
 1 

 

 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αριθ. 14/2013 απόφασης ∆.Σ. Ενιαίου Φορέα 
∆ράσεων σχετικά µε την εναρµόνιση του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. σύµφωνα µε 
την ΚΥΑ 48189/13 για κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών 
θέσεων»  
 
 
Το ∆ηµοτικό 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 
6.3.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2639/1-3-
2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 6/2013) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε 
νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 
Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). Η Συνεδρίαση διεκόπη λόγω του 
προχωρηµένου της ώρας (12.30 π.µ.) και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των 
παρόντων µελών συνεχίσθηκε χωρίς νέα πρόσκληση στις 11.3.2013, ηµέρα 
∆ευτέρα  και ώρα 7 µ.µ. στον ίδιο χώρο µε τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  (παρούσα στις 6/3/2013, 
απούσα λόγω ασθενείας στις 11/3/2013) 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» (µετά τη δηµοσίευση στο 
ΦΕΚ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 41/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3716/26-3-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα Πρακτικά της από 6 & 11.3.2013 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 6/2013 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ    στις 11/3/2013 
Ο Γραµµατέας : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ στις 6/3/2013 (σε αντικατάσταση 

του απουσιάζοντος  Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου 
Πλάτανου)   

 
 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

(παρούσα στις 6/3/2013, απούσα στις 11/3/2013) 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                             Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κότσιρας Παύλος                                                   Βαλασσάς Βεργής 
Παϊδας Αδαµάντιος                                                Χωρινός Ζαχαρίας                                                  
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Τάφας Ηλίας  
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 
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Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                           
Παπανίκα Αικατερίνη   
Παπαλουκά Ευτυχία    
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
                                          
   
   
    
Σηµειώνεται ότι  στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Αιµιλία Σταθούλια. 

 

• Κατά την 1η ηµέρα της Συνεδρίασης (6/3/2013) συζητήθηκαν τα θέµατα αριθ. 1, 

2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17-35, 38 και 39 και κατά τη 2η ηµέρα (11/3/2013) 

τα θέµατα αριθ. 4, 8, 9, 10, 11 (εκ νέου), 16, 19 (εκ νέου), 36, 37, 39 (εκ νέου) 

και 40. Αποσύρθηκαν τα θέµατα αριθ. 3, 19, 31, 32 και 40-49. 

 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Μ.Κουτσάκης απεχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη προ Η.∆. συζήτηση και 

επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 12ου θέµατος της Η.∆. 
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• Ο κ. Η.Τάφας προσήλθε στη Συνεδρίαση στο 12ο θέµα της Η.∆. την 1η ηµέρα  και στο 

19ο θέµα την 2η ηµέρα της Συνεδρίασης. 

• Ο κ. Γ.Καραβίας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη προ Η.∆. συζήτηση (1η 

ηµέρα), ενώ ήταν παρών την 2η ηµέρα της Συνεδρίασης. 

• Ο κ. Σ.Γραµµένος ήταν παρών σε όλη την 1η ηµέρα, ενώ προσήλθε στη Συνεδρίαση 

της 2ης ηµέρας στο 19ο θέµα της Η.∆. 

• Ο κ. Σ.Κοσκολέτος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

επί του 31ου θέµατος της Η.∆. (6/3), ενώ ήταν παρών σε όλη την 2η ηµέρα (11/3) 

• Οι κ.κ.  Σ.Κοσµά, Α.Παπανίκα και Φ.Νικολόπουλος  ήταν παρόντες µόνο την 1η ηµέρα 

της Συνεδρίασης (6/3/2013), ενώ ο κ. Ε.Πλάτανος µόνο την 2η (11/3/2013). 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος απεχώρησε στο 5ο θέµα της Η.∆. (6/3/2013) και δεν προσήλθε στις 

11/3/2013. 

• Οι κ.κ. Π.Γρετζελιάς, Ε.Παπαλουκά και Χ.∆ηµακόπουλος ήταν παρόντες σε όλη την 1η 

ηµέρα της Συνεδρίασης, ενώ απεχώρησαν κατά την 2η ηµέρα πριν την ψηφοφορία επί 

του 39ου θέµατος της Η.∆. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

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

 

Ο Πρόεδρος, απούσης της κας ∆ηµάρχου και παρουσία των προαναφεροµένων µελών, 

κήρυξε την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου στο 16ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.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.∆.  
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16ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 16ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 296/15-2-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Ενιαίου Φορέα 
∆ράσεων και την υπ΄αρ. 14/2013 διαβιβασθείσα Απόφαση του ∆ιοικητικού του 
Συµβουλίου, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της απόφασης 14/2013 του 

Νοµικού µας Προσώπου. 
 
 

Σας διαβιβάζουµε την υπ'  αρ. 14/11.02.2013 απόφαση ∆.Σ. του Νοµικού µας 
Προσώπου, που αφορά στην "Εναρµόνιση Ο.Ε.Υ. σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 48189/13, 
για κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων".          
 
Παρακαλούµε πολύ να τη φέρετε στην επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου λήψη σχετικής δικής σας. 
 
Απόφαση αρ.  14/13  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/13 
Στη Ν. Χαλκηδόνα και στο κτίριο επί της οδού Ραιδεστού 21, όπου στεγάζεται το Νοµικό 
Πρόσωπο σήµερα 11.02.2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17.00, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 
αυτού κ. Αδαµάντιου Παΐδα, µε αρ. 218/04.02.2013 που επιδόθηκε αυθηµερόν σε κάθε ένα 
σύµβουλο χωριστά και στον Πρόεδρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 94 έως και 101, 107,108, 143, 148, 151 του ν. 
3463/06, παριστάµενου ως γραµµατέα και του υπαλλήλου του Νοµικού Προσώπου 
Ζαχαρόπουλου Χρήστου ∆.Ε. 38 Πληροφορικής µε βαθµό Β΄. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
η νόµιµη απαρτία γιατί από τους δέκα πέντε (15) Συµβούλους, παραβρέθηκαν οι οκτώ (8).  
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

             (αν και κλήθηκαν 
νοµίµως) 
1. Παΐδας Αδαµάντιος, Πρόεδρος                           1. Αναστασιάδη 

Ματθίλδη, Μέλος 
2. Κούσουλα Άννα, Αντιπρόεδρος                                      2. Γκρίντζαλης 

Ηλίας,Μέλος,Μέλος 
3. Βαρνής Ανδρέας, Γραµµατέας    3. Ματσουκά Βασιλική, 

Μέλος  
4. ∆ηµητριάδου Μαρία, Μέλος                                            4. Συγκούνα Μαρία, 

Μέλος 
5. Ευαγγελινός Κωνσταντίνος, Μέλος                        5. Τάφας Ηλίας, Μέλος 
6. Μπερερή Ελένη, Μέλος                                                 6. Φαφούτη Σοφία, Μέλος     
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7. Παυλοπούλου Βασιλική, Μέλος                           7. Χατζηδάκη Μαρίας, 
Μέλος                                                          

8. Χριστοδουλίδης  Κωνσταντίνος, Μέλος           
 

ΘΕΜΑ: 2ο  
 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αναφέρει στο ∆.Σ. ότι, 
σύµφωνα µε: 
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 "∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθµιση 

θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις". 
2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων". 
3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης". 
4. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 "Κώδικας Κατάταξης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων", 

όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί από τις διατάξεις του ν. 3731/2008. 
5. Τις διατάξεις του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/29.03.2010) "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων 

οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού 
Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και άλλες διατάξεις". 

