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ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) του Π.Π.Ι.Ε.Δ., βάσει της αριθ. 65/2014 απόφασης του Διοικητικού
του Συμβουλίου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις
22.12.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ.
22182/18-12-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 27/2014) του Προέδρου
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και
στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 250/2014

Αρ. Πρωτοκόλλου: 22758/30-12-2014

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049028-29, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 22.12.2014
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 22/2014 του Δ.Σ.
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 29 παρόντες
και 4 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ______

Κουμαριανός  Ευάγγελος Παπαλουκά  Ευτυχία
Καλαμπόκης Ιωάννης                                           Παπανικολάου  Νικόλαος
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Ανανιάδης  Νικόλαος Γκούμα  Δανάη-Εύα
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
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Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου  Χριστίνα
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κανταρέλης  Δημήτριος
Κόντος  Απόστολος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Κουτσάκης  Μιχαήλ
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος

Σημειώνεται ότι  από την  Συνεδρίαση ήταν απόντες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος

Κατερίνης.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Η κ. Α.Αναγνώστου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και

πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος Ε.Η.Δ.

 Οι κ.κ. Δ.Αντωνόπουλος, Γ.Καλύβης, Α.Γαλαζούλα και Μ.Κουτσάκης προσήλθαν στη

Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου

θέματος της Η.Δ.

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο 15ο

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
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Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

15ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το αριθ. πρωτ. 865/11-12-2014 διαβιβαστικό έγγραφο και την υπ΄αριθμ.
65/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Π.Ι.Ε.Δ., ανέφερε
προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:  16/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   65/2014

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΠΠΙΕΔ»

Σήμερα στις 10/12/14 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, συνήλθε το
Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δ. Φ - X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 850/14 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη
σύμφωνα  με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010,  για λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα της ημερησίας διάταξης.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν τα επτά από τα εννέα
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των
εργαζομένων του Ιδρύματος, καθώς η αντιπολίτευση δεν έχει ορίσει δύο μέλη της
μειοψηφίας). Τα πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του Δ.Σ. και μόνιμος
υπάλληλος του Π.Π.Ι.Ε.Δ., (βάσει της υπ' αριθμ. 6/14 απόφασης της Προέδρου του
Π.Π.Ι.Ε.Δ), Αικατερίνη Καραγεώργου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, βαθμού Ε'.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

2. ΜΟΔΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3. ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

4. ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

6. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ (αναπλ.

μέλος)

ΘΕΜΑ 1ο

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενη στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007
2. Τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 3852/2010
3. Τον ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις των άρθ. 8 & 18, παρ. 12 του ν. 2503/1997
5. Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 226, της παρ. 1 του άρθ. 234  &

του άρθ. 236 του Δ.Κ.Κ. (ν.3463/2006)
6. Τα Π.Δ. 37α/1987, 22/1990 & 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) περί «Καθορισμού

των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα»
7. Το Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α/2005) περί «Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που αφορούν στον έλεγχο των
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις

8. Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 3, 5, 6, 7 του ν. 3839/10
9. Τον οδηγό σύνταξης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τους Ο.Ε.Υ. των Ν.Π.Δ.Δ.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4024/11 περί «Κατάργησης κενών

οργανικών θέσεων»
11. Το υπ’ αριθ. 847/20-03-12 ΦΕΚ διαπίστωσης κενών οργανικών θέσεων

πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Ιδρύματος,
κατ’ εφαρμογή του άρθ. 33 του Ν. 4024/2011

12. Το υπ’ αριθ. 1125/10-5-13 ΦΕΚ κατάργησης και διατήρησης κενών οργανικών
θέσεων μόνιμου προσωπικού του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1α του άρθ. 33 του Ν. 4024/11

13. Το υπ’ αριθ. 799/2005 ΦΕΚ, απόφ.7, περί «Ψήφισης Ο.Ε.Υ. του δημοτικού
Ιδρύματος «Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού Διασποράς» του
πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας

Κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς» Δήμου
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος (ΦΕΚ 799/2005).

Για τον λόγο αυτό, συντάχθηκε σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς» Δήμου
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος από το αρμόδιο τμήμα του Ιδρύματος, σύμφωνα με το
υπόδειγμα πρότυπου σχεδίου ΟΕΥ του ΥΠΕΣ - Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., προσαρμοσμένο όμως
στις ανάγκες του, ανάλογα με τις Υπηρεσίες και το υφιστάμενο προσωπικό που
διαθέτει.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων 2 και 3 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ
226/2011 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

«1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση
των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα,
και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και
κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι
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υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση
οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των
συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.

2. Με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί
Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου,  Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των
Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση
ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών
εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται
η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των
προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο».

Αναλυτικότερα, ο ΟΕΥ του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού
Διασποράς» Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος προτείνεται να τροποποιηθεί ως
εξής:

 το άρθ. 1 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος τροποποιείται ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Υπηρεσία του δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Παγκόσμιο Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) Ανδρέας Παπανδρέου» διαρθρώνεται στις
ακόλουθες οργανικές μονάδες:

Ι) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού
Α. Γραφείο Διοικητικού
Β. Γραφείο Οικονομικού

ΙΙ) Αυτοτελές Γραφείο Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου»,
Πολιτιστικών εκδηλώσεων και Ελληνισμού της Διασποράς».

 Οι υπόλοιπες οργανικές μονάδες του άρθρου 1 καταργούνται

 το άρθ. 2 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

«ΜΕΡΟΣ 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ι) Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού

Α. Γραφείο Διοικητικού
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1. Καταρτίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου την
ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των
σχετικών προσκλήσεων στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. και συγκεντρώνει όλα τα
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των εισηγούμενων θεμάτων.
2. Υπάλληλος του τμήματος επωμίζεται τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του
Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προετοιμάζει τις συνεδριάσεις, παρίσταται σ’ αυτές
φροντίζοντας για την κανονική διεξαγωγή τους και συντάσσει τα υπό του νόμου
προβλεπόμενα πρόχειρα πρακτικά (αποφάσεις) που υπογράφονται από τους παρόντες
Συμβούλους βάσει των οποίων συντάσσονται οι αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου που υποβάλλονται αρμοδίως προς έγκριση και κοινοποιούνται όπου
πρέπει.
3. Φροντίζει να υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή οι αποφάσεις που παίρνει το
Διοικητικό Συμβούλιο για τον έλεγχο ή την έγκριση όπου ορίζει ο νόμος,
παρακολουθεί την πορεία τους και κοινοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες τις αποφάσεις
αυτές, για υλοποίησή τους, μετά τον κατά νόμο έλεγχο.
4. Παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί αυθημερόν, συσχετίζει όλα τα εισερχόμενα και
εξερχόμενα έγγραφα.
5. Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία και εκτελεί όλες τις γραμματειακές εργασίες του
Ιδρύματος.
6. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη διανομή των εγγράφων προς ενέργεια στα
τμήματα και γραφεία και έχει την ευθύνη για την τήρηση των πρωτοτύπων σε
αρχείο.
7. Παραλαμβάνει και ταξινομεί τα προοριζόμενα για αρχειοθέτηση έγγραφα.
8. Έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση των εισερχομένων ή εξερχομένων εγγράφων
καθώς και την τήρηση όλων των σχετικών βιβλίων παράδοσης.
9. Έχει την ευθύνη για την τήρηση του γενικού αρχείου του Π.Π.Ι.Ε.Δ. και εισηγείται
για την καταστροφή του θεωρούμενου ως άχρηστου, όταν απαιτείται.
10. Έχει την μέριμνα για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων των
δημοπρασιών, των εγγράφων και των πιστοποιητικών διαφόρων υπηρεσιών, όπως ο
νόμος ορίζει.
11. Χειρίζεται τα θέματα που έχουν σχέση με τους εργαζόμενους στο Π.Π.Ι.Ε.Δ.
12. Τηρεί ενημερωμένους, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, υπηρεσιακούς φακέλους
των εργαζομένων στο ίδρυμα.
13. Χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε εργαζόμενους του
Π.Π.Ι.Ε.Δ.
14. Καθορίζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού που εργάζεται με
βάρδιες σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
15. Ευθύνεται για την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας σε ό,τι
αφορά τους εργαζόμενους στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. εισηγούμενο ανάλογα στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
16. Επιμελείται για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και ενεργεί
ό,τι χρειάζεται για την απονομή συντάξεων στο Γενικό Λογιστήριο, ΙΚΑ, κ.λπ.
17. Ασχολείται με την χορήγηση αδειών κάθε είδους (τακτικές, άνευ αποδοχών,
αναρρωτικές, εκπαιδευτικές κ.λπ.).
18. Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες μισθοδοσίας και ασφάλισης του προσωπικού.
19. Φροντίζει για την επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου υπαλλήλων,
διαβιβάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, για την
ΕΕΤΑΑ.
20. Είναι υπεύθυνο για τα προγράμματα και μηχανήματα των Η/Υ και για τα
ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας των χώρων του Ιδρύματος.
21. Φροντίζει για την φύλαξη, την καθαριότητα και συντήρηση των χώρων του
Π.Π.Ι.Ε.Δ.
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22. Ελέγχει τις παρουσίες των εργαζομένων και ενημερώνει τον Προϊστάμενο για
κάθε απουσία ή αλλαγή ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στο Ίδρυμα.
23. Ενημερώνει τους φορείς, τους δημότες και γενικά το κοινό, για τις
δραστηριότητες του Π.Π.Ι.Ε.Δ. και το επιτελούμενο έργο του. Οργανώνει
συνεντεύξεις τύπου και φροντίζει για τη γενικότερη εξυπηρέτηση της παροχής
πληροφοριών που αφορούν το Ίδρυμα.
24. Συντάσσει και εκδίδει ενημερωτικά έντυπα εφ όλων των δραστηριοτήτων του
Ιδρύματος, παρακολουθεί τον ημερήσιο και τοπικό τύπο και απαντά στα σχόλια
εφημερίδων, φορέων, προσωπικοτήτων ή πολιτών που αφορούν το Π.Π.Ι.Ε.Δ.
25. Μεριμνά να υπάρχει δημοσιογραφική, φωτογραφική και λοιπή κάλυψη όλων των
εκδηλώσεων του Ιδρύματος και τηρεί συστηματικά το φωτογραφικό αρχείο του.

