ.),  

9. ηελ επηκέιεηα γηα ηελ πξφζιεςε, δηνξηζκφ, ηνπνζέηεζε, κεηαθίλεζε, 
πξναγσγή, απφζπαζε, κεηάηαμε, αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο, ιχζε ππαιιειηθήο 

ζρέζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Λ.Π.,  
10. θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο Γηνηθεηηθνχ,  
11. ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.., ησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ ηνπ Λ.Π.,  
12. ηελ νξζή ηήξεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ,  
13. ηε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ηνπ Λ.Π.,  

14. ηελ εηζήγεζε ησλ πεξηνδηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ Λ.Π. θαη ηελ θαλνληθή 
ηήξεζή ηνπο,  

15. ηελ εηζήγεζε ηεο πνιηηηθήο ηηκψλ ηνπ Λ.Π. (εηήζηεο ζπλδξνκέο, ηηκέο 
πψιεζεο αλαςπθηηθψλ θ.ιπ.),  

16. ηελ επνπηεία ηνπ Σακείνπ, ηνπ Ινγηζηεξίνπ θαη ηεο Απνζήθεο ηνπ Λ.Π., 

ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε έθδνζε ησλ εληαικάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο πιεξσκέο 
ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. θαη ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ,  

17. ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ Λ.Π.,  
18. φια ηα δεηήκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο πνπ αθνξνχλ ην Λ.Π. ειέγρνληαο 

ηαθηηθά ηηο εξγαζίεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ,  
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19. θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο νηθνλνκηθψλ.  
ΔΛΝΡΖΡΑ Β΄  

Άξζξν 8  
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΔΗΑΠ  

Ο πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο θαη 
πξνζρνιηθήο Αγσγήο Παηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη Παηδείαο επζχλεηαη έλαληη ηνπ 

ακέζσο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ηελ απνδνηηθή 
εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δλφηεηαο, πξνγξακκαηίδνληαο, νξγαλψλνληαο, 

ζπληνλίδνληαο θαη ειέγρνληαο ηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε λα 
εθπιεξψλνληαη νη πεξηνδηθνί ζηφρνη ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ κε βάζε ηα αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα δξάζεο.  
Άξζξν 9  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ  

Νη Ξξντζηάκελνη ησλ Ρκεκάησλ Θ.ΑΞ.Ζ., Ξαηδηθνί − Βξεθνλεπηαθώλ 
Πηαζκώλ, είλαη ππεύζπλνη έλαληη ηεο Γηεύζπλζεο γηα:  

1. ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ γξαθείσλ,  
2. ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο φζσλ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα,  
3. ηελ πινπνίεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ γξαθείσλ 

ζπληάζζνληαο ηηο απαηηνχκελεο εηζεγήζεηο θαη εθπνλψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο 
κειέηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ επξσπατθά, εζληθά θαη άιια 

εηδηθά πξνγξάκκαηα,  
4. ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ,  
5. ηελ νξζή θαηαλνκή θαη πξνζθνξά ππεξεζίαο ζηα πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ,  
6. θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θνηλσληθήο πξφλνηαο.  

 
Άξζξν 10  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ ΓΟΑΦΔΗΥΛ  
Α. Αξκνδηόηεηεο Ξξντζηακέλνπ Γξαθείνπ Θ.Α.Ξ.Ζ.  

Δπηκειείηαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηα κέιε ησλ Θ.Α.Π.Ζ. γηα ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ.  

Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηε Γηεχζπλζε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ 
Λ.Π.Γ.Γ.  

πλεξγάδεηαη κε ην Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ ζε φηη αθνξά ηελ ςπρηθή θαη 
ζσκαηηθή πγεία ησλ κειψλ ησλ Θ.Α.Π.Ζ.  

Έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε απψιεηα ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ 
ηνπ ηκήκαηνο.  

Φξνληίδεη θαη επηκειείηαη ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο πγηεηλήο ησλ ρψξσλ ησλ 
Γξαθείσλ ησλ Θ.Α.Π.Ζ.  

Β. Αξκνδηόηεηεο Ξξντζηακέλσλ γξαθείσλ Ξαηδηθώλ − Βξεθνλεπηαθώλ 

Πηαζκώλ. 
 Φξνληίδεη γηα ηε ζσζηή ςπρνζσκαηηθή πγεία θαη ςπρνθηλεηηθή εμέιημε ησλ 

παηδηψλ, κε πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθψλ πξνγξακκάησλ, θχθινπο παηδαγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, παηδαγσγηθά εξγαζηήξηα θαη άιιεο παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη εθδειψζεηο, ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη αλάινγα κε ηελ ειηθία 
ηνπο.  
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Δπζχλεηαη φρη κφλν γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ λεπίσλ αιιά θαη γηα ηε 

θχιαμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο.  
Πξνζθέξεη αγσγή, ςπραγσγία, πεξηπνίεζε θαη θξνληίδα ζηα λήπηα ηνπ 

ζηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο.  
Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπ, θαζψο θαη φηη αθνξά πξνκήζεηεο θαη άιιεο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο.  

Έρεη ηελ επζχλε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. γηα ηελ νξγάλσζε 
ησλ ζπγθεληξψζεσλ γνλέσλ, θαζψο θαη ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 πλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο − Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο ζε 

φηη αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ.  
Κεξηκλά γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξίπησζε απνπζίαο.  

πληάζζεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ηκήκαηνο. Σεξεί 
πξσηφθνιιν θαη πξσηνθνιιά ηηο αηηήζεηο γηα ηελ εγγξαθή θαη επαλεγγξαθή ησλ 

παηδηψλ ησλ ζηαζκψλ ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ζηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.  

Σεξεί θαη ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά, βηβιίν παξνπζίαο πξνζσπηθνχ, βηβιίν 
ζπζζηηνχλησλ λεπίσλ, βηβιίν πξσηνθφιινπ, δειηία εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο 

πιηθνχ, βηβιία αλαιψζηκνπ θαη κε αλαιψζηκνπ πιηθνχ. Δλεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ 
γηα ηα εηζεξρφκελα θάζε θνξά έγγξαθα. 

 Έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε απψιεηα ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ 
ηνπ ηκήκαηνο. 

 Δηζεγείηαη ζηε Γ/λζε γηα ηνλ έγθαηξν εθνδηαζκφ ησλ επνπηηθψλ κέζσλ 
δηδαζθαιίαο, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη γεληθά θάζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ 

είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο.  
Δθαξκφδεη ην κεληαίν δηαηηνιφγην ζχκθσλα κε ηελ θαζεκεξηλή δχλακε ησλ 

παηδηψλ. 
 Παξαθνινπζεί ηα απνζέκαηα ησλ απνζεθψλ θαη δηαηππψλεη εηζεγήζεηο γηα 

ηελ αλάγθε αλαλέσζεο ηνπο. πλεξγάδεηαη ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ θάλνπλ 
ρξήζε ησλ πιηθψλ απνζεθψλ.  

Άξζξν 11  

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
1. 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. Ιεπηνκεξέζηεξεο πεξηγξαθέο αξκνδηνηήησλ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ κε ηε ζχληαμε θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ.  
2. Ο ιεπηνκεξήο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε νξγαληθήο κνλάδαο, νη ζέζεηο 

εξγαζίαο, νη πεξηγξαθέο θαζεθφλησλ, νη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, 
θαζψο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαξηεκάησλ, νξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή θαζνξίδνληαη κε εηδηθνχο θαλνληζκνχο 
ιεηηνπξγίαο πνπ ζπληάζζνληαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ κεηά απφ εηζήγεζε ησλ 

αξκφδησλ πξντζηακέλσλ.  
ΚΔΟΝΠ 4  

ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ  
Άξζξν 12  

ΝΟΓΑΛΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΘΑΗΝ  

Οη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ 
δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

Α. Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ).  
Β. Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ).  

Γ. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ).  
Γ. Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ).  
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Σα πξνζφληα δηνξηζκνχ πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 37α/ 1987, ζην Π.Γ. 

22/1990 θαη ζην Π.Γ. 50/2001, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  
χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 32279/09−08−2013 θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε Τπ. Δζση. Θαη Γηνηθ/θεο Κεηαξ. θαη Ζιεθηξνλ. Γ/ζεο (ΦΔΘ 
2070/26−08−2013/η.Β΄) πεξί θαηάξγεζεο θαη δηαηήξεζεο θελψλ Οξγαληθψλ 

ζέζεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζην ΛΠΓΓ Γήκνπ Είηζαο Λ. Ησαλλίλσλ, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Λ. 4024/2011, νη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ 

κφληκνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαηεξήζεθαλ θαζψο θαη πθηζηάκελεο, πξνβιέπνληαη σο 
εμήο:  

1. ηελ θαηεγνξία Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη 
θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:  

ΞΔ Λεπηαγσγώλ Θέζεηο: 2    
2. ηελ θαηεγνξία Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:  
ΡΔ Γηνηθεηηθό − Ινγηζηηθό Θέζεηο:1,  

ΡΔ Βξεθνλεπηνθόκσλ Θέζεηο: 6,  

ΡΔ Λεπηαγσγώλ Θέζεηο: 2    
3. ηελ θαηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη 

θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:  
ΓΔ Βνεζώλ Βξεθνθόκσλ −Ξαηδνθόκσλ Θέζεηο:1,  

ΓΔ Καγείξσλ Θέζεηο: 4    
4. ηελ θαηεγνξία πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη 

θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:  
Δ ΒΝΖΘΝΠ ΚΑΓΔΗΟΥΛ Θέζεηο: 1,  

Δ Ξξνζσπηθό Θαζαξηόηεηαο Θέζεηο: 2  
Άξζξν 13  

ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΑΝΟΗΠΡΝ ΣΟΝΛΝ 
 ΤΔ Δξγαηψλ Θαζαξηφηεηαο Θέζεηο: 3 

 Άξζξν 14  
ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΝΟΗΠΚΔΛΝ 

ΣΟΝΛΝ  

Πξνβιέπνληαη ηέζζεξηο (4) ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ 

ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
ΚΔΟΝΠ 5  

ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
Άξζξν 15 

ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ  
Χο πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο επηιέγεηαη απφ ηνλ θιάδν ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ 

Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ θαη φπσο πξνβιέπεηαη θαη γηα ηα ηκήκαηα.  
Χο πξντζηάκελνο ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ − Οηθνλνκηθνχ 

επηιέγεηαη απφ ηνλ θιάδν ΠΔ Γηνηθεηηθνχ − Οηθνλνκηθνχ, ΣΔ Γηνηθεηηθνχ.  
Χο πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Θ.Α.Π.Ζ. επηιέγεηαη απφ ηνλ θιάδν ΣΔ 

Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ – ΣΔ Γηνηθεηηθνχ θαη ειιείςεη απηψλ ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ 
Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ, ΣΔ Φπζηνζεξαπεπηψλ, ΣΔ Λνζειεπηψλ.  

Χο πξντζηάκελνη γξαθείσλ Θ.Α.Π.Ζ επηιέγνληαη απφ ηνλ θιάδν ΣΔ Θνηλσληθψλ 

Ιεηηνπξγψλ θαη ειιείςεη απηψλ ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ 
Βξεθνλεπηνθφκσλ, ΣΔ Φπζηνζεξαπεπηψλ, ΣΔ Λνζειεπηψλ.  

Χο πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ 
επηιέγεηαη απφ ηνλ θιάδν ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ.  

Χο πξντζηάκελνη γξαθείσλ Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ επηιέγνληαη 
απφ ηνλ θιάδν ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ.  
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ΚΔΟΝΠ 6 

ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  
Άξζξν 16  

ΞΖΟΔΠΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  
Γηα ηνλ δηνξηζκφ, ηα θαζήθνληα, ηνπο πεξηνξηζκνχ, ην ρξφλν εξγαζίαο, ηελ 

αζηηθή επζχλε, ηα δηθαηψκαηα, ηηο άδεηεο, ηηο κεηαβνιέο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, 
ην πξνβάδηζκα, ηηο εζηθέο ακνηβέο, ηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα, ηε ιχζε ηεο 

ππαιιειηθήο ζρέζεο θαη ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ ππαιιήισλ 
εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

Γηα ην δηάζηεκα πνπ πξνθχπηεη κέρξη ηε πξψηε θξίζε Γηεχζπλζεο απφ ην 
ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ρξέε αζθεί νξηδφκελνο ππάιιεινο. 

Άξζξν 17  
ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  

1. Θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ νη ππεξεηνχληεο ζην 
Λ.Π.Γ.Γ. ππάιιεινη θαηαηάζζνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ θιάδσλ.  

2. Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο γίλεηαη πάληνηε κε απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ, ηα πξνζφληα ησλ 
ππαιιήισλ, ηελ πείξα θαη ηηο γλψζεηο απηψλ ζε εηδηθά αληηθείκελα θαηά ηελ νπνία 

θαηαλνκή, ζα εμεηάδνληαη θαη εηδηθέο αλάγθεο ησλ ππαιιήισλ (κεηέξεο αλήιηθσλ 
ηέθλσλ, έγθπεο γπλαίθεο, ηφπνο δηακνλήο θ.ιπ.) Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ 

Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ νξίδνληαη πάληνηε κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. νη 
θξηλφκελνη απφ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ππάιιεινη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ιεηηνπξγίαο ησλ επί κέξνπο 
ππεξεζηψλ κε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ παξφληα νξγαληζκφ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.  
3. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ αξρίδεη απφ ηελ 

δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, νπφηε παχεη λα ηζρχεη θάζε 
πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε. 

Άξζξν 18 
ΘΑΙΤΖ ΓΑΞΑΛΖΠ 

Κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή πξάμε πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, χςνπο 375.000,00 € γηα ην ηξέρνλ έηνο 
2014 (Απξίιηνο − Γεθέκβξηνο ηξέρνληνο έηνπο) πνπ ζα θαιπθζεί απφ ηνπο Θ.Α. 

10−6011, 10−6021,10−6041 θαη 10−6054, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ 
Πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 

Γηα ηα επφκελα έηε ζα πξνβιεθζνχλ εηήζηεο δαπάλεο, χςνπο 500.000,00 
επξψ, ζηνπο αληίζηνηρνπο νηθείνπο Θ.Α. ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ επφκελσλ εηψλ, 

ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ. 
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

Ησάλληλα, 7 Απξηιίνπ 2014....’’. 
 [ΗΗ] Λνκηθό Ξιαίζην: 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη ε εμήο:  

χκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Λφκνπ 3584/2007 θαη ηίηιν ‘’Οξγαληζκνί 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο - πγθξφηεζε ππεξεζηψλ’’: 

1. Κε ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο θαζνξίδνληαη ε εζσηεξηθή 

δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζε Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα 

"Απηνηειή Σκήκαηα" θαη Απηνηειή Γξαθεία, νη αξκνδηφηεηεο ηνπο θαη νη ζέζεηο θαηά 

θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, νξίδνληαη νη θιάδνη ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ 

ησλ νπνίσλ νη ππάιιεινη θξίλνληαη γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ ησλ 

θαηά πεξίπησζε νξγαληθψλ κνλάδσλ, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη 

ην αληηθείκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 
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2. Κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ ή Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

ςεθίδνληαη νη Οξγαληζκνί Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ησλ Γήκσλ, Θνηλνηήησλ, 
Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ Λνκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Ηδξπκάησλ θαη 

πλδέζκσλ Γήκσλ θαη Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, αληίζηνηρα.  
Ζ απόθαζε εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο 

ύζηεξα από γλώκε ηνπ νηθείνπ πεξεζηαθνύ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία 
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

Χο αηξεηνί εθπξφζσπνη ζην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην κεηέρνπλ ν εθιεγκέλνο κε 
ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο κφληκνο ππάιιεινο απφ ηνλ 

πιεηνςεθνχληα ζπλδπαζκφ, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ δεχηεξν ζε ζηαπξνχο, θαη ν 
εθιεγκέλνο ππάιιεινο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ 

ππφ ηηο αλάινγεο πξνυπνζέζεηο. 
Θαηά ην άξζξν 75 παξ.2 Λ.4745/2020, ΦΔΘ Α 214/6.11.2020:2. Ζ δηαδηθαζία 

γηα ηελ εθινγή αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ησλ ππαιιήισλ ζηα ππεξεζηαθά θαη 
πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Θαηάζηαζεο 

Γεκφζησλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Λ.Π.Γ.Γ. (λ. 

3528/2007, Α` 26), ηνπ Θψδηθα Θαηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ 
Τπαιιήισλ (λ. 3584/2007, Α` 143) θαη ηνπ λ. 3852/2010 (Α` 133), δχλαηαη λα 

δηεμάγεηαη κέζσ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. Κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Δζσηεξηθψλ θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο σο πξνο 

ηηο πξνυπνζέζεηο, ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο ειεθηξνληθήο 
ςεθνθνξίαο θαη θάζε εηδηθφηεξν ηερληθφ δήηεκα. Κε ηελ σο άλσ απφθαζε δχλαηαη 

λα πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο θαη ζε ήδε εθθξεκείο δηαδηθαζίεο.» 
3. Ζ ζύζηαζε ζέζεσλ πξνζσπηθνύ κε ηνπο Νξγαληζκνύο Δζσηεξηθήο 

πεξεζίαο ησλ Ν.Ρ.Α. γίλεηαη κεηά από εθηίκεζε ησλ ππεξεζηαθώλ 
αλαγθώλ 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 πνζνζηoχ νπνίν αλέξρεηαη ε εηήζηα δαπάλε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ 

θαηαιεθηηθνχ θιηκαθίνπ ησλ πξνηεηλφκελσλ λέσλ ζέζεσλ πνιιαπιαζηαδφκελεο ηεο 
δαπάλεο απηήο επί δχν. 

4. Κε ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, ζε Γήκνπο πνπ έρνπλ πιεζπζκφ 

50.000 θαηνίθνπο θαη άλσ, θαζψο θαη ζε πλδέζκνπο κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ 
κειψλ ηνπο πάλσ απφ 300.000 θαηνίθνπο κπνξεί λα ζπζηαζεί κία Γεληθή 

Γηεχζπλζε. Δηδηθά ζην Γήκν Αζελαίσλ κπνξεί λα ζπζηαζνχλ κέρξη ηξεηο Γεληθέο 
Γηεπζχλζεηο, γηα δε ηνπο Γήκνπο Πεηξαηψο, Ληθαίαο, Πεξηζηεξίνπ, Θαιιηζέαο, 

Θεζζαινλίθεο, Ιάξηζαο, Ζξαθιείνπ Θξήηεο, Πάηξαο, Βφινπ θαη Ησαλλίλσλ, κέρξη 
δχν Γεληθέο Γηεπζχλζεηο. 

 5. Ρξνπνπνίεζε ησλ Νξγαληζκώλ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ησλ Ν.Ρ.Α. 
γίλεηαη κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία. Γελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ 

Οξγαληζκψλ θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν ηεο Γεκνηηθήο ή Θνηλνηηθήο πεξηφδνπ, κε 
εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ή κεηαβίβαζεο λέσλ αξκνδηνηήησλ θαη ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε. 
6. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ Ο.Σ.Α., 

απαηηείηαη ε πξφζιεςε ππαιιήισλ θιάδσλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο 
ξπζκίζεηο, ε νλνκαζία ηνπ θιάδνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε Ιεηηνπξγία πνπ ζα 

θαιπθζεί θαη ηα ζρεηηθά ηππηθά πξνζφληα. 

7. Γηα ηελ θαηάξηηζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο 
Τπεξεζίαο ησλ Ηδξπκάησλ θαη Λνκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, απαηηείηαη 

θαη ζύκθσλε γλώκε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνύ ή Θνηλνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 
8. Λνκηθά πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ ζπγρσλεχνληαη ζε έλα Λνκηθφ 

Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη 
Θνηλνηηθνχ Θψδηθα, κπνξεί λα νξγαλψλνληαη ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο ή απηνηεινχο 
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Σκήκαηνο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππεξεηνχλησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ. 

Λνκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ δελ ζπγρσλεχνληαη ζε έλα Λνκηθφ 
Πξφζσπν θαη ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ είλαη 

κέρξη δέθα (10) κπνξεί λα νξγαλψλνληαη ζε επίπεδν απηνηεινχο Γξαθείνπ. 
 

[ΗΗΗ] Ξξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη γλώκε επ`απηώλ. 

 

Απφ ηελ θείκελε Λνκνζεζία θαη ηηο απφςεηο ηεο Δπηηξνπήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

Ο.Δ.Τ. ηνπ ΛΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Είηζαο πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο. 

 

[1νλ] Πξνηείλεηαη λα ηξνπνπνηεζεί ην Κέξνο 1 Γηάξζξσζε Τπεξεζηψλ θνπφο 

ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, άξζξν 1 Γηάξζξσζε Τπεξεζηψλ, Δλφηεηα Β, Σκήκα 1.2 

θαζψο ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Θ.Α.Π.Ζ. Θάησ Ιαςίζηαο θαη 

Γξακκέλνπ θαη λα ηξνπνπνηεζεί ε δηάηαμε ηνπ Ο.Δ.Τ. σο εμήο: Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. 

Γ.Δ. Παζζαξψλαο (Διενχζαο, Ρνδνηνπίνπ, Βνπλνπιαγηάο, Εσνδφρνπ). 

Όκσο επεηδή ελδέρεηαη λα εθδεισζεί ελδηαθέξνλ απφ δεκφηεο κειινληηθά λα 

επαλαιεηηνπξγήζνπλ ηα Θ.Α.Π.Ζ. Θάησ Ιαςίζηαο θαη Γξακκέλνπ. ε ηέηνηα 

πεξίπησζε γηα λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ απηά ζα απαηηείηαη λα γίλεη εθ λένπ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ΟΔΤ, επνκέλσο γηα ηνλ ιφγν απηφ νξζφηεξν είλαη λα κελ γίλεη 

θακία ηξνπνπνίεζε.   

 

[2νλ] Πξνηείλεηαη λα ηξνπνπνηεζεί ην Κέξνο 1 Γηάξζξσζε Τπεξεζηψλ θνπφο 

ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, άξζξν 1 Γηάξζξσζε Τπεξεζηψλ, Δλφηεηα Β, Σκήκα 1.2 

θαζψο ζχκθσλα κε ηελ 41/2018 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.  Γήκνπ  Είηζαο 

απνθαζίζηεθε ε ππνβνιή πξφηαζεο πξνο ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

Λνκηθνχ Πξνζψπνπ ζην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ πφξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ζθνπφ ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ελφο λένπ ηκήκαηνο βξεθηθήο, παηδηθήο θαη βξεθνλεπηαθήο 

θξνληίδαο ζηνλ ήδε ιεηηνπξγνχληα Παηδηθφ ηαζκφ Γ.Γ. Διενχζαο.  

ήκεξα ν Παηδηθφο ηαζκφο Διενχζαο ιεηηνπξγεί σο Παηδηθφο ηαζκφο ηξηψλ 

ηκεκάησλ ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 103 λεπίσλ.  

Πξνηείλεηαη ν ηαζκφο λα κεηνλνκαζηεί ζε Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ Διενχζαο. 

Ζ βξεθηθή ειηθία, απνηειεί κία πνιχ επαίζζεηε πεξίνδν ηνπ αλζξψπνπ κε 

ξαγδαίνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζ’ φινπο ηνπο ηνκείο (ζσκαηηθφ – θηλεηηθφ, 

γλσζηηθφ, γισζζηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ – θνηλσληθφ) θαη αθνξά ηα βξέθε απφ 18 

κελψλ  έσο 30 κελψλ θαη ηα λήπηα απφ 2,5 εηψλ κέρξη ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.  

Γηα ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ζην Κέξνο 1 Γηάξζξσζε Τπεξεζηψλ 

θνπφο ηνπ. Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, άξζξν 1 Γηάξζξσζε Τπεξεζηψλ, Δλφηεηα Β, 

Σκήκα 1.2 πξνβιέπεηαη φηη ζηνπο Παηδηθνχο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο 

πεξηιακβάλεηαη ην Γξαθείν παηδηθνχ ζηαζκνχ Σ.Θ. Διενχζαο θαη κάιηζηα κε ηελ 

απφθαζε γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ελφο λένπ ηκήκαηνο 

βξεθηθήο, ειηθίαο ζηνλ ήδε ιεηηνπξγνύληα Παηδηθφ ηαζκφ Γ.Γ. Διενχζαο, 

επνκέλσο αθνχ θαηαιακβάλνληαη νη ζρεηηθέο ειηθίεο θαη ην Γξαθείν ππάξρεη απιά 

ζα εληαρζεί ζε απηφ έλα λέν Σκήκα νξζφηεξν είλαη λα κελ γίλεη θακία 

ηξνπνπνίεζε. 
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[3νλ] Πξνηείλεηαη λα ηξνπνπνηεζεί ν Ο.Δ.Τ. ζην Κέξνο 1 Γηάξζξσζε 

Τπεξεζηψλ θνπφο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, άξζξν 1 Γηάξζξσζε Τπεξεζηψλ, 

Δλφηεηα Β, θαη λα πξνζηεζεί Σκήκα 3 Πηλαθνζήθεο θαη θαζψο ζηελ Σ.Θ. Είηζαο 

ζηεγάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί Πηλαθνζήθε ζε παξαδνζηαθφ Γεκνηηθφ θηίξην. Πέξαλ ηνπ 

θπξίνπ ρψξνπ ηεο έθζεζεο δηαζέηεη θαη μερσξηζηή αίζνπζα βηβιηνζήθεο ζηελ νπνία 

θηινμελνχληαη πάλσ απφ 1600 ηίηινη βηβιίσλ ζεσξίαο θαη θξηηηθήο ηεο ηέρλεο, 

ηζηνξίαο, αξραηνινγίαο, ιανγξαθίαο, θαηάινγνη εθζέζεσλ θαη ζπάλησλ 

θαιιηηερληθψλ πεξηνδηθψλ. Δπίζεο ζε εηδηθφ ρψξν ζηεγάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο 

κνπζεηαθφο ρψξνο, έλα πξφηππν εξγαζηήξη ραξαθηηθήο εμνπιηζκέλν κε φια ηα 

κέζα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα παξαρζεί έλα ραξαθηηθφ έξγν. 

Πξέπεη επνκέλσο λα εληαρζεί ε πηλαθνζήθε ηεο Σ.Θ. Είηζαο ζην Λ.Π.Γ.Γ. 

Γήκνπ Είηζαο θαη ε δεκηνπξγία αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο.  

Δπνκέλσο νξζά πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε θαη ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην 

Κέξνο 1, άξζξν 1, ελφηεηα Β, Σκήκα Πηλαθνζήθεο κε  αξηζκφ 3 θαη κε αξηζκφ 1 ην 

Γξαθείν πηλαθνζήθεο. 

Ζ Πηλαθνζήθε ηεο Σ.Θ. Είηζαο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

θαη ηνπο δεκφηεο. Απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ 

Γήκνπ Είηζαο, εμππεξεηψληαο ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπ αλάγθεο, ζην κέηξν πνπ δχλαηαη 

βξίζθεηαη ζην πιεπξφ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζπκβάιινληαο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε γεληθφηεξα ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ. 