6. Τις διατάξεις του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010). 
7. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011). 
8. Την µε αριθ. πρωτ. εισερχ. 451/22.03.2012 σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Σωµατείου Εργαζοµένων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος 
9. Την µε αριθ.πρωτ. 3167/21.03.2012 βεβαίωση της Ταµιακής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποίαν αναφέρονται τα τακτικά έσοδα των οικονοµικών 
ετών 2010 - 2011 των συγχωνευθέντων πρώην Ν.Π.∆.∆. των πρώην ∆ήµων Νέας 
Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας. 

10. Τις υπ' αριθµ. 11/2012, 361/2012 (ΦΕΚ 1183/10.04.2012 τ. Β'), 13/2012, 15/2012 (ΦΕΚ 
1047/04.04.2012 τ. Β΄), 14/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012 (ΦΕΚ 1057/04.04.2012 τ. Β΄), 
διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων, των ΟΕΥ των 
πρώην Νοµικών Προσώπων που συγχωνεύθηκαν στο νυν Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου 
∆ικαίου του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 33 
του ν. 4024/2011. 

Το ∆.Σ. είχε εγκρίνει τον ΟΕΥ του Νοµικού Προσώπου µε την υπ΄ αριθµ. 36/2012 απόφασή 
του. Η απόφαση αυτή είχε αποσταλεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο µε την υπ΄ αριθµ. 
95/2012 απόφασή του είχε αποφασίσει και εγκρίνει οµόφωνα την απόφαση αυτή. Στη 
συνέχεια ο ΟΕΥ µε τις αποφάσεις αυτές είχε αποσταλεί στο αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο 
προς έγκριση. Με το υπ΄ αριθµ. 14/Θέµα 65/395/25.10.2012 Πρακτικό του, το Υπηρεσιακό 
Συµβούλιο είχε εγκρίνει τις σχετικές αποφάσεις και τον ΟΕΥ του Νοµικού Προσώπου, ο 
οποίος έχει ως εξής 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
 

ΜΕΡΟΣ 1  
 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

Άρθρο 1 
 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Οι Υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου "Eνιαίος Φορέας ∆ράσεων Πολιτισµού 

Αθλητισµού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του 
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∆ήµου Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος" περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες 

οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειµένου : 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

 Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
                           ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών - Υπηρεσιών Πολιτισµού 

Αθλητισµού και Κοινωνικής Προστασίας, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

διοικητικές ενότητες : 
 

α) Τµήµα Προσωπικού 

β) Τµήµα οικονοµικών υπηρεσιών 

γ) Τµήµα Αθλητισµού, Πολιτισµού και Κοινωνικής Προστασίας 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  
 

∆ιεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας που περιλαµβάνει ειδικότερα τις 

παρακάτω διοικητικές ενότητες : 
 

α) Τµήµα 1
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας) 

β) Τµήµα 2
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας) 

γ) Τµήµα 3
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας) 

δ) Τµήµα 4
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Χαλκηδόνας) 

ε) Τµήµα 5
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Χαλκηδόνας)  

ΜΕΡΟΣ 2  
 

 ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

Άρθρο 2 
 

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Προέδρου 
 

Το  Γραφείο Προέδρου του Ν.Π.∆.∆. "Ενιαίος Φορέας ∆ράσεων Πολιτισµού 

Αθλητισµού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 

∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος" παρέχει κάθε είδους διοικητική και 

γραµµατειακή υποστήριξη προς  τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του  ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου και ιδίως: 
 

1) Οργανώνει τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τηρεί τα πρακτικά 

των συνεδριάσεων. 

2) Τηρεί αρχείο των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3) Παράγει, διεκπεραιώνει, διαχειρίζεται και αρχειοθετεί έγγραφα που έχουν σχέση 

µε τη λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τις αρµοδιότητες του 

Προέδρου και του Αντιπροέδρου. 

4) Προγραµµατίζει, οργανώνει και ρυθµίζει τις συναντήσεις του Προέδρου και του 

Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5) Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του ∆ήµου προς χρήση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου του, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο 

σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Προέδρου. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών - Υπηρεσιών Πολιτισµού,  

Αθλητισµού και Κοινωνικής Προστασίας είναι αρµόδια για τον συντονισµό των 

συστηµάτων και διαδικασιών για την ορθολογική διοίκηση και διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναµικού του Νοµικού Προσώπου, για την λειτουργία του κεντρικού 

πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής και οικονοµικής 

υποστήριξης προς τις υπηρεσίες., την διαχείριση εσόδων και δαπανών και τη 

διασφάλιση γενικά της οικονοµικής λειτουργίας του Ν.Π.. σε θέµατα προµηθειών, 

εξοπλισµού και υπηρεσιών του Ν.Π., συντήρησης των κτιριακών και 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης είναι επιφορτισµένη µε την 

αποτελεσµατική εφαρµογή των προγραµµάτων των πολιτιστικών και αθλητικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και µε την εφαρµογή προγραµµάτων ατόµων της τρίτης 

ηλικίας και για τους χρήστες των υπηρεσιών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ). 
 

Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης είναι οι εξής: 

 

Άρθρο 3 
 

Αρµοδιότητες Τµήµατος Προσωπικού 
 

Στο Τµήµα εντάσσονται διοικητικά τα ακόλουθα Γραφεία: 
 

α) Γραφείο ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού. 

β) Γραφείο µητρώου, διαδικασιών προσωπικού και γραµµατειακής υποστήριξης 
 

α) Αρµοδιότητες Γραφείου ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού  
 

1. Χειρίζεται τα θέµατα που έχουν σχέση µε τους εργαζοµένους στο Ν.Π.∆.∆., σε 

συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα και αυτοτελή γραφεία του Ν.Π. και µεριµνά 

για την εκπόνηση και εφαρµογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισµών που 

ρυθµίζουν τις σχέσεις του Ν.Π. µε το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των 

γενικότερων ρυθµίσεων της Πολιτείας. 

2. Τηρεί ενηµερωµένους  µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία τους υπηρεσιακούς 

φακέλους - προσωπικά µητρώα των εργαζοµένων. 

3. Χορηγεί ύστερα από αίτηση βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε άτοµα που έχουν 

σχέση µε το ΝΠ∆∆. 

4. Καθορίζει το µηνιαίο πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού από κοινού µε τους 

προϊσταµένους των τµηµάτων. 

5. Ευθύνεται για την έγκαιρη και ορθή εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας, του 

εκάστοτε ισχύοντος βαθµολογίου και µισθολογίου  στους υπαλλήλους του ΝΠ∆∆, 

εισηγούµενο ανάλογα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

6. Ελέγχει τα παρουσιολόγια των εργαζοµένων. 

7. Μεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική 

ενότητα του ΝΠ∆∆. 