Β. Γραφείο Οικονομικού
1. Φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη, αναμόρφωση και εκτέλεση του ετήσιου
προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που
ισχύουν και για τα Ιδρύματα.
2. Φροντίζει επίσης για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή του ετήσιου οικονομικού
απολογισμού.
3. Παρακολουθεί την κίνηση εσόδων - εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. κατά τομέα
δραστηριότητας και ενημερώνει έγκαιρα τις εμπλεκόμενες ή συναρμόδιες υπηρεσίες
και το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Προσδιορίζει τις τακτικές ανάγκες του Ιδρύματος σε ετήσια βάση και προβαίνει
στην προμήθεια διαφόρων υλικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Διενεργεί διαγωνισμούς για προμήθειες και εργασίες που αφορούν το Ίδρυμα
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Ιδρύματα των ΟΤΑ.
6. Φροντίζει για τη σύνταξη, προώθηση και έγκριση διαφόρων ενταλμάτων.
7. Φροντίζει σε συνεργασία με την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου για την είσπραξη
ποσών προερχομένων από διαφόρους πόρους του Π.Π.Ι.Ε.Δ.
8. Φροντίζει σε συνεργασία με την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου για τις πληρωμές
διαφόρων προμηθευτών, αναδόχων έργων και διαφόρων τελών, χαρτοσήμου, ΙΚΑ,
κ.λπ., και λοιπών υποχρεώσεων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Παραλαμβάνει και φυλάσσει το υλικό που προορίζεται για το Ίδρυμα.
10. Προβαίνει μετά από απόφαση του Δ.Σ. στην καταστροφή και εκποίηση του
άχρηστου υλικού.
11. Τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία σύμφωνα με τις διατάξεις περί Ιδρυμάτων των ΟΤΑ.
12. Φροντίζει για τον εξοπλισμό του Π.Π.Ι.Ε.Δ. με τα απαραίτητα και κατάλληλα
μέσα».

 το άρθ. 3 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

Άρθρο 3
«ΙΙ) Αυτοτελές Γραφείο Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου»,
Πολιτιστικών εκδηλώσεων και Ελληνισμού της Διασποράς
1. Έχει την ευθύνη της συλλογής, φύλαξης, συντήρησης, ταξινόμησης και έκθεσης
ενθυμημάτων που συντελούν στη διάσωση, διατήρηση, μετάδοση και προβολή της
Ιστορίας του Πολιτισμού και της Παράδοσης των Ελλήνων της καθ’ ημάς Ανατολής,
καθώς επίσης των προσφύγων και των απογόνων τους.
2. Δέχεται τις προσφορές και παραλαμβάνει τις δωρεές αντικειμένων κ.λπ. από φορείς
ή πολίτες, εκδίδει και παραδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις παραλαβής τους και τηρεί το
σχετικό αρχείο.
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3. Έχει την ευθύνη του Αρχείου όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 περ. ιβ του
Καταστατικού του Ιδρύματος. Μεριμνά για τον εμπλουτισμό του, τη συλλογή
εγγράφων, πρακτικών, εντύπων, φωτογραφιών, παντός είδους τεκμηρίων εικόνας,
επιμελείται της φύλαξης και της συντήρησής τους και τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο.
4. Έχει την ευθύνη της Βιβλιοθήκης του Π.Π.Ι.Ε.Δ., μεριμνά για τον εμπλουτισμό της,
τη συλλογή παλαιών και νεότερων βιβλίων και επιμελείται της φύλαξης και της
συντήρησής τους. Δημιουργεί ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο.
5. Έχει την ευθύνη της αρχειοθέτησης, με κάθε επιστημονικό και σύγχρονο μέσο,
όλων των αντικειμένων, εγγράφων, εντύπων, πινάκων, φωτογραφιών, μηχανημάτων,
συσκευών κ.λπ. εκθεμάτων του μουσείου.
6. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της πραγματοποίησης όλων των εκδηλώσεων
του Π.Π.Ι.Ε.Δ. όπως πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, συνεδρίων, συμποσίων,
σεμιναρίων, εκθέσεων κ.λπ. όπως αυτές αναφέρονται και στο Καταστατικό του
Ιδρύματος.
7. Φροντίζει για την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του Ιδρύματος σε
συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς ή πραγματοποιώντας εσωτερικά και
εξωτερικά σεμινάρια.
8. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και εφαρμογής προγραμμάτων ελευθέρων
εργαστηρίων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λπ. με σκοπό την
επιμόρφωση μαθητών και πολιτών πάνω σε θέματα που συναρτώνται με τους
στόχους του Π.Π.Ι.Ε.Δ., όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 της συστατικής
πράξης του Ιδρύματος.
9. Εκπονεί ειδικά προγράμματα έρευνας, επισκέψεων και επιτόπιων αναζητήσεων
πηγών και δεδομένων, που υπηρετούν την σπουδή και την ανάδειξη του
Μικρασιατικού Πολιτισμού.
10. Έχει την ευθύνη για την επιστημονική τεκμηρίωση των Ιστορικών ή
Λαογραφικών αντικειμένων και δεδομένων, που περιέρχονται στην κυριότητα και
γνώση του Π.Π.Ι.Ε.Δ.».

 το άρθ. 4 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

«ΜΕΡΟΣ 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΕΠΟΠΤΕΙΑ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 4
Διοίκηση – Εποπτεία - Συντονισμός

1. Το Ίδρυμα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, από το οποίο εποπτεύεται, όπως
ορίζεται ειδικότερα από τις κείμενες διατάξεις.
2. Των υπηρεσιών του Ιδρύματος προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο οποίος εποπτεύει και ελέγχει τις υπηρεσίες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων
και προγραμμάτων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Την κατανομή και εποπτεία του προσωπικού ασκούν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος
ή μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος κατ’ εντολή του.
Για το διορισμό, τις προσλήψεις, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τους περιορισμούς,
τον χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώματα, τις άδειες, τις μεταβολές
υπηρεσιακής κατάστασης, το προβάδισμα, τις ηθικές αμοιβές, τα πειθαρχικά
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αδικήματα, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
των υπαλλήλων, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και λοιπές
διατάξεις.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά
περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το
σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του
Ιδρύματος. Παράλληλα, και για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης
του έργου του Ιδρύματος, είναι δυνατός ο ορισμός,  με απόφαση του Προέδρου:

(α) Μόνιμων ή κατά περίπτωση διατμηματικών επιτροπών ή ομάδων εργασίας
για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες του
Ιδρύματος.