 

[4νλ] Πξνηείλεηαη λα ηξνπνπνηεζεί ν Ο.Δ.Τ. θαζψο απφ ηελ ζπλερψο 

απμαλφκελε αλάγθε γηα παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζηελ ηξίηε ειηθία, ην 

Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο θαιείηαη λα παξνπζηάζεη λέεο ππεξεζίεο θαη 

ιεηηνπξγίεο, σο απάληεζε ζην θαηλφκελν ηεο γήξαλζεο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ 

πξνζδφθηκνπ δσή. 

Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη ζθόπηκν λα πξνζηεζνύλ πεξαηηέξσ ζθνπνί γηα 

ηα Θ.Α.Ξ.Ζ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο [Κέξνο 1, Άξζξν 2, Θεθάιαην Α] θαη λα 

πξνζηεζνύλ ζηνπο ήδε ππάξρνληεο ζθνπνύο κε πξνζζήθε κε ηνπο 

αξηζκνύο 6, 7, 8, 9 θαη 10 νη εμήο:  

6. Ζ έξεπλα ζρεηηθψλ ζεκάησλ κε ηνπο ειηθησκέλνπο φζν αθνξά ηελ πγεία, ηα 

θνηλσληθά θαη άιια πξνβιήκαηά ηνπο.  

7. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Θέληξσλ.  

8. Ζ παξακνλή ησλ ειηθησκέλσλ ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

9. Ζ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο.  

10. Ζ ζπλέρηζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ ε νπνία άξρηζε ζην 

λνζνθνκείν θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νμείαο θάζεο θάπνηαο αζζέλεηαο. 

 

[5νλ] Πξνηείλεηαη λα ηξνπνπνηεζεί ν Ο.Δ.Τ. θαζψο εμαηηίαο ηεο πξνζζήθεο ηνπ 

Σκήκαηνο Πηλαθνζήθεο, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ θαη νη ζθνπνί απηνχ.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ν Ο.Δ.Τ κε πξνζζήθε ζην Κέξνο 1, 

Άξζξν 2,έλα λέν Θεθάιαην κε ζηνηρεία Γ θαη κε ηίηιν ‘’θνπφο Πηλαθνζήθεο’’ σο 

εμήο: 

Γ. Πθνπόο Ξηλαθνζήθεο. 
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θνπνί είλαη νη εμήο:  

Σε δηάδνζε θαη πξνβνιή ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ (ραξαθηηθή, δσγξαθηθή - 

γιππηηθή - ιατθέο ηέρλεο - εθαξκνγέο - θαηαζθεπέο θ.ι.π.) κε δηνξγάλσζε 

εθζέζεσλ, δηαιέμεσλ, πξνβνιψλ ηαηληψλ θαη άιιεο εθδειψζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ 

απνθαζηζηηθά, ζηελ εηθαζηηθή αηζζεηηθή παηδεία ησλ δεκνηψλ, παξάιιεια δε λα 

δίλνληαη εξεζίζκαηα γηα πξνβιεκαηηζκφ ζην πλεχκα ηεο θηιίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξνφδνπ. 

 

[6νλ] Πξνηείλεηαη λα ηξνπνπνηεζεί ν Ο.Δ.Τ. ιφγσ Λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο 

ζην Κέξνο 2 Άξζξν 3 Δλφηεηα Α, ζην ηειεπηαίν εδάθην φπνπ πξνβιέπνληαλ ηα 
εμήο: Γξαθείν Σακείνπ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν: ηελ δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ 

θαη εηζπξάμεσλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απεηθφληζεο 
ησλ ηακεηαθψλ πξάμεσλ ζηα αληίζηνηρα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ, θάζε ελ 

γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ απνδνηηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ.  

Πιένλ κε ην άξζξν 204 παξ. 1 εδάθην β ηνπ Λφκνπ 4555/2018: ‘’..... ζηα 
δημοηικά Ν.Π.Δ.Δ. πος δεν έσοςν δικό ηοςρ διοικηηικό πποζυπικό και η ηαμειακή 

ηοςρ ςπηπεζία διεξάγεηαι από ηο δήμο πος ηα έσει ζςζηήζει, ζύμθυνα με ηην παπ. 
6 ηος άπθπος 166 ηος ν. 3463/2006, νοείηαι όηι διεξάγεηαι εν γένει η λειηοςπγία 

ηηρ οικονομικήρ ηοςρ ςπηπεζίαρ. Σε αςηή ηην πεπίπηυζη, οι απμοδιόηηηερ 
ανάλητηρ ηυν ςποσπεώζευν, εκκαθάπιζηρ και ενηολήρ ηυν δαπανών αζκούνηαι 

από ηιρ ανηίζηοισερ ςπηπεζίερ ηος δήμος και οι ζσεηικέρ ππάξειρ ςπογπάθονηαι από 

ηα όπγανα πος είναι απμόδια για ηιρ δαπάνερ ηος δήμος....’’. 
Ζ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο δηεμάγεηαη απφ ην Γήκν 

Είηζαο. 
Δπνκέλσο ην Κέξνο 2, Άξζξν 3, Δλφηεηα Α, Αξκνδηφηεηεο απηνηεινχο 

Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, ην ηειεπηαίν εδάθην πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί 
απφ ην εμήο:  

Γξαθείν Ρακείνπ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  
Σελ δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηελ 

ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απεηθφληζεο ησλ ηακεηαθψλ πξάμεσλ ζηα αληίζηνηρα 
βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ, θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε 

ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ.  
ην εμήο: 

Γξαθείν Ρακείνπ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  
Σελ δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία. 

Σελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απεηθφληζεο ησλ ηακεηαθψλ πξάμεσλ ζηα 
αληίζηνηρα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη 

ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ, θαζψο νη 
αξκνδηφηεηεο αλάιεςεο ησλ ππνρξεψζεσλ, εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο ησλ δαπαλψλ 

αζθνχληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ Είηζαο ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε Λνκνζεζία.  

Ζ ηήξεζε ηνπ Σακείνπ ζα γίλεηαη πάληα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία 
απφ ηνλ Γήκν Είηζαο ιφγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζην Λ.Π.Γ.Γ. 

Γήκνπ Είηζαο. 
[7νλ] Πξνηείλεηαη λα ηξνπνπνηεζεί ν Ο.Δ.Τ. θαζψο κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο 

Πηλαθνζήθεο ζηελ Δλφηεηα Β, Άξζξν 5, ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί - κεηνλνκαζηεί 

ν ηίηινο σο εμήο: 

από ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ Θ.Α.Ξ.Ζ. ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΥΛ 
− ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΑΘΥΛ ΠΡΑΘΚΥΛ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 
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ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ.  
ζε ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ Θ.Α.Ξ.Ζ., ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΥΛ – 

ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΑΘΥΛ ΠΡΑΘΚΥΛ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ, ΑΙΙΖΙΔΓΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΗΛΑΘΝΘΖΘΖΠ ΡΝ ΛΞΓΓ κε 

ηελ πξνζζήθε ηνπ Ρκήκαηνο Ξηλαθνζήθεο. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ηξίηε (3) παξάγξαθνο κε ηηο 
αξκνδηόηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο Ξηλαθνζήθεο σο εμήο  

3. Ρν Ρκήκα Ξηλαθνζήθεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο  
Σν Σκήκα έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηεο Πηλαθνζήθεο.  

Κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ..  

Οξγαλψλεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. θάζε είδνπο εθδειψζεηο κε ηελ 
ζπλεξγαζία θαη άιισλ Φνξέσλ.  

Δηζεγείηαη ζην Γ θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πιηθνηερληθή 
ππνδνκή ηεο δνκήο.  

ην Σκήκα εληάζζεηαη ην αθφινπζν Γξαθείν: 
Γξαθείν Πηλαθνζήθεο Σ.Θ. Είηζαο.  

[8νλ] Πξνηείλεηαη λα ηξνπνπνηεζεί ν Ο.Δ.Τ. ζην Κέξνο 3, Άξζξν 9 ζρεηηθά κε 
ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

Λ.Π.Γ.Γ. θαη πξνθεηκέλνπ φια ηα ζέκαηα λα έρνπλ γηα δνκεκέλε δηνηθεηηθή δνκή 
αλάινγα θαη κε ην αληηθείκελν ελαζρφιεζεο. 

Έηζη θξίλεηαη ζθφπηκε ε πξνζζήθε ηεο εμήο αξκνδηφηεηαο ζε φινπο ησλ 
πξντζηακέλνπο Σκεκάησλ:  

Δηζεγείηαη ζην Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο, θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ φηαλ απηή δεηείηαη απφ ην Γ.. 

Απηφ πξνθεηκέλνπ ην Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. λα έρεη θαηά ηελ ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ θαη ηελ γλψκε ησλ Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ φηαλ απηφ ην θξίλεη 
απαξαίηεην.  

[9νλ] Πξνηείλεηαη λα ηξνπνπνηεζεί ν Ο.Δ.Τ. ζην Κέξνο 3, Άξζξν 9 ζρεηηθά κε 
ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ, θαζψο ήηαλ άθξσο ζπλνπηηθφο θαη 

νη πεξηερφκελεο ζε απηφλ πξνβιέςεηο αθνξνχζαλ ζπλνιηθά φια ηα Σκήκαηα παξφηη 
ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο.  

Σν άξζξν απηφ αθνξνχζε φια ηα Σκήκαηα, ήηνη ησλ Θ.ΑΠ.Ζ. θαη ησλ Παηδηθψλ 
− Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ.  

Απηφ δεκηνπξγεί αζάθεηεο σο πξνο ηα θαζήθνληα θαη πιένλ κεηά ηελ 
πξνζζήθε ηνπ Σκήκαηνο Πηλαθνζήθεο ζα πξέπεη απηά λα πξνζδηνξηζηνχλε 

μερσξηζηά αλά Σκήκα.  
Πξφθεηηαη γηα απαξαίηεηε ηξνπνπνίεζε θαζψο έηζη γίλεηαη ζαθήο θαζνξηζκφο 

ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ, γηα ηε εχξπζκε ιεηηνπξγία 
ησλ Σκεκάησλ, πξνθεηκέλνπ ην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο λα κπνξέζεη λα 

αληαπεμέιζεη ζηα απμεκέλα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία θαη ηηο απμεκέλεο θαη δηαθνξεηηθέο ζε ζέκαηα ππεξεζηαθέο αλάγθεο πνπ 
ππάξρνπλ αλά Σκήκα.  

Σα αλσηέξσ δεδνκέλεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, ηηο 
ζπλερφκελα απμαλφκελεο αξκνδηφηεηεο, ηελ αλάγθε εμεηδίθεπζεο ζε θάζε ηνκέα ην 

αληηθείκελφ ηνπ θαη ηέινο επεηδή ν δηαρσξηζκφο θξίλεηαη αλαγθαίνο γηα ηε 
θαιχηεξε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ.  

Έηζη νξζφηεξε είλαη ε εμήο ηξνπνπνίεζε. 
Κέξνο 2  

Δλόηεηα Β  
Άξζξν 9 αξκνδηόηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ Ρκεκάησλ 

ΑΔΑ: ΩΝΜΓΩΡΓ-Σ3Τ



                                                                                          21 

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ  

1. Ν πξντζηάκελνο ησλ Ρκεκάησλ Θ.ΑΞ.Ζ. είλαη ππεύζπλνο έλαληη ηεο 
Γηεύζπλζεο γηα ηα εμήο :  

• κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο θαη επνπηεχεη φιν ην 
πξνζσπηθφ, 

•έρεη ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ γξαθείσλ, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
θνηλσληθνχο Ιεηηνπξγνχο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο φζνλ 

αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα,    
• ηελ πινπνίεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ γξαθείσλ 

ζπληάζζνληαο ηηο απαηηνχκελεο εηζεγήζεηο θαη εθπνλψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο 
κειέηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ Δπξσπατθά, Δζληθά θαη άιια 

εηδηθά πξνγξάκκαηα, 
• ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ, 
• ηελ νξζή θαηαλνκή θαη πξνζθνξά ππεξεζίαο ζηα πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ, 

• θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο Θνηλσληθήο Πξφλνηαο, 

• εηζεγείηαη ζην Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θάζε ζέµα πνπ αθνξά ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ φηαλ απηή δεηείηαη απφ ην Γ. 

2. Ν πξντζηάκελνο ησλ Ρκεκάησλ Ξαηδηθώλ − Βξεθνλεπηαθώλ 
Πηαζκώλ είλαη ππεύζπλνο έλαληη ηεο Γηεύζπλζεο γηα ηα εμήο:  

• Κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παηδηθνχ  ηαζκνχ 
θαη ηελ ηήξεζε ησλ Θαλνληζκψλ Ιεηηνπξγίαο. 

•Φξνληίδεη γηα ηελ ζχγρξνλε παξνρή πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηα παηδηά πνπ 
θηινμελνχληαη ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ. 

•Δπνπηεχεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ γηα ηελ ζσζηή εθηέιεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πνπ αλαθέξεη µε έγγξαθν, παξάβαζε θάζε ππεξεζηαθή 

παξάβαζε ζηε Γ/λζε ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ. 
•Θαζνξίδεη ην σξάξην εξγαζίαο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία απηνχ. 

•Δγθξίλεη ή απνξξίπηεη αηηήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αθνξνχλ άδεηεο ή ξεπφ 
αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ. 

•Θαηεπζχλεη θαη επνπηεχεη:  Σν παηδαγσγηθφ έξγν 
•Σε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ µε ηνπο γνλείο. 

•Σελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ. 
•Σνλ ηξφπν παξαζθεπήο ηνπ ζεξβηξίζκαηνο ηνπ θαγεηνχ. 

• Κεξηκλά γηα ηελ δηνξγάλσζε : 
•Κεληαίσλ ζπκβνπιίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ επνπηεχεη. 

•πγθεληξψζεσλ γνλέσλ, θάζε δίκελν, γηα ηελ ελεκέξσζε θαη 
επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα αγσγήο θαη ςπρνινγίαο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

•Παηδαγσγηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ πξνο φθεινο 
ησλ παηδηψλ, ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ Παηδαγσγηθψλ 

πνιηηηζηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ εμφδσλ ησλ παηδηψλ. 
•Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηε Γ/λζε Παηδηθψλ ηαζκψλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

•ε πξνζσπηθφ. 
•ε παηδαγσγηθφ πιηθφ. 

•ε πιηθφ θαζαξηφηεηνο. 
•ε εμνπιηζκφ πάζεο θχζεσο. 

•Γηα εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ θαη άιισλ ρψξσλ ηνπ 
ηκήκαηνο. 
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• Γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο 

•Πξνηείλεη αηηηνινγεκέλα ζηε Γ/λζε Παηδηθψλ ηαζκψλ δηαγξαθέο, κεηψζεηο, 
απαιιαγέο θ.ι.π. 

•Παξέρεη ζπκβνπιέο ζε φζνπο απφ ηνπο γνλείο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζε 
ζπλεξγαζία µε ηελ Γηεχζπλζε ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ. 

•Γίλεη θαηεπζχλζεηο ζηηο παηδαγσγνχο  θαη ζε φιν ην πξνζσπηθφ γηα ην 
ρεηξηζµφ ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

•πλεξγάδεηαη µε ηηο παηδαγσγνχο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ εβδνκαδηαίσλ 
παηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ θαη επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

•Φξνληίδεη θαη επηβιέπεη γηα ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ θαη ηνπ 
ρψξνπ.   

•Δπζχλεηαη γηα ηελ θχιαμε ηε ζπληήξεζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο. 
•Τπνβάιιεη ζηε Γ/λζε ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ηα πνξίζκαηα εξεπλψλ, 

κειεηψλ θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην Σκήκα. 
•Δπζχλεηαη γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ µε ηνπο γνλείο 

ηνπο δεκφηεο, ηηο ππεξεζίεο ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θαη άιινπο θνξείο. 

•Τπνρξενχηαη λα παξαρσξεί ζηνπο εθπξνζψπνπο γνλέσλ ην ρψξν ηνπ 
Παηδηθνχ ηαζκνχ γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο γνλέσλ, θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο ηνπο 

πξνο ηελ Γηεχζπλζε ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ν ρξφλνο, ε 
δηάξθεηα, ε ζεκαηνινγία θαη ν ζθνπφο ηεο ζπγθέληξσζεο. 

•Σεξεί φια ηα απαξαίηεηα θαη πξνβιεπφκελα βηβιία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
Σκήκαηνο: 

•Βηβιίν παξνπζίαο πξνζσπηθνχ. 
•Γίλεη ηε δχλακε ησλ λεπίσλ θαζεκεξηλά. 

•πληάζζεη ηηο εληνιέο γηα παηδαγσγηθφ πιηθφ, ραξηηθά, γξαθηθή χιε, πιηθφ 
θαζαξηφηεηαο θ.ι.π. 

•πληάζζεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ηαζκνχ θαη ηηο αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο 
γνλείο. 

• Δπηθνηλσλεί ηειεθσληθά µε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηνπο 
γνλείο θαη άιινπο θνξείο, εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. 

• πκκεηέρεη ζηηο εμφδνπο θαη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ ηκήκαηνο. 

• Δηζεγείηαη ζην Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ φηαλ απηή δεηείηαη απφ ην Γ.. 

3. Ν πξντζηάκελνο ησλ Ρκεκάησλ Ξηλαθνζήθεο είλαη ππεύζπλνο έλαληη 
ηεο Γηεύζπλζεο γηα:  

• ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ γξαθείσλ, 
•ηελ πινπνίεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ γξαθείσλ 

ζπληάζζνληαο ηηο απαηηνχκελεο εηζεγήζεηο θαη εθπνλψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο 
κειέηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ Δπξσπατθά, Δζληθά θαη άιια 

εηδηθά πξνγξάκκαηα, 
•ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ, 
•ηελ νξζή θαηαλνκή θαη πξνζθνξά ππεξεζίαο ζηα πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ, 
• επηθνηλσλεί ηειεθσληθά µε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Λνµηθνχ Πξνζψπνπ, ηνπο 

γνλείο θαη άιινπο θνξείο ,εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην θαη ζπκκεηέρεη ζηηο ζε 

φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ ηκήκαηνο, 
• εηζεγείηαη ζην Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ φηαλ απηή δεηείηαη απφ ην Γ. Χο πξντζηάκελνη ηνπ 
Σκήκαηνο Πηλαθνζήθεο επηιέγνληαη απφ ηνλ θιάδν ΣΔ Γηνηθεηηθνχ.  

      4. Ο Πξντζηάκελνο κηαο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο επζχλεηαη έλαληη ηνπ ακέζσο 

ππεξθείκελνπ δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθηέιεζε 
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ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ελφηεηαο, πξνγξακκαηίδνληαο, νξγαλψλνληαο, 

ζπληνλίδνληαο θαη ειέγρνληαο ηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε λα 

εθπιεξψλνληαη νη πεξηνδηθνί ζηφρνη ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. κε βάζε ηα αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα δξάζεο. 

 

[10νλ] Πξνηείλεηαη νξζά λα ηξνπνπνηεζεί ν Ο.Δ.Τ. ζην Κέξνο 3, Άξζξν 10 

ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ γξαθείσλ ησλ Παηδηθψλ − 

Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, θαζψο ήηαλ άθξσο ζπλνπηηθφ.  

Πξφθεηηαη γηα απαξαίηεηε ηξνπνπνίεζε θαζψο έηζη γίλεηαη ζαθήο θαζνξηζκφο 

ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Γξαθείσλ γηα ηε εχξπζκε ιεηηνπξγία 
ησλ Σκεκάησλ, πξνθεηκέλνπ ην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο λα κπνξέζεη λα 

αληαπεμέιζεη ζηα απμεκέλα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία.  

Σα αλσηέξσ δεδνκέλεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, ηηο 
ζπλερφκελα απμαλφκελεο αξκνδηφηεηεο, ηελ αλάγθε εμεηδίθεπζεο ζε θάζε ηνκέα ην 

αληηθείκελφ ηνπ θαη ηέινο επεηδή ν δηαρσξηζκφο θξίλεηαη αλαγθαίνο γηα ηε 
θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ.  

Έηζη νξζφηεξε είλαη ε ηξνπνπνίεζε απηή. 
Α. Αξκνδηόηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ γξαθείσλ ησλ Θ.Α.Ξ.Ζ.  

Δπηκειείηαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηα κέιε ησλ Θ.Α.Π.Ζ. γηα ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ. Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηε Γηεχζπλζε ηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ Λ.Π.  

πλεξγάδεηαη κε ην Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ ζε φηη αθνξά ηελ ςπρηθή θαη 
ζσκαηηθή πγεία ησλ κειψλ ησλ Θ.Α.Π.Ζ. Έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε απψιεηα ή 

αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ ηνπ ηκήκαηνο.  
Φξνληίδεη θαη επηκειείηαη ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο πγηεηλήο ησλ ρψξσλ ησλ 

Γξαθείσλ ησλ Θ.Α.Π.Ζ.  
Β. Αξκνδηόηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ γξαθείσλ ησλ Ξαηδηθώλ − 

Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ. 
Φξνληίδεη γηα ηε ζσζηή ςπρνζσκαηηθή πγεία θαη ςπρνθηλεηηθή εμέιημε ησλ 

παηδηψλ, κε πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθψλ πξνγξακκάησλ, θχθινπο παηδαγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, παηδαγσγηθά εξγαζηήξηα θαη άιιεο παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη εθδειψζεηο, ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη αλάινγα κε ηελ ειηθία 
ηνπο.  

Δπζχλεηαη φρη κφλν γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ λεπίσλ αιιά θαη γηα ηε 
θχιαμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο.  

Πξνζθέξεη αγσγή, ςπραγσγία, πεξηπνίεζε θαη θξνληίδα ζηα λήπηα ηνπ 

ζηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο.  
Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π. ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, 

θαζψο θαη φηη αθνξά πξνκήζεηεο θαη άιιεο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο.  

Έρεη ηελ επζχλε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π. γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 
ζπγθεληξψζεσλ γνλέσλ, θαζψο θαη ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 
πλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο - Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο ζε 

φηη αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ.  
Κεξηκλά γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξίπησζε απνπζίαο.  

πληάζζεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ηκήκαηνο. Σεξεί 
πξσηφθνιιν θαη πξσηνθνιιά ηηο αηηήζεηο γηα ηελ εγγξαθή θαη επαλεγγξαθή ησλ 

παηδηψλ ησλ ζηαζκψλ ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ζηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π.  
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Σεξεί θαη ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά, βηβιίν παξνπζίαο πξνζσπηθνχ, βηβιίν 

ζπζζηηνχλησλ λεπίσλ, βηβιίν πξσηνθφιινπ, δειηία εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο 
πιηθνχ, βηβιία αλαιψζηκνπ θαη κε αλαιψζηκνπ πιηθνχ. Δλεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ 

γηα ηα εηζεξρφκελα θάζε θνξά έγγξαθα. 
Έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε απψιεηα ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ 

ηνπ ηκήκαηνο. 
Δηζεγείηαη ζηε Γ/λζε γηα ηνλ έγθαηξν εθνδηαζκφ ησλ επνπηηθψλ κέζσλ 

δηδαζθαιίαο, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη γεληθά θάζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ 
είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο.  

Δθαξκφδεη ην κεληαίν δηαηηνιφγην ζχκθσλα κε ηελ θαζεκεξηλή δχλακε ησλ 
παηδηψλ. 

 Παξαθνινπζεί ηα απνζέκαηα ησλ απνζεθψλ θαη δηαηππψλεη εηζεγήζεηο γηα 
ηελ αλάγθε αλαλέσζεο ηνπο. πλεξγάδεηαη ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ θάλνπλ 

ρξήζε ησλ πιηθψλ απνζεθψλ.  
 

Γ. Αξκνδηόηεηεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ Ξηλαθνζήθεο. 

Δπηκειείηαη ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο Πηλαθνζήθεο.  

Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηνλ Πξντζηάκελν Σκήκαηνο ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο 

Λ.Π.Γ.Γ. ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, θαζψο θαη φηη αθνξά πξνκήζεηεο θαη 

άιιεο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο. 

πληάζζεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ γξαθείνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ζηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. 

Έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε απψιεηα ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ 

ηνπ ηκήκαηνο. 

 

[11νλ] Πξνηείλεηαη νξζά λα ηξνπνπνηεζεί ν Ο.Δ.Τ. ζην Κέξνο 4,  Άξζξν 12 

ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο πξνζσπηθνχ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε είλαη απαξαίηεηε ιφγσ ηνπ πξφηππνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο 

ησλ Παηδηθψλ  θαη  Βξεθηθψλ  ηαζκψλ (Φ.Δ.Θ. 4249/Β/5-12-2017 δεκνζηεχηεθε ε 

Θ.Τ.Α. 41087/2017 κε ηνλ Πξφηππν Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ 

θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ άξζξν 8 παξ. β 4.), ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ λένπ 

Βξεθηθνχ Σκήκαηνο ζηελ Σ.Θ. Διενχζαο φπσο αλαιχζεθε αλσηέξσ θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο ηεο Πηλαθνζήθεο φπσο αλαιχζεθε αλσηέξσ. 

Έηζη ηξνπνπνηνύληαη νη ζέζεηο κε ζθνπό ηελ αληηθεηκεληθόηεξε, 

απνδνηηθόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

Λ.Ξ.Γ.Γ., ιακβάλνληαο ππ΄όςηλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ δνκώλ, ην 

ππάξρνλ πξνζσπηθό, ηηο εηδηθόηεηεο ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνύ, ηε 

δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θάζε Ρκήκαηνο θαη γεληθά όισλ ησλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ εθ ηνπ Λόκνπ πξέπεη λα αζθεί ην Λ.Ξ.Γ.Γ. 

Δπίζεο ιακβάλνληαη ππ΄φςηλ νη απμεκέλεο δηνηθεηηθέο θαη θάζε είδνπο επζχλεο 

πνπ έρνπλ νη ππάιιεινη, θαζψο θαη ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.  
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Ζ ηξνπνπνίεζε γίλεηαη κε ζθνπφ λα θαιπθζνχλ πιήξσο νη παξνχζεο αιιά 

θαη νη κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο ζε Τπεξεζίεο θαη 

πξνζσπηθφ.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ επηδηψθεηαη κηα νξζνηνκεκέλε κνξθή δηάξζξσζεο θαη 

ζηειέρσζεο ησλ Τπεξεζηψλ. 

ην άξζξν 12 Κέξνο 4 νη ζέζεηο πξνζσπηθνχ ηξνπνπνηνχληαη γηα ηελ ζσζηή 

θάιπςε ησλ παξφλησλ θαη κειινληηθψλ αλαγθψλ γηα ην βξεθηθφ ηκήκα ζηνλ 

παηδηθφ ζηαζκφ Διενχζαο, αθνχ δελ επαξθεί ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ.  

Δπίζεο ζηελ έδξα ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Είηζαο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, επεηδή ιεηηνπξγεί κφλν κε δχν 

άηνκα παξά ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν φγθν εξγαζηψλ .  

ηα Θ.Α.Π.Ζ. δελ ππάξρεη θπζηθνζεξαπεχηξηα. 