8. Εισηγείται, µε βάση τις ανάγκες, τις εσωτερικές µετακινήσεις υπαλλήλων για την 

αποτελεσµατικότερη κάλυψη των θέσεων εργασίας. 

9. Μεριµνά για την εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων στο 

ΝΠ∆∆ και την τήρηση των σχετικών στοιχείων. 
 

β) Αρµοδιότητες Γραφείου µητρώου, διαδικασιών προσωπικού και γραµµατειακής 

υποστήριξης 
 

1. Μεριµνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που 

ισχύουν εκάστοτε και ρυθµίζουν τις σχέσεις του Ν.Π. µε το προσωπικό του (π.χ. 
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θέµατα µισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, 

διεκδικήσεων κ.λπ.) 

2. Μεριµνά για την διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης 

ανθρώπινου δυναµικού, µε βάση τις νόµιµες διαδικασίες. 

3. Τηρεί τα µητρώα του προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της 

ατοµικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους µεταβολές στην 

εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αµοιβές, 

άδειες, αξιολογήσεις κ.λπ) και τα προσόντα του. 

4. Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων των 

διαδικασιών σχετικά µε την απασχόληση των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, πραγµατοποίηση υπερωριών κ.λπ.) 

5. Συγκεντρώνει και τηρεί τα στοιχεία του προσωπικού και τις µεταβολές τους που 

επηρεάζουν τις αµοιβές τους, ώστε να προωθείται έγκαιρα η µισθοδοσία των 

εργαζοµένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. 

6. Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των επιµέρους διοικητικών ενοτήτων του 

Νοµικού Προσώπου και τους ενηµερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθούνται σε εργασιακά θέµατα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, 

βεβαιώσεων προς το προσωπικό κ.λπ.). 

7. Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέµατα που άπτονται της 

απασχόλησής του στο Νοµικό Πρόσωπο. 

8. Μεριµνά για την λειτουργία του Πρωτοκόλλου του Ν.Π. και διεκπεραιώνει τα 

σχετικά έγγραφα. 

9. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τις ∆ιευθύνσεις του Ν.Π, και τα 

τµήµατά τους (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση 

αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κ.λπ.). 

10. Μεριµνά για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Νοµικού Προσώπου. 
 

Άρθρο 4 
 

Αρµοδιότητες Τµήµατος οικονοµικών υπηρεσιών 
 

Στο Τµήµα εντάσσονται διοικητικά τα παρακάτω γραφεία: 
 

α) Γραφείο προϋπολογισµού, εσόδων, περιουσίας  και οικονοµικής πληροφόρησης 

β) Γραφείο Λογιστηρίου, προµηθειών και αποθήκης. 
 

β) Αρµοδιότητες Γραφείου προϋπολογισµού, εσόδων, περιουσίας και οικονοµικής 

πληροφόρησης 
 

1. Μεριµνά για την έγκαιρη κατάρτιση, τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισµού 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ΝΠ∆∆ των ΟΤΑ, καθώς και για την 

έγκαιρη σύνταξη και υποβολή του ετήσιου απολογισµού. 

2. Παρακολουθεί την κίνηση εσόδων - εξόδων κατά τοµέα δραστηριότητας και την 

εκτέλεση του προϋπολογισµού και ενηµερώνει έγκαιρα το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

3. Τηρεί τα αρχεία κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενηµέρωση 

του συστήµατος λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων, καθώς και 

τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την 

νοµοθεσία. 

4. Μεριµνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από ∆ηµόσιες και 

Ελεγκτικές Υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. 

5. Συνεργάζεται µε τα υπόλοιπα τµήµατα και γραφεία για την παροχή οικονοµικών 

στοιχείων που είναι αναγκαία για την κατάρτιση του προϋπολογισµού. 
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6. Παρακολουθεί και µεριµνά για την τήρηση όλων των οικονοµικών δοσοληψιών 

που σχετίζονται µε τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Ν.Π. µέσω των 

διοικητικών ενοτήτων του (π.χ. ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθµοί, αθλητικά και 

πολιτιστικά προγράµµατα). 

7. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αποδοχή και αξιοποίηση των 

δωρεών και των κληροδοτηµάτων προς το Νοµικό Πρόσωπο, σύµφωνα µε τους 

αντιστοίχους όρους. 

8. Τηρεί τα αρχεία της ακίνητης περιουσίας του Ν.Π. σε ηλεκτρονική και φυσική 

µορφή (φάκελοι µε περιγραφικά στοιχεία και ιδιοκτησιακά έγγραφα). 

9. Μεριµνά για τους τρόπους αξιοποίησης της ανωτέρω ακίνητης περιουσίας 

σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆.Σ. του Ν.Π. και τη διαχείριση της 

εκµετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας (π.χ. κατάρτιση συµβάσεων µισθώσεων, 

είσπραξη µισθωµάτων κ.λπ.). 
 

γ) Αρµοδιότητες Γραφείου λογιστηρίου, προµηθειών και αποθήκης 
 

1. Τηρεί το σύστηµα λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του Ν.Π. 

και τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία σχετικές λογιστικές διαδικασίες. 

2. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την 

ενηµέρωση του συστήµατος λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων 

του Νοµικού Προσώπου. 

3. Παρακολουθεί και µεριµνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Ν.Π. 

4. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονοµικές καταστάσεις που συνδέονται µε το 

τηρούµενο λογιστικό σχέδιο και µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. 

5. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρµόδια όργανα για την εξέλιξη των 

λογιστικών µεγεθών του Ν.Π. 

6. Τηρεί αρχείο συµβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προµήθειες που αναθέτει το 

Νοµικό Πρόσωπο και ελέγχει τα παραστατικά που παραλαµβάνει καθώς και όλα 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την σύνταξη, προώθηση και έγκριση 

ενταλµάτων για την πληρωµή των οφειλών του Νοµικού Προσώπου. 

7. Μεριµνά και ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς 

του προϋπολογισµού και ελέγχει την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων. 

8. Εκδίδει τα εντάλµατα πληρωµής των οφειλών του Ν.Π. και τα αποστέλλει στο 

Ταµείο για πληρωµή. 

9. Μεριµνά για την είσπραξη διαφόρων πόρων του Νοµικού Προσώπου(συνδροµές 

από συµµετοχή σε αθλητικά και πολιτιστικά προγράµµατα, τροφεία κ.λπ.). 

10. Προσδιορίζει τις ανάγκες του Ν.Π. σε προµήθειες και εισηγείται ανάλογα στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

11. Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για τον προγραµµατισµό των απαιτουµένων 

προµηθειών και εργασιών/υπηρεσιών, διενεργεί έρευνες αγοράς και εισηγείται 

σχετικά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

12. ∆ιενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προµηθειών και των συµβάσεων 

παροχής υπηρεσιών (κατάρτιση προδιαγραφών, διακηρύξεις, συµβάσεις και όλες 

τις αποφάσεις) και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που 

απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και 

παραλαβής των ειδών) στο εκάστοτε αποφαινόµενο όργανο, παρακολουθεί τη 

λειτουργία τους και γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την 

εκτέλεση κάθε προµήθειας ή υπηρεσίας µέχρι την οριστική παραλαβή της και 

µεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προµηθευτές των κάθε είδους 
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υλικών παγίων ή αναλωσίµων, που απαιτεί η λειτουργία του Ν.Π., σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις. και τηρεί τα σχετικά αρχεία. 

13. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών/εξοπλισµού ως 

αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, 

αποµάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών. 

14. Παρακολουθεί τα αποθέµατα της αποθήκης και διατυπώνει εισηγήσεις για τις 

ανάγκες προµηθειών. 

15. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε 

είδους υλικών και εξοπλισµού του Νοµικού Προσώπου. 

16. Συγκεντρώνει τα στοιχεία µεταβολών και των αντίστοιχων καταβληθεισών 

παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Ν.Π. που 

επηρεάζουν την διαµόρφωση των αµοιβών και µεριµνά για την έκδοση των 

µισθολογικών καταστάσεων και την πληρωµή των αµοιβών. 
 

Άρθρο 5 
 

Αρµοδιότητες Τµήµατος Αθλητισµού Πολιτισµού και Κοινωνικής Προστασίας 
 

α) Αρµοδιότητες Γραφείου Αθλητισµού, Πολιτισµού 

β) Αρµοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας. 
 

α) Αρµοδιότητες Γραφείου Αθλητισµού, Πολιτισµού 
 

1. Επιβλέπει και µεριµνά για την κανονική λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων  

(κλειστά /ανοικτά γυµναστήρια, χώροι άθλησης κ.λ.π.) σύµφωνα µε τα 

προγράµµατα λειτουργίας τους. 

2. Μεριµνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εµφάνιση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού τους. 

3. Προσδιορίζει τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων σε εργασίες συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών και ενηµερώνει για την ανάγκη υλοποίησης των σχετικών  

εργασιών. 

4. Μεριµνά για την καλή λειτουργία των οργάνων µαζικής άθλησης, των ηχητικών 

συστηµάτων και εν γένει όλου του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στους 

χώρους άθλησης και προετοιµάζει τις εγκαταστάσεις για την διεξαγωγή 

αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων. 

5. Προσδιορίζει τις ανάγκες σε αθλητικό υλικό , εισηγείται στο αρµόδιο τµήµα την 

προµήθεια και διατηρεί φυσική αποθήκη υλικών και εξοπλισµού. 

6. Μεριµνά για την ύπαρξη στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κατάλληλου 

εξοπλισµού για την άµεση παροχή  υγειονοµικής περίθαλψης στους 

ευρισκόµενους στους χώρους άθλησης και την αποφυγή ατυχηµάτων κατά την 

ώρα της άθλησης των αθλουµένων. 

7. Μεριµνά για τη συλλογή των ιατρικών βεβαιώσεων των αθλουµένων, ως 

προϋπόθεση για την συµµετοχή τους στα αθλητικά προγράµµατα. 

8. Σχεδιάζει και υλοποιεί υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση των 

προγραµµάτων άθλησης στους δηµότες . 

9. Καταρτίζει, εισηγείται και οργανώνει το πρόγραµµα των αθλητικών εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου καθώς και 

µε τοπικούς φορείς. 

10. Σχεδιάζει, προτείνει, οργανώνει, υλοποιεί, συµµετέχει σε συνέδρια, επιµορφωτικά 

προγράµµατα, σεµινάρια, τουρνουά και κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις. 

11. Σχεδιάζει, εισηγείται, οργανώνει και αξιοποιεί συνεργασίες µε φορείς που προωθούν 

το αθλητικό πνεύµα και τον υγιή τρόπο ζωής. 
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12. Εισηγείται και µεριµνά για την αξιοποίηση και εκµετάλλευση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

13. Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής 

µελών στα διάφορα τµήµατα (αθλητικά και πολιτιστικά) και τηρεί τα σχετικά 

αρχεία. 

14. Παρακολουθεί την τακτοποίηση οικονοµικών συµµετοχών µηνιαίως, σε συνεργασία 

µε το Τµήµα οικονοµικών υπηρεσιών και ενηµερώνει τα µέλη που καθυστερούν 

την πληρωµή τους. 

15. Μεριµνά για την φύλαξη και καθαριότητα των πολιτιστικών κέντρων και για τον 

εξοπλισµό τους. 

16. Φροντίζει για την αποτελεσµατική λειτουργία της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης. 

Παρέχει υπηρεσίες δανειστικής βιβλιοθήκης. 

17. Φροντίζει για την συντήρηση , βιβλιοδέτηση και διαφύλαξη των εντύπων και των 

συλλογών της βιβλιοθήκης, για την απόσυρση φθαρµένου υλικού. 

18. Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις και τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, 

µεριµνά για τον εµπλουτισµό των συλλογών της βιβλιοθήκης και προβαίνει σε 

περιοδική απογραφή του υλικού των βιβλιοθηκών. 

19. Εκπονεί προγράµµατα και διοργανώνει εκδηλώσεις, συζητήσεις, διαλέξεις, 

σεµινάρια κ.λπ.), µε στόχο την επιµόρφωση, ενηµέρωση ή ψυχαγωγία των 

δηµοτών. 

20. Συνεργάζεται µε βιβλιοθήκες, ιδρύµατα, οργανισµούς, σχολεία κ.λπ., που 

ασχολούνται µε το βιβλίο και τον πολιτισµό. Συνεργάζεται επίσης µε όλους τους 

τοπικούς φορείς για την εύρεση και διάσωση αρχείων και φροντίζει για την 

ψηφιοποίηση των αρχείων. 

21. Συνεργάζεται µε τη σχολική κοινότητα διοργανώνοντας εκδηλώσεις, επισκέψεις 

κ.λπ., που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

22. Φροντίζει για τη δηµιουργία τµηµάτων για την διδασκαλία παραδοσιακών 

ελληνικών χορών, κλασσικού µπαλέτου, σύγχρονου χορού και ρυθµικής 

γυµναστικής. 

23. Έχει την ευθύνη της διδασκαλίας: 

- της θεατρικής τέχνης(υποκριτική, θεατρολογία) 

     - της τέχνης του κινηµατογράφου και του video 

     - της τέχνης της φωτογραφίας 

     - της λειτουργίας ερασιτεχνικής σκηνής παιδιών - εφήβων και της ερασιτεχνικής 

σκηνής ενηλίκων. 

24. ∆ιοργανώνει θεατρικές και κινηµατογραφικές παραστάσεις. 

25. Φροντίζει για την δηµιουργία τµηµάτων και την παράδοση µαθηµάτων 

ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, κοσµητικής, υφαντικής, παραδοσιακού 

κεντήµατος, αγιογραφίας, κεραµικής, ξυλογλυπτικής κ.α. εικαστικών τεχνών. 

26. Μεριµνά για την διοργάνωση σχετικών εκθέσεων µε τα έργα των µαθητών. 

27. Επιµελείται της λειτουργίας της Φιλαρµονικής του ∆ήµου. 

28. Μεριµνά για τη σύσταση , οργάνωση και λειτουργία τµηµάτων µουσικής παιδείας 

(θεωρία µουσικής, εκµάθηση διαφόρων µουσικών οργάνων, βυζαντινή µουσική 

κ.λπ.). 