(β) Ομάδων διοίκησης έργου ή προγράμματος.
(γ) Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή

προγραμμάτων με αξιοποίηση προσωπικού και από διάφορες διοικητικές ενότητες».

 το άρθ. 5 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

Άρθρο 5
«Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Ο Προϊστάμενος μιας διοικητικής ενότητας (Αυτοτελούς Τμήματος ή Αυτοτελούς
Γραφείου) ευθύνεται έναντι του αμέσως υπερκείμενου διοικητικού επιπέδου για την
αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της ενότητας,
προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί μέρους
δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Ιδρύματος με
βάση τα αντίστοιχα προγράμματα δράσης. Ειδικότερα ο προϊστάμενος της διοικητικής
ενότητας:

1. Φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Εισηγείται στον Πρόεδρο για τη στελέχωση με προσωπικό του Τμήματος και των
Γραφείων.
3. Έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του
Ιδρύματος.
4. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία, φύλαξη, συντήρηση, τάξη και
καθαριότητα των χώρων και των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος.
5. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα ή ενέργεια που του ανατίθεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο με απόφασή του.
6. Εισηγείται στον Πρόεδρο για τις απαιτούμενες προμήθειες.
7. Σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, συνεργάζεται με υπηρεσίες φορείς και σωματεία
και μεριμνά για τη σύνταξη, οργάνωση και λειτουργία των σχετικών προγραμμάτων.
8. Ενημερώνει τον Πρόεδρο για τις ελλείψεις του Π.Π.Ι.Ε.Δ.. Φροντίζει για τον
εξοπλισμό και λοιπά είδη συντήρησης και καθαριότητας.
9. Είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα και μηχανήματα των Η/Υ και για τα
ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας των χώρων του Ιδρύματος.
10. Ελέγχει τις παρουσίες των εργαζομένων και ενημερώνει τον Πρόεδρο για κάθε
απουσία ή αλλαγή ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στο Ίδρυμα.
11. Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας,
μεριμνώντας για την ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.

ΑΔΑ: 6ΓΙΡΩΗΓ-ΦΟΞ
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12. Εισηγείται στον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα θέματα και
παρίσταται χωρίς ψήφο σε όλες τις συνεδριάσεις του.
13. Συντάσσει, όποτε του ζητηθεί, απολογισμό πεπραγμένων του Τμήματος ή του
Γραφείου της ευθύνης του και τον καταθέτει στον Πρόεδρο του Ιδρύματος.
14. Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των
κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωσή του στα σχετικά
έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του
ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου.
15. Συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και τους αντίστοιχους
οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
16. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της
διοικητικής μονάδας του, τη χαρακτηρίζει και τη διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές
μονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει
να γίνουν.
17. Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του Ιδρύματος ή
του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των
λειτουργιών.
18. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της
διοικητικής ενότητας που εποπτεύει».

 το άρθ. 6 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

Άρθρο 6
«Κανονισμοί Λειτουργίας των Υπηρεσιών
1. Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων και του εκάστοτε
προϊσταμένου τους θεωρούνται ως η γενική περιγραφή του ρόλου τους και
αποτελούν το βασικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Λεπτομερέστερες περιγραφές
αρμοδιοτήτων μπορούν να γίνουν με τη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας των
οργανικών μονάδων.
2. Ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας της κάθε οργανικής μονάδας, οι θέσεις εργασίας,
οι περιγραφές καθηκόντων, οι διαδικασίες διοίκησης και λειτουργίας, καθώς και ο
τρόπος λειτουργίας των παραρτημάτων, ορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου ή καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας που
συντάσσονται με απόφαση του Προέδρου μετά από εισήγηση του αρμόδιου
προϊστάμενου».

 το άρθ. 7 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

«ΜΕΡΟΣ 4
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 7
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Οι οργανικές θέσεις του μονίμου προσωπικού του Ιδρύματος διακρίνονται στις εξής
κατηγορίες:
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Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987, στο Π.Δ. 22/1990 και στο
Π.Δ. 50/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΠΕ Διοικητικού 1 0
ΠΕ Ιστορίας και
Αρχαιολογίας 0 1

Σύνολο: 1 1

3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγεται ο εξής κλάδος και
προβλέπεται αντίστοιχα η παρακάτω θέση:

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΤΕ Συντηρητών έργων
τέχνης 0 1

Σύνολο: 0 1

4. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΔΕ Διοικητικού 1 0
ΔΕ Φυλάκων 0 1

Σύνολο: 1 1

5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγεται ο εξής κλάδος και
προβλέπεται αντίστοιχα η παρακάτω θέση:

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΥΕ Βοηθητικού
προσωπικού 0 1

Σύνολο: 0 1

 προσθήκη νέου άρθρου
«Άρθρο 8
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΔΑ: 6ΓΙΡΩΗΓ-ΦΟΞ
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ΠΕ Γραμματέων 1
Σύνολο: 1

Η θέση αυτή καταργείται όταν κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο».

 προσθήκη νέου άρθρου
«Άρθρο 9
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προβλέπεται η παρακάτω θέση που καλύπτεται από προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και η οποία είναι προσωποπαγής. Η θέση
αυτή καταργείται όταν κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕ Διοικητικού 1

Σύνολο: 1

 προσθήκη νέου άρθρου
«ΜΕΡΟΣ 5

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 10
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

Προϊστάμενοι του Αυτοτελούς Τμήματος και του Αυτοτελούς Γραφείου της
οργανωτικής δομής του Ιδρύματος τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων (με σχέση δημοσίου δικαίου ή αορίστου
χρόνου) ή ειδικοτήτων:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Οργανική μονάδα)

ΚΛΑΔΟΣ

1 Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικού -
Οικονομικού

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Γραμματέων
και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικού

2

Αυτοτελές Γραφείο Μουσείου
Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ

Χαϊδεμένου», Πολιτιστικών εκδηλώσεων
και Ελληνισμού της Διασποράς

ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας και
ελλείψει αυτού ΤΕ Συντηρητών

Έργων Τέχνης

 προσθήκη νέου άρθρου

«ΜΕΡΟΣ 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις

1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισμού οι υπηρετούντες στο
Ίδρυμα υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων.
2. Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες γίνεται με
απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις
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λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις
των υπαλλήλων.
3. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε
προηγούμενη σχετική απόφαση».

 Οι  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργούνται

 Η ακροτελεύτια διάταξη του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως
εξής:

«ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 82.000,00 για το έτος 2015 που
θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 02.10.6011.001, 02.10.6021.001 του προϋπολογισμού
του Ιδρύματος για τις ήδη στελεχωμένες θέσεις.

Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 90.000,00 €, η οποία θα
προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς».

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, η
Αντιπρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά  τα παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)
του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς» Δήμου
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος (ΦΕΚ 799/2005), ως εξής:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ 1: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 Άρθρο 1: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ 2: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Άρθρο 2: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικού -
Οικονομικού

 Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Μουσείου
Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου», Πολιτιστικών
εκδηλώσεων και Ελληνισμού της Διασποράς

ΜΕΡΟΣ 3:  ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

 Άρθρο 4: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός
 Άρθρο 5: Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Προϊσταμένων Διοικητικών

Ενοτήτων
 Άρθρο 6: Κανονισμοί Λειτουργίας των Υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ 4: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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 Άρθρο 7: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

 Άρθρο 8: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

 Άρθρο 9: ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΜΕΡΟΣ 5: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Άρθρο 10: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ 6: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Άρθρο 11: Τελικές διατάξεις

 το άρθ. 1 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος τροποποιείται ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Υπηρεσία του δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Παγκόσμιο Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) Ανδρέας Παπανδρέου» διαρθρώνεται στις
ακόλουθες οργανικές μονάδες:

Ι) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού
Α. Γραφείο Διοικητικού
Β. Γραφείο Οικονομικού

ΙΙ) Αυτοτελές Γραφείο Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου»,
Πολιτιστικών εκδηλώσεων και Ελληνισμού της Διασποράς».