ηελ θαηεγνξία Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο θαη πξνηείλνληαη νη θάησζη 

ηξνπνπνηήζεηο: 

ΘΙΑΓΝΗ Ξ.Δ. ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΔΠ 

ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΝΛ  

Ν.Δ.. 

ΕΖΡΝΚΔΛΔΠ 

ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ 

ΡΖΛ 

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ 

ΠΛΝΙΝ 

ΘΔΠΔΥΛ ΚΔΡΑ 

ΡΖΛ 

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ 

Π.Δ. ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ 0 1 1 

Π.Δ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ 0 1 1 

Π.Δ. ΛΖΠΗΑΓΧΓΧΛ 2 0 2 

ΠΛΝΙΝ ΘΔΠΔΥΛ 2 2 4 

 

Πρεηηθά κε ηελ ζέζε ΞΔ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ.  
Δίλαη αλαγθαίν λα ζηειερσζεί ην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε πηπρηνχρνπο 

νηθνλνκηθψλ ρνιψλ. Ο νηθνλνκνιφγνο ζην Γεκφζην Σνκέα θαη ελ πξνθεηκέλσ ζην 
Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ηελ ηξέρνπζα εηδηθά νηθνλνκηθή ζπγθπξία κπνξεί σο 

επηζηήκνλαο λα ζπκβάιιεη ζηελ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ πνπ ζπλερψο 
απμάλνπλ, ζηελ απνηχπσζε θαη νξζή δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ θαη 

ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπο. Ζ ζχζηαζε ηεο ζέζεσο γίλεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ 

ζεκεξηλψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζε ζρέζε κε ηνλ 
ζπλερψο απμαλφκελν φγθν εγγξάθσλ πνπ ιακβάλεη κε νηθνλνκηθφ πεξηερφκελν θαη 

πξέπεη λα πεξαησζεί, εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ θαη 
ησλ Σκεκάησλ ηνπ, θαζψο θαη ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν φγθν νηθνλνκηθψλ 

ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ 
θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ, αιιά θαη ηηο αιιαγέο ζηελ θείκελε Λνκνζεζία. Έηζη ζα 

επηηεπρζεί νξζφηεξε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ πφξσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Λ.Π.Γ.Γ. 
ηνπ Γήκνπ Είηζαο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο έρεη πξνθχςεη ε αλάγθε γηα πξφζιεςε 
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πξνζσπηθνχ κε ηέηνηα εηδηθφηεηα ζην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο, θαζψο ζήκεξα 

δελ ππάξρεη ππάιιεινο κε ηέηνηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 
Ο Τπάιιεινο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ζα 
ππεξεηεί θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο. 
Πρεηηθά κε ηελ ζέζε ΞΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ. 

Δίλαη αλαγθαίν λα ζηειερσζεί ην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε πηπρηνχρνπο 
πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ηα φξγαλα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ. Τπάιιεινο κε ηέηνηα πξνζφληα ζα βνεζάεη ηνπο 
ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ, φπσο ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ 

Γήκνπ Είηζαο θαη ζα παξέρεη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζε φια ηα ζέκαηα ησλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ. Ζ ζχζηαζε ηεο ζέζεσο γίλεηαη 

κεηά απφ εθηίκεζε ησλ ζεκεξηλψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ 
Είηζαο, ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν φγθν ησλ εγγξάθσλ πνπ ιακβάλεη κε 

πνηθίιν πεξηερφκελν πνιιέο θνξέο λνκηθήο θχζεσο θαη πξέπεη λα πεξαησζεί, 

εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ, 
θαζψο θαη ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν φγθν αηηεκάησλ δεκνηψλ πνπ αλαθχπηνπλ 

εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ, 
αιιά θαη ηηο αιιαγέο ζηελ θείκελε Λνκνζεζία. Έηζη ζα επηηεπρζεί βειηίσζε ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ, ζηελ πνηφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη ζηηο παξερφκελεο 
ππεξεζίεο ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο, αχμεζε ηνπ βαζκνχ ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ θαη αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο έρεη πξνθχςεη ε αλάγθε γηα 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ηέηνηα εηδηθφηεηα ζην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο, θαζψο 
ζήκεξα δελ ππάξρεη ππάιιεινο κε ηέηνηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 

Ο Τπάιιεινο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο 
πξντζηακέλνπο ηνπ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ζα 

ππεξεηεί θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ πινπνίεζε 
ησλ ζηφρσλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 

ηελ θαηεγνξία Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο θαη πξνηείλνληαη νη θάησζη 

ηξνπνπνηήζεηο : 

ΘΙΑΓΝΠ ΡΔ ΞΟΝΒΙΔΞΝ

ΚΔΛΔΠ 

ΘΔΠΔΗΠ 

ΠΡΝΛ  Ν.Δ. 

ΕΖΡΝΚΔΛΔΠ 

ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΡΖΛ 

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ 

ΠΛΝΙΝ ΘΔΠΔΥΛ 

ΚΔΡΑ ΡΖΛ 

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ 

Σ.Δ. ΙΟΓΗΣΗΘΖ 0 1 1 

Σ.Δ. ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ – 

ΙΟΓΗΣΗΘΟΤ 

1 1 2 

Σ.Δ. ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ 0 1 1 

Σ.Δ. 

ΒΡΔΦΟΛΖΠΗΟΘΟΚΧΛ 

6 2 8 

Σ.Δ. ΘΟΗΛΧΛΗΘΧΛ 

ΙΔΗΣΟΤΡΓΧΛ 

0 1 1 
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Σ.Δ. 

ΦΤΗΘΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΛ 

0 1 1 

ΣΔ ΛΖΠΗΑΓΧΓΧΛ 2 0 2 

ΠΛΝΙΝ ΘΔΠΔΥΛ 9 7 16 

 

Πρεηηθά κε ηελ ζέζε ΡΔ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ. 
Δίλαη αλαγθαίν λα ζηειερσζεί ην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε πξνζσπηθφ 

ηέηνηαο εηδηθφηεηαο, ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ 
ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ. Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε θαζψο εμαηηίαο κέηξσλ πνπ 

ιακβάλνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κεηαβάιιεηαη ζπλερψο ην Λνκνζεηηθφ 
Πεξηβάιινλ θαη επνκέλσο είλαη αλαγθαία ε ζπλδξνκή απφ εηδηθνχο ζηνλ ρψξν ησλ 

νηθνλνκηθψλ. Ζ ζχζηαζε ηεο ζέζεσο γίλεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ ζεκεξηλψλ 

ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλερψο 
απμαλφκελν φγθν ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ 

εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ. Έηζη 
ζα επηηεπρζεί βειηίσζε ζηελ ινγηζηηθή απνηχπσζε ηνπ ΛΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο έρεη πξνθχςεη ε αλάγθε γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε 
ηέηνηα εηδηθφηεηα ζην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο, θαζψο ζήκεξα δελ ππάξρεη 

ππάιιεινο κε ηέηνηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 
Ο Τπάιιεινο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ζα 
ππεξεηεί θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 
Πρεηηθά κε ηελ ζέζε ΡΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ – ΙΝΓΗΠΡΗΘΝ. 

Δίλαη αλαγθαίν λα ζηειερσζεί ην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε πξνζσπηθφ 
ηέηνηαο εηδηθφηεηαο. Ζ ζχζηαζε ηεο επηπιένλ κηαο ζέζεσο γίλεηαη κεηά απφ 

εθηίκεζε ησλ ζεκεξηλψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζε 

ζρέζε κε ηα ζέκαηα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, ηα ζέκαηα έθδνζεο 
πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ, ηηο ζπληάμεηο εηζεγήζεσλ, ηελ ελεκέξσζε θαη 

κειέηε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ δεκνηψλ. Έηζη ζα επηηεπρζεί  βειηίσζε ζηελ δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 
Ο Τπάιιεινο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ζα 
ππεξεηεί θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 
Πρεηηθά κε ηελ ζέζε ΡΔ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ. 

Δίλαη αλαγθαίν λα ζηειερσζεί ην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε πξνζσπηθφ 
ηέηνηαο εηδηθφηεηαο κε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο 

θεηκέλσλ β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. Ο 
εθζπγρξνληζκφο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο κπνξεί 

λα επηηεπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Κάιηζηα ζην Γεκφζην Σνκέα γίλεηαη δηαξθψο εηζαγσγή 
λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε φιεο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 

δεκηνπξγνχληαη γηα ππεξεζηαθέο αλάγθεο δηάθνξεο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο. Γηα 
λα αληαπνθξηζεί ην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο ζηηο ζχγρξνλεο απηέο απαηηήζεηο θαη 

λα ζπληνληζηνχλ φιεο νη ελέξγεηεο, απαηηείηαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ εμεηδηθεπκέλν 
ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο έρεη 

πξνθχςεη ε αλάγθε γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ πιεξνθνξηθήο ζην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ 
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Γήκνπ Είηζαο, θαζψο ζήκεξα δελ ππάξρεη ππάιιεινο κε ηέηνηεο εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο. 
Ο Τπάιιεινο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ζα 
ππεξεηεί θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 
Πρεηηθά κε ηελ ζέζε ΡΔ ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΝΘΝΚΥΛ. 

Δίλαη αλαγθαίν λα ζηειερσζεί ην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε πξνζσπηθφ 
ηέηνηαο εηδηθφηεηαο θαηά δπν ζέζεηο αθφκε, ιφγσ ησλ αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα 

Σκήκαηα ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ. Πξφθεηηαη γηα ππάιιειν κε πηζηνπνηεκέλεο 
επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα λα εξγαζηεί ζε θέληξα πξνζρνιηθήο 

αγσγήο (βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο) θαζψο θαη ζε εμαξηεκέλεο ή µε εξγαζίεο ζε 
Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ή ζε θέληξα εηδηθήο αγσγήο πνπ θηινμελνχλ βξέθε θαη 

λήπηα ειηθίαο 0-6 ρξφλσλ. Ζ ζχζηαζε ηεο ζέζεσο γίλεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ 
ζεκεξηλψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο ζηα Σκήκαηα 

ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, ζηα ζέκαηα θξνληίδαο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο 

πγείαο ησλ βξεθψλ θαη ησλ λεπίσλ, νκαιήο αλάπηπμεο, ζσζηήο δηαηξνθήο θαη 
ππνζηήξημεο ζην βξέθνο ή ην λήπην θαζψο ν αξηζκφο ησλ βξεθψλ θαη λεπίσλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζε απηά [Σκήκαηα] ζπλερψο απμάλεη.  
Οη Τπάιιεινη ζα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο 

Πξντζηακέλνπο ηνπ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ζα 
ππεξεηεί θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 
        Πρεηηθά κε ηελ ζέζε ΡΔ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΥΛ. 

Δίλαη αλαγθαίν λα ζηειερσζεί ην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε πξνζσπηθφ 
ηέηνηαο εηδηθφηεηαο θαηά κία ζέζε αθφκε, ιφγσ ησλ αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα 

Σκήκαηα ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ. Πξφθεηηαη γηα ππάιιειν κε πηζηνπνηεκέλεο 
επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα λα εξγαζηεί ζε θέληξα πξνζρνιηθήο 

αγσγήο (βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο) θαζψο θαη ζε εμαξηεκέλεο ή µε εξγαζίεο ζε 
Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ή ζε θέληξα εηδηθήο αγσγήο πνπ θηινμελνχλ βξέθε θαη 

λήπηα ειηθίαο 0-6 ρξφλσλ. Ζ ζχζηαζε ηεο ζέζεσο γίλεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ 

ζεκεξηλψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο ζηα Σκήκαηα 
ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, ζηα ζέκαηα θξνληίδαο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο 

πγείαο ησλ βξεθψλ θαη ησλ λεπίσλ, νκαιήο αλάπηπμεο, ζσζηήο δηαηξνθήο θαη 
ππνζηήξημεο ζην βξέθνο ή ην λήπην θαζψο ν αξηζκφο ησλ βξεθψλ θαη λεπίσλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζε απηά [Σκήκαηα] ζπλερψο απμάλεη.  
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο έρεη πξνθχςεη ε αλάγθε γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 

κε ηέηνηα εηδηθφηεηα ζην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο, θαζψο ζήκεξα δελ ππάξρεη 
ππάιιεινο κε ηέηνηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 

Ο Τπάιιεινο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο 
πξντζηακέλνπο ηνπ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ζα 

ππεξεηεί θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ πινπνίεζε 
ησλ ζηφρσλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 

Πρεηηθά κε ηελ ζέζε ΡΔ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΡΥΛ. 
Δίλαη αλαγθαίν λα ζηειερσζεί ην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε πξνζσπηθφ 

ηέηνηαο εηδηθφηεηαο, ιφγσ ησλ αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα Σκήκαηα Θ.Α.Π.Ζ. γηα 

ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 
σθεινπκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε, βειηίσζε θαη απνθαηάζηαζε παζνινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζπγγελψλ θαη επίθηεησλ, θαζψο θαη ηξαπκαηηθψλ βιαβψλ πνπ 
πξνθαινχλ δηαηαξαρέο ζην εξεηζηηθφ, κπτθφ, λεπξηθφ, αλαπλεπζηηθφ θαη 

θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα. Ζ ζχζηαζε ηεο ζέζεσο γίλεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ 
ζεκεξηλψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο ζηα Σκήκαηα 
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ησλ ΘΑΠΖ γηα ζέκαηα θξνληίδαο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ 

σθεινχκελσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, θαζψο ν αξηζκφο πνπ εηζέξρεηαη ζε απηά 
[Σκήκαηα] ζπλερψο απμάλεη. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο έρεη πξνθχςεη ε αλάγθε γηα 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ηέηνηα εηδηθφηεηα ζην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο, θαζψο 
ζήκεξα δελ ππάξρεη ππάιιεινο κε ηέηνηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 

Ο Τπάιιεινο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο 
πξντζηακέλνπο ηνπ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ζα 

ππεξεηεί θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ πινπνίεζε 
ησλ ζηφρσλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 

ηελ θαηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 
πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο θαη πξνηείλνληαη νη θάησζη 

ηξνπνπνηήζεηο: 
 

ΘΙΑΓΝΠ Γ.Δ. ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΔΠ 

ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΝΛ  

Ν.Δ. 

ΕΖΡΝΚΔΛΔΠ 

ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΡΖΛ 

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ 

ΠΛΝΙΝ ΘΔΠΔΥΛ 

ΚΔΡΑ ΡΖΛ 

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ 

Γ.Δ. ΒΟΖΘΟΗ 

ΒΡΔΦΟΘΟΚΧΛ – 

ΠΑΗΓΟΘΟΚΧΛ 

1 4 5 

Γ.Δ. ΚΑΓΔΗΡΧΛ 4 0 4 

Γ.Δ. 

ΦΤΗΘΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΛ 

0 1 1 

ΠΛΝΙΝ ΘΔΠΔΥΛ 5 5 10 

 

Πρεηηθά κε ηελ ζέζε ΓΔ ΒΝΖΘΝΗ ΒΟΔΦΝΘΝΚΥΛ - ΞΑΗΓΝΘΝΚΥΛ. 

Δίλαη αλαγθαίν λα ζηειερσζεί ην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε πξνζσπηθφ 

ηέηνηαο εηδηθφηεηαο θαηά ηέζζεξηο ζέζεηο αθφκε, ιφγσ ησλ αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηα Σκήκαηα ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ. Πξφθεηηαη γηα ππάιιειν κε 

πηζηνπνηεκέλεο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα λα εξγαζηεί ζε θέληξα 

πξνζρνιηθήο αγσγήο (βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο) θαζψο θαη ζε εμαξηεκέλεο ή µε 

εξγαζίεο ζε Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ή ζε θέληξα εηδηθήο αγσγήο πνπ θηινμελνχλ 

βξέθε θαη λήπηα ειηθίαο 0-6 ρξφλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν 

βξεθνλεπηνθφκν ή λεπηαγσγφ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο ή ηνλ Πξντζηάκελφ 

ηνπ. Ζ ζχζηαζε ηεο ζέζεσο γίλεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ ζεκεξηλψλ ππεξεζηαθψλ 

αλαγθψλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο ζηα Σκήκαηα ησλ Βξεθνλεπηαθψλ 

ηαζκψλ, ζηα ζέκαηα θξνληίδαο ζην παηδί απφ ηε βξεθηθή κέρξη ηελ λεπηαθή ηνπ 

ειηθία, ζε ζέκαηα αηνκηθήο πγηεηλήο, ζε κέηξα πξφιεςεο αηπρεκάησλ θαη 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαζψο ν αξηζκφο ησλ βξεθψλ θαη λεπίσλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζε απηά [Σκήκαηα] ζπλερψο απμάλεη.  

Ο Τπάιιεινο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ζα 
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ππεξεηεί θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 
Πρεηηθά κε ηελ ζέζε ΓΔ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΡΥΛ. 

Δίλαη αλαγθαίν λα ζηειερσζεί ην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε πξνζσπηθφ 
ηέηνηαο εηδηθφηεηαο, ιφγσ ησλ αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα Σκήκαηα Θ.Α.Π.Ζ. γηα 

ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 
σθεινπκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε, βειηίσζε θαη απνθαηάζηαζε παζνινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζπγγελψλ θαη επίθηεησλ, θαζψο θαη ηξαπκαηηθψλ βιαβψλ πνπ 
πξνθαινχλ δηαηαξαρέο ζην εξεηζηηθφ, κπτθφ, λεπξηθφ, αλαπλεπζηηθφ θαη 

θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ 
Είηζαο ή ηνλ Πξντζηάκελφ ηνπ. Ζ ζχζηαζε ηεο ζέζεσο γίλεηαη κεηά απφ εθηίκεζε 

ησλ ζεκεξηλψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο ζηα 
Σκήκαηα ησλ Θ.Α.Π.Ζ. γηα ζέκαηα θξνληίδαο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ 

σθεινχκελσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, θαζψο ν αξηζκφο πνπ εηζέξρεηαη ζε απηά 
[Σκήκαηα] ζπλερψο απμάλεη. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο έρεη πξνθχςεη ε αλάγθε γηα 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ηέηνηα εηδηθφηεηα ζην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο, θαζψο 

ζήκεξα δελ ππάξρεη ππάιιεινο κε ηέηνηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 
Ο Τπάιιεινο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ζα 
ππεξεηεί θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 
ηελ θαηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο θαη πξνηείλνληαη νη θάησζη 

ηξνπνπνηήζεηο : 

ΘΙΑΓΝΠ .Δ. ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΔΠ 

ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΝΛ  

Ν.Δ. 

ΕΖΡΝΚΔΛΔΠ 

ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ 

ΡΖΛ 

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ 

ΠΛΝΙΝ 

ΘΔΠΔΥΛ 

ΚΔΡΑ ΡΖΛ 

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖ

ΠΖ 

Τ.Δ.ΒΟΖΘΧΛ 

ΚΑΓΔΗΡΧΛ 

1 0 1 

Τ.Δ. ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 2 3 5 

ΠΛΝΙΝ ΘΔΠΔΥΛ 3 3 6 

 

Πρεηηθά κε ηελ ζέζε .Δ. ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ. 

Δίλαη αλαγθαίν λα ζηειερσζεί ην Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε πξνζσπηθφ 

ηέηνηαο εηδηθφηεηαο θαηά ηξείο ζέζεηο αθφκε, εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο. Ζ 

ζχζηαζε ησλ ζέζεσλ γίλεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ ζεκεξηλψλ ππεξεζηαθψλ 

αλαγθψλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ζε ζέκαηα θαζαξηφηεηαο, εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ. 

Ο Τπάιιεινο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο 
πξντζηακέλνπο ηνπ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ζα 

ππεξεηεί θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ πινπνίεζε 
ησλ ζηφρσλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 
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ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζηίζεηαη 1 ζέζε 

ΠΔ Λεπηαγσγψλ, θαζψο ζε ζπλέρεηα ησλ ΦΔΘ Γ αξ. θχιινπ 345/21-4-2015, ΦΔΘ 
Β αξ. θχιινπ 801/6-5-2015,  κε ην ΦΔΘ Γ αξ. θχιινπ 345/21-4-2015 εγθξίζεθε 

ε αξηζ. 51/27-07-2016 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο Λνκνχ 
Ησαλλίλσλ, ε νπνία εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 παξ. 5 ηνπ 

Λ.3979/2011 θαη κεηαηάρζεθε ε ππάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ αλσηέξσ Λ.Π.Γ.Γ. Ιηνθάηε Διεπζεξία ηνπ Υξήζηνπ, απφ ηελ 

εηδηθφηεηα ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ κε βαζκφ Α’, ζε ζπζηαζείζα κε ηελ πξάμε 
κεηάηαμεο πξνζσπνπαγή ζέζε κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ εηδηθφηεηαο ΠΔ Λεπηαγσγψλ κε ηνλ ίδην βαζκφ. (Αξηζ. βεβ. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. 
Γήκνπ Είηζαο πεξί εγθπξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο αλσηέξσ 522/29-06-

2016), (Αξηζ. βεβ. ηνπ αλσηέξσ Λ.Π.Γ.Γ. γηα ηελ εμαζθαιηζκέλε πίζησζε 782/02-
08-2016), (Αξηζ. απφθ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ-Γπη. Καθεδνλίαο 

116227/09-08-2016). 
ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΑΝΟΗΠΡΝ ΣΟΝΛΝ 

ΘΙΑΓΝΠ ΗΓΑΣ ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΔΠ 

ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΝΛ  Ν.Δ. 

ΕΖΡΝΚΔΛΔΠ 

ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΡΖΛ 

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ 

ΠΛΝΙΝ 

ΘΔΠΔΥΛ 

ΚΔΡΑ ΡΖΛ 

ΡΟΝΞΝΞΝΗ

ΖΠΖ 

ΠΔ ΛΖΠΗΑΓΧΓΧΛ 0 1 1 

Τ.Δ. ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 3 0 3 

ΠΛΝΙΝ ΘΔΠΔΥΛ 3 1 4 

 

ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πξνζηίζεληαη 2 

αθφκε ζέζεηο θαη πιένλ πξνβιέπνληαη έμη (6) ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε επνρηθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

Ζ ζχζηαζε ησλ δπν απηψλ ζέζεσλ γίλεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ ζεκεξηλψλ 

ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο επνρηθψλ ή άιισλ 

πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ 

Κάιηζηα κε ηηο λέεο ζέζεηο απηέο ζα κπνξεί ην Λ.Π.Γ.Γ. λα ζπκκεηέρεη ζε 

δηάθνξεο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο θαηά ηελ θείκελε Λνκνζεζία [κε Ο.Σ.Α. ή 

άιια Λ.Π.Γ.Γ.], ζε Πξνγξάκκαηα Δ..Π.Α. ή άιια Πξνγξάκκαηα δξάζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο Θπβέξλεζεο θαη γεληθά ζε δηάθνξνπο ηνκείο δξάζεο. 

Κάιηζηα ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα πνπ νη ππάιιεινη 

ρξεκαηνδνηνχληαη πιήξσο απφ απηά θαη δελ ζα απαηηείηαη ε θαηαβνιή νηνδήπνηε 

πνζνχ απφ ην Λ.Π.Γ.Γ.  

Πξνβιέπεηαη κάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ πξφηππν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ 

Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ (Φ.Δ.Θ. 4249/5-12-2017) θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ησλ 

ζηνλ ζηαζκφ απφ παηδίαηξν ν νπνίνο επηζθέπηεηαη ην ηαζκφ αλά 15 εκέξεο θαη 

ελεκεξψλεη ηνλ θάθειν πγείαο ησλ παηδηψλ. 
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Οη πξνβιεπφκελεο πιένλ ζηνλ ηξνπνπνηεκέλν Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο ζέζεηο θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα, θαιχπηνπλ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζην Λ.Π.Γ.Γ., αλεμαξηήησο ζρέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη νξηζκέλν επηπιένλ 

αξηζκφ ζέζεσλ ν νπνίνο είλαη απαηηνχκελνο γηα ηελ θάιπςε ησλ πθηζηακέλσλ θαη 

κειινληηθψλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ 

Λ.Π.Γ.Γ.  

Λένο Ν.Δ.. κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε 

Ρν θείκελν ηνπ Λένπ Ν.Δ.. είλαη ην εμήο: 
 

Νξγαληζκόο Δζσηεξηθώλ πεξεζηώλ Λ.Ξ.Γ.Γ Γήκνπ Είηζαο. 
ΚΔΟΝΠ 1  

ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΠΘΝΞΝΠ ΡΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 

Άξζξν 1  
ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

Οη ππεξεζίεο ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ 
νξγαληθέο κνλάδεο, νκαδνπνηεκέλεο ζε ελφηεηεο ζπλαθνχο ζθνπνχ θαη 

αληηθεηκέλνπ:  
ΔΛΝΡΖΡΑ Α.  

Απηνηειέο Tκήκα Γηνηθεηηθνχ − Οηθνλνκηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη:  
1. Γξαθείν Πξνζσπηθνχ  

2. Γξαθείν Γξακκαηείαο θαη Πξσηνθφιινπ  
3. Γξαθείν Πξνκεζεηψλ θαη δηαρείξηζεο πιηθνχ  

4. Γξαθείν Κηζζνδνζίαο   
5. Γξαθείν Ινγηζηεξίνπ  

6. Γξαθείν Σακείνπ 
 ΔΛΝΡΖΡΑ Β.  

Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο θαη πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

Παηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη Παηδείαο κε ηα θάησζη ηκήκαηα:  
1. Ρκήκα Θ.Α.Ξ.Ζ. πνπ πεξηιακβάλεη:  

1.1 Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ  
1.2 Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Παζζαξψλαο (Διενχζαο, Ρνδνηνπίνπ, 

Βνπλνπιαγηάο, Εσνδφρνπ, Θάησ Ιαςίζηαο, Γξακκέλνπ)  
1.3 Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Δθάιεο (Αζθάθαο, Κεηακφξθσζεο)  

1.4 Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ.  Γ.Δ. Δπξπκελψλ 
1.5 Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Κνινζζψλ  

1.6 Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Είηζαο 
2. Ρκήκα Ξαηδηθώλ - Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ πνπ πεξηιακβάλεη:  

2.1 Γξαθείν Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Διενχζαο  
2.2 Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Βνπλνπιαγηάο  

2.3 Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Ρνδνηνπίνπ 
2.4 Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Είηζαο 

3. Ρκήκα Ξηλαθνζήθεο πνπ πεξηιακβάλεη: 

1. Γξαθείν πηλαθνζήθεο Σ.Θ. Είηζαο 
Άξζξν 2  

ΠΘΝΞΝΠ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ.  
Α. Πθνπόο Θ.Α.Ξ.Ζ.  

Βαζηθή θηινζνθία ηνπ ζεζκνχ ησλ Θ.Α.Π.Ζ. είλαη ε πξνάζπηζε ησλ 
θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ.  
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Οη ππεξεζίεο ηνπ θέληξνπ απεπζχλνληαη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο άλσ ησλ 55 

εηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή 
θαη θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε.  

Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηεο αλνηρηήο πξνζηαζίαο ησλ 
ειηθησκέλσλ είλαη ε παξακνλή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα, ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηεο γεηηνληάο, ηνπ θηιηθνχ πεξίγπξνπ θαη ε απνθπγή ηεο ηδξπκαηηθήο 
θιεηζηήο πεξίζαιςεο θαη άιιεο κνξθήο αζχισλ.  

Αλαιπηηθά, ζθνπφο ησλ Θ.Α.Π.Ζ. είλαη:  
1. Ζ πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

ειηθησκέλσλ ψζηε λα παξακείλνπλ ηζφηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ 
ζπλφινπ. 

2. Ζ δηαθψηηζε θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ησλ εηδηθψλ 
θνξέσλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ. 

3. Πξσηνγελή Πξφιεςε (εκβνιηαζκνί, ζπκβνπιέο γηα ηελ απνθπγή 
αηπρεκάησλ). 

4. Γεπηεξνγελή Πξφιεςε (ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε). 
5. Δπηπιένλ, νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα Θ.Α.Π.Ζ. είλαη νη εμήο:  

• πκβνπιεπηηθή, ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, θνηλσληθή θξνληίδα ησλ 
ειηθησκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.  

• Φξνληίδα θαη νδεγίεο γηα Ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη Λνζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε. 
• Φπζηνζεξαπεία. 

• Δξγνζεξαπεία. 
• Οξγαλσκέλε ςπραγσγία. 

• Θαη’ νίθνλ εμππεξέηεζε. 
• πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ινπηξνζεξαπείαο θαη ζεξηλψλ θαηαζθελψζεσλ. 

• Πξνγξάκκαηα εζεινληηζκνχ. 
• Δπηκφξθσζε, δηαιέμεηο, κειέηε ζεκάησλ, επηζθέςεηο ζε Κνπζεία θαη 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.  
6. Ζ έξεπλα ζρεηηθψλ ζεκάησλ κε ηνπο ειηθησκέλνπο φζν αθνξά ηελ πγεία, ηα 

θνηλσληθά θαη άιια πξνβιήκαηά ηνπο.  

7. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ Θέληξσλ.  

8. Ζ παξακνλή ησλ ειηθησκέλσλ ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  
9. Ζ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο.  

10. Ζ ζπλέρηζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ ε νπνία άξρηζε ζην 
λνζνθνκείν θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νμείαο θάζεο θάπνηαο αζζέλεηαο. 

Β. Πθνπόο Ξαηδηθώλ − Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ:  
Οη παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί πνπ είλαη θπξίαξρα ρψξνο αγσγήο, 

εθπαίδεπζεο θαη αζθαινχο δηακνλήο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζθνπφ έρνπλ:  
• Λα παξέρνπλ εληαία πξνζρνιηθή αγσγή ζχκθσλα κε ηα πιένλ ζχγρξνλα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα.  
• Λα βνεζνχλ ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ νιφπιεπξα, ζσκαηηθά, λνεηηθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά.  
• Λα εμαιείθνπλ θαηά ην δπλαηφ, ηηο δηαθνξέο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ απφ ην 

πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπο.  

• Λα εμππεξεηνχλ ηνπο γνλείο θαη παξάιιεια λα ηνπο επαηζζεηνπνηνχλ πάλσ 
ζε ζέκαηα ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο. 

• Λα βνεζνχλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπο απφ 
ην νηθνγελεηαθφ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

• Λα παξέρνπλ εκεξήζηα δηαηξνθή θαη θξνληίδα ζηα παηδηά πνπ θηινμελνχλ 
ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 
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Γ. Πθνπόο Ξηλαθνζήθεο. 

Σε δηάδνζε θαη πξνβνιή ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ (ραξαθηηθή, δσγξαθηθή - 

γιππηηθή - ιατθέο ηέρλεο - εθαξκνγέο - θαηαζθεπέο θ.ι.π.) κε δηνξγάλσζε 

εθζέζεσλ, δηαιέμεσλ, πξνβνιψλ ηαηληψλ θαη άιιεο εθδειψζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ 

απνθαζηζηηθά, ζηελ εηθαζηηθή αηζζεηηθή παηδεία ησλ δεκνηψλ παξάιιεια δε λα 

δίλνληαη εξεζίζκαηα γηα πξνβιεκαηηζκφ ζην πλεχκα ηεο θηιίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξνφδνπ.  

 

 

ΚΔΟΝΠ 2  
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

Άξζξν 3  
ΔΛΝΡΖΡΑ Α΄  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΑΡΝΡΔΙΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ  
ην Απηνηειέο Σκήκα Γηνηθεηηθνχ − Οηθνλνκηθνχ ηδξχνληαη ηα εμήο γξαθεία:  

Γξαθείν Ξξνζσπηθνύ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  
Σελ ηήξεζε ησλ Κεηξψσλ θαη ησλ αξρείσλ πνπ έρεη ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ,  
ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πάζεο θχζεσο δηνηθεηηθέο 

ππνζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ (πξνζιήςεηο, δηαθνπέο ζπκβάζεσλ θ.α.),  
ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ 

εξγαζίαο,  
ηελ επζχλε γηα ηηο θάζε είδνπο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ 

(επηδφκαηα, αζζέλεηεο, άδεηεο, απνδεκηψζεηο θ.ά.),  
ηελ ηήξεζε ζηνηρείσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ Ινγηζηεξίνπ, 
θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα, ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηελ ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ πξνζσπηθνχ.  

Ρελ εηζήγεζε ηξνπνπνίεζεο θαζώο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Ν.Δ.. 
ζηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.  

Γξαθείν Γξακκαηείαο θαη Πξσηνθφιινπ ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν:  
Σε κέξηκλα γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 
ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηηο Γ/ζεηο ηνπο 

Πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ,  
ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαβνιή φισλ ησλ εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ ησλ 

Τπεξεζηψλ, ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ δηαθίλεζε ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη 
εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηελ επηκέιεηα γηα ηελ παξαιαβή, 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ, ηελ πξσηνθφιιεζε θαη ηε ζπζρέηηζε φισλ ησλ εηζεξρνκέλσλ 
θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ θάζε κνξθήο, ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εγγξάθσλ θαη ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ζεκαηνινγίνπ θαζψο επίζεο θαη ηελ ηήξεζε θαη θχιαμε ηνπ Γεληθνχ 
Αξρείνπ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηελ ηήξεζε Δηδηθνχ Αξρείνπ ησλ ζρεδίσλ ησλ 

εγγξάθσλ, ρεηξφγξαθσλ ή κε, ηα νπνία θέξλνπλ ηηο κνλνγξαθέο ησλ ζπληαρηψλ 

θαη ηελ ππνγξαθή ηεο Γηεχζπλζεο ή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 
ηελ θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε ησλ 

εξγαζηψλ γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηνπ πξσηνθφιινπ θαη αξρείνπ εγγξάθσλ 
ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ.  

Γξαθείν Ξξνκεζεηώλ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  
Σε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ,  
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ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πάζεο θχζεσο πξνκήζεηεο, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ,  
ηελ κέξηκλα γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ,  

ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ θαη πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ,  
ηε ζχληαμε ησλ ζπκθσλεηηθψλ πξνκήζεηαο, 

ηε ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνκήζεηαο θαη ησλ πξσηνθφιισλ 
παξαιαβήο ησλ πάζεο θχζεσο πξνκεζεηψλ θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζην Ινγηζηήξην 

γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο,  
ηελ ηήξεζε αξρείσλ πξνκεζεηψλ θαη πξνκεζεπηψλ,  

ηελ θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 
Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ.  

Γξαθείν Κηζζνδνζίαο ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  
Σε ζχληαμε θαηαζηάζεσλ πιεξσκήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ απφδνζε 

θξαηήζεσλ ζηνπο αληίζηνηρνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο,  
θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Κηζζνδνζίαο.  

Γξαθείν Ινγηζηεξίνπ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  
Σελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ επνπηεία γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ θαη ηελ 

επηκέιεηα γηα ηελ ζσζηή εθηέιεζή ηνπ,  
ηνλ έιεγρν ησλ δηαθφξσλ ηηκνινγίσλ γηα φιεο ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Λνκηθνχ 

Πξνζψπνπ,  
ηνλ έιεγρν ησλ εληαικάησλ πιεξσκήο θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηα 

ζπλνδεχνπλ, ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηνπ Σακείνπ,  
ηελ εθπφλεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ηακεηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Λνκηθνχ Πξνζψπνπ,  
ηελ ηήξεζε θαη ηελ παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ,  
ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εηνηκαζίαο ησλ παξαζηαηηθψλ (εληάικαηα 

πιεξσκήο, γξακκάηηα είζπξαμεο) γηα ηε δηελέξγεηα πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθήο 
ζπλαιιαγήο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ φπσο επίζεο θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ησλ ρξεσζηψλ θαη ησλ 

πηζησηψλ, ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ 
Λνκηθνχ Πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ Ινγηζηηθφ ρέδην, 

θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Ινγηζηεξίνπ.  

Γξαθείν Σακείνπ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  
Σελ δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία. 
Σελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απεηθφληζεο ησλ ηακεηαθψλ πξάμεσλ ζηα 

αληίζηνηρα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη 
ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ, θαζψο νη 

αξκνδηφηεηεο αλάιεςεο ησλ ππνρξεψζεσλ, εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο ησλ δαπαλψλ 
αζθνχληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ Είηζαο ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε Λνκνζεζία.  
Ζ ηήξεζε ηνπ Σακείνπ ζα γίλεηαη πάληα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία 

απφ ηνλ Γήκν Είηζαο ιφγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζην Λ.Π.Γ.Γ. 

Γήκνπ Είηζαο. 
ΔΛΝΡΖΡΑ Β΄  

Άξζξν 4  
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ 

ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ 
ΞΑΗΓΔΗΑΠ Λ.Ξ.Γ.Γ.  

ΑΔΑ: ΩΝΜΓΩΡΓ-Σ3Τ



                                                                                          36 

1. Ζ γεληθή επζχλε ηεο νξγάλσζεο, αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππεξεζίαο.  
2. Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο φισλ ησλ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.  

3. Ο ζπληνληζκφο, ε θαηεχζπλζε θαη ε παξνρή ησλ απαξαηηήησλ νδεγηψλ αλά 
ηκήκα γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

νξγαληζκνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ.  
4. Ζ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ νδεγηψλ πξνο ην Γηνηθεηηθφ Οηθνλνκηθφ ηκήκα 

γηα ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  
5. Ζ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. κε ζθνπφ ηελ 

εθπιήξσζε ηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο ζπληνληζκφο θαη ε επνπηεία ησλ 
πξνγξακκάησλ ηνπ Λ.Π. ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ ηκεκάησλ θαη 

γξαθείσλ.  
6. Ζ θξνληίδα γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

θαη επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.  
7. Ζ επηινγή λέσλ θηηξίσλ γηα ηελ ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Λ.Π. ζε ζπλεξγαζία κε ηε ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ έηζη 

ψζηε ε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ.  
8. Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

Λ.Π.Γ.Γ. ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γεληθφηεξα δηεζλνχο 
ελδηαθέξνληνο.  

Άξζξν 5  
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ Θ.Α.Ξ.Ζ., ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΥΛ – 

ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΑΘΥΛ ΠΡΑΘΚΥΛ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ, ΑΙΙΖΙΔΓΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΗΛΑΘΝΘΖΘΖΠ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ.  
1. Ρν Ρκήκα Θ.Α.Ξ.Ζ. έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο:  

ηα πξνζηαηεπφκελα απφ ην θάζε θέληξν άηνκα παξέρνληαη:  
δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη αλάπηπμεο ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απφ ηνπο ίδηνπο θαη απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο, θπζηθνζεξαπεία ζηνπο ίδηνπο, 
εξγνζεξαπεία ζηνπο ίδηνπο, βνήζεηα ζην ζπίηη γηα ηα άηνκα πνπ δνπλ κφλα ηνπο ή 

γη’ απηά πνπ έρνπλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο εμππεξεηήζεσο κέζα θαη έμσ απφ ην ζπίηη 

(π.ρ. ειαθξχ καγείξεκα, κηθξνζειήκαηα θαη δηάθνξεο κηθξνεμππεξεηήζεηο), 
θξνληίδα θαη νδεγίεο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, 

νξγαλσκέλε ςπραγσγία (εθδξνκέο, ζπλεζηηάζεηο, γηνξηέο, ρνξνί) θαη επηκφξθσζε 
(δηαιέμεηο, κειέηε ζεκάησλ, εξγαζία ζε νκάδεο, επηζθέςεηο θ.ιπ.), εληεπθηήξην, 

ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαληίλα πνπ πξνζθέξεη ξφθεκα, αλαςπθηηθά (φρη 
νηλνπλεπκαηψδε πνηά) θ.ιπ. θαη βξίζθνπλ ζπληξνθηά θαη απαζρφιεζε ηα κέιε. Οη 

ηηκέο ησλ πξνζθεξφκελσλ θαζνξίδνληαη απφ ην Γ.., θάζε είδνπο επηπιένλ 
εμππεξέηεζε, ψζηε νη ειηθησκέλνη λα παξακέλνπλ ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ θαη κε αίζζεκα θνηλσληθήο ρξεζηκφηεηαο.  
ην Σκήκα εληάζζνληαη δηνηθεηηθά ηα αθφινπζα Γξαθεία − Παξαξηήκαηα ηα 

νπνία εμππεξεηνχλ νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ θαη είλαη δπλαηφλ λα αζθνχλ κεξηθέο ή θαη 
ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο.  

1. Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ  
2. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Παζζαξψλαο (Διενχζαο, Ρνδνηνπίνπ, Βνπλνπιαγηάο, 

Εσνδφρνπ, Θάησ Ιαςίζηαο, Γξακκέλνπ)  

3. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Δθάιεο (Αζθάθαο, Κεηακφξθσζεο)  
4. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Δπξπκελψλ 

5. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Κνινζζψλ 
6. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Είηζαο 

2. Ρκήκα Ξαηδηθώλ - Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ έρεη ηηο εμήο 
αξκνδηόηεηεο:  
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Ρν Ρκήκα έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ 

γξαθείσλ θαη ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Π. σο εηζεγεηήο ρσξίο 
ςήθν.  

Κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. θαη ππνγξάθεη φια ηα 
ππεξεζηαθνχ ραξαθηήξα έγγξαθα.  

Παξαιακβάλεη, απνζθξαγίδεη, ραξαθηεξίδεη ή κνλνγξαθεί ηελ θαζεκεξηλή 
αιιεινγξαθία θαη ηε δηαλέκεη ζηα γξαθεία γηα ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο.  

Θαηαξηίδεη θαη νξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ 
ηκεκάησλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη θαηεπζχλεη ην παηδαγσγηθφ έξγν 

ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα.  
Φξνληίδεη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαζψο θαη ησλ άιισλ 

εθδειψζεσλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ..  
Δηζεγείηαη ζην Γηεχζπλζε θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία, ην πξνζσπηθφ, 

ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ηαζκψλ, φπσο:  
i. ηνλ αξηζκφ θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη αλαγθαίν 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηαζκψλ,  

ii. ην παηδαγσγηθφ πιηθφ θαη ηνλ πάζεο θχζεσο εμνπιηζκφ,  
iii. ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ,  

iv. ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  
πλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα Γηνηθεηηθνχ − Οηθνλνκηθνχ ην νπνίν νθείιεη λα 

παξέρεη θάζε ζηνηρείν γηα λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηαζκψλ θαη 
ε επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπο.  

ην Σκήκα εληάζζνληαη δηνηθεηηθά ηα αθφινπζα Γξαθεία − Παξαξηήκαηα ηα 
νπνία εμππεξεηνχλ νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ θαη είλαη δπλαηφλ λα αζθνχλ κεξηθέο ή θαη 

ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο. 
Γξαθείν Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Διενχζαο.  

Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Βνπλνπιαγηάο. 
Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Ρνδνηνπίνπ.  

Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Είηζαο.  
3. Ρν Ρκήκα Ξηλαθνζήθεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο. 

Σν Σκήκα έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηεο Πηλαθνζήθεο.  

Κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ..  
Οξγαλψλεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. θάζε είδνπο εθδειψζεηο κε ηελ 

ζπλεξγαζία θαη άιισλ Φνξέσλ.  
Δηζεγείηαη ζην Γ.. θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ηεο δνκήο. 
ην Σκήκα εληάζζεηαη ην αθφινπζν Γξαθείν. 

Γξαθείν Πηλαθνζήθεο Σ.Θ. Είηζαο.  
ΚΔΟΝΠ 3  

Άξζξν 6  
ΓΗΝΗΘΖΠΖ – ΔΞΝΞΡΔΗΑ − ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ  

1. Σν Λνκηθφ Πξφζσπν δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ νξίδεηαη 
απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, απφ ην νπνίν εμαξηάηαη θαη 

επνπηεχεηαη, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
2. Σσλ ππεξεζηψλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ πξνΐζηαηαη ν Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν νπνίνο επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηηο ππεξεζίεο έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη κε απνδνηηθφ ηξφπν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ 
πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ, απηφο 
αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

3. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ είλαη δπλαηφλ λα 
ιεηηνπξγήζνπλ απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ππφ κνξθή παξαξηεκάησλ ησλ 
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δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ. Σα παξαξηήκαηα απηά αλήθνπλ 

δηνηθεηηθά ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ. Δθφζνλ ζηηο 
απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 

(φπσο θξνληίδα παηδηψλ, ειηθησκέλσλ, αζιεηηθέο ή πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
θ.ιπ.), ζπγθξνηνχληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνχ 

Πξνζψπνπ, αληίζηνηρεο άκηζζεο επηηξνπέο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 
δχν (2) εθπξφζσπνη ησλ ρξεζηψλ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη έλαο 

ππάιιεινο ηεο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίαο, νξηδφκελνο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, σο πξφεδξνο. Οη επηηξνπέο απηέο 

εηζεγνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία, δηαπηζηψλνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ 
δεκηνπξγνχληαη θαη δηαηππψλνπλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Λνκηθνχ Πξνζψπνπ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ.  
4. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 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 Λνκηθνχ Πξνζψπνπ. Παξάιιεια, θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, είλαη 
δπλαηφο ν νξηζκφο, κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ:  

(α) Κφληκσλ ή θαηά πεξίπησζε δηαηκεκαηηθψλ επηηξνπψλ ή νκάδσλ εξγαζίαο 
γηα ηελ επεμεξγαζία δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο 

ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ.  
(β) Οκάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο.  

(γ) πληνληζηψλ (projectmanagers) γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή πξνγξακκάησλ 
κε αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ θαη απφ δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο. 

(δ) Τπαιιήισλ − ζπλδέζκσλ κεηαμχ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ κε ηζρπξή 
αιιειεμάξηεζε.  

Άξζξν 7  
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ ΡΥΛ Λ.Ξ.Γ.Γ.  

ΔΛΝΡΖΡΑ Α΄  
Ν πξντζηάκελνο ηνπ Απηνηεινύο Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθνύ − Νηθνλνκηθνύ 

είλαη ππεύζπλνο γηα:  

1. ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο νξγαληζκνχ,  
2. ηελ επνπηεία ησλ πξνκεζεηψλ εληχπσλ, ηαηξηθψλ πιηθψλ, αλαιψζηκσλ 

πιηθψλ θαη θαπζίκσλ,  
3. ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο ησλ αλσηέξσ,  

4. ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο Οηθνλνκηθψλ γηα ηηο εθθαζαξηζκέλεο 
ππνρξεψζεηο ηεο ππεξεζίαο ηνπ,  

5. ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επζχλε ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ 
ππαιιήισλ φισλ ησλ γξαθείσλ,  

6. ηελ νξζή θαη έγθαηξε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Λ.Π. θαζψο θαη ηελ 
ηήξεζε ησλ αξρείσλ,  

7. ηε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο ηφζν ζηνπο 
ρψξνπο ππνδνρήο ησλ κειψλ φζν θαη ζηνπο ρψξνπο ησλ γξαθείσλ,  

8. ηελ ηήξεζε ησλ Κεηξψσλ, ησλ Αηνκηθψλ Φαθέισλ θαη ησλ Βηβιίσλ ησλ 
ππαιιήισλ, επηκειείηαη δε θαη παξαθνινπζεί ηηο θάζε είδνπο ππεξεζηαθέο 

κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ (επηδφκαηα, αζζέλεηεο, άδεηεο, απνδεκηψζεηο 

θ.ιπ.),  
9. ηελ επηκέιεηα γηα ηελ πξφζιεςε, δηνξηζκφ, ηνπνζέηεζε, κεηαθίλεζε, 

πξναγσγή, απφζπαζε, κεηάηαμε, αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο, ιχζε ππαιιειηθήο 
ζρέζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.,  

10. θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο Γηνηθεηηθνχ,  
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11. ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.., ησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ ηνπ Λ.Π.,  
12. ηελ νξζή ηήξεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ,  
13. ηε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ηνπ Λ.Π.,  

14. ηελ εηζήγεζε ησλ πεξηνδηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ Λ.Π. θαη ηελ θαλνληθή 
ηήξεζή ηνπο,  

15. ηελ εηζήγεζε ηεο πνιηηηθήο ηηκψλ ηνπ Λ.Π. (εηήζηεο ζπλδξνκέο, ηηκέο 
πψιεζεο αλαςπθηηθψλ θ.ιπ.),  

16. ηελ επνπηεία ηνπ Σακείνπ, ηνπ Ινγηζηεξίνπ θαη ηεο Απνζήθεο ηνπ Λ.Π., 
ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε έθδνζε ησλ εληαικάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο πιεξσκέο 

ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. θαη ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ,  
17. ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ Λ.Π.,  

18. φια ηα δεηήκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο πνπ αθνξνχλ ην Λ.Π. ειέγρνληαο 
ηαθηηθά ηηο εξγαζίεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ,  

19. θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο νηθνλνκηθψλ.  
 

ΔΛΝΡΖΡΑ Β΄  
Άξζξν 8  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΔΗΑΠ  
Ο πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο θαη 

πξνζρνιηθήο Αγσγήο Παηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη Παηδείαο επζχλεηαη έλαληη ηνπ 
ακέζσο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ηελ απνδνηηθή 

εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δλφηεηαο, πξνγξακκαηίδνληαο, νξγαλψλνληαο, 
ζπληνλίδνληαο θαη ειέγρνληαο ηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε λα 

εθπιεξψλνληαη νη πεξηνδηθνί ζηφρνη ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ κε βάζε ηα αληίζηνηρα 
πξνγξάκκαηα δξάζεο.  

 

 
Άξζξν 9  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ  
1. Ν πξντζηάκελνο ησλ Ρκεκάησλ Θ.ΑΞ.Ζ. είλαη ππεύζπλνο έλαληη ηεο 

Γηεύζπλζεο γηα ηα εμήο: 
• κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο θαη επνπηεχεη φιν ην 

πξνζσπηθφ, 
• έρεη ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ γξαθείσλ, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνηλσληθνχο Ιεηηνπξγνχο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο φζνλ 
αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα,    

• ηελ πινπνίεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ γξαθείσλ 
ζπληάζζνληαο ηηο απαηηνχκελεο εηζεγήζεηο θαη εθπνλψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο 

κειέηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ Δπξσπατθά, Δζληθά θαη άιια 
εηδηθά πξνγξάκκαηα, 

• ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ, 
• ηελ νξζή θαηαλνκή θαη πξνζθνξά ππεξεζίαο ζηα πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ, 
• θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο Θνηλσληθήο Πξφλνηαο, 
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• εηζεγείηαη ζην Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ φηαλ απηή δεηείηαη απφ ην Γ. 
2. Ν πξντζηάκελνο ησλ Ρκεκάησλ Ξαηδηθώλ − Βξεθνλεπηαθώλ 

Πηαζκώλ είλαη ππεύζπλνο έλαληη ηεο Γηεύζπλζεο γηα ηα εμήο:  
• Κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο Παηδηθνχ - 

Βξεθνλεπηαθνχ  ηαζκνχ θαη ηελ ηήξεζε ησλ Θαλνληζκψλ Ιεηηνπξγίαο. 
• Φξνληίδεη γηα ηελ ζχγρξνλε παξνρή πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηα παηδηά πνπ 

θηινμελνχληαη ζηνλ Παηδηθφ -Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ. 
• Δπνπηεχεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ  Παηδηθνχ - Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ γηα 

ηελ ζσζηή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πνπ αλαθέξεη µε έγγξαθν, παξάβαζε 
θάζε ππεξεζηαθή παξάβαζε ζηε Γ/λζε ησλ Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ. 

• Θαζνξίδεη ην σξάξην εξγαζίαο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία απηνχ. 

• Δγθξίλεη ή απνξξίπηεη αηηήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αθνξνχλ άδεηεο ή ξεπφ 
αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ηνπ Παηδηθνχ - Βξεθνλεπηαθνχ  ηαζκνχ. 

• Θαηεπζχλεη θαη επνπηεχεη:  Σν παηδαγσγηθφ έξγν 

• Σε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ µε ηνπο γνλείο. 
• Σελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ. 

• Σνλ ηξφπν παξαζθεπήο ηνπ ζεξβηξίζκαηνο ηνπ θαγεηνχ. 
• Κεξηκλά γηα ηελ δηνξγάλσζε : 

Κεληαίσλ ζπκβνπιίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ επνπηεχεη. 
πγθεληξψζεσλ γνλέσλ, θάζε δίκελν, γηα ηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα αγσγήο θαη ςπρνινγίαο ησλ παηδηψλ ηνπο. 
Παηδαγσγηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ πξνο φθεινο ησλ 

παηδηψλ, ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ Παηδαγσγηθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη 
ςπραγσγηθψλ εμφδσλ ησλ παηδηψλ. 

• Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηε Γ/λζε Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ  ηαζκψλ ηηο 
αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο. 

ε πξνζσπηθφ. 
ε παηδαγσγηθφ πιηθφ. 

ε πιηθφ θαζαξηφηεηνο. 

ε εμνπιηζκφ πάζεο θχζεσο. 
Γηα εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ θαη άιισλ ρψξσλ ηνπ 

ηκήκαηνο. 
Γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο. 

• Πξνηείλεη αηηηνινγεκέλα ζηε Γ/λζε Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ - ηαζκψλ 
δηαγξαθέο, κεηψζεηο, απαιιαγέο θ.ι.π. 

• Παξέρεη ζπκβνπιέο ζε φζνπο απφ ηνπο γνλείο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 
ζε ζπλεξγαζία µε ηελ Γηεχζπλζε ησλ   Παηδηθψλ -  Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ. 

• Γίλεη θαηεπζχλζεηο ζηηο παηδαγσγνχο  θαη ζε φιν ην πξνζσπηθφ γηα ην 
ρεηξηζµφ ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

• πλεξγάδεηαη µε ηηο παηδαγσγνχο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ εβδνκαδηαίσλ 
παηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ θαη επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

• Φξνληίδεη θαη επηβιέπεη γηα ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ θαη ηνπ 
ρψξνπ.   