29. Μεριµνά για τη σύσταση, εκπαίδευση, κατάρτιση και εµφάνιση χορωδίας και της 

φιλαρµονικής του ∆ήµου. 

30. Εισηγείται για την διοργάνωση µουσικών εκδηλώσεων. 

31. ∆ιοργανώνει δραστηριότητες που προάγουν τη µουσική εκπαιδευτική διαδικασία. 
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32. Σχεδιάζει και εισηγείται, µε τη συνεργασία της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, 

προγράµµατα πολιτιστικών / καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, που απευθύνονται 

σε όλες τις κατηγορίες των δηµοτών. 

33. Επεξεργάζεται, προετοιµάζει τις πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις από την 

έρευνα αγοράς έως και την διαπραγµάτευση µε τους συντελεστές(µουσικά 

συγκροτήµατα, θίασοι κ.λπ.) και εισηγείται τους όρους των σχετικών συµβάσεων 

προς την νοµική υπηρεσία του ∆ήµου. 

34. Μεριµνά για τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση κάθε είδους προµηθειών και 

τεχνικών εργασιών που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω 

εκδηλώσεων. 
 

β) Αρµοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας 
 

1. Παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες µε σκοπό την προσέλκυση των ανθρώπων 

που έχουν ανάγκη των παροχών του ή εκείνων που θέλουν να προσφέρουν 

εθελοντικές υπηρεσίες και γενικά µεριµνά για την ευαισθητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας σε θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. 

2. Υλοποιεί προγράµµατα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους χρήστες των 

υπηρεσιών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων και των 

εξυπηρετούµενων των προγραµµάτων φροντίδας της τρίτης ηλικίας. 

3. Παρέχει υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής πρωτοβάθµιας φροντίδας  και 

συνταγογράφησης φαρµάκων από τον υπεύθυνο ιατρό (που εργάζεται ή 

συνεργάζεται µε το Νοµικό Πρόσωπο). 

4. Παρέχει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης 

στους χρήστες των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ και των εξυπηρετούµενων των 

προγραµµάτων φροντίδας τρίτης ηλικίας. 

5. Συµµετέχει σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας που 

περιλαµβάνουν ενέργειες πρόληψης και αγωγής υγείας. 

6. Παρέχει ενηµέρωση , συµβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη στα µέλη των 

ΚΑΠΗ. 

7. Υλοποιεί προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα µέλη 

και τους επωφελούµενους των ΚΑΠΗ. 

8. Συνεργάζεται µε την αρµόδια κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου και τις 

εξειδικευµένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για την παροχή πλήρους 

υποστήριξης στους επωφελούµενους και στις οικογένειές τους και την 

παραποµπή σε αυτές όταν απαιτείται. 

9. Μεριµνά για την εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών επιστηµών που 

διενεργούν την πρακτική τους άσκηση ή των ανέργων που προσλαµβάνονται για 

την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας. 

10. Παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες περιοδικά στα επιµέρους παραρτήµατα ΚΑΠΗ 

και στα προγράµµατα φροντίδας τρίτης ηλικίας. 

11. Ενηµερώνεται για τις δυνατότητες συµµετοχής του Ν.Π. σε χρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα φροντίδας τρίτης ηλικίας και εισηγείται για τη συµµετοχή του Ν.Π. 

σε αυτά. 

12. Μεριµνά, σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου, για την ετοιµασία 

προτάσεων προς τους αρµόδιους φορείς για την ανάληψη και ευθύνη οργάνωσης 

και υλοποίησης από το Ν.Π. των ανωτέρω προγραµµάτων, προωθεί τις προτάσεις 

για έγκριση και µεριµνά για την υποβολή τους. 

13. Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα µε αποδέκτες όλους τους 

κατοίκους του ∆ήµου ([π.χ. προγράµµατα προώθησης εθελοντισµού κ.λπ.) 
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14. Μεριµνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εµφάνιση των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού των παραρτηµάτων ΚΑΠΗ του Γραφείου 

Κοινωνικής Προστασίας. 

15. Παρακολουθεί τη λειτουργία των παραρτηµάτων του Γραφείου. 
         

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

Η ∆ιεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας είναι αρµόδια για την 

αποτελεσµατική λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου, 

για την υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας, για 

την οικογένεια. Στην περιφέρεια του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος λειτουργούν 

πέντε (5) Παιδικοί Σταθµοί. 
 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του ∆ήµου, οι υπηρεσίες των Παιδικών 

και Βρεφονηπιακών Σταθµών παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωµένες µονάδες 

(παραρτήµατα), τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος. Το κάθε Τµήµα 

εξυπηρετεί µια περιοχή της Περιφέρειας του ∆ήµου. Σε κάθε Τµήµα (5 συνολικά) 

εντάσσονται διοικητικά τα εξής Γραφεία: 
 

α) Γραφείο Παιδαγωγών (Νηπιαγωγοί, Βρεφονηπιοκόµοι) 

β) Γραφείο Βοηθητικού Προσωπικού (Μάγειρες, Προσωπικό Καθαριότητας) 
 

Άρθρο 6 
 

Αρµοδιότητες Τµηµάτων  
 

Παιδικών Σταθµών Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας 

Χαλκηδόνας 
 

Τα Τµήµατα των Παιδικών Σταθµών Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

επιµελούνται της παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούµενα νήπια 

και βρέφη, εφαρµόζοντας τα κατάλληλα προγράµµατα, τις ισχύουσες διατάξεις και 

τον ισχύοντα κανονισµό λειτουργίας και είναι αρµόδια για την υλοποίηση δράσεων 

και προγραµµάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας, για την οικογένεια, καθώς και για 

την αντιµετώπιση δυσλειτουργιών στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον. 

Ειδικότερα τα Τµήµατα: 
 

1. Μεριµνούν για τη σωστή ψυχοσωµατική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των 

παιδιών, µε πραγµατοποίηση παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά 

εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, ανάλογα µε 

την ηλικία τους. 

2. Υποδέχονται, καταχωρούν και διαχειρίζονται τις αιτήσεις εγγραφής και 

επανεγγραφής  νηπίων, εφαρµόζουν τις αποφάσεις κατάταξης των παιδιών στα 

διάφορα τµήµατα ή διαγραφής αυτών και τηρούν τα σχετικά αρχεία 

3. Προωθούν αιτήµατα γονέων για µετακίνηση παιδιών από ένα τµήµα σε άλλο, αν 

υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

4. ∆έχονται τις αιτήσεις µείωσης ή απαλλαγής οικονοµικών συµµετοχών, 

εισηγούνται προς το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου 

και ενηµερώνουν τους γονείς για το αποτέλεσµα της αίτησής τους. 

5.  Εκδίδουν βεβαιώσεις φιλοξενίας νηπίων. 

6. Απασχολούν τα παιδιά σύµφωνα µε τους καθορισµένους στόχους του 

προγράµµατος και τηρούν βιβλίο ύλης για την καθηµερινή διδασκαλία σύµφωνα 

µε τα σχετικά προγράµµατα. 