 Οι υπόλοιπες οργανικές μονάδες του άρθρου 1 καταργούνται

 το άρθ. 2 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

«ΜΕΡΟΣ 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ι) Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού

Α. Γραφείο Διοικητικού
1. Καταρτίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου την
ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των
σχετικών προσκλήσεων στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. και συγκεντρώνει όλα τα
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των εισηγούμενων θεμάτων.
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2. Υπάλληλος του τμήματος επωμίζεται τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του
Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προετοιμάζει τις συνεδριάσεις, παρίσταται σ’ αυτές
φροντίζοντας για την κανονική διεξαγωγή τους και συντάσσει τα υπό του νόμου
προβλεπόμενα πρόχειρα πρακτικά (αποφάσεις) που υπογράφονται από τους παρόντες
Συμβούλους βάσει των οποίων συντάσσονται οι αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου που υποβάλλονται αρμοδίως προς έγκριση και κοινοποιούνται όπου
πρέπει.
3. Φροντίζει να υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή οι αποφάσεις που παίρνει το
Διοικητικό Συμβούλιο για τον έλεγχο ή την έγκριση όπου ορίζει ο νόμος,
παρακολουθεί την πορεία τους και κοινοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες τις αποφάσεις
αυτές, για υλοποίησή τους, μετά τον κατά νόμο έλεγχο.
4. Παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί αυθημερόν, συσχετίζει όλα τα εισερχόμενα και
εξερχόμενα έγγραφα.
5. Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία και εκτελεί όλες τις γραμματειακές εργασίες του
Ιδρύματος.
6. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη διανομή των εγγράφων προς ενέργεια στα
τμήματα και γραφεία και έχει την ευθύνη για την τήρηση των πρωτοτύπων σε
αρχείο.
7. Παραλαμβάνει και ταξινομεί τα προοριζόμενα για αρχειοθέτηση έγγραφα.
8. Έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση των εισερχομένων ή εξερχομένων εγγράφων
καθώς και την τήρηση όλων των σχετικών βιβλίων παράδοσης.
9. Έχει την ευθύνη για την τήρηση του γενικού αρχείου του Π.Π.Ι.Ε.Δ. και εισηγείται
για την καταστροφή του θεωρούμενου ως άχρηστου, όταν απαιτείται.
10. Έχει την μέριμνα για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων των
δημοπρασιών, των εγγράφων και των πιστοποιητικών διαφόρων υπηρεσιών, όπως ο
νόμος ορίζει.
11. Χειρίζεται τα θέματα που έχουν σχέση με τους εργαζόμενους στο Π.Π.Ι.Ε.Δ.
12. Τηρεί ενημερωμένους, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, υπηρεσιακούς φακέλους
των εργαζομένων στο ίδρυμα.
13. Χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε εργαζόμενους του
Π.Π.Ι.Ε.Δ.
14. Καθορίζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού που εργάζεται με
βάρδιες σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
15. Ευθύνεται για την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας σε ό,τι
αφορά τους εργαζόμενους στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. εισηγούμενο ανάλογα στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
16. Επιμελείται για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και ενεργεί
ό,τι χρειάζεται για την απονομή συντάξεων στο Γενικό Λογιστήριο, ΙΚΑ, κ.λπ.
17. Ασχολείται με την χορήγηση αδειών κάθε είδους (τακτικές, άνευ αποδοχών,
αναρρωτικές, εκπαιδευτικές κ.λπ.).
18. Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες μισθοδοσίας και ασφάλισης του προσωπικού.
19. Φροντίζει για την επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου υπαλλήλων,
διαβιβάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, για την
ΕΕΤΑΑ.
20. Είναι υπεύθυνο για τα προγράμματα και μηχανήματα των Η/Υ και για τα
ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας των χώρων του Ιδρύματος.
21. Φροντίζει για την φύλαξη, την καθαριότητα και συντήρηση των χώρων του
Π.Π.Ι.Ε.Δ.
22. Ελέγχει τις παρουσίες των εργαζομένων και ενημερώνει τον Προϊστάμενο για
κάθε απουσία ή αλλαγή ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στο Ίδρυμα.
23. Ενημερώνει τους φορείς, τους δημότες και γενικά το κοινό, για τις
δραστηριότητες του Π.Π.Ι.Ε.Δ. και το επιτελούμενο έργο του. Οργανώνει
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συνεντεύξεις τύπου και φροντίζει για τη γενικότερη εξυπηρέτηση της παροχής
πληροφοριών που αφορούν το Ίδρυμα.
24. Συντάσσει και εκδίδει ενημερωτικά έντυπα εφ όλων των δραστηριοτήτων του
Ιδρύματος, παρακολουθεί τον ημερήσιο και τοπικό τύπο και απαντά στα σχόλια
εφημερίδων, φορέων, προσωπικοτήτων ή πολιτών που αφορούν το Π.Π.Ι.Ε.Δ.
25. Μεριμνά να υπάρχει δημοσιογραφική, φωτογραφική και λοιπή κάλυψη όλων των
εκδηλώσεων του Ιδρύματος και τηρεί συστηματικά το φωτογραφικό αρχείο του.

Β. Γραφείο Οικονομικού
1. Φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη, αναμόρφωση και εκτέλεση του ετήσιου
προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που
ισχύουν και για τα Ιδρύματα.
2. Φροντίζει επίσης για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή του ετήσιου οικονομικού
απολογισμού.
3. Παρακολουθεί την κίνηση εσόδων - εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. κατά τομέα
δραστηριότητας και ενημερώνει έγκαιρα τις εμπλεκόμενες ή συναρμόδιες υπηρεσίες
και το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Προσδιορίζει τις τακτικές ανάγκες του Ιδρύματος σε ετήσια βάση και προβαίνει
στην προμήθεια διαφόρων υλικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Διενεργεί διαγωνισμούς για προμήθειες και εργασίες που αφορούν το Ίδρυμα
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Ιδρύματα των ΟΤΑ.
6. Φροντίζει για τη σύνταξη, προώθηση και έγκριση διαφόρων ενταλμάτων.
7. Φροντίζει σε συνεργασία με την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου για την είσπραξη
ποσών προερχομένων από διαφόρους πόρους του Π.Π.Ι.Ε.Δ.
8. Φροντίζει σε συνεργασία με την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου για τις πληρωμές
διαφόρων προμηθευτών, αναδόχων έργων και διαφόρων τελών, χαρτοσήμου, ΙΚΑ,
κ.λπ., και λοιπών υποχρεώσεων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Παραλαμβάνει και φυλάσσει το υλικό που προορίζεται για το Ίδρυμα.
10. Προβαίνει μετά από απόφαση του Δ.Σ. στην καταστροφή και εκποίηση του
άχρηστου υλικού.
11. Τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία σύμφωνα με τις διατάξεις περί Ιδρυμάτων των ΟΤΑ.
12. Φροντίζει για τον εξοπλισμό του Π.Π.Ι.Ε.Δ. με τα απαραίτητα και κατάλληλα
μέσα».

 το άρθ. 3 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

Άρθρο 3
«ΙΙ) Αυτοτελές Γραφείο Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου»,
Πολιτιστικών εκδηλώσεων και Ελληνισμού της Διασποράς
1. Έχει την ευθύνη της συλλογής, φύλαξης, συντήρησης, ταξινόμησης και έκθεσης
ενθυμημάτων που συντελούν στη διάσωση, διατήρηση, μετάδοση και προβολή της
Ιστορίας του Πολιτισμού και της Παράδοσης των Ελλήνων της καθ’ ημάς Ανατολής,
καθώς επίσης των προσφύγων και των απογόνων τους.
2. Δέχεται τις προσφορές και παραλαμβάνει τις δωρεές αντικειμένων κ.λπ. από φορείς
ή πολίτες, εκδίδει και παραδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις παραλαβής τους και τηρεί το
σχετικό αρχείο.
3. Έχει την ευθύνη του Αρχείου όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 περ. ιβ του
Καταστατικού του Ιδρύματος. Μεριμνά για τον εμπλουτισμό του, τη συλλογή
εγγράφων, πρακτικών, εντύπων, φωτογραφιών, παντός είδους τεκμηρίων εικόνας,
επιμελείται της φύλαξης και της συντήρησής τους και τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο.