• Δπζχλεηαη γηα ηελ θχιαμε ηε ζπληήξεζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

Σκήκαηνο. 
• Τπνβάιιεη ζηε Γ/λζε ησλ Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ  ηαζκψλ ηα 

πνξίζκαηα εξεπλψλ, κειεηψλ θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην 
Σκήκα. 
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• Δπζχλεηαη γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία ηνπ Παηδηθνχ - Βξεθνλεπηαθνχ   

ηαζκνχ µε ηνπο γνλείο ηνπο δεκφηεο, ηηο ππεξεζίεο ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο 
θαη άιινπο θνξείο. 

• Τπνρξενχηαη λα παξαρσξεί ζηνπο εθπξνζψπνπο γνλέσλ ην ρψξν ηνπ 
Παηδηθνχ ηαζκνχ γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο γνλέσλ, θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο ηνπο 

πξνο ηελ Γηεχζπλζε ησλ παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ,ζην νπνίν 
αλαγξάθνληαη ν ρξφλνο, ε δηάξθεηα, ε ζεκαηνινγία θαη ν ζθνπφο ηεο 

ζπγθέληξσζεο. 
• Σεξεί φια ηα απαξαίηεηα θαη πξνβιεπφκελα βηβιία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

Σκήκαηνο: 
Βηβιίν παξνπζίαο πξνζσπηθνχ. 

Γίλεη ηε δχλακε ησλ λεπίσλ θαζεκεξηλά. 
• πληάζζεη ηηο εληνιέο γηα παηδαγσγηθφ πιηθφ, ραξηηθά, γξαθηθή χιε, πιηθφ 

θαζαξηφηεηαο θ.ι.π. 
• πληάζζεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ηαζκνχ θαη ηηο αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο 

γνλείο. 

• Δπηθνηλσλεί ηειεθσληθά µε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηνπο 
γνλείο θαη άιινπο θνξείο ,εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. 

• πκκεηέρεη ζηηο εμφδνπο θαη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ ηκήκαηνο. 
• Δηζεγείηαη ζην Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ φηαλ απηή δεηείηαη απφ ην Γ. 
3. Ν πξντζηάκελνο ησλ Ρκεκάησλ Ξηλαθνζήθεο είλαη ππεύζπλνο έλαληη 

ηεο Γηεύζπλζεο γηα:  
• ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ γξαθείσλ, 

• ηελ πινπνίεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ γξαθείσλ 
ζπληάζζνληαο ηηο απαηηνχκελεο εηζεγήζεηο θαη εθπνλψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο 

κειέηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ Δπξσπατθά, Δζληθά θαη άιια 
εηδηθά πξνγξάκκαηα, 

• ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ, 

• ηελ νξζή θαηαλνκή θαη πξνζθνξά ππεξεζίαο ζηα πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ,  
• επηθνηλσλεί ηειεθσληθά µε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηνπο 

γνλείο θαη άιινπο θνξείο ,εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην θαη ζπκκεηέρεη ζηηο ζε 
φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ ηκήκαηνο, 

• εηζεγείηαη ζην Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ φηαλ απηή δεηείηαη απφ ην Γ. 

4. Ο Πξντζηάκελνο κηαο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο 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 ΛΠΓΓ κε βάζε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα δξάζεο. 

 

Άξζξν 10  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ ΓΟΑΦΔΗΥΛ  
Α. Αξκνδηόηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ γξαθείσλ ησλ Θ.Α.Ξ.Ζ.  

Δπηκειείηαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηα κέιε ησλ Θ.Α.Π.Ζ. γηα ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ.  

Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηε Γηεχζπλζε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ 
Λ.Π.Γ.Γ.  
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πλεξγάδεηαη κε ην Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ ζε φηη αθνξά ηελ ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή πγεία ησλ κειψλ ησλ Θ.Α.Π.Ζ.  
Έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε απψιεηα ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ 

ηνπ ηκήκαηνο.  
Φξνληίδεη θαη επηκειείηαη ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο πγηεηλήο ησλ ρψξσλ ησλ 

Γξαθείσλ ησλ Θ.Α.Π.Ζ.  
Β. Αξκνδηόηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ γξαθείσλ ησλ Ξαηδηθώλ − 

Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ. 
Φξνληίδεη γηα ηε ζσζηή ςπρνζσκαηηθή πγεία θαη ςπρνθηλεηηθή εμέιημε ησλ 

παηδηψλ, κε πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθψλ πξνγξακκάησλ, θχθινπο παηδαγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, παηδαγσγηθά εξγαζηήξηα θαη άιιεο παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη εθδειψζεηο, ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη αλάινγα κε ηελ ειηθία 
ηνπο.  

Δπζχλεηαη φρη κφλν γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ λεπίσλ αιιά θαη γηα ηε 
θχιαμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο.  

Πξνζθέξεη αγσγή, ςπραγσγία, πεξηπνίεζε θαη θξνληίδα ζηα λήπηα ηνπ 

ζηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο.  
Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π. ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, 

θαζψο θαη φηη αθνξά πξνκήζεηεο θαη άιιεο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο.  

Έρεη ηελ επζχλε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π. γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 
ζπγθεληξψζεσλ γνλέσλ, θαζψο θαη ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 
πλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο - Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο ζε 

φηη αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ.  
Κεξηκλά γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξίπησζε απνπζίαο.  

πληάζζεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ηκήκαηνο. Σεξεί 
πξσηφθνιιν θαη πξσηνθνιιά ηηο αηηήζεηο γηα ηελ εγγξαθή θαη επαλεγγξαθή ησλ 

παηδηψλ ησλ ζηαζκψλ ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ζηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π.  
Σεξεί θαη ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά, βηβιίν παξνπζίαο πξνζσπηθνχ, βηβιίν 

ζπζζηηνχλησλ λεπίσλ, βηβιίν πξσηνθφιινπ, δειηία εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο 

πιηθνχ, βηβιία αλαιψζηκνπ θαη κε αλαιψζηκνπ πιηθνχ. Δλεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ 
γηα ηα εηζεξρφκελα θάζε θνξά έγγξαθα. 

 Έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε απψιεηα ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ 
ηνπ ηκήκαηνο. 

 Δηζεγείηαη ζηε Γ/λζε γηα ηνλ έγθαηξν εθνδηαζκφ ησλ επνπηηθψλ κέζσλ 
δηδαζθαιίαο, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη γεληθά θάζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ 

είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο.  
Δθαξκφδεη ην κεληαίν δηαηηνιφγην ζχκθσλα κε ηελ θαζεκεξηλή δχλακε ησλ 

παηδηψλ. 
 Παξαθνινπζεί ηα απνζέκαηα ησλ απνζεθψλ θαη δηαηππψλεη εηζεγήζεηο γηα 

ηελ αλάγθε αλαλέσζεο ηνπο. πλεξγάδεηαη ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ θάλνπλ 
ρξήζε ησλ πιηθψλ απνζεθψλ.  

Γ. Αξκνδηόηεηεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ Ξηλαθνζήθεο. 

Δπηκειείηαη ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο Πηλαθνζήθεο.  

Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηνλ Πξντζηάκελν Σκήκαηνο ηνπ Λ.Π. ηα ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ, θαζψο θαη φηη αθνξά πξνκήζεηεο θαη άιιεο δαπάλεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο. 

πληάζζεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ γξαθείνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ζηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. 

Έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε απψιεηα ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ 
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ηνπ ηκήκαηνο. 

 

Άξζξν 11  
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

1. 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. Ιεπηνκεξέζηεξεο πεξηγξαθέο αξκνδηνηήησλ κπνξνχλ λα 
γίλνπλ κε ηε ζχληαμε θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ.  

2. Ο ιεπηνκεξήο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε νξγαληθήο κνλάδαο, νη ζέζεηο 
εξγαζίαο, νη πεξηγξαθέο θαζεθφλησλ, νη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, 

θαζψο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαξηεκάησλ, νξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή θαζνξίδνληαη κε εηδηθνχο θαλνληζκνχο 

ιεηηνπξγίαο πνπ ζπληάζζνληαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ κεηά απφ εηζήγεζε ησλ 
αξκφδησλ πξντζηακέλσλ. 

ΚΔΟΝΠ 4  
ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ  

Άξζξν 12  

ΝΟΓΑΛΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΘΑΗΝ  
Οη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ 

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 Π.Γ. 22/1990 

θαη ζην Π.Γ. 50/2001, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  
χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 32279/09−08−2013 θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε Τπ. Δζση. Θαη Γηνηθ/θεο Κεηαξ. θαη Ζιεθηξνλ. Γ/ζεο (ΦΔΘ 
2070/26−08−2013/η.Β΄) πεξί θαηάξγεζεο θαη δηαηήξεζεο θελψλ Οξγαληθψλ 

ζέζεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζην ΛΠΓΓ Γήκνπ Είηζαο Λ. Ησαλλίλσλ, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Λ. 4024/2011, νη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ 

κφληκνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαηεξήζεθαλ, νη πθηζηάκελεο θαη νη λέεο ζπζηαζείζεο, 

πξνβιέπνληαη σο εμήο:  
1. Πηελ θαηεγνξία Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο 

θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:  
ΠΔ Λεπηαγσγψλ     Θέζεηο: 2    

ΠΔ Οηθνλνκηθνχ     Θέζεηο: 1 
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ     Θέζεηο: 1    

2. Πηελ θαηεγνξία Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο 
θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:  

ΣΔ Γηνηθεηηθφ − Ινγηζηηθφ   Θέζεηο: 2  
ΣΔ Ινγηζηηθφ     Θέζεηο:1  

ΣΔ Πιεξνθνξηθήο    Θέζεηο: 1 
ΣΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ    Θέζεηο: 8 

ΣΔ Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ  Θέζεηο: 1 
ΣΔ Φπζηθνζεξαπεπηψλ   Θέζεηο: 1 

ΣΔ Λεπηαγσγψλ     Θέζεηο: 2    

3. Πηελ θαηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο 
θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:  

ΓΔ Βνεζψλ Βξεθνθφκσλ - Παηδνθφκσλ  Θέζεηο: 5 
ΓΔ Καγείξσλ          Θέζεηο: 4    

ΓΔ Φπζηθνζεξαπεπηψλ         Θέζεηο: 1 
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4. Πηελ θαηεγνξία πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο 

θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:  
ΤΔ Βνεζφο Καγείξσλ   Θέζεηο: 1  

ΤΔ Πξνζσπηθφ Θαζαξηφηεηαο   Θέζεηο: 5 
   Άξζξν 13  

ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΑΝΟΗΠΡΝ ΣΟΝΛΝ 
ΠΔ Λεπηαγσγψλ     Θέζεηο: 1    

ΤΔ Δξγαηψλ Θαζαξηφηεηαο   Θέζεηο: 3 
 Άξζξν 14  

ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΝΟΗΠΚΔΛΝ 
ΣΟΝΛΝ  

Πξνβιέπνληαη έμη (6) ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ 

ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
ΚΔΟΝΠ 5 

ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

Άξζξν 15 
ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ  

Χο πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο επηιέγεηαη απφ ηνλ θιάδν ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ 
Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ θαη φπσο πξνβιέπεηαη θαη γηα ηα ηκήκαηα.  

Χο πξντζηάκελνο ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ − Οηθνλνκηθνχ 
επηιέγεηαη απφ ηνλ θιάδν ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, ΠΔ Οηθνλνκηθνχ.  

Χο πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Θ.Α.Π.Ζ. επηιέγεηαη απφ ηνλ θιάδν ΣΔ 
Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ θαη ειιείςεη απηψλ ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ 

Βξεθνλεπηνθφκσλ, ΣΔ Φπζηνζεξαπεπηψλ, ΣΔ Λνζειεπηψλ.  
Χο πξντζηάκελνη γξαθείσλ Θ.Α.Π.Ζ επηιέγνληαη απφ ηνλ θιάδν ΣΔ Θνηλσληθψλ 

Ιεηηνπξγψλ θαη ειιείςεη απηψλ ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ 
Βξεθνλεπηνθφκσλ, ΣΔ Φπζηνζεξαπεπηψλ, ΣΔ Λνζειεπηψλ.  

Χο πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ 
επηιέγεηαη απφ ηνλ θιάδν ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ.  

Χο πξντζηάκελνη γξαθείσλ Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ επηιέγνληαη 

απφ ηνλ θιάδν ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ.  
Χο πξντζηάκελνη ηνπ Σκήκαηνο Πηλαθνζήθεο επηιέγνληαη απφ ηνλ θιάδν ΠΔ  

Γηνηθεηηθνχ ,ΣΔ Γηνηθεηηθνχ.  
ΚΔΟΝΠ 6 

ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  
Άξζξν 16  

ΞΖΟΔΠΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  
Γηα ηνλ δηνξηζκφ, ηα θαζήθνληα, ηνπο πεξηνξηζκνχο, ην ρξφλν εξγαζίαο, ηελ 

αζηηθή επζχλε, ηα δηθαηψκαηα, ηηο άδεηεο, ηηο κεηαβνιέο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, 
ην πξνβάδηζκα, ηηο εζηθέο ακνηβέο, ηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα, ηε ιχζε ηεο 

ππαιιειηθήο ζρέζεο θαη ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ ππαιιήισλ 
εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

Γηα ην δηάζηεκα πνπ πξνθχπηεη κέρξη ηε πξψηε θξίζε Γηεχζπλζεο απφ ην 
ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ρξέε αζθεί νξηδφκελνο ππάιιεινο.  

Άξζξν 17  

ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  
1. Θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ νη ππεξεηνχληεο ζην 

Λ.Π.Γ.Γ. ππάιιεινη θαηαηάζζνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ θιάδσλ.  
2. Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο γίλεηαη πάληνηε κε απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ, ηα πξνζφληα ησλ 
ππαιιήισλ, ηελ πείξα θαη ηηο γλψζεηο απηψλ ζε εηδηθά αληηθείκελα θαηά ηελ νπνία 
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θαηαλνκή, ζα εμεηάδνληαη θαη εηδηθέο αλάγθεο ησλ ππαιιήισλ (κεηέξεο αλήιηθσλ 

ηέθλσλ, έγθπεο γπλαίθεο, ηφπνο δηακνλήο θ.ιπ.)  
Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ νξίδνληαη πάληνηε κε 

απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. νη θξηλφκελνη απφ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ 
ζπκβνχιην ππάιιεινη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Θάζε άιιε 

ιεπηνκέξεηα ιεηηνπξγίαο ησλ επί κέξνπο ππεξεζηψλ κε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ 
παξφληα νξγαληζκφ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.  

3. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ αξρίδεη απφ ηελ 
δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, νπφηε παχεη λα ηζρχεη θάζε 

πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε.  
4. Θάζε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θαη 

δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ ή ζηελ θείκελε Λνκνζεζία ξπζκίδεηαη µε 

νξηζηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Άξζξν 18 
ΘΑΙΤΖ ΓΑΞΑΛΖΠ 

Ζ Γαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ γηα ην 
ηξέρνλ έηνο 2021 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 476.900,00 επξψ. 

  Κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή πξάμε πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, χςνπο 180.000,00 € επηπιένλ γηα ην 

ηξέρνλ έηνο 2021 πνπ ζα θαιπθζεί απφ ηνπο Θ.Α. 10.6011, 10.6012, 10.6041, 
10.6054, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Είηζαο θαζψο θαη 

γηα ηα επφκελα έηε. 
Απφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο εηζήγεζεο θαη ηελ ζρεηηθή ςεθνθνξία ησλ κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία δηελεξγήζεθε δηα πεξηθνξάο,  κε ηελ 
απνζηνιή e-mail απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ πξνο ην Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ 

Είηζαο ή sms ζην θηλεηφ ηνπ  Πξνέδξνπ, ν νπνίνο  δηαπίζησζε φηη θαη ηα επηά   (7) 

κέιε πνπ ζπκκεηείραλ ςεθίδνπλ ζεηηθά, επί ηνπ αλσηέξσ  ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο,  ήηνη ην Λ.Π.Γ.Γ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Σελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο  ε νπνία έρεη σο εμήο: 

Λένο Ν.Δ.. κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε 
Ρν θείκελν ηνπ Λένπ Ν.Δ.. είλαη ην εμήο: 

Νξγαληζκόο Δζσηεξηθώλ πεξεζηώλ Λ.Ξ.Γ.Γ Γήκνπ Είηζαο. 

ΚΔΟΝΠ 1  
ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΠΘΝΞΝΠ ΡΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 

Άξζξν 1  
ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

Οη ππεξεζίεο ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ 
νξγαληθέο κνλάδεο, νκαδνπνηεκέλεο ζε ελφηεηεο ζπλαθνχο ζθνπνχ θαη 

αληηθεηκέλνπ:  
ΔΛΝΡΖΡΑ Α.  

Απηνηειέο Tκήκα Γηνηθεηηθνχ − Οηθνλνκηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη:  
1. Γξαθείν Πξνζσπηθνχ  

2. Γξαθείν Γξακκαηείαο θαη Πξσηνθφιινπ  
3. Γξαθείν Πξνκεζεηψλ θαη δηαρείξηζεο πιηθνχ  

4. Γξαθείν Κηζζνδνζίαο   
5. Γξαθείν Ινγηζηεξίνπ  

6. Γξαθείν Σακείνπ 

 ΔΛΝΡΖΡΑ Β.  
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Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο θαη πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο Παηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη Παηδείαο κε ηα θάησζη ηκήκαηα:  
1. Ρκήκα Θ.Α.Ξ.Ζ. πνπ πεξηιακβάλεη:  

1.1 Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ  
1.2 Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Παζζαξψλαο (Διενχζαο, Ρνδνηνπίνπ, 

Βνπλνπιαγηάο, Εσνδφρνπ, Θάησ Ιαςίζηαο, Γξακκέλνπ)  
1.3 Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Δθάιεο (Αζθάθαο, Κεηακφξθσζεο)  

1.4 Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ.  Γ.Δ. Δπξπκελψλ 
1.5 Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Κνινζζψλ  

1.6 Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Είηζαο 
2. Ρκήκα Ξαηδηθώλ - Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ πνπ πεξηιακβάλεη:  

2.1 Γξαθείν Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Διενχζαο  
2.2 Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Βνπλνπιαγηάο  

2.3 Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Ρνδνηνπίνπ 
2.4 Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Είηζαο 

3. Ρκήκα Ξηλαθνζήθεο πνπ πεξηιακβάλεη: 

1. Γξαθείν πηλαθνζήθεο Σ.Θ. Είηζαο 
Άξζξν 2  

ΠΘΝΞΝΠ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ.  
Α. Πθνπόο Θ.Α.Ξ.Ζ.  

Βαζηθή θηινζνθία ηνπ ζεζκνχ ησλ Θ.Α.Π.Ζ. είλαη ε πξνάζπηζε ησλ 
θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ.  

Οη ππεξεζίεο ηνπ θέληξνπ απεπζχλνληαη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο άλσ ησλ 55 
εηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε.  
Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηεο αλνηρηήο πξνζηαζίαο ησλ 

ειηθησκέλσλ είλαη ε παξακνλή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα, ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηεο 
νηθνγέλεηαο, ηεο γεηηνληάο, ηνπ θηιηθνχ πεξίγπξνπ θαη ε απνθπγή ηεο ηδξπκαηηθήο 

θιεηζηήο πεξίζαιςεο θαη άιιεο κνξθήο αζχισλ.  
Αλαιπηηθά, ζθνπφο ησλ Θ.Α.Π.Ζ. είλαη:  

1. Ζ πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

ειηθησκέλσλ ψζηε λα παξακείλνπλ ηζφηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ 
ζπλφινπ. 

2. Ζ δηαθψηηζε θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ησλ εηδηθψλ 
θνξέσλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ. 

3. Πξσηνγελή Πξφιεςε (εκβνιηαζκνί, ζπκβνπιέο γηα ηελ απνθπγή 
αηπρεκάησλ). 

4. Γεπηεξνγελή Πξφιεςε (ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ έγθαηξε 
δηάγλσζε). 

5. Δπηπιένλ, νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα Θ.Α.Π.Ζ. είλαη νη εμήο:  
• πκβνπιεπηηθή, ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, θνηλσληθή θξνληίδα ησλ 

ειηθησκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.  
• Φξνληίδα θαη νδεγίεο γηα Ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη Λνζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε. 

• Φπζηνζεξαπεία. 
• Δξγνζεξαπεία. 

• Οξγαλσκέλε ςπραγσγία. 

• Θαη’ νίθνλ εμππεξέηεζε. 
• πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ινπηξνζεξαπείαο θαη ζεξηλψλ θαηαζθελψζεσλ. 

• Πξνγξάκκαηα εζεινληηζκνχ. 
• Δπηκφξθσζε, δηαιέμεηο, κειέηε ζεκάησλ, επηζθέςεηο ζε Κνπζεία θαη 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.  
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6. Ζ έξεπλα ζρεηηθψλ ζεκάησλ κε ηνπο ειηθησκέλνπο φζν αθνξά ηελ πγεία, 

ηα θνηλσληθά θαη άιια πξνβιήκαηά ηνπο.  
7. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Θέληξσλ.  
8. Ζ παξακνλή ησλ ειηθησκέλσλ ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

9. Ζ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο.  
10. Ζ ζπλέρηζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ ε νπνία άξρηζε ζην 

λνζνθνκείν θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νμείαο θάζεο θάπνηαο αζζέλεηαο. 
Β. Πθνπόο Ξαηδηθώλ − Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ:  

Οη παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί πνπ είλαη θπξίαξρα ρψξνο αγσγήο, 
εθπαίδεπζεο θαη αζθαινχο δηακνλήο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζθνπφ έρνπλ:  

• Λα παξέρνπλ εληαία πξνζρνιηθή αγσγή ζχκθσλα κε ηα πιένλ ζχγρξνλα 
επηζηεκνληθά δεδνκέλα.  

• Λα βνεζνχλ ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ νιφπιεπξα, ζσκαηηθά, λνεηηθά, 
ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά.  

• Λα εμαιείθνπλ θαηά ην δπλαηφ, ηηο δηαθνξέο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ απφ ην 

πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπο.  
• Λα εμππεξεηνχλ ηνπο γνλείο θαη παξάιιεια λα ηνπο επαηζζεηνπνηνχλ πάλσ 

ζε ζέκαηα ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο. 
• Λα βνεζνχλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπο απφ 

ην νηθνγελεηαθφ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 
• Λα παξέρνπλ εκεξήζηα δηαηξνθή θαη θξνληίδα ζηα παηδηά πνπ θηινμελνχλ 

ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 
 

Γ. Πθνπόο Ξηλαθνζήθεο. 

Σε δηάδνζε θαη πξνβνιή ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ (ραξαθηηθή, δσγξαθηθή - 

γιππηηθή - ιατθέο ηέρλεο - εθαξκνγέο - θαηαζθεπέο θ.ι.π.) κε δηνξγάλσζε 

εθζέζεσλ, δηαιέμεσλ, πξνβνιψλ ηαηληψλ θαη άιιεο εθδειψζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ 

απνθαζηζηηθά, ζηελ εηθαζηηθή αηζζεηηθή παηδεία ησλ δεκνηψλ παξάιιεια δε λα 

δίλνληαη εξεζίζκαηα γηα πξνβιεκαηηζκφ ζην πλεχκα ηεο θηιίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξνφδνπ.  

 

ΚΔΟΝΠ 2  
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

Άξζξν 3  
ΔΛΝΡΖΡΑ Α΄  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΑΡΝΡΔΙΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ  
ην Απηνηειέο Σκήκα Γηνηθεηηθνχ − Οηθνλνκηθνχ ηδξχνληαη ηα εμήο γξαθεία:  

Γξαθείν Ξξνζσπηθνύ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  
Σελ ηήξεζε ησλ Κεηξψσλ θαη ησλ αξρείσλ πνπ έρεη ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ,  
ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πάζεο θχζεσο δηνηθεηηθέο 

ππνζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ (πξνζιήςεηο, δηαθνπέο ζπκβάζεσλ θ.α.),  
ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ 

εξγαζίαο,  
ηελ επζχλε γηα ηηο θάζε είδνπο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ 

(επηδφκαηα, αζζέλεηεο, άδεηεο, απνδεκηψζεηο θ.ά.),  
ηελ ηήξεζε ζηνηρείσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ Ινγηζηεξίνπ, 
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θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα, ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηελ ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ πξνζσπηθνχ. 
Ρελ εηζήγεζε ηξνπνπνίεζεο θαζώο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Ν.Δ.. 

ζηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.  
Γξαθείν Γξακκαηείαο θαη Πξσηνθφιινπ ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν:  

Σε κέξηκλα γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηηο Γ/ζεηο ηνπο 
Πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ,  

ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαβνιή φισλ ησλ εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ ησλ 
Τπεξεζηψλ, ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ δηαθίλεζε ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη 

εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηελ επηκέιεηα γηα ηελ παξαιαβή, 
ηνλ ραξαθηεξηζκφ, ηελ πξσηνθφιιεζε θαη ηε ζπζρέηηζε φισλ ησλ εηζεξρνκέλσλ 

θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ θάζε κνξθήο, ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εγγξάθσλ θαη ηελ 
νξγάλσζε ηνπ ζεκαηνινγίνπ θαζψο επίζεο θαη ηελ ηήξεζε θαη θχιαμε ηνπ Γεληθνχ 

Αξρείνπ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηελ ηήξεζε Δηδηθνχ Αξρείνπ ησλ ζρεδίσλ ησλ 

εγγξάθσλ, ρεηξφγξαθσλ ή κε, ηα νπνία θέξλνπλ ηηο κνλνγξαθέο ησλ ζπληαρηψλ 
θαη ηελ ππνγξαθή ηεο Γηεχζπλζεο ή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ηελ θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε ησλ 
εξγαζηψλ γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηνπ πξσηνθφιινπ θαη αξρείνπ εγγξάθσλ 

ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ.  
Γξαθείν Ξξνκεζεηώλ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  

Σε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ,  
ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πάζεο θχζεσο πξνκήζεηεο, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ,  
ηελ κέξηκλα γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ,  

ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ θαη πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ,  
ηε ζχληαμε ησλ ζπκθσλεηηθψλ πξνκήζεηαο, 

ηε ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνκήζεηαο θαη ησλ πξσηνθφιισλ 
παξαιαβήο ησλ πάζεο θχζεσο πξνκεζεηψλ θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζην Ινγηζηήξην 

γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο,  

ηελ ηήξεζε αξρείσλ πξνκεζεηψλ θαη πξνκεζεπηψλ,  
ηελ θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ.  
Γξαθείν Κηζζνδνζίαο ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  

Σε ζχληαμε θαηαζηάζεσλ πιεξσκήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ απφδνζε 
θξαηήζεσλ ζηνπο αληίζηνηρνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο,  

θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Κηζζνδνζίαο.  