7. Προσφέρουν αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό στα βρέφη 

και νήπια των παιδικών σταθµών σύµφωνα µε τις αρχές της βρεφοκοµικής και τις 

οδηγίες του παιδιάτρου και ευθύνονται για την ολόπλευρη ανάπτυξη των 

παιδιών, την φύλαξη και την προστασία τους. 
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8. Μεριµνούν για την ενηµέρωση των γονέων σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για 

την σφαιρική εξέλιξη των παιδιών τους και συνεργάζονται µε τους γονείς για όλα 

τα θέµατα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των νηπίων µέσα στους 

παιδικούς σταθµούς. 

9. Μεριµνούν για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς όφελος των 

παιδιών, σύµφωνα µε τα ισχύοντα.. 

10. Παρακολουθούν την καθαριότητα των νηπίων και κάθε αντικείµενο που έχει 

σχέση µε αυτό ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. 

11. Φροντίζουν για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και ενηµερώνει τον παιδίατρο 

που εργάζεται ή συνεργάζεται µε το Νοµικό Πρόσωπο σε κάθε περίπτωση που 

χρειάζονται ιατρική φροντίδα. 

12. Το Παιδαγωγικό Προσωπικό συνεργάζεται µε τον εργαζόµενο ή συνεργαζόµενο 

Παιδίατρο και διατηρεί συνεχή επαφή για θέµατα που άπτονται: 

- της ψυχοσωµατικής υγείας και ανάπτυξης των παιδιών 

- του ελέγχου των ιατρικών πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν από τους γονείς 

- της υπόδειξης µέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και 

για την υγειονοµική κατάσταση των σταθµών και την αντιµετώπιση εκτάκτων 

περιστατικών 

- της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα ψυχολογικής υποστήριξης 

παιδιών και γονέων  

13. Φροντίζουν για την άψογη καθαριότητα στο χώρο των σταθµών και των 

αντικειµένων τους και τον κατάλληλο αερισµό και φωτισµό τους, εφαρµόζοντας 

σωστά τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνονται για κάθε πράξη ή 

παράλειψη που µπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών. 

14. Ευθύνονται για την εξασφάλιση της διατροφής των νηπίων κατά την παραµονή 

τους στους παιδικούς σταθµούς, µεριµνώντας για την υγιεινή παρασκευή του, την 

ποιότητα των υλικών και την τήρηση του εγκεκριµένου διαιτολογίου. 

15. Μεριµνούν για την προµήθεια, την ταξινόµηση και τη συντήρηση του αναγκαίου 

παιδαγωγικού εξοπλισµού και υλικού. 

16. Μεριµνούν για την φύλαξη και την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων 

της ∆ιεύθυνσης και του εξοπλισµού τους. 

17. Το αντικείµενο του Τµήµατος πραγµατοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του 

Νηπιαγωγού, του Βρεφονηπιοκόµου, του Βοηθού Βρεφονηπιοκόµου, του 

Μαγείρου και του Προσωπικού Καθαριότητας και Βοηθητικών Εργασιών. Όλες οι 

ειδικότητες λειτουργούν στο πλαίσιο του Τµήµατος και συνεργάζονται µε το 

υπόλοιπο προσωπικό µε στόχο την καλύτερη αγωγή και εξυπηρέτηση των 

παιδιών. 

18. Στο Τµήµα εντάσσονται διοικητικά τα ακόλουθα Γραφεία: 

     α) Γραφείο Παιδαγωγικού Προσωπικού (Νηπιαγωγοί, Βρεφονηπιοκόµοι) 

     β) Γραφείο Βοηθητικού Προσωπικού(Μαγείρων, Προσωπικού Καθαριότητας) 
                                                        

ΜΕΡΟΣ 3 
                                               

∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
 

Άρθρο 7 
 

∆ιοίκηση – Εποπτεία - Συντονισµός 
 

1. Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που ορίζεται από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, από το οποίο 

εξαρτάται και εποπτεύεται, όπως ορίζεται ειδικότερα  από τις κείµενες διατάξεις. 
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2. Των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου προΐσταται ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

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 ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, αυτός 

αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων είναι δυνατόν να λειτουργήσουν 

αποκεντρωµένες υπηρεσίες υπό µορφή Γραφείων των διαφόρων υπηρεσιών του 

Νοµικού Προσώπου. Τα Γραφεία αυτά ανήκουν διοικητικά στις αντίστοιχες 

υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου. Εφόσον στις αποκεντρωµένες υπηρεσίες οι 

παρεχόµενες υπηρεσίες είναι κοινωνικού χαρακτήρα (όπως φροντίδα παιδιών, 

ηλικιωµένων, αθλητικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ), συγκροτούνται, µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, αντίστοιχες 

άµισθες επιτροπές, στις οποίες συµµετέχουν τουλάχιστον δύο (2) εκπρόσωποι των 

χρηστών των παρεχοµένων υπηρεσιών και ένας υπάλληλος της αποκεντρωµένης 

υπηρεσίας, οριζόµενος από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Νοµικού Προσώπου, ως πρόεδρος. Οι επιτροπές αυτές εισηγούνται για την 

καλύτερη λειτουργία, διαπιστώνουν τυχόν προβλήµατα που δηµιουργούνται και 

διατυπώνουν σχετικές προτάσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού 

Προσώπου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. 

5. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 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 

Νοµικού Προσώπου. Παράλληλα, και για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

και απόδοσης του έργου του Νοµικού Προσώπου, είναι δυνατός ο ορισµός,  µε 

απόφαση του Προέδρου  οµάδων από διάφορες διοικητικές ενότητες διοίκησης 

έργου ή προγράµµατος. 
 

Άρθρο 8 
 

Αρµοδιότητες Προϊσταµένων ∆ιοικητικών Ενοτήτων 
 

Ο Προϊστάµενος µιας διοικητικής ενότητας (∆ιεύθυνσης, Τµήµατος, 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 Νοµικού 

Προσώπου µε βάση τα αντίστοιχα προγράµµατα δράσης.  
 

Ειδικότερα ο προϊστάµενος της διοικητικής ενότητας: 
 

1) ∆ιατυπώνει σε συνεργασία µε το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό επίπεδο  τους 

στόχους και τα προγράµµατα δράσης της διοικητικής ενότητας καθώς και τους 

αντίστοιχους προϋπολογισµούς, σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιοικητικών και 

Οικονοµικών υπηρεσιών. 

2) Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά 

ανωτέρων διοικητικών επιπέδων. 

3) Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον 

υπηρεσιακό µηχανισµό  µετά από εξουσιοδότηση του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

4) Μεριµνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισµό και τον έλεγχο των 

δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας µε τρόπο ώστε να υλοποιούνται 
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αποτελεσµατικά τα προγράµµατα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή 

εντολές.  

5) Μεριµνά για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της δράσης της διοικητικής 

ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού και των 

τεχνικών µέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και την καλύτερη 

ανταπόκριση της ενότητας στις τοπικές ανάγκες. 

6) 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. 

7) Ετοιµάζει τους περιοδικούς απολογισµούς των προγραµµάτων δράσης της 

διοικητικής ενότητας και τους αντίστοιχους οικονοµικούς απολογισµούς σε 

συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών. 

8) Παραλαµβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες της 

διοικητικής µονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέµει στις αρµόδιες 

υπηρεσιακές µονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 

9) Εισηγείται για θέµατα αρµοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τον 

προϊστάµενο του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών 

οργάνων και επιτροπών. 

10) Έχει το δικαίωµα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των 

κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων µε ενυπόγραφη πάντοτε σηµείωση του στα 

σχετικά έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογηµένης  

ενηµέρωσης του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου. 

11) Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της 

διοικητικής ενότητας που εποπτεύει. 

12) Συνεργάζεται µε προϊσταµένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του Νοµικού 

Προσώπου ή του ∆ήµου  για τον συντονισµό και την ολοκλήρωση των 

λειτουργιών. 

13) Συνεργάζεται µε  φορείς εκτός Νοµικού Προσώπου που σχετίζονται µε τις 

λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. 

14) Είναι υπεύθυνος για την νοµιµότητα των ενεργειών της διοικητικής µονάδας του.  

15) Παρακολουθεί τη νοµοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήµης και τεχνολογίας και τις 

εξελίξεις στον τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση µε τις 

λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. Ενηµερώνει το προσωπικό και µεριµνά για 

την τήρηση των νοµικών διατάξεων, την εφαρµογή καινοτοµιών και την 

προσαρµογή της λειτουργίας της διοικητικής ενότητας στις εξελίξεις του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 
 

Άρθρο 9 
 

Κανονισµοί Λειτουργίας των Υπηρεσιών 
 

1. Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων και των προϊσταµένων 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 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ή καθορίζονται µε ειδικούς κανονισµούς λειτουργίας που 
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συντάσσονται µε απόφαση του Προέδρου µετά από εισήγηση των αρµόδιων 

προϊσταµένων.  
 

 
ΜΕΡΟΣ 4 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Άρθρο 10 
 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
 

1. Οι οργανικές θέσεις του µονίµου προσωπικού του Νοµικού Προσώπου 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : 
 

Α. Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). 

Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). 

Γ. ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε). 

∆. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). 
 

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

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

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΓΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗ  Κ.Υ.Α. 

ΠΕ Επιστηµόνων 
Φυσικής Αγωγής 

2 1 - 3 

ΠΕ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 

- - - 4 

ΠΕ Νηπιαγωγών 1 - - - 
ΠΕ Παιδιάτρων - - - 1 

ΠΕ Ιατρών 
Ειδικοτήτων 

- - - 3 

ΠΕ 
Παιδοψυχολόγων 

- - - 1 

ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών 

- - - 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 3 1 - 13 
 

3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και 

προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΕ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

(ΦΕΚ 43/20-2-2009  
τ. Προκηρύξεων 

ΑΣΕΠ) 

ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΟΥ 

ΘΑ 
ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ 
ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ 

Κ.Υ.Α. 

ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών 
2 - - 1 

ΤΕ ∆ιοίκησης 

Μονάδων 

Τοπ.Αυτ/σης 

- - - 2 

ΤΕ 

Βρεφονηπιοκόµων 
10 - - - 
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ΤΕ 

Φυσικοθεραπευτών 
2 1 - 1 

ΤΕ Νηπιαγωγών - 2 - - 

ΤΕ Επισκεπτριών 

Αδελφών 
- - - 3 

ΤΕ Αδελφών 

Νοσοκόµων 
- - - 1 

ΤΕ 

Εργοθεραπευτών 
- - - 1 

ΤΕ 

Βιβλιοθηκονόµων 
- - 1 1 

ΤΕ ∆ιοικητικού 

Λογιστικού 
- - - 5 

ΤΕ ∆ιοικητικού 

Οικονοµικού 
- - - 1 

ΤΕ Πληροφορικής - - - 1 

ΤΕ Τεχνικών 

Μηχανικών 
- - - 1 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων - - - 1 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ 14 3 1 19 

 

4. Στην κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και 

προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΟΥ 

ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ 
ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ 

Κ.Υ.Α. 

∆Ε ∆ιοικητικού  1 1 - 1 

∆Ε ∆ιοικητικού 

Λογιστικού 
- - - 1 

∆Ε ∆ιοικητικών 

Γραµµατέων 

(∆ιοίκησης) 

- 1 - 4 

∆Ε ∆ιοικητικών 

Γραµµατέων 

(Λογιστικής) 

- - - 2 

∆Ε Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόµων 

(Παιδοκόµων) 

- - - 13 

∆Ε Μουσικών - - - 33 

∆Ε Τεχνιτών εν 

γένει 
1 - - 5 

∆Ε Μαγείρων 5 - - 3 

∆Ε Οδηγών - - - 2 

∆Ε Κηπουρών - - - 1 

∆Ε Χειριστών 

Η/Υ 
- 1 - 1 

∆Ε Πληροφορικής 1 - - - 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ∆Ε 8 3 - 66 

 

5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και 

προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις 
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ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΕ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΦΕΚ 43/20-2-2009 
τ.Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ΘΑ  

ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΓΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗ Κ.Υ.Α. 

ΥΕ Κλητήρων / 

Θυρωρών Γενικών 

Καθηκόντων 

- 1 - 12 

ΥΕ Οικογενειακών 

Βοηθών 
- 1 - 1 

ΥΕ Βοηθών 

Μαγείρων 
- - - 3 

YE Προσωπικού 

Καθαριότητας και 

Βοηθητικών 

Εργασιών 

7 3 1 10 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ 7 5 1 26 
 

Άρθρο 11 
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ) 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΕ Kαθηγητών Φυσικής Αγωγής 3 

ΠΕ  Νηπιαγωγών 1 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 10 

ΤΕ Νηπιαγωγών 2 

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 2 

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 3 

∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων 3 

∆Ε Τεχνιτών 1 

∆Ε Μαγείρων 5 

∆Ε Χειριστών Η/Υ 1 

∆Ε Πληροφορικής 1 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1 

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 1 

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 10 

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων Δ.Δ. 44 

 

Οι θέσεις αυτές κενούµενες µε οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται 

 
Άρθρο 12 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ) και οι οποίες είναι 

προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν µε οποιονδήποτε 

τρόπο. 

 
Ειδικότητες ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 5 
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∆Ε ∆ιοικητικού 1 

∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 1 

∆Ε Χειριστών Η/Υ 1 

∆Ε Μουσικών 1 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1 

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 2 

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων Ι.∆.Α.Χ. 12 
 

 
 
 

Άρθρο 13 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

 
1. Προβλέπονται εικοσιπέντε (25) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιµετώπιση εποχικών 
ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ 
ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
 

                         ΚΛΑ∆ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 
ΣΥΝΟΛΟ 1 

 

 
ΜΕΡΟΣ 5 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
 

 
Άρθρο 14 

 

Προϊστάµενοι Υπηρεσιών 
 

Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και αυτοτελών Γραφείων της 

οργανωτικής δοµής του Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων Πολιτισµού Αθλητισµού 

Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος τοποθετούνται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 

υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων: 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
(Οργανική µονάδα) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 

1 Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου 
ΠΕ ∆ιοικ.,ΠΕ ∆ιοικ - Οικον.,  

ΤΕ ∆ιοικ. και ελλείψει αυτών  

∆Ε ∆ιοικ., ∆Ε Πληροφ. 