ΑΔΑ: 6ΓΙΡΩΗΓ-ΦΟΞ



18

4. Έχει την ευθύνη της Βιβλιοθήκης του Π.Π.Ι.Ε.Δ., μεριμνά για τον εμπλουτισμό της,
τη συλλογή παλαιών και νεότερων βιβλίων και επιμελείται της φύλαξης και της
συντήρησής τους. Δημιουργεί ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο.
5. Έχει την ευθύνη της αρχειοθέτησης, με κάθε επιστημονικό και σύγχρονο μέσο,
όλων των αντικειμένων, εγγράφων, εντύπων, πινάκων, φωτογραφιών, μηχανημάτων,
συσκευών κ.λπ. εκθεμάτων του μουσείου.
6. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της πραγματοποίησης όλων των εκδηλώσεων
του Π.Π.Ι.Ε.Δ. όπως πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, συνεδρίων, συμποσίων,
σεμιναρίων, εκθέσεων κ.λπ. όπως αυτές αναφέρονται και στο Καταστατικό του
Ιδρύματος.
7. Φροντίζει για την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του Ιδρύματος σε
συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς ή πραγματοποιώντας εσωτερικά και
εξωτερικά σεμινάρια.
8. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και εφαρμογής προγραμμάτων ελευθέρων
εργαστηρίων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λπ. με σκοπό την
επιμόρφωση μαθητών και πολιτών πάνω σε θέματα που συναρτώνται με τους
στόχους του Π.Π.Ι.Ε.Δ., όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 της συστατικής
πράξης του Ιδρύματος.
9. Εκπονεί ειδικά προγράμματα έρευνας, επισκέψεων και επιτόπιων αναζητήσεων
πηγών και δεδομένων, που υπηρετούν την σπουδή και την ανάδειξη του
Μικρασιατικού Πολιτισμού.
10. Έχει την ευθύνη για την επιστημονική τεκμηρίωση των Ιστορικών ή
Λαογραφικών αντικειμένων και δεδομένων, που περιέρχονται στην κυριότητα και
γνώση του Π.Π.Ι.Ε.Δ.».

 το άρθ. 4 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

«ΜΕΡΟΣ 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΕΠΟΠΤΕΙΑ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 4
Διοίκηση – Εποπτεία - Συντονισμός

1. Το Ίδρυμα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, από το οποίο εποπτεύεται, όπως
ορίζεται ειδικότερα από τις κείμενες διατάξεις.
2. Των υπηρεσιών του Ιδρύματος προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο οποίος εποπτεύει και ελέγχει τις υπηρεσίες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων
και προγραμμάτων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Την κατανομή και εποπτεία του προσωπικού ασκούν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος
ή μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος κατ’ εντολή του.
Για το διορισμό, τις προσλήψεις, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τους περιορισμούς,
τον χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώματα, τις άδειες, τις μεταβολές
υπηρεσιακής κατάστασης, το προβάδισμα, τις ηθικές αμοιβές, τα πειθαρχικά
αδικήματα, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
των υπαλλήλων, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και λοιπές
διατάξεις.
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4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά
περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το
σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του
Ιδρύματος. Παράλληλα, και για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης
του έργου του Ιδρύματος, είναι δυνατός ο ορισμός,  με απόφαση του Προέδρου:

(α) Μόνιμων ή κατά περίπτωση διατμηματικών επιτροπών ή ομάδων εργασίας
για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες του
Ιδρύματος.

(β) Ομάδων διοίκησης έργου ή προγράμματος.
(γ) Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή

προγραμμάτων με αξιοποίηση προσωπικού και από διάφορες διοικητικές ενότητες».

 το άρθ. 5 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

Άρθρο 5
«Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Ο Προϊστάμενος μιας διοικητικής ενότητας (Αυτοτελούς Τμήματος ή Αυτοτελούς
Γραφείου) ευθύνεται έναντι του αμέσως υπερκείμενου διοικητικού επιπέδου για την
αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της ενότητας,
προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί μέρους
δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Ιδρύματος με
βάση τα αντίστοιχα προγράμματα δράσης. Ειδικότερα ο προϊστάμενος της διοικητικής
ενότητας:

1. Φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Εισηγείται στον Πρόεδρο για τη στελέχωση με προσωπικό του Τμήματος και των
Γραφείων.
3. Έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του
Ιδρύματος.
4. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία, φύλαξη, συντήρηση, τάξη και
καθαριότητα των χώρων και των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος.
5. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα ή ενέργεια που του ανατίθεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο με απόφασή του.
6. Εισηγείται στον Πρόεδρο για τις απαιτούμενες προμήθειες.
7. Σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, συνεργάζεται με υπηρεσίες φορείς και σωματεία
και μεριμνά για τη σύνταξη, οργάνωση και λειτουργία των σχετικών προγραμμάτων.
8. Ενημερώνει τον Πρόεδρο για τις ελλείψεις του Π.Π.Ι.Ε.Δ.. Φροντίζει για τον
εξοπλισμό και λοιπά είδη συντήρησης και καθαριότητας.
9. Είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα και μηχανήματα των Η/Υ και για τα
ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας των χώρων του Ιδρύματος.
10. Ελέγχει τις παρουσίες των εργαζομένων και ενημερώνει τον Πρόεδρο για κάθε
απουσία ή αλλαγή ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στο Ίδρυμα.
11. Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας,
μεριμνώντας για την ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.
12. Εισηγείται στον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα θέματα και
παρίσταται χωρίς ψήφο σε όλες τις συνεδριάσεις του.
13. Συντάσσει, όποτε του ζητηθεί, απολογισμό πεπραγμένων του Τμήματος ή του
Γραφείου της ευθύνης του και τον καταθέτει στον Πρόεδρο του Ιδρύματος.
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14. Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των
κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωσή του στα σχετικά
έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του
ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου.
15. Συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και τους αντίστοιχους
οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
16. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της
διοικητικής μονάδας του, τη χαρακτηρίζει και τη διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές
μονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει
να γίνουν.
17. Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του Ιδρύματος ή
του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των
λειτουργιών.
18. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της
διοικητικής ενότητας που εποπτεύει».

 το άρθ. 6 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

Άρθρο 6
«Κανονισμοί Λειτουργίας των Υπηρεσιών
1. Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων και του εκάστοτε
προϊσταμένου τους θεωρούνται ως η γενική περιγραφή του ρόλου τους και
αποτελούν το βασικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Λεπτομερέστερες περιγραφές
αρμοδιοτήτων μπορούν να γίνουν με τη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας των
οργανικών μονάδων.
2. Ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας της κάθε οργανικής μονάδας, οι θέσεις εργασίας,
οι περιγραφές καθηκόντων, οι διαδικασίες διοίκησης και λειτουργίας, καθώς και ο
τρόπος λειτουργίας των παραρτημάτων, ορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου ή καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας που
συντάσσονται με απόφαση του Προέδρου μετά από εισήγηση του αρμόδιου
προϊστάμενου».

 το άρθ. 7 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

«ΜΕΡΟΣ 4
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 7
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Οι οργανικές θέσεις του μονίμου προσωπικού του Ιδρύματος διακρίνονται στις εξής
κατηγορίες:

Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
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Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987, στο Π.Δ. 22/1990 και στο
Π.Δ. 50/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΠΕ Διοικητικού 1 0
ΠΕ Ιστορίας και
Αρχαιολογίας 0 1

Σύνολο: 1 1

3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγεται ο εξής κλάδος και
προβλέπεται αντίστοιχα η παρακάτω θέση:

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΤΕ Συντηρητών έργων
τέχνης 0 1

Σύνολο: 0 1

4. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΔΕ Διοικητικού 1 0
ΔΕ Φυλάκων 0 1

Σύνολο: 1 1

5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγεται ο εξής κλάδος και
προβλέπεται αντίστοιχα η παρακάτω θέση:

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΥΕ Βοηθητικού
προσωπικού 0 1

Σύνολο: 0 1

 προσθήκη νέου άρθρου
«Άρθρο 8
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ Γραμματέων 1

Σύνολο: 1

Η θέση αυτή καταργείται όταν κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο».