Γξαθείν Ινγηζηεξίνπ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  
Σελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ επνπηεία γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ θαη ηελ 

επηκέιεηα γηα ηελ ζσζηή εθηέιεζή ηνπ,  
ηνλ έιεγρν ησλ δηαθφξσλ ηηκνινγίσλ γηα φιεο ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Λνκηθνχ 

Πξνζψπνπ,  
ηνλ έιεγρν ησλ εληαικάησλ πιεξσκήο θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηα 

ζπλνδεχνπλ, ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηνπ Σακείνπ,  

ηελ εθπφλεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ηακεηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 
Λνκηθνχ Πξνζψπνπ,  

ηελ ηήξεζε θαη ηελ παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ,  

ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εηνηκαζίαο ησλ παξαζηαηηθψλ (εληάικαηα 
πιεξσκήο, γξακκάηηα είζπξαμεο) γηα ηε δηελέξγεηα πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθήο 
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ζπλαιιαγήο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ φπσο επίζεο θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ησλ ρξεσζηψλ θαη ησλ 
πηζησηψλ, ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ 

Λνκηθνχ Πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ Ινγηζηηθφ ρέδην, 
θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Ινγηζηεξίνπ.  
Γξαθείν Σακείνπ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  

Σελ δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία. 

Σελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απεηθφληζεο ησλ ηακεηαθψλ πξάμεσλ ζηα 
αληίζηνηρα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη 

ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ, θαζψο νη 
αξκνδηφηεηεο αλάιεςεο ησλ ππνρξεψζεσλ, εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο ησλ δαπαλψλ 

αζθνχληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ Είηζαο ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε Λνκνζεζία.  

Ζ ηήξεζε ηνπ Σακείνπ ζα γίλεηαη πάληα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία 

απφ ηνλ Γήκν Είηζαο ιφγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζην Λ.Π.Γ.Γ. 
Γήκνπ Είηζαο. 

ΔΛΝΡΖΡΑ Β΄  
Άξζξν 4  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ 
ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ 

ΞΑΗΓΔΗΑΠ Λ.Ξ.Γ.Γ.  
1. Ζ γεληθή επζχλε ηεο νξγάλσζεο, αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο.  

2. Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο φισλ ησλ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.  
3. Ο ζπληνληζκφο, ε θαηεχζπλζε θαη ε παξνρή ησλ απαξαηηήησλ νδεγηψλ αλά 

ηκήκα γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
νξγαληζκνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ.  

4. Ζ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ νδεγηψλ πξνο ην Γηνηθεηηθφ Οηθνλνκηθφ ηκήκα 
γηα ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

5. Ζ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. κε ζθνπφ ηελ 

εθπιήξσζε ηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο ζπληνληζκφο θαη ε επνπηεία ησλ 
πξνγξακκάησλ ηνπ Λ.Π. ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ ηκεκάησλ θαη 

γξαθείσλ.  
6. Ζ θξνληίδα γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

θαη επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.  
7. Ζ επηινγή λέσλ θηηξίσλ γηα ηελ ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Λ.Π. ζε ζπλεξγαζία κε ηε ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ έηζη 
ψζηε ε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ.  

8. Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 
Λ.Π.Γ.Γ. ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γεληθφηεξα δηεζλνχο 

ελδηαθέξνληνο.  
Άξζξν 5  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ Θ.Α.Ξ.Ζ., ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΥΛ – 
ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΑΘΥΛ ΠΡΑΘΚΥΛ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ, ΑΙΙΖΙΔΓΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΗΛΑΘΝΘΖΘΖΠ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ.  
1. Ρν Ρκήκα Θ.Α.Ξ.Ζ. έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο:  

ηα πξνζηαηεπφκελα απφ ην θάζε θέληξν άηνκα παξέρνληαη:  
δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη αλάπηπμεο ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απφ ηνπο ίδηνπο θαη απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο, θπζηθνζεξαπεία ζηνπο ίδηνπο, 
εξγνζεξαπεία ζηνπο ίδηνπο, βνήζεηα ζην ζπίηη γηα ηα άηνκα πνπ δνπλ κφλα ηνπο ή 
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γη’ απηά πνπ έρνπλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο εμππεξεηήζεσο κέζα θαη έμσ απφ ην ζπίηη 

(π.ρ. ειαθξχ καγείξεκα, κηθξνζειήκαηα θαη δηάθνξεο κηθξνεμππεξεηήζεηο), 
θξνληίδα θαη νδεγίεο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, 

νξγαλσκέλε ςπραγσγία (εθδξνκέο, ζπλεζηηάζεηο, γηνξηέο, ρνξνί) θαη επηκφξθσζε 
(δηαιέμεηο, κειέηε ζεκάησλ, εξγαζία ζε νκάδεο, επηζθέςεηο θ.ιπ.), εληεπθηήξην, 

ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαληίλα πνπ πξνζθέξεη ξφθεκα, αλαςπθηηθά (φρη 
νηλνπλεπκαηψδε πνηά) θ.ιπ. θαη βξίζθνπλ ζπληξνθηά θαη απαζρφιεζε ηα κέιε. Οη 

ηηκέο ησλ πξνζθεξφκελσλ θαζνξίδνληαη απφ ην Γ.., θάζε είδνπο επηπιένλ 
εμππεξέηεζε, ψζηε νη ειηθησκέλνη λα παξακέλνπλ ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ θαη κε αίζζεκα θνηλσληθήο ρξεζηκφηεηαο.  
ην Σκήκα εληάζζνληαη δηνηθεηηθά ηα αθφινπζα Γξαθεία − Παξαξηήκαηα ηα 

νπνία εμππεξεηνχλ νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ θαη είλαη δπλαηφλ λα αζθνχλ κεξηθέο ή θαη 
ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο.  

1. Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ  
2. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Παζζαξψλαο (Διενχζαο, Ρνδνηνπίνπ, Βνπλνπιαγηάο, 

Εσνδφρνπ, Θάησ Ιαςίζηαο, Γξακκέλνπ)  

3. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Δθάιεο (Αζθάθαο, Κεηακφξθσζεο)  
4. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Δπξπκελψλ 

5. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Κνινζζψλ 
6. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Είηζαο 

2. Ρκήκα Ξαηδηθώλ - Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ έρεη ηηο εμήο 
αξκνδηόηεηεο:  

Ρν Ρκήκα έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ 
θαη ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Π. σο εηζεγεηήο ρσξίο ςήθν.  

Κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. θαη ππνγξάθεη φια ηα 
ππεξεζηαθνχ ραξαθηήξα έγγξαθα.  

Παξαιακβάλεη, απνζθξαγίδεη, ραξαθηεξίδεη ή κνλνγξαθεί ηελ θαζεκεξηλή 
αιιεινγξαθία θαη ηε δηαλέκεη ζηα γξαθεία γηα ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο.  

Θαηαξηίδεη θαη νξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ 
ηκεκάησλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη θαηεπζχλεη ην παηδαγσγηθφ έξγν 

ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα.  

Φξνληίδεη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαζψο θαη ησλ άιισλ 
εθδειψζεσλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ..  

Δηζεγείηαη ζην Γηεχζπλζε θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία, ην πξνζσπηθφ, 
ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ηαζκψλ, φπσο:  

i. ηνλ αξηζκφ θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη αλαγθαίν 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηαζκψλ,  

ii. ην παηδαγσγηθφ πιηθφ θαη ηνλ πάζεο θχζεσο εμνπιηζκφ,  
iii. ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ,  

iv. ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  
πλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα Γηνηθεηηθνχ − Οηθνλνκηθνχ ην νπνίν νθείιεη λα 

παξέρεη θάζε ζηνηρείν γηα λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηαζκψλ θαη 
ε επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπο.  

ην Σκήκα εληάζζνληαη δηνηθεηηθά ηα αθφινπζα Γξαθεία − Παξαξηήκαηα ηα 
νπνία εμππεξεηνχλ νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ θαη είλαη δπλαηφλ λα αζθνχλ κεξηθέο ή θαη 

ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο. 

Γξαθείν Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Διενχζαο.  
Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Βνπλνπιαγηάο. 

Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Ρνδνηνπίνπ.  
Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Είηζαο.  

3. Ρν Ρκήκα Ξηλαθνζήθεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο. 
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Σν Σκήκα έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηεο Πηλαθνζήθεο.  

Κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ..  
Οξγαλψλεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. θάζε είδνπο εθδειψζεηο κε ηελ 

ζπλεξγαζία θαη άιισλ Φνξέσλ.  
Δηζεγείηαη ζην Γ.. θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ηεο δνκήο. 
ην Σκήκα εληάζζεηαη ην αθφινπζν Γξαθείν. 

Γξαθείν Πηλαθνζήθεο Σ.Θ. Είηζαο.  
ΚΔΟΝΠ 3  

Άξζξν 6  
ΓΗΝΗΘΖΠΖ – ΔΞΝΞΡΔΗΑ − ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ  

1. Σν Λνκηθφ Πξφζσπν δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ νξίδεηαη 
απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, απφ ην νπνίν εμαξηάηαη θαη 

επνπηεχεηαη, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
2. Σσλ ππεξεζηψλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ πξνΐζηαηαη ν Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν νπνίνο επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηηο ππεξεζίεο έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη κε απνδνηηθφ ηξφπν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ 
πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ, απηφο 
αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

3. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ είλαη δπλαηφλ λα 
ιεηηνπξγήζνπλ απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ππφ κνξθή παξαξηεκάησλ ησλ 

δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ. Σα παξαξηήκαηα απηά αλήθνπλ 
δηνηθεηηθά ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ. Δθφζνλ ζηηο 

απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 
(φπσο θξνληίδα παηδηψλ, ειηθησκέλσλ, αζιεηηθέο ή πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θ.ιπ.), ζπγθξνηνχληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνχ 
Πξνζψπνπ, αληίζηνηρεο άκηζζεο επηηξνπέο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

δχν (2) εθπξφζσπνη ησλ ρξεζηψλ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη έλαο 
ππάιιεινο ηεο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίαο, νξηδφκελνο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, σο πξφεδξνο. Οη επηηξνπέο απηέο 

εηζεγνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία, δηαπηζηψλνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ 
δεκηνπξγνχληαη θαη δηαηππψλνπλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Λνκηθνχ Πξνζψπνπ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ.  
4. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 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 Λνκηθνχ Πξνζψπνπ. Παξάιιεια, θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, είλαη 

δπλαηφο ν νξηζκφο, κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ:  
(α) Κφληκσλ ή θαηά πεξίπησζε δηαηκεκαηηθψλ επηηξνπψλ ή νκάδσλ εξγαζίαο 

γηα ηελ επεμεξγαζία δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο 
ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ.  

(β) Οκάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο.  
(γ) πληνληζηψλ (projectmanagers) γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή πξνγξακκάησλ 

κε αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ θαη απφ δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο. 

(δ) Τπαιιήισλ − ζπλδέζκσλ κεηαμχ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ κε ηζρπξή 
αιιειεμάξηεζε.  

Άξζξν 7  
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ ΡΥΛ Λ.Ξ.Γ.Γ.  

ΔΛΝΡΖΡΑ Α΄  
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Ν πξντζηάκελνο ηνπ Απηνηεινύο Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθνύ − 

Νηθνλνκηθνύ είλαη ππεύζπλνο γηα:  
1. ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο νξγαληζκνχ,  

2. ηελ επνπηεία ησλ πξνκεζεηψλ εληχπσλ, ηαηξηθψλ πιηθψλ, αλαιψζηκσλ 
πιηθψλ θαη θαπζίκσλ,  

3. ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο ησλ αλσηέξσ,  
4. ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο Οηθνλνκηθψλ γηα ηηο εθθαζαξηζκέλεο 

ππνρξεψζεηο ηεο ππεξεζίαο ηνπ,  
5. ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επζχλε ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ 

ππαιιήισλ φισλ ησλ γξαθείσλ,  
6. ηελ νξζή θαη έγθαηξε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Λ.Π. θαζψο θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ αξρείσλ,  
7. ηε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο ηφζν ζηνπο 

ρψξνπο ππνδνρήο ησλ κειψλ φζν θαη ζηνπο ρψξνπο ησλ γξαθείσλ,  
8. ηελ ηήξεζε ησλ Κεηξψσλ, ησλ Αηνκηθψλ Φαθέισλ θαη ησλ Βηβιίσλ ησλ 

ππαιιήισλ, επηκειείηαη δε θαη παξαθνινπζεί ηηο θάζε είδνπο ππεξεζηαθέο 

κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ (επηδφκαηα, αζζέλεηεο, άδεηεο, απνδεκηψζεηο 
θ.ιπ.),  

9. ηελ επηκέιεηα γηα ηελ πξφζιεςε, δηνξηζκφ, ηνπνζέηεζε, κεηαθίλεζε, 
πξναγσγή, απφζπαζε, κεηάηαμε, αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο, ιχζε ππαιιειηθήο 

ζρέζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.,  
10. θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο Γηνηθεηηθνχ,  
11. ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.., ησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ ηνπ Λ.Π.,  
12. ηελ νξζή ηήξεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ,  
13. ηε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ηνπ Λ.Π.,  

14. ηελ εηζήγεζε ησλ πεξηνδηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ Λ.Π. θαη ηελ θαλνληθή 
ηήξεζή ηνπο,  

15. ηελ εηζήγεζε ηεο πνιηηηθήο ηηκψλ ηνπ Λ.Π. (εηήζηεο ζπλδξνκέο, ηηκέο 

πψιεζεο αλαςπθηηθψλ θ.ιπ.),  
16. ηελ επνπηεία ηνπ Σακείνπ, ηνπ Ινγηζηεξίνπ θαη ηεο Απνζήθεο ηνπ Λ.Π., 

ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε έθδνζε ησλ εληαικάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο πιεξσκέο 
ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. θαη ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ,  

17. ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ Λ.Π.,  
18. φια ηα δεηήκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο πνπ αθνξνχλ ην Λ.Π. ειέγρνληαο 

ηαθηηθά ηηο εξγαζίεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ,  
19. θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο νηθνλνκηθψλ.  
ΔΛΝΡΖΡΑ Β΄  

Άξζξν 8  
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΔΗΑΠ  

Ο πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο θαη 

πξνζρνιηθήο Αγσγήο Παηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη Παηδείαο επζχλεηαη έλαληη ηνπ 
ακέζσο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ηελ απνδνηηθή 

εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δλφηεηαο, πξνγξακκαηίδνληαο, νξγαλψλνληαο, 
ζπληνλίδνληαο θαη ειέγρνληαο ηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε λα 

εθπιεξψλνληαη νη πεξηνδηθνί ζηφρνη ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ κε βάζε ηα αληίζηνηρα 
πξνγξάκκαηα δξάζεο.  
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Άξζξν 9  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ  
1. Ν πξντζηάκελνο ησλ Ρκεκάησλ Θ.ΑΞ.Ζ. είλαη ππεύζπλνο έλαληη ηεο 

Γηεύζπλζεο γηα ηα εμήο: 
• κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο θαη επνπηεχεη φιν ην 

πξνζσπηθφ, 
• έρεη ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ γξαθείσλ, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνηλσληθνχο Ιεηηνπξγνχο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο φζνλ 
αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα,    

• ηελ πινπνίεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ γξαθείσλ 
ζπληάζζνληαο ηηο απαηηνχκελεο εηζεγήζεηο θαη εθπνλψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο 

κειέηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ Δπξσπατθά, Δζληθά θαη άιια 
εηδηθά πξνγξάκκαηα, 

• ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ, 

• ηελ νξζή θαηαλνκή θαη πξνζθνξά ππεξεζίαο ζηα πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ, 
• θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο Θνηλσληθήο Πξφλνηαο, 
• εηζεγείηαη ζην Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ φηαλ απηή δεηείηαη απφ ην Γ. 
2. Ν πξντζηάκελνο ησλ Ρκεκάησλ Ξαηδηθώλ − Βξεθνλεπηαθώλ 

Πηαζκώλ είλαη ππεύζπλνο έλαληη ηεο Γηεύζπλζεο γηα ηα εμήο:  
• Κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο Παηδηθνχ - 

Βξεθνλεπηαθνχ  ηαζκνχ θαη ηελ ηήξεζε ησλ Θαλνληζκψλ Ιεηηνπξγίαο. 
• Φξνληίδεη γηα ηελ ζχγρξνλε παξνρή πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηα παηδηά πνπ 

θηινμελνχληαη ζηνλ Παηδηθφ -Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ. 
• Δπνπηεχεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ  Παηδηθνχ - Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ γηα 

ηελ ζσζηή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πνπ αλαθέξεη µε έγγξαθν, παξάβαζε 
θάζε ππεξεζηαθή παξάβαζε ζηε Γ/λζε ησλ Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ. 

• Θαζνξίδεη ην σξάξην εξγαζίαο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία απηνχ. 
• Δγθξίλεη ή απνξξίπηεη αηηήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αθνξνχλ άδεηεο ή ξεπφ 

αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ηνπ Παηδηθνχ - Βξεθνλεπηαθνχ  ηαζκνχ. 
• Θαηεπζχλεη θαη επνπηεχεη:  Σν παηδαγσγηθφ έξγν 

• Σε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ µε ηνπο γνλείο. 
• Σελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ. 

• Σνλ ηξφπν παξαζθεπήο ηνπ ζεξβηξίζκαηνο ηνπ θαγεηνχ. 
• Κεξηκλά γηα ηελ δηνξγάλσζε : 

Κεληαίσλ ζπκβνπιίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ επνπηεχεη. 
πγθεληξψζεσλ γνλέσλ, θάζε δίκελν, γηα ηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα αγσγήο θαη ςπρνινγίαο ησλ παηδηψλ ηνπο. 
Παηδαγσγηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ πξνο φθεινο ησλ 

παηδηψλ, ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ Παηδαγσγηθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη 
ςπραγσγηθψλ εμφδσλ ησλ παηδηψλ. 

• Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηε Γ/λζε Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ  ηαζκψλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο. 
ε πξνζσπηθφ. 

ε παηδαγσγηθφ πιηθφ. 
ε πιηθφ θαζαξηφηεηνο. 

ε εμνπιηζκφ πάζεο θχζεσο. 
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Γηα εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ θαη άιισλ ρψξσλ ηνπ 

ηκήκαηνο. 
Γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο. 

• Πξνηείλεη αηηηνινγεκέλα ζηε Γ/λζε Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ - ηαζκψλ 
δηαγξαθέο, κεηψζεηο, απαιιαγέο θ.ι.π. 

• Παξέρεη ζπκβνπιέο ζε φζνπο απφ ηνπο γνλείο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 
ζε ζπλεξγαζία µε ηελ Γηεχζπλζε ησλ   Παηδηθψλ -  Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ. 

• Γίλεη θαηεπζχλζεηο ζηηο παηδαγσγνχο  θαη ζε φιν ην πξνζσπηθφ γηα ην 
ρεηξηζµφ ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

• πλεξγάδεηαη µε ηηο παηδαγσγνχο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ εβδνκαδηαίσλ 
παηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ θαη επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

• Φξνληίδεη θαη επηβιέπεη γηα ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ θαη ηνπ 
ρψξνπ.   

• Δπζχλεηαη γηα ηελ θχιαμε ηε ζπληήξεζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 
Σκήκαηνο. 

• Τπνβάιιεη ζηε Γ/λζε ησλ Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ  ηαζκψλ ηα 

πνξίζκαηα εξεπλψλ, κειεηψλ θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην 
Σκήκα. 

• Δπζχλεηαη γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία ηνπ Παηδηθνχ - Βξεθνλεπηαθνχ   
ηαζκνχ µε ηνπο γνλείο ηνπο δεκφηεο, ηηο ππεξεζίεο ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο 

θαη άιινπο θνξείο. 
• Τπνρξενχηαη λα παξαρσξεί ζηνπο εθπξνζψπνπο γνλέσλ ην ρψξν ηνπ 

Παηδηθνχ ηαζκνχ γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο γνλέσλ, θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο ηνπο 
πξνο ηελ Γηεχζπλζε ησλ παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ,ζην νπνίν 

αλαγξάθνληαη ν ρξφλνο, ε δηάξθεηα, ε ζεκαηνινγία θαη ν ζθνπφο ηεο 
ζπγθέληξσζεο. 

• Σεξεί φια ηα απαξαίηεηα θαη πξνβιεπφκελα βηβιία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
Σκήκαηνο: 

Βηβιίν παξνπζίαο πξνζσπηθνχ. 
Γίλεη ηε δχλακε ησλ λεπίσλ θαζεκεξηλά. 

• πληάζζεη ηηο εληνιέο γηα παηδαγσγηθφ πιηθφ, ραξηηθά, γξαθηθή χιε, πιηθφ 

θαζαξηφηεηαο θ.ι.π. 
• πληάζζεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ηαζκνχ θαη ηηο αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο 

γνλείο. 
• Δπηθνηλσλεί ηειεθσληθά µε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηνπο 

γνλείο θαη άιινπο θνξείο ,εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. 
• πκκεηέρεη ζηηο εμφδνπο θαη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ ηκήκαηνο. 

• Δηζεγείηαη ζην Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ φηαλ απηή δεηείηαη απφ ην Γ. 

3. Ν πξντζηάκελνο ησλ Ρκεκάησλ Ξηλαθνζήθεο είλαη ππεύζπλνο έλαληη 
ηεο Γηεύζπλζεο γηα:  

• ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ γξαθείσλ, 
• ηελ πινπνίεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ γξαθείσλ 

ζπληάζζνληαο ηηο απαηηνχκελεο εηζεγήζεηο θαη εθπνλψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο 
κειέηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ Δπξσπατθά, Δζληθά θαη άιια 

εηδηθά πξνγξάκκαηα, 

• ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ, 

• ηελ νξζή θαηαλνκή θαη πξνζθνξά ππεξεζίαο ζηα πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ 
πξνγξακκάησλ,  
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• επηθνηλσλεί ηειεθσληθά µε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηνπο 

γνλείο θαη άιινπο θνξείο ,εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην θαη ζπκκεηέρεη ζηηο ζε 
φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ ηκήκαηνο, 

• εηζεγείηαη ζην Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ φηαλ απηή δεηείηαη απφ ην Γ. 

4.Ο Πξντζηάκελνο κηαο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο 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 ΛΠΓΓ κε βάζε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα δξάζεο. 

Άξζξν 10  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ ΓΟΑΦΔΗΥΛ  

Α. Αξκνδηόηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ γξαθείσλ ησλ Θ.Α.Ξ.Ζ.  
Δπηκειείηαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηα κέιε ησλ Θ.Α.Π.Ζ. γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ.  
Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηε Γηεχζπλζε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

Λ.Π.Γ.Γ.  
πλεξγάδεηαη κε ην Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ ζε φηη αθνξά ηελ ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή πγεία ησλ κειψλ ησλ Θ.Α.Π.Ζ.  
Έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε απψιεηα ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ 

ηνπ ηκήκαηνο.  
Φξνληίδεη θαη επηκειείηαη ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο πγηεηλήο ησλ ρψξσλ ησλ 

Γξαθείσλ ησλ Θ.Α.Π.Ζ.  
Β. Αξκνδηόηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ γξαθείσλ ησλ Ξαηδηθώλ − 

Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ. 
Φξνληίδεη γηα ηε ζσζηή ςπρνζσκαηηθή πγεία θαη ςπρνθηλεηηθή εμέιημε ησλ 

παηδηψλ, κε πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθψλ πξνγξακκάησλ, θχθινπο παηδαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, παηδαγσγηθά εξγαζηήξηα θαη άιιεο παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
θαη εθδειψζεηο, ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη αλάινγα κε ηελ ειηθία 

ηνπο.  
Δπζχλεηαη φρη κφλν γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ λεπίσλ αιιά θαη γηα ηε 

θχιαμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο.  
Πξνζθέξεη αγσγή, ςπραγσγία, πεξηπνίεζε θαη θξνληίδα ζηα λήπηα ηνπ 

ζηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο.  
Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π. ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, 

θαζψο θαη φηη αθνξά πξνκήζεηεο θαη άιιεο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο.  

Έρεη ηελ επζχλε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π. γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 
ζπγθεληξψζεσλ γνλέσλ, θαζψο θαη ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 
πλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο - Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο ζε 

φηη αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ.  

Κεξηκλά γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξίπησζε απνπζίαο.  
πληάζζεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ηκήκαηνο. Σεξεί 

πξσηφθνιιν θαη πξσηνθνιιά ηηο αηηήζεηο γηα ηελ εγγξαθή θαη επαλεγγξαθή ησλ 
παηδηψλ ησλ ζηαζκψλ ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ζηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π.  

Σεξεί θαη ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά, βηβιίν παξνπζίαο πξνζσπηθνχ, βηβιίν 
ζπζζηηνχλησλ λεπίσλ, βηβιίν πξσηνθφιινπ, δειηία εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο 

πιηθνχ, βηβιία αλαιψζηκνπ θαη κε αλαιψζηκνπ πιηθνχ. Δλεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ 
γηα ηα εηζεξρφκελα θάζε θνξά έγγξαθα. 

 Έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε απψιεηα ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ 
ηνπ ηκήκαηνο. 
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 Δηζεγείηαη ζηε Γ/λζε γηα ηνλ έγθαηξν εθνδηαζκφ ησλ επνπηηθψλ κέζσλ 

δηδαζθαιίαο, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη γεληθά θάζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ 
είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο.  

Δθαξκφδεη ην κεληαίν δηαηηνιφγην ζχκθσλα κε ηελ θαζεκεξηλή δχλακε ησλ 
παηδηψλ. 

 Παξαθνινπζεί ηα απνζέκαηα ησλ απνζεθψλ θαη δηαηππψλεη εηζεγήζεηο γηα 
ηελ αλάγθε αλαλέσζεο ηνπο. πλεξγάδεηαη ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ θάλνπλ 

ρξήζε ησλ πιηθψλ απνζεθψλ.  
Γ. Αξκνδηόηεηεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ Ξηλαθνζήθεο. 

Δπηκειείηαη ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο Πηλαθνζήθεο.  

Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηνλ Πξντζηάκελν Σκήκαηνο ηνπ Λ.Π. ηα ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ, θαζψο θαη φηη αθνξά πξνκήζεηεο θαη άιιεο δαπάλεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο. 

πληάζζεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ γξαθείνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ζηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. 

Έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε απψιεηα ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ 

ηνπ ηκήκαηνο. 

Άξζξν 11  

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
1. 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. Ιεπηνκεξέζηεξεο πεξηγξαθέο αξκνδηνηήησλ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ κε ηε ζχληαμε θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ.  
2. Ο ιεπηνκεξήο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε νξγαληθήο κνλάδαο, νη ζέζεηο 

εξγαζίαο, νη πεξηγξαθέο θαζεθφλησλ, νη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, 
θαζψο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαξηεκάησλ, νξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή θαζνξίδνληαη κε εηδηθνχο θαλνληζκνχο 
ιεηηνπξγίαο πνπ ζπληάζζνληαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ κεηά απφ εηζήγεζε ησλ 

αξκφδησλ πξντζηακέλσλ.  