 προσθήκη νέου άρθρου
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«Άρθρο 9
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προβλέπεται η παρακάτω θέση που καλύπτεται από προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και η οποία είναι προσωποπαγής. Η θέση
αυτή καταργείται όταν κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕ Διοικητικού 1

Σύνολο: 1

 προσθήκη νέου άρθρου
«ΜΕΡΟΣ 5

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 10
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

Προϊστάμενοι του Αυτοτελούς Τμήματος και του Αυτοτελούς Γραφείου της
οργανωτικής δομής του Ιδρύματος τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων (με σχέση δημοσίου δικαίου ή αορίστου
χρόνου) ή ειδικοτήτων:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Οργανική μονάδα)

ΚΛΑΔΟΣ

1 Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικού -
Οικονομικού

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Γραμματέων
και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικού

2

Αυτοτελές Γραφείο Μουσείου
Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ

Χαϊδεμένου», Πολιτιστικών εκδηλώσεων
και Ελληνισμού της Διασποράς

ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας και
ελλείψει αυτού ΤΕ Συντηρητών

Έργων Τέχνης

 προσθήκη νέου άρθρου
«ΜΕΡΟΣ 6

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις

1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισμού οι υπηρετούντες στο
Ίδρυμα υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων.
2. Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες γίνεται με
απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις
λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις
των υπαλλήλων.
3. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε
προηγούμενη σχετική απόφαση».

 Οι  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργούνται
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 Η ακροτελεύτια διάταξη του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως
εξής:

«ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 82.000,00 για το έτος 2015 που
θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 02.10.6011.001, 02.10.6021.001 του προϋπολογισμού
του Ιδρύματος για τις ήδη στελεχωμένες θέσεις.
Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 90.000,00 €, η οποία θα
προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 65/2014

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί
αγορητές αυτών, καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις,
τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

 Κατά του θέματος δήλωσαν ότι τάσσονται οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.
Λ.Γεωργαμλής, Ι.Τομπούλογλου, Χ.Κοπελούσος,  Γ.Αράπογλου, Δ.Κανταρέλης,
Ε.Πλάτανος, Α.Κόντος, Κ.Ντάτσης, Β.Αγαγιώτου και Ν.Σιώρης, οι οποίοι
απείχαν από την διεξαχθείσα ψηφοφορία  (σύνολο 10).

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα με την αριθ. 65/2014
απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού
φακέλου και :

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
 Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007
 Τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 3852/2010
 Τον ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 Τις διατάξεις των άρθ. 8 & 18, παρ. 12 του ν. 2503/1997
 Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 226, των παρ. 1 και 2 του άρθ.

234 και αυτών του άρθ. 236 του Δ.Κ.Κ. (ν.3463/2006)
 Τα Π.Δ. 37α/1987, 22/1990 & 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) περί «Καθορισμού

των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα»
 Το Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α/2005) περί «Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που αφορούν στον έλεγχο των
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις

 Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 3, 5, 6, 7 του ν. 3839/10
 Τον οδηγό σύνταξης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τους Ο.Ε.Υ. των Ν.Π.Δ.Δ.
 Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4024/11 περί «Κατάργησης κενών

οργανικών θέσεων»
 Το υπ’ αριθ. 847/20-03-12 ΦΕΚ διαπίστωσης κενών οργανικών θέσεων

πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Ιδρύματος,
κατ’ εφαρμογή του άρθ. 33 του Ν. 4024/2011

ΑΔΑ: 6ΓΙΡΩΗΓ-ΦΟΞ



24

 Το υπ’ αριθ. 1125/10-5-13 ΦΕΚ κατάργησης και διατήρησης κενών οργανικών
θέσεων μόνιμου προσωπικού του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1α του άρθ. 33 του Ν. 4024/11

 Το υπ’ αριθ. 799/2005 ΦΕΚ, απόφ.7, περί «Ψήφισης Ο.Ε.Υ. του δημοτικού
Ιδρύματος «Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού Διασποράς» του
πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(19 ΥΠΕΡ – 10 ΑΠΟΧΕΣ)

Εγκρίνει, σύμφωνα και με την αριθ. 65/2014 απόφαση του Διοικητικού του
Συμβουλίου, την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του
«Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς» Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος (ΦΕΚ 799/2005), ως εξής:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ 1: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 Άρθρο 1: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ 2: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Άρθρο 2: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικού -
Οικονομικού

 Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Μουσείου
Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου», Πολιτιστικών
εκδηλώσεων και Ελληνισμού της Διασποράς

ΜΕΡΟΣ 3:  ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

 Άρθρο 4: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός
 Άρθρο 5: Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Προϊσταμένων Διοικητικών

Ενοτήτων
 Άρθρο 6: Κανονισμοί Λειτουργίας των Υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ 4: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Άρθρο 7: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

 Άρθρο 8: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

 Άρθρο 9: ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΜΕΡΟΣ 5: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Άρθρο 10: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ 6: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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 Άρθρο 11: Τελικές διατάξεις

 το άρθ. 1 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος τροποποιείται ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Υπηρεσία του δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Παγκόσμιο Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) Ανδρέας Παπανδρέου» διαρθρώνεται στις
ακόλουθες οργανικές μονάδες:

Ι) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού
Α. Γραφείο Διοικητικού
Β. Γραφείο Οικονομικού

ΙΙ) Αυτοτελές Γραφείο Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου»,
Πολιτιστικών εκδηλώσεων και Ελληνισμού της Διασποράς».

 Οι υπόλοιπες οργανικές μονάδες του άρθρου 1 καταργούνται

 το άρθ. 2 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

«ΜΕΡΟΣ 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ι) Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού

Α. Γραφείο Διοικητικού
1. Καταρτίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου την
ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των
σχετικών προσκλήσεων στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. και συγκεντρώνει όλα τα
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των εισηγούμενων θεμάτων.
2. Υπάλληλος του τμήματος επωμίζεται τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του
Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προετοιμάζει τις συνεδριάσεις, παρίσταται σ’ αυτές
φροντίζοντας για την κανονική διεξαγωγή τους και συντάσσει τα υπό του νόμου
προβλεπόμενα πρόχειρα πρακτικά (αποφάσεις) που υπογράφονται από τους παρόντες
Συμβούλους βάσει των οποίων συντάσσονται οι αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου που υποβάλλονται αρμοδίως προς έγκριση και κοινοποιούνται όπου
πρέπει.
3. Φροντίζει να υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή οι αποφάσεις που παίρνει το
Διοικητικό Συμβούλιο για τον έλεγχο ή την έγκριση όπου ορίζει ο νόμος,
παρακολουθεί την πορεία τους και κοινοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες τις αποφάσεις
αυτές, για υλοποίησή τους, μετά τον κατά νόμο έλεγχο.
4. Παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί αυθημερόν, συσχετίζει όλα τα εισερχόμενα και
εξερχόμενα έγγραφα.
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5. Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία και εκτελεί όλες τις γραμματειακές εργασίες του
Ιδρύματος.
6. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη διανομή των εγγράφων προς ενέργεια στα
τμήματα και γραφεία και έχει την ευθύνη για την τήρηση των πρωτοτύπων σε
αρχείο.
7. Παραλαμβάνει και ταξινομεί τα προοριζόμενα για αρχειοθέτηση έγγραφα.
8. Έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση των εισερχομένων ή εξερχομένων εγγράφων
καθώς και την τήρηση όλων των σχετικών βιβλίων παράδοσης.
9. Έχει την ευθύνη για την τήρηση του γενικού αρχείου του Π.Π.Ι.Ε.Δ. και εισηγείται
για την καταστροφή του θεωρούμενου ως άχρηστου, όταν απαιτείται.
10. Έχει την μέριμνα για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων των
δημοπρασιών, των εγγράφων και των πιστοποιητικών διαφόρων υπηρεσιών, όπως ο
νόμος ορίζει.
11. Χειρίζεται τα θέματα που έχουν σχέση με τους εργαζόμενους στο Π.Π.Ι.Ε.Δ.
12. Τηρεί ενημερωμένους, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, υπηρεσιακούς φακέλους
των εργαζομένων στο ίδρυμα.
13. Χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε εργαζόμενους του
Π.Π.Ι.Ε.Δ.
14. Καθορίζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού που εργάζεται με
βάρδιες σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
15. Ευθύνεται για την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας σε ό,τι
αφορά τους εργαζόμενους στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. εισηγούμενο ανάλογα στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
16. Επιμελείται για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και ενεργεί
ό,τι χρειάζεται για την απονομή συντάξεων στο Γενικό Λογιστήριο, ΙΚΑ, κ.λπ.
17. Ασχολείται με την χορήγηση αδειών κάθε είδους (τακτικές, άνευ αποδοχών,
αναρρωτικές, εκπαιδευτικές κ.λπ.).
18. Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες μισθοδοσίας και ασφάλισης του προσωπικού.
19. Φροντίζει για την επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου υπαλλήλων,
διαβιβάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, για την
ΕΕΤΑΑ.
20. Είναι υπεύθυνο για τα προγράμματα και μηχανήματα των Η/Υ και για τα
ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας των χώρων του Ιδρύματος.
21. Φροντίζει για την φύλαξη, την καθαριότητα και συντήρηση των χώρων του
Π.Π.Ι.Ε.Δ.
22. Ελέγχει τις παρουσίες των εργαζομένων και ενημερώνει τον Προϊστάμενο για
κάθε απουσία ή αλλαγή ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στο Ίδρυμα.
23. Ενημερώνει τους φορείς, τους δημότες και γενικά το κοινό, για τις
δραστηριότητες του Π.Π.Ι.Ε.Δ. και το επιτελούμενο έργο του. Οργανώνει
συνεντεύξεις τύπου και φροντίζει για τη γενικότερη εξυπηρέτηση της παροχής
πληροφοριών που αφορούν το Ίδρυμα.
24. Συντάσσει και εκδίδει ενημερωτικά έντυπα εφ όλων των δραστηριοτήτων του
Ιδρύματος, παρακολουθεί τον ημερήσιο και τοπικό τύπο και απαντά στα σχόλια
εφημερίδων, φορέων, προσωπικοτήτων ή πολιτών που αφορούν το Π.Π.Ι.Ε.Δ.
25. Μεριμνά να υπάρχει δημοσιογραφική, φωτογραφική και λοιπή κάλυψη όλων των
εκδηλώσεων του Ιδρύματος και τηρεί συστηματικά το φωτογραφικό αρχείο του.

Β. Γραφείο Οικονομικού
1. Φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη, αναμόρφωση και εκτέλεση του ετήσιου
προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που
ισχύουν και για τα Ιδρύματα.
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2. Φροντίζει επίσης για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή του ετήσιου οικονομικού
απολογισμού.
3. Παρακολουθεί την κίνηση εσόδων - εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. κατά τομέα
δραστηριότητας και ενημερώνει έγκαιρα τις εμπλεκόμενες ή συναρμόδιες υπηρεσίες
και το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Προσδιορίζει τις τακτικές ανάγκες του Ιδρύματος σε ετήσια βάση και προβαίνει
στην προμήθεια διαφόρων υλικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Διενεργεί διαγωνισμούς για προμήθειες και εργασίες που αφορούν το Ίδρυμα
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Ιδρύματα των ΟΤΑ.
6. Φροντίζει για τη σύνταξη, προώθηση και έγκριση διαφόρων ενταλμάτων.
7. Φροντίζει σε συνεργασία με την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου για την είσπραξη
ποσών προερχομένων από διαφόρους πόρους του Π.Π.Ι.Ε.Δ.
8. Φροντίζει σε συνεργασία με την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου για τις πληρωμές
διαφόρων προμηθευτών, αναδόχων έργων και διαφόρων τελών, χαρτοσήμου, ΙΚΑ,
κ.λπ., και λοιπών υποχρεώσεων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Παραλαμβάνει και φυλάσσει το υλικό που προορίζεται για το Ίδρυμα.
10. Προβαίνει μετά από απόφαση του Δ.Σ. στην καταστροφή και εκποίηση του
άχρηστου υλικού.
11. Τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία σύμφωνα με τις διατάξεις περί Ιδρυμάτων των ΟΤΑ.
12. Φροντίζει για τον εξοπλισμό του Π.Π.Ι.Ε.Δ. με τα απαραίτητα και κατάλληλα
μέσα».

 το άρθ. 3 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

Άρθρο 3
«ΙΙ) Αυτοτελές Γραφείο Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου»,
Πολιτιστικών εκδηλώσεων και Ελληνισμού της Διασποράς
1. Έχει την ευθύνη της συλλογής, φύλαξης, συντήρησης, ταξινόμησης και έκθεσης
ενθυμημάτων που συντελούν στη διάσωση, διατήρηση, μετάδοση και προβολή της
Ιστορίας του Πολιτισμού και της Παράδοσης των Ελλήνων της καθ’ ημάς Ανατολής,
καθώς επίσης των προσφύγων και των απογόνων τους.
2. Δέχεται τις προσφορές και παραλαμβάνει τις δωρεές αντικειμένων κ.λπ. από φορείς
ή πολίτες, εκδίδει και παραδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις παραλαβής τους και τηρεί το
σχετικό αρχείο.
3. Έχει την ευθύνη του Αρχείου όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 περ. ιβ του
Καταστατικού του Ιδρύματος. Μεριμνά για τον εμπλουτισμό του, τη συλλογή
εγγράφων, πρακτικών, εντύπων, φωτογραφιών, παντός είδους τεκμηρίων εικόνας,
επιμελείται της φύλαξης και της συντήρησής τους και τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο.
4. Έχει την ευθύνη της Βιβλιοθήκης του Π.Π.Ι.Ε.Δ., μεριμνά για τον εμπλουτισμό της,
τη συλλογή παλαιών και νεότερων βιβλίων και επιμελείται της φύλαξης και της
συντήρησής τους. Δημιουργεί ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο.
5. Έχει την ευθύνη της αρχειοθέτησης, με κάθε επιστημονικό και σύγχρονο μέσο,
όλων των αντικειμένων, εγγράφων, εντύπων, πινάκων, φωτογραφιών, μηχανημάτων,
συσκευών κ.λπ. εκθεμάτων του μουσείου.
6. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της πραγματοποίησης όλων των εκδηλώσεων
του Π.Π.Ι.Ε.Δ. όπως πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, συνεδρίων, συμποσίων,
σεμιναρίων, εκθέσεων κ.λπ. όπως αυτές αναφέρονται και στο Καταστατικό του
Ιδρύματος.
7. Φροντίζει για την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του Ιδρύματος σε
συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς ή πραγματοποιώντας εσωτερικά και
εξωτερικά σεμινάρια.
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8. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και εφαρμογής προγραμμάτων ελευθέρων
εργαστηρίων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λπ. με σκοπό την
επιμόρφωση μαθητών και πολιτών πάνω σε θέματα που συναρτώνται με τους
στόχους του Π.Π.Ι.Ε.Δ., όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 της συστατικής
πράξης του Ιδρύματος.
9. Εκπονεί ειδικά προγράμματα έρευνας, επισκέψεων και επιτόπιων αναζητήσεων
πηγών και δεδομένων, που υπηρετούν την σπουδή και την ανάδειξη του
Μικρασιατικού Πολιτισμού.
10. Έχει την ευθύνη για την επιστημονική τεκμηρίωση των Ιστορικών ή
Λαογραφικών αντικειμένων και δεδομένων, που περιέρχονται στην κυριότητα και
γνώση του Π.Π.Ι.Ε.Δ.».

 το άρθ. 4 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

«ΜΕΡΟΣ 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΕΠΟΠΤΕΙΑ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 4
Διοίκηση – Εποπτεία - Συντονισμός

1. Το Ίδρυμα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, από το οποίο εποπτεύεται, όπως
ορίζεται ειδικότερα από τις κείμενες διατάξεις.
2. Των υπηρεσιών του Ιδρύματος προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο οποίος εποπτεύει και ελέγχει τις υπηρεσίες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων
και προγραμμάτων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Την κατανομή και εποπτεία του προσωπικού ασκούν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος
ή μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος κατ’ εντολή του.
Για το διορισμό, τις προσλήψεις, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τους περιορισμούς,
τον χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώματα, τις άδειες, τις μεταβολές
υπηρεσιακής κατάστασης, το προβάδισμα, τις ηθικές αμοιβές, τα πειθαρχικά
αδικήματα, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
των υπαλλήλων, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και λοιπές
διατάξεις.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά
περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το
σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του
Ιδρύματος. Παράλληλα, και για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης
του έργου του Ιδρύματος, είναι δυνατός ο ορισμός,  με απόφαση του Προέδρου:

(α) Μόνιμων ή κατά περίπτωση διατμηματικών επιτροπών ή ομάδων εργασίας
για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες του
Ιδρύματος.

(β) Ομάδων διοίκησης έργου ή προγράμματος.
(γ) Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή

προγραμμάτων με αξιοποίηση προσωπικού και από διάφορες διοικητικές ενότητες».
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 το άρθ. 5 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

Άρθρο 5
«Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Ο Προϊστάμενος μιας διοικητικής ενότητας (Αυτοτελούς Τμήματος ή Αυτοτελούς
Γραφείου) ευθύνεται έναντι του αμέσως υπερκείμενου διοικητικού επιπέδου για την
αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της ενότητας,
προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί μέρους
δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Ιδρύματος με
βάση τα αντίστοιχα προγράμματα δράσης. Ειδικότερα ο προϊστάμενος της διοικητικής
ενότητας:

1. Φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Εισηγείται στον Πρόεδρο για τη στελέχωση με προσωπικό του Τμήματος και των
Γραφείων.
3. Έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του
Ιδρύματος.
4. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία, φύλαξη, συντήρηση, τάξη και
καθαριότητα των χώρων και των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος.
5. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα ή ενέργεια που του ανατίθεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο με απόφασή του.
6. Εισηγείται στον Πρόεδρο για τις απαιτούμενες προμήθειες.
7. Σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, συνεργάζεται με υπηρεσίες φορείς και σωματεία
και μεριμνά για τη σύνταξη, οργάνωση και λειτουργία των σχετικών προγραμμάτων.
8. Ενημερώνει τον Πρόεδρο για τις ελλείψεις του Π.Π.Ι.Ε.Δ.. Φροντίζει για τον
εξοπλισμό και λοιπά είδη συντήρησης και καθαριότητας.
9. Είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα και μηχανήματα των Η/Υ και για τα
ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας των χώρων του Ιδρύματος.
10. Ελέγχει τις παρουσίες των εργαζομένων και ενημερώνει τον Πρόεδρο για κάθε
απουσία ή αλλαγή ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στο Ίδρυμα.
11. Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας,
μεριμνώντας για την ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.
12. Εισηγείται στον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα θέματα και
παρίσταται χωρίς ψήφο σε όλες τις συνεδριάσεις του.
13. Συντάσσει, όποτε του ζητηθεί, απολογισμό πεπραγμένων του Τμήματος ή του
Γραφείου της ευθύνης του και τον καταθέτει στον Πρόεδρο του Ιδρύματος.
14. Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των
κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωσή του στα σχετικά
έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του
ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου.
15. Συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και τους αντίστοιχους
οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
16. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της
διοικητικής μονάδας του, τη χαρακτηρίζει και τη διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές
μονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει
να γίνουν.
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17. Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του Ιδρύματος ή
του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των
λειτουργιών.
18. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της
διοικητικής ενότητας που εποπτεύει».

 το άρθ. 6 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

Άρθρο 6
«Κανονισμοί Λειτουργίας των Υπηρεσιών
1. Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων και του εκάστοτε
προϊσταμένου τους θεωρούνται ως η γενική περιγραφή του ρόλου τους και
αποτελούν το βασικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Λεπτομερέστερες περιγραφές
αρμοδιοτήτων μπορούν να γίνουν με τη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας των
οργανικών μονάδων.
2. Ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας της κάθε οργανικής μονάδας, οι θέσεις εργασίας,
οι περιγραφές καθηκόντων, οι διαδικασίες διοίκησης και λειτουργίας, καθώς και ο
τρόπος λειτουργίας των παραρτημάτων, ορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου ή καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας που
συντάσσονται με απόφαση του Προέδρου μετά από εισήγηση του αρμόδιου
προϊστάμενου».

 το άρθ. 7 του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

«ΜΕΡΟΣ 4
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 7
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Οι οργανικές θέσεις του μονίμου προσωπικού του Ιδρύματος διακρίνονται στις εξής
κατηγορίες:

Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987, στο Π.Δ. 22/1990 και στο
Π.Δ. 50/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΠΕ Διοικητικού 1 0
ΠΕ Ιστορίας και
Αρχαιολογίας 0 1

Σύνολο: 1 1
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3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγεται ο εξής κλάδος και
προβλέπεται αντίστοιχα η παρακάτω θέση:

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΤΕ Συντηρητών έργων
τέχνης 0 1

Σύνολο: 0 1

4. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΔΕ Διοικητικού 1 0
ΔΕ Φυλάκων 0 1

Σύνολο: 1 1

5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγεται ο εξής κλάδος και
προβλέπεται αντίστοιχα η παρακάτω θέση:

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΥΕ Βοηθητικού
προσωπικού 0 1

Σύνολο: 0 1

 προσθήκη νέου άρθρου
«Άρθρο 8
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ Γραμματέων 1

Σύνολο: 1

Η θέση αυτή καταργείται όταν κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο».

 προσθήκη νέου άρθρου
«Άρθρο 9
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προβλέπεται η παρακάτω θέση που καλύπτεται από προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και η οποία είναι προσωποπαγής. Η θέση
αυτή καταργείται όταν κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕ Διοικητικού 1

Σύνολο: 1
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 προσθήκη νέου άρθρου
«ΜΕΡΟΣ 5

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 10
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

Προϊστάμενοι του Αυτοτελούς Τμήματος και του Αυτοτελούς Γραφείου της
οργανωτικής δομής του Ιδρύματος τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων (με σχέση δημοσίου δικαίου ή αορίστου
χρόνου) ή ειδικοτήτων:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Οργανική μονάδα)

ΚΛΑΔΟΣ

1 Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικού -
Οικονομικού

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Γραμματέων
και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικού

2

Αυτοτελές Γραφείο Μουσείου
Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ

Χαϊδεμένου», Πολιτιστικών εκδηλώσεων
και Ελληνισμού της Διασποράς

ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας και
ελλείψει αυτού ΤΕ Συντηρητών

Έργων Τέχνης

 προσθήκη νέου άρθρου
«ΜΕΡΟΣ 6

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις

1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισμού οι υπηρετούντες στο
Ίδρυμα υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων.
2. Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες γίνεται με
απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις
λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις
των υπαλλήλων.
3. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε
προηγούμενη σχετική απόφαση».

 Οι  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος καταργούνται

 Η ακροτελεύτια διάταξη του ισχύοντος ΟΕΥ του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως
εξής:

«ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 82.000,00 για το έτος 2015 που
θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 02.10.6011.001, 02.10.6021.001 του προϋπολογισμού
του Ιδρύματος για τις ήδη στελεχωμένες θέσεις.
Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 90.000,00 €, η οποία θα
προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς».
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 Το Νομικό Πρόσωπο θα αποστείλει στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο την
παρούσα τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., όπως εγκρίθηκε με την παρούσα απόφαση
Δ.Σ., ώστε να ακολουθήσει η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 250/2014.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία

Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος

Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος

Ανδρέου Χριστίνα
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος

Κανταρέλης  Δημήτριος
Κόντος  Απόστολος
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Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Κουτσάκης  Μιχαήλ
Αγαγιώτου  Βασιλική

Σιώρης  Νικόλαος

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Π.Π.Ι.Ε.Δ.
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και Προέδρου Δ.Σ. του Ν.Π.
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ανάπτυξης και

Πληροφορικής
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
- Σωματείο Εργαζομένων Δήμου

ΑΔΑ: 6ΓΙΡΩΗΓ-ΦΟΞ
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