ΚΔΟΝΠ 4  
ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ  

Άξζξν 12  
ΝΟΓΑΛΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΘΑΗΝ  

Οη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ 
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 Π.Γ. 22/1990 
θαη ζην Π.Γ. 50/2001, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 32279/09−08−2013 θνηλή ππνπξγηθή 
απφθαζε Τπ. Δζση. Θαη Γηνηθ/θεο Κεηαξ. θαη Ζιεθηξνλ. Γ/ζεο (ΦΔΘ 

2070/26−08−2013/η.Β΄) πεξί θαηάξγεζεο θαη δηαηήξεζεο θελψλ Οξγαληθψλ 

ζέζεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζην ΛΠΓΓ Γήκνπ Είηζαο Λ. Ησαλλίλσλ, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Λ. 4024/2011, νη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ 

κφληκνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαηεξήζεθαλ, νη πθηζηάκελεο θαη νη λέεο ζπζηαζείζεο, 
πξνβιέπνληαη σο εμήο:  

1. Πηελ θαηεγνξία Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο 
θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:  

ΠΔ Λεπηαγσγψλ     Θέζεηο: 2    

ΑΔΑ: ΩΝΜΓΩΡΓ-Σ3Τ



                                                                                          57 

ΠΔ Οηθνλνκηθνχ     Θέζεηο: 1 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ     Θέζεηο: 1    
2. Πηελ θαηεγνξία Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο 

θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:  
ΣΔ Γηνηθεηηθφ − Ινγηζηηθφ   Θέζεηο: 2  

ΣΔ Ινγηζηηθφ     Θέζεηο:1  
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο    Θέζεηο: 1 

ΣΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ    Θέζεηο: 8 
ΣΔ Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ  Θέζεηο: 1 

ΣΔ Φπζηθνζεξαπεπηψλ   Θέζεηο: 1 
ΣΔ Λεπηαγσγψλ     Θέζεηο: 2    

3. Πηελ θαηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο 
θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:  

ΓΔ Βνεζψλ Βξεθνθφκσλ - Παηδνθφκσλ  Θέζεηο: 5 
ΓΔ Καγείξσλ          Θέζεηο: 4    

ΓΔ Φπζηθνζεξαπεπηψλ         Θέζεηο: 1 

4. Πηελ θαηεγνξία πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο 
θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:  

ΤΔ Βνεζφο Καγείξσλ   Θέζεηο: 1  
ΤΔ Πξνζσπηθφ Θαζαξηφηεηαο   Θέζεηο: 5 

   Άξζξν 13  
ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΑΝΟΗΠΡΝ ΣΟΝΛΝ 

ΠΔ Λεπηαγσγψλ     Θέζεηο: 1    
ΤΔ Δξγαηψλ Θαζαξηφηεηαο   Θέζεηο: 3 

 Άξζξν 14  
ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΝΟΗΠΚΔΛΝ 

ΣΟΝΛΝ  
Πξνβιέπνληαη έμη (6) ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ 
ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

ΚΔΟΝΠ 5 

ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
Άξζξν 15 

ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ  
Χο πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο επηιέγεηαη απφ ηνλ θιάδν ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ 

Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ θαη φπσο πξνβιέπεηαη θαη γηα ηα ηκήκαηα.  
Χο πξντζηάκελνο ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ − Οηθνλνκηθνχ 

επηιέγεηαη απφ ηνλ θιάδν ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, ΠΔ Οηθνλνκηθνχ.  
Χο πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Θ.Α.Π.Ζ. επηιέγεηαη απφ ηνλ θιάδν ΣΔ 

Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ θαη ειιείςεη απηψλ ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ 
Βξεθνλεπηνθφκσλ, ΣΔ Φπζηνζεξαπεπηψλ, ΣΔ Λνζειεπηψλ.  

Χο πξντζηάκελνη γξαθείσλ Θ.Α.Π.Ζ επηιέγνληαη απφ ηνλ θιάδν ΣΔ Θνηλσληθψλ 
Ιεηηνπξγψλ θαη ειιείςεη απηψλ ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ 

Βξεθνλεπηνθφκσλ, ΣΔ Φπζηνζεξαπεπηψλ, ΣΔ Λνζειεπηψλ.  
Χο πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ 

επηιέγεηαη απφ ηνλ θιάδν ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ.  

Χο πξντζηάκελνη γξαθείσλ Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ επηιέγνληαη 
απφ ηνλ θιάδν ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ.  

Χο πξντζηάκελνη ηνπ Σκήκαηνο Πηλαθνζήθεο επηιέγνληαη απφ ηνλ θιάδν ΠΔ  
Γηνηθεηηθνχ ,ΣΔ Γηνηθεηηθνχ.  

ΚΔΟΝΠ 6 
ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  
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Άξζξν 16  

ΞΖΟΔΠΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  
Γηα ηνλ δηνξηζκφ, ηα θαζήθνληα, ηνπο πεξηνξηζκνχο, ην ρξφλν εξγαζίαο, ηελ 

αζηηθή επζχλε, ηα δηθαηψκαηα, ηηο άδεηεο, ηηο κεηαβνιέο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, 
ην πξνβάδηζκα, ηηο εζηθέο ακνηβέο, ηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα, ηε ιχζε ηεο 

ππαιιειηθήο ζρέζεο θαη ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ ππαιιήισλ 
εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

Γηα ην δηάζηεκα πνπ πξνθχπηεη κέρξη ηε πξψηε θξίζε Γηεχζπλζεο απφ ην 
ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ρξέε αζθεί νξηδφκελνο ππάιιεινο.  

 
Άξζξν 17  

ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  
1. Θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ νη ππεξεηνχληεο ζην 

Λ.Π.Γ.Γ. ππάιιεινη θαηαηάζζνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ θιάδσλ.  
2. Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο γίλεηαη πάληνηε κε απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ, ηα πξνζφληα ησλ 

ππαιιήισλ, ηελ πείξα θαη ηηο γλψζεηο απηψλ ζε εηδηθά αληηθείκελα θαηά ηελ νπνία 
θαηαλνκή, ζα εμεηάδνληαη θαη εηδηθέο αλάγθεο ησλ ππαιιήισλ (κεηέξεο αλήιηθσλ 

ηέθλσλ, έγθπεο γπλαίθεο, ηφπνο δηακνλήο θ.ιπ.)  
Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ νξίδνληαη πάληνηε κε 

απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. νη θξηλφκελνη απφ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ 
ζπκβνχιην ππάιιεινη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Θάζε άιιε 

ιεπηνκέξεηα ιεηηνπξγίαο ησλ επί κέξνπο ππεξεζηψλ κε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ 
παξφληα νξγαληζκφ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.  

3. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ αξρίδεη απφ ηελ 
δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, νπφηε παχεη λα ηζρχεη θάζε 

πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε.  
4. Θάζε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θαη 

δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ ή ζηελ θείκελε Λνκνζεζία ξπζκίδεηαη µε 

νξηζηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Άξζξν 18 
ΘΑΙΤΖ ΓΑΞΑΛΖΠ 

Ζ Γαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ γηα ην 
ηξέρνλ έηνο 2021 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 476.900,00 επξψ. 

Κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή πξάμε πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, χςνπο 180.000,00 € επηπιένλ γηα ην 

ηξέρνλ έηνο 2021 πνπ ζα θαιπθζεί απφ ηνπο Θ.Α. 10.6011, 10.6012, 10.6041, 
10.6054, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Είηζαο θαζψο 

θαη γηα ηα επφκελα έηε. 
            Η απόυαση  αυτή έλαβε αύξοντα απιθμό 13/2021. 

Ππληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 

 Ν Ξξόεδξνο Γ.Π. 
 

     (T.Π.) 
 

Ζ Ξξαθηηθνγξάθνο 
 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
 

     Ν Ξξόεδξνο Λ.Ξ.Γ.Γ.                            

Γήκνπ Είηζαο 
 

 Γξίβαο Ξεξηθιήο  » 
 

 

Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. 
 

 
Αθνι. πνγξαθέο 
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   Αθνινύζεζε ηνπνζέηεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΤΝΔΡΓΑΗΑ» θ. Γαξδίθνπ Βαζηιείνπ, ν νπνίνο είπε όηη ηα κέιε ηεο παξάηαμήο ηνπ 
δειώλνπλ παξώλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ςεθνθνξία, θαζώο δελ είραλ πιήξε θαη έγθαηξε 
ελεκέξσζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ζηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά, ην νπνίν αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε θαη ηελ 
ζρεηηθή ηνπνζέηεζε 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
  Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο, 
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 13/2021 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπο ιόγνπο 
πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηή, ε νπνία ζην ζύλνιό ηεο έρεη εγγξαθεί ζην εηζεγεηηθό ζθέινο 
ηεο παξνύζαο.  
  Ύζηεξα από ηελ ηξνπνπνίεζε απηή ν Οξγαληζκόο Δζσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε 

ηελ επσλπκία «Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Είηζαο» έρεη σο εμήο: 
 

Νξγαληζκόο Δζσηεξηθώλ πεξεζηώλ Λ.Ξ.Γ.Γ Γήκνπ Είηζαο. 

 
ΚΔΟΝΠ 1  

ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΠΘΝΞΝΠ ΡΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 
Άξζξν 1  

ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
Οη ππεξεζίεο ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Είηζαο πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ 

νξγαληθέο κνλάδεο, νκαδνπνηεκέλεο ζε ελφηεηεο ζπλαθνχο ζθνπνχ θαη 
αληηθεηκέλνπ:  

ΔΛΝΡΖΡΑ Α.  
Απηνηειέο Tκήκα Γηνηθεηηθνχ − Οηθνλνκηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη:  

1. Γξαθείν Πξνζσπηθνχ  

2. Γξαθείν Γξακκαηείαο θαη Πξσηνθφιινπ  
3. Γξαθείν Πξνκεζεηψλ θαη δηαρείξηζεο πιηθνχ  

4. Γξαθείν Κηζζνδνζίαο   
5. Γξαθείν Ινγηζηεξίνπ  

6. Γξαθείν Σακείνπ 
 ΔΛΝΡΖΡΑ Β.  

Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο θαη πξνζρνιηθήο Αγσγήο 
Παηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη Παηδείαο κε ηα θάησζη ηκήκαηα:  

1. Ρκήκα Θ.Α.Ξ.Ζ. πνπ πεξηιακβάλεη:  
1.1 Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ  

1.2 Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Παζζαξψλαο (Διενχζαο, Ρνδνηνπίνπ, 
Βνπλνπιαγηάο, Εσνδφρνπ, Θάησ Ιαςίζηαο, Γξακκέλνπ)  

1.3 Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Δθάιεο (Αζθάθαο, Κεηακφξθσζεο)  
1.4 Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ.  Γ.Δ. Δπξπκελψλ 

1.5 Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Κνινζζψλ  

1.6 Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Είηζαο 
2. Ρκήκα Ξαηδηθώλ - Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ πνπ πεξηιακβάλεη:  

2.1 Γξαθείν Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Διενχζαο  
2.2 Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Βνπλνπιαγηάο  

2.3 Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Ρνδνηνπίνπ 
2.4 Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Είηζαο 

3. Ρκήκα Ξηλαθνζήθεο πνπ πεξηιακβάλεη: 
1. Γξαθείν πηλαθνζήθεο Σ.Θ. Είηζαο 

Άξζξν 2  
ΠΘΝΞΝΠ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ.  
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Α. Πθνπόο Θ.Α.Ξ.Ζ.  

Βαζηθή θηινζνθία ηνπ ζεζκνχ ησλ Θ.Α.Π.Ζ. είλαη ε πξνάζπηζε ησλ 
θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ.  

Οη ππεξεζίεο ηνπ θέληξνπ απεπζχλνληαη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο άλσ ησλ 55 
εηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε.  
Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηεο αλνηρηήο πξνζηαζίαο ησλ 

ειηθησκέλσλ είλαη ε παξακνλή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα, ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηεο 
νηθνγέλεηαο, ηεο γεηηνληάο, ηνπ θηιηθνχ πεξίγπξνπ θαη ε απνθπγή ηεο ηδξπκαηηθήο 

θιεηζηήο πεξίζαιςεο θαη άιιεο κνξθήο αζχισλ.  
Αλαιπηηθά, ζθνπφο ησλ Θ.Α.Π.Ζ. είλαη:  

1. Ζ πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 
ειηθησκέλσλ ψζηε λα παξακείλνπλ ηζφηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ. 
2. Ζ δηαθψηηζε θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ησλ εηδηθψλ 

θνξέσλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ. 

3. Πξσηνγελή Πξφιεςε (εκβνιηαζκνί, ζπκβνπιέο γηα ηελ απνθπγή 
αηπρεκάησλ). 

4. Γεπηεξνγελή Πξφιεςε (ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ έγθαηξε 
δηάγλσζε). 

5. Δπηπιένλ, νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα Θ.Α.Π.Ζ. είλαη νη εμήο:  
• πκβνπιεπηηθή, ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, θνηλσληθή θξνληίδα ησλ 

ειηθησκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.  
• Φξνληίδα θαη νδεγίεο γηα Ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη Λνζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε. 

• Φπζηνζεξαπεία. 
• Δξγνζεξαπεία. 

• Οξγαλσκέλε ςπραγσγία. 
• Θαη’ νίθνλ εμππεξέηεζε. 

• πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ινπηξνζεξαπείαο θαη ζεξηλψλ θαηαζθελψζεσλ. 
• Πξνγξάκκαηα εζεινληηζκνχ. 

• Δπηκφξθσζε, δηαιέμεηο, κειέηε ζεκάησλ, επηζθέςεηο ζε Κνπζεία θαη 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.  
6. Ζ έξεπλα ζρεηηθψλ ζεκάησλ κε ηνπο ειηθησκέλνπο φζν αθνξά ηελ πγεία, ηα 

θνηλσληθά θαη άιια πξνβιήκαηά ηνπο.  
7. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Θέληξσλ.  
8. Ζ παξακνλή ησλ ειηθησκέλσλ ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

9. Ζ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο.  
10. Ζ ζπλέρηζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ ε νπνία άξρηζε ζην 

λνζνθνκείν θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νμείαο θάζεο θάπνηαο αζζέλεηαο. 
Β. Πθνπόο Ξαηδηθώλ − Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ:  

Οη παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί πνπ είλαη θπξίαξρα ρψξνο αγσγήο, 
εθπαίδεπζεο θαη αζθαινχο δηακνλήο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζθνπφ έρνπλ:  

• Λα παξέρνπλ εληαία πξνζρνιηθή αγσγή ζχκθσλα κε ηα πιένλ ζχγρξνλα 
επηζηεκνληθά δεδνκέλα.  

• Λα βνεζνχλ ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ νιφπιεπξα, ζσκαηηθά, λνεηηθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά.  
• Λα εμαιείθνπλ θαηά ην δπλαηφ, ηηο δηαθνξέο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ απφ ην 

πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπο.  
• Λα εμππεξεηνχλ ηνπο γνλείο θαη παξάιιεια λα ηνπο επαηζζεηνπνηνχλ πάλσ 

ζε ζέκαηα ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο. 
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• Λα βνεζνχλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπο απφ 

ην νηθνγελεηαθφ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 
• Λα παξέρνπλ εκεξήζηα δηαηξνθή θαη θξνληίδα ζηα παηδηά πνπ θηινμελνχλ 

ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 
 

Γ. Πθνπόο Ξηλαθνζήθεο. 

Σε δηάδνζε θαη πξνβνιή ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ (ραξαθηηθή, δσγξαθηθή - 

γιππηηθή - ιατθέο ηέρλεο - εθαξκνγέο - θαηαζθεπέο θ.ι.π.) κε δηνξγάλσζε 

εθζέζεσλ, δηαιέμεσλ, πξνβνιψλ ηαηληψλ θαη άιιεο εθδειψζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ 

απνθαζηζηηθά, ζηελ εηθαζηηθή αηζζεηηθή παηδεία ησλ δεκνηψλ παξάιιεια δε λα 

δίλνληαη εξεζίζκαηα γηα πξνβιεκαηηζκφ ζην πλεχκα ηεο θηιίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξνφδνπ.  

 

ΚΔΟΝΠ 2  
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

Άξζξν 3  
ΔΛΝΡΖΡΑ Α΄  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΑΡΝΡΔΙΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ  

ην Απηνηειέο Σκήκα Γηνηθεηηθνχ − Οηθνλνκηθνχ ηδξχνληαη ηα εμήο γξαθεία:  
Γξαθείν Ξξνζσπηθνύ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  

Σελ ηήξεζε ησλ Κεηξψσλ θαη ησλ αξρείσλ πνπ έρεη ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ,  
ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πάζεο θχζεσο δηνηθεηηθέο 

ππνζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ (πξνζιήςεηο, δηαθνπέο ζπκβάζεσλ θ.α.),  
ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ 

εξγαζίαο,  
ηελ επζχλε γηα ηηο θάζε είδνπο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ 

(επηδφκαηα, αζζέλεηεο, άδεηεο, απνδεκηψζεηο θ.ά.),  
ηελ ηήξεζε ζηνηρείσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ Ινγηζηεξίνπ, 
θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα, ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηελ ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ πξνζσπηθνχ. 
Ρελ εηζήγεζε ηξνπνπνίεζεο θαζώο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Ν.Δ.. 

ζηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.  
Γξαθείν Γξακκαηείαο θαη Πξσηνθφιινπ ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν:  

Σε κέξηκλα γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 
ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηηο Γ/ζεηο ηνπο 

Πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ,  
ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαβνιή φισλ ησλ εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ ησλ 

Τπεξεζηψλ, ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ δηαθίλεζε ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη 
εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηελ επηκέιεηα γηα ηελ παξαιαβή, 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ, ηελ πξσηνθφιιεζε θαη ηε ζπζρέηηζε φισλ ησλ εηζεξρνκέλσλ 
θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ θάζε κνξθήο, ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εγγξάθσλ θαη ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ζεκαηνινγίνπ θαζψο επίζεο θαη ηελ ηήξεζε θαη θχιαμε ηνπ Γεληθνχ 
Αξρείνπ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηελ ηήξεζε Δηδηθνχ Αξρείνπ ησλ ζρεδίσλ ησλ 

εγγξάθσλ, ρεηξφγξαθσλ ή κε, ηα νπνία θέξλνπλ ηηο κνλνγξαθέο ησλ ζπληαρηψλ 
θαη ηελ ππνγξαθή ηεο Γηεχζπλζεο ή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ηελ θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε ησλ 
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εξγαζηψλ γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηνπ πξσηνθφιινπ θαη αξρείνπ εγγξάθσλ 

ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ.  
Γξαθείν Ξξνκεζεηώλ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  

Σε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ,  
ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πάζεο θχζεσο πξνκήζεηεο, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ,  
ηελ κέξηκλα γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ,  

ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ θαη πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ,  
ηε ζχληαμε ησλ ζπκθσλεηηθψλ πξνκήζεηαο, 

ηε ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνκήζεηαο θαη ησλ πξσηνθφιισλ 
παξαιαβήο ησλ πάζεο θχζεσο πξνκεζεηψλ θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζην Ινγηζηήξην 

γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο,  
ηελ ηήξεζε αξρείσλ πξνκεζεηψλ θαη πξνκεζεπηψλ,  

ηελ θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 
Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ.  

Γξαθείν Κηζζνδνζίαο ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  

Σε ζχληαμε θαηαζηάζεσλ πιεξσκήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ απφδνζε 
θξαηήζεσλ ζηνπο αληίζηνηρνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο,  

θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Κηζζνδνζίαο.  

Γξαθείν Ινγηζηεξίνπ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  
Σελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ επνπηεία γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ θαη ηελ 

επηκέιεηα γηα ηελ ζσζηή εθηέιεζή ηνπ,  
ηνλ έιεγρν ησλ δηαθφξσλ ηηκνινγίσλ γηα φιεο ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Λνκηθνχ 

Πξνζψπνπ,  
ηνλ έιεγρν ησλ εληαικάησλ πιεξσκήο θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηα 

ζπλνδεχνπλ, ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηνπ Σακείνπ,  
ηελ εθπφλεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ηακεηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Λνκηθνχ Πξνζψπνπ,  
ηελ ηήξεζε θαη ηελ παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ,  

ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εηνηκαζίαο ησλ παξαζηαηηθψλ (εληάικαηα 
πιεξσκήο, γξακκάηηα είζπξαμεο) γηα ηε δηελέξγεηα πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθήο 

ζπλαιιαγήο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ φπσο επίζεο θαη ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ησλ ρξεσζηψλ θαη ησλ 

πηζησηψλ, ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ 
Λνκηθνχ Πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ Ινγηζηηθφ ρέδην, 

θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Ινγηζηεξίνπ.  

Γξαθείν Σακείνπ ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν:  
Σελ δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία. 
Σελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απεηθφληζεο ησλ ηακεηαθψλ πξάμεσλ ζηα 

αληίζηνηρα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη 
ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ, θαζψο νη 

αξκνδηφηεηεο αλάιεςεο ησλ ππνρξεψζεσλ, εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο ησλ δαπαλψλ 

αζθνχληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ Είηζαο ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε Λνκνζεζία.  

Ζ ηήξεζε ηνπ Σακείνπ ζα γίλεηαη πάληα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία 
απφ ηνλ Γήκν Είηζαο ιφγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζην Λ.Π.Γ.Γ. 

Γήκνπ Είηζαο. 
ΔΛΝΡΖΡΑ Β΄  
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Άξζξν 4  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ 
ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ 

ΞΑΗΓΔΗΑΠ Λ.Ξ.Γ.Γ.  
1. Ζ γεληθή επζχλε ηεο νξγάλσζεο, αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο.  

2. Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο φισλ ησλ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.  
3. Ο ζπληνληζκφο, ε θαηεχζπλζε θαη ε παξνρή ησλ απαξαηηήησλ νδεγηψλ αλά 

ηκήκα γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
νξγαληζκνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ.  

4. Ζ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ νδεγηψλ πξνο ην Γηνηθεηηθφ Οηθνλνκηθφ ηκήκα 
γηα ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

5. Ζ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. κε ζθνπφ ηελ 
εθπιήξσζε ηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο ζπληνληζκφο θαη ε επνπηεία ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ Λ.Π. ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ ηκεκάησλ θαη 
γξαθείσλ.  

6. Ζ θξνληίδα γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

θαη επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.  
7. Ζ επηινγή λέσλ θηηξίσλ γηα ηελ ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Λ.Π. ζε ζπλεξγαζία κε ηε ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ έηζη 
ψζηε ε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ.  

8. Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 
Λ.Π.Γ.Γ. ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γεληθφηεξα δηεζλνχο 

ελδηαθέξνληνο.  
Άξζξν 5  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ Θ.Α.Ξ.Ζ., ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΑΗΓΗΘΥΛ – 
ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΑΘΥΛ ΠΡΑΘΚΥΛ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ, ΑΙΙΖΙΔΓΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΗΛΑΘΝΘΖΘΖΠ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ.  

1. Ρν Ρκήκα Θ.Α.Ξ.Ζ. έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο:  
ηα πξνζηαηεπφκελα απφ ην θάζε θέληξν άηνκα παξέρνληαη:  

δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη αλάπηπμεο ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απφ ηνπο ίδηνπο θαη απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο, θπζηθνζεξαπεία ζηνπο ίδηνπο, 
εξγνζεξαπεία ζηνπο ίδηνπο, βνήζεηα ζην ζπίηη γηα ηα άηνκα πνπ δνπλ κφλα ηνπο ή 

γη’ απηά πνπ έρνπλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο εμππεξεηήζεσο κέζα θαη έμσ απφ ην ζπίηη 
(π.ρ. ειαθξχ καγείξεκα, κηθξνζειήκαηα θαη δηάθνξεο κηθξνεμππεξεηήζεηο), 

θξνληίδα θαη νδεγίεο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, 
νξγαλσκέλε ςπραγσγία (εθδξνκέο, ζπλεζηηάζεηο, γηνξηέο, ρνξνί) θαη επηκφξθσζε 

(δηαιέμεηο, κειέηε ζεκάησλ, εξγαζία ζε νκάδεο, επηζθέςεηο θ.ιπ.), εληεπθηήξην, 
ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαληίλα πνπ πξνζθέξεη ξφθεκα, αλαςπθηηθά (φρη 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά) θ.ιπ. θαη βξίζθνπλ ζπληξνθηά θαη απαζρφιεζε ηα κέιε. Οη 
ηηκέο ησλ πξνζθεξφκελσλ θαζνξίδνληαη απφ ην Γ.., θάζε είδνπο επηπιένλ 

εμππεξέηεζε, ψζηε νη ειηθησκέλνη λα παξακέλνπλ ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ 
ζπλφινπ θαη κε αίζζεκα θνηλσληθήο ρξεζηκφηεηαο.  

ην Σκήκα εληάζζνληαη δηνηθεηηθά ηα αθφινπζα Γξαθεία − Παξαξηήκαηα ηα 
νπνία εμππεξεηνχλ νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ θαη είλαη δπλαηφλ λα αζθνχλ κεξηθέο ή θαη 

ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο.  

1. Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ  
2. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Παζζαξψλαο (Διενχζαο, Ρνδνηνπίνπ, Βνπλνπιαγηάο, 

Εσνδφρνπ, Θάησ Ιαςίζηαο, Γξακκέλνπ)  
3. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Δθάιεο (Αζθάθαο, Κεηακφξθσζεο)  

4. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Δπξπκελψλ 
5. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Κνινζζψλ 
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6. Γξαθείν Θ.Α.Π.Ζ. Γ.Δ. Είηζαο 

2. Ρκήκα Ξαηδηθώλ - Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ έρεη ηηο εμήο 
αξκνδηόηεηεο:  

Ρν Ρκήκα έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ 
θαη ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Π. σο εηζεγεηήο ρσξίο ςήθν.  

Κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. θαη ππνγξάθεη φια ηα 
ππεξεζηαθνχ ραξαθηήξα έγγξαθα.  

Παξαιακβάλεη, απνζθξαγίδεη, ραξαθηεξίδεη ή κνλνγξαθεί ηελ θαζεκεξηλή 
αιιεινγξαθία θαη ηε δηαλέκεη ζηα γξαθεία γηα ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο.  

Θαηαξηίδεη θαη νξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ 
ηκεκάησλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη θαηεπζχλεη ην παηδαγσγηθφ έξγν 

ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα.  
Φξνληίδεη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαζψο θαη ησλ άιισλ 

εθδειψζεσλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ..  
Δηζεγείηαη ζην Γηεχζπλζε θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία, ην πξνζσπηθφ, 

ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ηαζκψλ, φπσο:  

i. ηνλ αξηζκφ θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη αλαγθαίν 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηαζκψλ,  

ii. ην παηδαγσγηθφ πιηθφ θαη ηνλ πάζεο θχζεσο εμνπιηζκφ,  
iii. ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ,  

iv. ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  
πλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα Γηνηθεηηθνχ − Οηθνλνκηθνχ ην νπνίν νθείιεη λα 

παξέρεη θάζε ζηνηρείν γηα λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηαζκψλ θαη 
ε επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπο.  

ην Σκήκα εληάζζνληαη δηνηθεηηθά ηα αθφινπζα Γξαθεία − Παξαξηήκαηα ηα 
νπνία εμππεξεηνχλ νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ θαη είλαη δπλαηφλ λα αζθνχλ κεξηθέο ή θαη 

ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο. 
Γξαθείν Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Διενχζαο.  

Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Βνπλνπιαγηάο. 
Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Ρνδνηνπίνπ.  

Γξαθείν Παηδηθνχ ηαζκνχ Σ.Θ. Είηζαο.  

3. Ρν Ρκήκα Ξηλαθνζήθεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο. 
Σν Σκήκα έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηεο Πηλαθνζήθεο.  

Κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ..  
Οξγαλψλεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. θάζε είδνπο εθδειψζεηο κε ηελ 

ζπλεξγαζία θαη άιισλ Φνξέσλ.  
Δηζεγείηαη ζην Γ.. θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ηεο δνκήο. 
ην Σκήκα εληάζζεηαη ην αθφινπζν Γξαθείν. 

Γξαθείν Πηλαθνζήθεο Σ.Θ. Είηζαο.  
ΚΔΟΝΠ 3  

Άξζξν 6  
ΓΗΝΗΘΖΠΖ – ΔΞΝΞΡΔΗΑ − ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ  

1. Σν Λνκηθφ Πξφζσπν δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ νξίδεηαη 
απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, απφ ην νπνίν εμαξηάηαη θαη 

επνπηεχεηαη, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

2. Σσλ ππεξεζηψλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ πξνΐζηαηαη ν Πξφεδξνο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν νπνίνο επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηηο ππεξεζίεο έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη κε απνδνηηθφ ηξφπν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ 
πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ, απηφο 
αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
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3. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ είλαη δπλαηφλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ππφ κνξθή παξαξηεκάησλ ησλ 
δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ. Σα παξαξηήκαηα απηά αλήθνπλ 

δηνηθεηηθά ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ. Δθφζνλ ζηηο 
απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 

(φπσο θξνληίδα παηδηψλ, ειηθησκέλσλ, αζιεηηθέο ή πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
θ.ιπ.), ζπγθξνηνχληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνχ 

Πξνζψπνπ, αληίζηνηρεο άκηζζεο επηηξνπέο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 
δχν (2) εθπξφζσπνη ησλ ρξεζηψλ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη έλαο 

ππάιιεινο ηεο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίαο, νξηδφκελνο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, σο πξφεδξνο. Οη επηηξνπέο απηέο 

εηζεγνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία, δηαπηζηψλνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ 
δεκηνπξγνχληαη θαη δηαηππψλνπλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Λνκηθνχ Πξνζψπνπ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ.  
4. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 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 Λνκηθνχ Πξνζψπνπ. Παξάιιεια, θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, είλαη 
δπλαηφο ν νξηζκφο, κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ:  

(α) Κφληκσλ ή θαηά πεξίπησζε δηαηκεκαηηθψλ επηηξνπψλ ή νκάδσλ εξγαζίαο 
γηα ηελ επεμεξγαζία δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο 

ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ.  
(β) Οκάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο.  

(γ) πληνληζηψλ (projectmanagers) γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή πξνγξακκάησλ 
κε αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ θαη απφ δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο. 

(δ) Τπαιιήισλ − ζπλδέζκσλ κεηαμχ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ κε ηζρπξή 
αιιειεμάξηεζε.  

Άξζξν 7  
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ ΡΥΛ Λ.Ξ.Γ.Γ.  

ΔΛΝΡΖΡΑ Α΄  

Ν πξντζηάκελνο ηνπ Απηνηεινύο Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθνύ − Νηθνλνκηθνύ 
είλαη ππεύζπλνο γηα:  

1. ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο νξγαληζκνχ,  
2. ηελ επνπηεία ησλ πξνκεζεηψλ εληχπσλ, ηαηξηθψλ πιηθψλ, αλαιψζηκσλ 

πιηθψλ θαη θαπζίκσλ,  
3. ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο ησλ αλσηέξσ,  

4. ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο Οηθνλνκηθψλ γηα ηηο εθθαζαξηζκέλεο 
ππνρξεψζεηο ηεο ππεξεζίαο ηνπ,  

5. ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επζχλε ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ 
ππαιιήισλ φισλ ησλ γξαθείσλ,  

6. ηελ νξζή θαη έγθαηξε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Λ.Π. θαζψο θαη ηελ 
ηήξεζε ησλ αξρείσλ,  

7. ηε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο ηφζν ζηνπο 
ρψξνπο ππνδνρήο ησλ κειψλ φζν θαη ζηνπο ρψξνπο ησλ γξαθείσλ,  

8. ηελ ηήξεζε ησλ Κεηξψσλ, ησλ Αηνκηθψλ Φαθέισλ θαη ησλ Βηβιίσλ ησλ 

ππαιιήισλ, επηκειείηαη δε θαη παξαθνινπζεί ηηο θάζε είδνπο ππεξεζηαθέο 
κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ (επηδφκαηα, αζζέλεηεο, άδεηεο, απνδεκηψζεηο 

θ.ιπ.),  
9. ηελ επηκέιεηα γηα ηελ πξφζιεςε, δηνξηζκφ, ηνπνζέηεζε, κεηαθίλεζε, 

πξναγσγή, απφζπαζε, κεηάηαμε, αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο, ιχζε ππαιιειηθήο 
ζρέζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.,  
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10. θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο Γηνηθεηηθνχ,  
11. ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.., ησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ ηνπ Λ.Π.,  
12. ηελ νξζή ηήξεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ,  
13. ηε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ηνπ Λ.Π.,  

14. ηελ εηζήγεζε ησλ πεξηνδηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ Λ.Π. θαη ηελ θαλνληθή 
ηήξεζή ηνπο,  

15. ηελ εηζήγεζε ηεο πνιηηηθήο ηηκψλ ηνπ Λ.Π. (εηήζηεο ζπλδξνκέο, ηηκέο 
πψιεζεο αλαςπθηηθψλ θ.ιπ.),  

16. ηελ επνπηεία ηνπ Σακείνπ, ηνπ Ινγηζηεξίνπ θαη ηεο Απνζήθεο ηνπ Λ.Π., 
ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε έθδνζε ησλ εληαικάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο πιεξσκέο 

ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. θαη ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ,  
17. ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ Λ.Π.,  

18. φια ηα δεηήκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο πνπ αθνξνχλ ην Λ.Π. ειέγρνληαο 

ηαθηηθά ηηο εξγαζίεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ,  
19. θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο νηθνλνκηθψλ.  
ΔΛΝΡΖΡΑ Β΄  

Άξζξν 8  
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΔΗΑΠ  

Ο πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο θαη 
πξνζρνιηθήο Αγσγήο Παηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη Παηδείαο επζχλεηαη έλαληη ηνπ 

ακέζσο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ηελ απνδνηηθή 
εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δλφηεηαο, πξνγξακκαηίδνληαο, νξγαλψλνληαο, 

ζπληνλίδνληαο θαη ειέγρνληαο ηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε λα 
εθπιεξψλνληαη νη πεξηνδηθνί ζηφρνη ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ κε βάζε ηα αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα δξάζεο.  

Άξζξν 9  
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ  

1. Ν πξντζηάκελνο ησλ Ρκεκάησλ Θ.ΑΞ.Ζ. είλαη ππεύζπλνο έλαληη ηεο 
Γηεύζπλζεο γηα ηα εμήο: 

• κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο θαη επνπηεχεη φιν ην 
πξνζσπηθφ, 

• έρεη ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ γξαθείσλ, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
θνηλσληθνχο Ιεηηνπξγνχο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο φζνλ 

αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα,    
• ηελ πινπνίεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ γξαθείσλ 

ζπληάζζνληαο ηηο απαηηνχκελεο εηζεγήζεηο θαη εθπνλψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο 
κειέηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ Δπξσπατθά, Δζληθά θαη άιια 

εηδηθά πξνγξάκκαηα, 
• ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ, 

• ηελ νξζή θαηαλνκή θαη πξνζθνξά ππεξεζίαο ζηα πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ 
πξνγξακκάησλ, 

• θάζε ελ γέλεη ελέξγεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο Θνηλσληθήο Πξφλνηαο, 

• εηζεγείηαη ζην Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ φηαλ απηή δεηείηαη απφ ην Γ. 
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2. Ν πξντζηάκελνο ησλ Ρκεκάησλ Ξαηδηθώλ − Βξεθνλεπηαθώλ 

Πηαζκώλ είλαη ππεύζπλνο έλαληη ηεο Γηεύζπλζεο γηα ηα εμήο:  
• Κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο Παηδηθνχ - 

Βξεθνλεπηαθνχ  ηαζκνχ θαη ηελ ηήξεζε ησλ Θαλνληζκψλ Ιεηηνπξγίαο. 
• Φξνληίδεη γηα ηελ ζχγρξνλε παξνρή πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηα παηδηά πνπ 

θηινμελνχληαη ζηνλ Παηδηθφ -Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ. 
• Δπνπηεχεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ  Παηδηθνχ - Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ γηα 

ηελ ζσζηή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πνπ αλαθέξεη µε έγγξαθν, παξάβαζε 
θάζε ππεξεζηαθή παξάβαζε ζηε Γ/λζε ησλ Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ. 

• Θαζνξίδεη ην σξάξην εξγαζίαο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία απηνχ. 

• Δγθξίλεη ή απνξξίπηεη αηηήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αθνξνχλ άδεηεο ή ξεπφ 
αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ηνπ Παηδηθνχ - Βξεθνλεπηαθνχ  ηαζκνχ. 

• Θαηεπζχλεη θαη επνπηεχεη:  Σν παηδαγσγηθφ έξγν 
• Σε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ µε ηνπο γνλείο. 

• Σελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ. 

• Σνλ ηξφπν παξαζθεπήο ηνπ ζεξβηξίζκαηνο ηνπ θαγεηνχ. 
• Κεξηκλά γηα ηελ δηνξγάλσζε : 

Κεληαίσλ ζπκβνπιίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ επνπηεχεη. 
πγθεληξψζεσλ γνλέσλ, θάζε δίκελν, γηα ηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα αγσγήο θαη ςπρνινγίαο ησλ παηδηψλ ηνπο. 
Παηδαγσγηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ πξνο φθεινο ησλ 

παηδηψλ, ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ Παηδαγσγηθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη 
ςπραγσγηθψλ εμφδσλ ησλ παηδηψλ. 

• Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηε Γ/λζε Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ  ηαζκψλ ηηο 
αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο. 

ε πξνζσπηθφ. 
ε παηδαγσγηθφ πιηθφ. 

ε πιηθφ θαζαξηφηεηνο. 
ε εμνπιηζκφ πάζεο θχζεσο. 

Γηα εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ θαη άιισλ ρψξσλ ηνπ 

ηκήκαηνο. 
Γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο. 

• Πξνηείλεη αηηηνινγεκέλα ζηε Γ/λζε Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ - ηαζκψλ 
δηαγξαθέο, κεηψζεηο, απαιιαγέο θ.ι.π. 

• Παξέρεη ζπκβνπιέο ζε φζνπο απφ ηνπο γνλείο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 
ζε ζπλεξγαζία µε ηελ Γηεχζπλζε ησλ   Παηδηθψλ -  Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ. 

• Γίλεη θαηεπζχλζεηο ζηηο παηδαγσγνχο  θαη ζε φιν ην πξνζσπηθφ γηα ην 
ρεηξηζµφ ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

• πλεξγάδεηαη µε ηηο παηδαγσγνχο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ εβδνκαδηαίσλ 
παηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ θαη επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

• Φξνληίδεη θαη επηβιέπεη γηα ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ θαη ηνπ 
ρψξνπ.   

• Δπζχλεηαη γηα ηελ θχιαμε ηε ζπληήξεζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 
Σκήκαηνο. 

• Τπνβάιιεη ζηε Γ/λζε ησλ Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ  ηαζκψλ ηα 

πνξίζκαηα εξεπλψλ, κειεηψλ θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην 
Σκήκα. 

• Δπζχλεηαη γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία ηνπ Παηδηθνχ - Βξεθνλεπηαθνχ   
ηαζκνχ µε ηνπο γνλείο ηνπο δεκφηεο, ηηο ππεξεζίεο ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο 

θαη άιινπο θνξείο. 
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• Τπνρξενχηαη λα παξαρσξεί ζηνπο εθπξνζψπνπο γνλέσλ ην ρψξν ηνπ 

Παηδηθνχ ηαζκνχ γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο γνλέσλ, θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο ηνπο 
πξνο ηελ Γηεχζπλζε ησλ παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ,ζην νπνίν 

αλαγξάθνληαη ν ρξφλνο, ε δηάξθεηα, ε ζεκαηνινγία θαη ν ζθνπφο ηεο 
ζπγθέληξσζεο. 

• Σεξεί φια ηα απαξαίηεηα θαη πξνβιεπφκελα βηβιία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
Σκήκαηνο: 

Βηβιίν παξνπζίαο πξνζσπηθνχ. 
Γίλεη ηε δχλακε ησλ λεπίσλ θαζεκεξηλά. 

• πληάζζεη ηηο εληνιέο γηα παηδαγσγηθφ πιηθφ, ραξηηθά, γξαθηθή χιε, πιηθφ 
θαζαξηφηεηαο θ.ι.π. 

• πληάζζεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ηαζκνχ θαη ηηο αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο 
γνλείο. 

• Δπηθνηλσλεί ηειεθσληθά µε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηνπο 
γνλείο θαη άιινπο θνξείο ,εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. 

• πκκεηέρεη ζηηο εμφδνπο θαη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ ηκήκαηνο. 

• Δηζεγείηαη ζην Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ φηαλ απηή δεηείηαη απφ ην Γ. 

3. Ν πξντζηάκελνο ησλ Ρκεκάησλ Ξηλαθνζήθεο είλαη ππεύζπλνο έλαληη 
ηεο Γηεύζπλζεο γηα:  

• ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ γξαθείσλ, 
• ηελ πινπνίεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ γξαθείσλ 

ζπληάζζνληαο ηηο απαηηνχκελεο εηζεγήζεηο θαη εθπνλψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο 
κειέηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ Δπξσπατθά, Δζληθά θαη άιια 

εηδηθά πξνγξάκκαηα, 
• ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ, 
• ηελ νξζή θαηαλνκή θαη πξνζθνξά ππεξεζίαο ζηα πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ,  
• επηθνηλσλεί ηειεθσληθά µε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ηνπο 

γνλείο θαη άιινπο θνξείο ,εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην θαη ζπκκεηέρεη ζηηο ζε 

φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ ηκήκαηνο, 
• εηζεγείηαη ζην Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ φηαλ απηή δεηείηαη απφ ην Γ. 
4.Ο Πξντζηάκελνο κηαο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο 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 ΛΠΓΓ κε βάζε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα δξάζεο. 

Άξζξν 10  
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ ΓΟΑΦΔΗΥΛ  

Α. Αξκνδηόηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ γξαθείσλ ησλ Θ.Α.Ξ.Ζ.  

Δπηκειείηαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηα κέιε ησλ Θ.Α.Π.Ζ. γηα ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ.  

Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηε Γηεχζπλζε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ 
Λ.Π.Γ.Γ.  

πλεξγάδεηαη κε ην Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ ζε φηη αθνξά ηελ ςπρηθή θαη 
ζσκαηηθή πγεία ησλ κειψλ ησλ Θ.Α.Π.Ζ.  

Έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε απψιεηα ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ 
ηνπ ηκήκαηνο.  

Φξνληίδεη θαη επηκειείηαη ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο πγηεηλήο ησλ ρψξσλ ησλ 
Γξαθείσλ ησλ Θ.Α.Π.Ζ.  
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Β. Αξκνδηόηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ γξαθείσλ ησλ Ξαηδηθώλ − 

Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ. 
Φξνληίδεη γηα ηε ζσζηή ςπρνζσκαηηθή πγεία θαη ςπρνθηλεηηθή εμέιημε ησλ 

παηδηψλ, κε πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθψλ πξνγξακκάησλ, θχθινπο παηδαγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, παηδαγσγηθά εξγαζηήξηα θαη άιιεο παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη εθδειψζεηο, ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη αλάινγα κε ηελ ειηθία 
ηνπο.  

Δπζχλεηαη φρη κφλν γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ λεπίσλ αιιά θαη γηα ηε 
θχιαμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο.  

Πξνζθέξεη αγσγή, ςπραγσγία, πεξηπνίεζε θαη θξνληίδα ζηα λήπηα ηνπ 
ζηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο.  

Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π. ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, 
θαζψο θαη φηη αθνξά πξνκήζεηεο θαη άιιεο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο.  
Έρεη ηελ επζχλε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π. γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ γνλέσλ, θαζψο θαη ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 
πλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο - Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο ζε 

φηη αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ.  
Κεξηκλά γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξίπησζε απνπζίαο.  

πληάζζεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ηκήκαηνο. Σεξεί 
πξσηφθνιιν θαη πξσηνθνιιά ηηο αηηήζεηο γηα ηελ εγγξαθή θαη επαλεγγξαθή ησλ 

παηδηψλ ησλ ζηαζκψλ ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ζηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π.  
Σεξεί θαη ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά, βηβιίν παξνπζίαο πξνζσπηθνχ, βηβιίν 

ζπζζηηνχλησλ λεπίσλ, βηβιίν πξσηνθφιινπ, δειηία εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο 
πιηθνχ, βηβιία αλαιψζηκνπ θαη κε αλαιψζηκνπ πιηθνχ. Δλεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ 

γηα ηα εηζεξρφκελα θάζε θνξά έγγξαθα. 
 Έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε απψιεηα ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ 

ηνπ ηκήκαηνο. 
 Δηζεγείηαη ζηε Γ/λζε γηα ηνλ έγθαηξν εθνδηαζκφ ησλ επνπηηθψλ κέζσλ 

δηδαζθαιίαο, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη γεληθά θάζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ 

είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο.  
Δθαξκφδεη ην κεληαίν δηαηηνιφγην ζχκθσλα κε ηελ θαζεκεξηλή δχλακε ησλ 

παηδηψλ. 
 Παξαθνινπζεί ηα απνζέκαηα ησλ απνζεθψλ θαη δηαηππψλεη εηζεγήζεηο γηα 

ηελ αλάγθε αλαλέσζεο ηνπο. πλεξγάδεηαη ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ θάλνπλ 
ρξήζε ησλ πιηθψλ απνζεθψλ.  

Γ. Αξκνδηόηεηεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ Ξηλαθνζήθεο. 

Δπηκειείηαη ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο Πηλαθνζήθεο.  

Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζηνλ Πξντζηάκελν Σκήκαηνο ηνπ Λ.Π. ηα ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ, θαζψο θαη φηη αθνξά πξνκήζεηεο θαη άιιεο δαπάλεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο. 

πληάζζεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ γξαθείνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ζηε Γ/λζε ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. 

Έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε απψιεηα ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ 

ηνπ ηκήκαηνο. 

Άξζξν 11  
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

1. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ 
ηνπο ζεσξνχληαη σο ε γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπο θαη απνηεινχλ ην βαζηθφ 
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πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ιεπηνκεξέζηεξεο πεξηγξαθέο αξκνδηνηήησλ κπνξνχλ 

λα γίλνπλ κε ηε ζχληαμε θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ.  
2. Ο ιεπηνκεξήο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε νξγαληθήο κνλάδαο, νη ζέζεηο 

εξγαζίαο, νη πεξηγξαθέο θαζεθφλησλ, νη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, 
θαζψο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαξηεκάησλ, νξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή θαζνξίδνληαη κε εηδηθνχο θαλνληζκνχο 
ιεηηνπξγίαο πνπ ζπληάζζνληαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ κεηά απφ εηζήγεζε ησλ 

αξκφδησλ πξντζηακέλσλ.  
ΚΔΟΝΠ 4  

ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ  
Άξζξν 12  

ΝΟΓΑΛΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΘΑΗΝ  
Οη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ 

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 Π.Γ. 22/1990 
θαη ζην Π.Γ. 50/2001, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 32279/09−08−2013 θνηλή ππνπξγηθή 
απφθαζε Τπ. Δζση. Θαη Γηνηθ/θεο Κεηαξ. θαη Ζιεθηξνλ. Γ/ζεο (ΦΔΘ 

2070/26−08−2013/η.Β΄) πεξί θαηάξγεζεο θαη δηαηήξεζεο θελψλ Οξγαληθψλ 
ζέζεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζην ΛΠΓΓ Γήκνπ Είηζαο Λ. Ησαλλίλσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Λ. 4024/2011, νη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ 
κφληκνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαηεξήζεθαλ, νη πθηζηάκελεο θαη νη λέεο ζπζηαζείζεο, 

πξνβιέπνληαη σο εμήο:  
1. Πηελ θαηεγνξία Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο 

θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:  
ΠΔ Λεπηαγσγψλ     Θέζεηο: 2    

ΠΔ Οηθνλνκηθνχ     Θέζεηο: 1 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ     Θέζεηο: 1    
2. Πηελ θαηεγνξία Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο 

θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:  
ΣΔ Γηνηθεηηθφ − Ινγηζηηθφ   Θέζεηο: 2  

ΣΔ Ινγηζηηθφ     Θέζεηο:1  
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο    Θέζεηο: 1 

ΣΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ    Θέζεηο: 8 
ΣΔ Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ  Θέζεηο: 1 

ΣΔ Φπζηθνζεξαπεπηψλ   Θέζεηο: 1 
ΣΔ Λεπηαγσγψλ     Θέζεηο: 2    

3. Πηελ θαηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο 
θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:  

ΓΔ Βνεζψλ Βξεθνθφκσλ - Παηδνθφκσλ  Θέζεηο: 5 
ΓΔ Καγείξσλ          Θέζεηο: 4    

ΓΔ Φπζηθνζεξαπεπηψλ         Θέζεηο: 1 

4. Πηελ θαηεγνξία πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο 
θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο:  

ΤΔ Βνεζφο Καγείξσλ   Θέζεηο: 1  
ΤΔ Πξνζσπηθφ Θαζαξηφηεηαο   Θέζεηο: 5 

   Άξζξν 13  
ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΑΝΟΗΠΡΝ ΣΟΝΛΝ 
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ΠΔ Λεπηαγσγψλ     Θέζεηο: 1    

ΤΔ Δξγαηψλ Θαζαξηφηεηαο   Θέζεηο: 3 
 Άξζξν 14  

ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΝΟΗΠΚΔΛΝ 
ΣΟΝΛΝ  

Πξνβιέπνληαη έμη (6) ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ 

ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
ΚΔΟΝΠ 5 

ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
Άξζξν 15 

ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ  
Χο πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο επηιέγεηαη απφ ηνλ θιάδν ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ 

Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ θαη φπσο πξνβιέπεηαη θαη γηα ηα ηκήκαηα.  
Χο πξντζηάκελνο ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ − Οηθνλνκηθνχ 

επηιέγεηαη απφ ηνλ θιάδν ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, ΠΔ Οηθνλνκηθνχ.  

Χο πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Θ.Α.Π.Ζ. επηιέγεηαη απφ ηνλ θιάδν ΣΔ 
Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ θαη ειιείςεη απηψλ ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ 

Βξεθνλεπηνθφκσλ, ΣΔ Φπζηνζεξαπεπηψλ, ΣΔ Λνζειεπηψλ.  
Χο πξντζηάκελνη γξαθείσλ Θ.Α.Π.Ζ επηιέγνληαη απφ ηνλ θιάδν ΣΔ Θνηλσληθψλ 

Ιεηηνπξγψλ θαη ειιείςεη απηψλ ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ 
Βξεθνλεπηνθφκσλ, ΣΔ Φπζηνζεξαπεπηψλ, ΣΔ Λνζειεπηψλ.  

Χο πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ 
επηιέγεηαη απφ ηνλ θιάδν ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ.  

Χο πξντζηάκελνη γξαθείσλ Παηδηθψλ - Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ επηιέγνληαη 
απφ ηνλ θιάδν ΠΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Λεπηαγσγψλ, ΣΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ.  

Χο πξντζηάκελνη ηνπ Σκήκαηνο Πηλαθνζήθεο επηιέγνληαη απφ ηνλ θιάδν ΠΔ  
Γηνηθεηηθνχ ,ΣΔ Γηνηθεηηθνχ.  

ΚΔΟΝΠ 6 
ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  

Άξζξν 16  

ΞΖΟΔΠΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  
Γηα ηνλ δηνξηζκφ, ηα θαζήθνληα, ηνπο πεξηνξηζκνχο, ην ρξφλν εξγαζίαο, ηελ 

αζηηθή επζχλε, ηα δηθαηψκαηα, ηηο άδεηεο, ηηο κεηαβνιέο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, 
ην πξνβάδηζκα, ηηο εζηθέο ακνηβέο, ηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα, ηε ιχζε ηεο 

ππαιιειηθήο ζρέζεο θαη ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ ππαιιήισλ 
εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

Γηα ην δηάζηεκα πνπ πξνθχπηεη κέρξη ηε πξψηε θξίζε Γηεχζπλζεο απφ ην 
ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ρξέε αζθεί νξηδφκελνο ππάιιεινο.  

Άξζξν 17  
ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  

1. Θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ νη ππεξεηνχληεο ζην 
Λ.Π.Γ.Γ. ππάιιεινη θαηαηάζζνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ θιάδσλ.  

2. Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο γίλεηαη πάληνηε κε απφθαζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ, ηα πξνζφληα ησλ 

ππαιιήισλ, ηελ πείξα θαη ηηο γλψζεηο απηψλ ζε εηδηθά αληηθείκελα θαηά ηελ νπνία 

θαηαλνκή, ζα εμεηάδνληαη θαη εηδηθέο αλάγθεο ησλ ππαιιήισλ (κεηέξεο αλήιηθσλ 
ηέθλσλ, έγθπεο γπλαίθεο, ηφπνο δηακνλήο θ.ιπ.)  

Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ νξίδνληαη πάληνηε κε 
απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. νη θξηλφκελνη απφ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην ππάιιεινη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Θάζε άιιε 
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ιεπηνκέξεηα ιεηηνπξγίαο ησλ επί κέξνπο ππεξεζηψλ κε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ 

παξφληα νξγαληζκφ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.  
3. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ αξρίδεη απφ ηελ 

δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, νπφηε παχεη λα ηζρχεη θάζε 
πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε.  

4. Θάζε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Είηζαο θαη 

δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ ή ζηελ θείκελε Λνκνζεζία ξπζκίδεηαη µε 

νξηζηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Άξζξν 18 
ΘΑΙΤΖ ΓΑΞΑΛΖΠ 

Ζ Γαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ γηα ην 

ηξέρνλ έηνο 2021 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 476.900,00 επξψ. 
Κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή πξάμε πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, χςνπο 180.000,00 € επηπιένλ γηα ην 
ηξέρνλ έηνο 2021 πνπ ζα θαιπθζεί απφ ηνπο Θ.Α. 10.6011, 10.6012, 10.6041, 

10.6054, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Είηζαο θαζψο 
θαη γηα ηα επφκελα έηε. 
  H Απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό  40/2021. 

         ςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι υρ ακολούθυρ: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 

ΛΗΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

 
   Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. 

 
   ΒΟΣΗΚΑ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ 

 
   ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ.. 

  Σ.Τ. 

                                                               
 Ακριβές Απόσπασμα 

Μ.Ε.Δ.  
 

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Υπηρεσιακός Γραμματέας Δ.Σ. 
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