2 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 
Υπηρεσιών, Υπηρεσιών  Αθλητισµού 
Πολιτισµού και Κοινωνικής Προστασίας 

ΠΕ ∆ιοικ.,,ΠΕ ∆ιοικ. - Οικον.,  

ΠΕ Καθ. Φυσικής Αγωγής,  

ΤΕ ∆ιοικ., ΤΕ  Κοιν.Λειτουργών, 

ΤΕ ∆ιοικ. - Λογιστ.   
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 Τµήµα Προσωπικού 

ΠΕ ∆ιοικ., ΠΕ ∆ιοικ.-Οικον., ΠΕ  

Καθ.Φυσικής Αγωγής, ΤΕ  ∆ιοικ., 

ΤΕ ∆ιοικ. - Λογιστ. και ελλείψει 

αυτών ∆Ε ∆ιοικ., ∆Ε Πληροφ.  

Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών 

ΠΕ ∆ιοικ.,, ΠΕ ∆ιοικ. - Οικον.,  

ΤΕ ∆ιοικ., ΤΕ ∆ιοικ. - Λογιστ., 

και ελλείψει αυτών ∆Ε ∆ιοικ.,  

∆Ε Πληροφ. 

Τµήµα Αθλητισµού, Πολιτισµού και 

Κοινωνικής Προστασίας 

ΠΕ ∆ιοικ., ΠΕ Καθ. Φυσικής 

Αγωγής, ΠΕ Κοινωνιολ., 

ΠΕ ∆ιοικ. - Οικον., ΤΕ ∆ιοικ.,  

ΤΕ ∆ιοικ. - Λογιστ.  

ΤΕ  Κοιν.Λειτουργών 

3. 

∆ιεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και 
Παιδείας 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 1
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Φιλαδέλφειας) 

ΠΕ Νηπιαγ.,ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 2
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Φιλαδέλφειας) 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 3
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Φιλαδέλφειας) 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 4
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Χαλκηδόνας) 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 5
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Χαλκηδόνας) 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 
 

 

ΜΕΡΟΣ 6  
 

 ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 15 
 

Τελικές διατάξεις 
 

1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισµού οι υπηρετούντες στο 

Νοµικό Πρόσωπο υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών 

κλάδων. 

2. Η κατανοµή του προσωπικού στις επί µέρους οργανικές  µονάδες γίνεται µε 

απόφαση του Προέδρου του ∆ιοικητικού 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. 

 
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 1.500.952,64 € για το τρέχον έτος 

2012 που θα καλυφθεί από τους Κ.Α. του υπό έγκριση προϋπολογισµού του Νοµικού 

Προσώπου: 
                                                                        

10.60  Αµοιβές και έξοδα προσωπικού              465.500,00  €         

15.60  Αµοιβές και έξοδα προσωπικού           1.035.452,64  €     
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Για τα επόµενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 1.500.000 € η οποία θα 

προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς. 
 

Μετά και την απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, στάλθηκε το υπ’ αριθµ. 557/19.04.2012 
εισηγητικό έγγραφο του Προέδρου του Νοµικού Προσώπου για διατήρηση των κενών 
οργανικών θέσεων του πίνακα Β προς έκδοση ΚΥΑ.   
 

Η σχετική ΚΥΑ 48189/13 δηµοσιεύθηκε στο 47/16.01.2013 ΦΕΚ τ. Β' και αποφασίζει τα εξής: 
 
Την κατάργηση στο Ν.Π.∆.∆. -"Ενιαίος Φορέας ∆ράσεων Πολιτισµού  Αθλητισµού − 
Περιβάλλοντος − Αλληλεγγύης  Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 
Χαλκηδόνας" Ν. Αττικής εβδοµήντα δύο (72), επί συνόλου εκατόν δεκαοκτώ (118), κενών 
οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού που υπερβαίνουν, ανά κατηγορία και κλάδο, το 60% 
των θέσεων που προβλέπονται στους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των πρώην 
Ν.Π.∆.∆. α) "Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας", β) "Κέντρο Προσχολικής 
Αγωγής ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας", γ) "Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας", δ) 
"Βρεφονηπιακό Κέντρο ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας", ε) "ΚΑΠΗ ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας", στ) 
"Ενιαίος Φορέας ΚΑΠΗ ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας", ζ) "Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Νέας 
Χαλκηδόνας" και η) "∆ηµοτική Φιλαρµονική Νέας Φιλαδέλφειας “ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΜΠΟΤΕΤΖΑΓΙΑΣ”", όπως αυτές εµφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα, καθώς και τη διατήρηση 
σαράντα έξι (46) θέσεων, κατόπιν ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολόγησης: 

Ν.Π.∆.∆. «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ − ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ» ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ − ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΕΥ πρώην Ν.Π.∆.∆. “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ” 

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
ΠΕ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
0 

1 

Στελέχωση των διοικητικών και 
οικονοµικών  υπηρεσιών του Ν. Π. 
µε εξειδικευµένο προσωπικό στα 

νέα δεδοµένα (π.χ. επιβολή 
διπλογραφικού συστήµατος) 

2 
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 0  

3 
ΠΕ 

ΙΑΤΡΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ 
0 1 

Έλλειψη προσωπικού / Κάλυψη 
αναγκών ιατρικής περίθαλψης  

δηµοτών που ανήκουν  
σε ευπαθείς οµάδες 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 1 2  

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
ΤΕ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 0  

2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 0  

3 
ΤΕ 

Α∆ΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
1 0  

4 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 0 1 
Στελέχωση του Γραφείου 
Κοινωνικής Προστασίας  

προς τους δηµότες 

5 
ΤΕ  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ − ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
1 0  

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 4 1  

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 ∆Ε  2 0  
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

2 
∆Ε  

ΤΕΧΝΙΤΩΝ  
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ 

0 4 
Συντήρηση κτιρίων και χώρων του 

Ν.Π., επισκευή φθορών 

3 ∆Ε ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1 0  

4 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 0  

 ΣΥΝΟΛΟ ∆Ε 4 4  

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΥΕ  
ΦΥΛΑΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΚΛΗΤΗΡΩΝ 

10 0  

2 
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

0 6 
Έλλειψη προσωπικού / 

Καθαριότητα χώρων του Ν.Π. 

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 10 6  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ πρώην 
Ν.Π.∆.∆. “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ” 

19 13  

 
 

ΟΕΥ πρώην Ν.Π.∆.∆. “ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ” 

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
ΠΕ 1  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

0 1 

Στελέχωση των διοικητικών και 
οικονοµικών  υπηρεσιών του Ν. Π. 
µε εξειδικευµένο προσωπικό στα 

νέα δεδοµένα (π.χ. επιβολή 
διπλογραφικού συστήµατος) 

2 
ΠΕ  

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 
0 1 

Αντιµετώπιση προβληµάτων 
συµπεριφοράς των παιδιών, 
συνεργασία µε τους  γονείς 

3 
ΠΕ  

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΩΝ 
0 1 

Έλλειψη προσωπικού / 
∆ιασφάλιση της σωµατικής  
υγείας  των παιδιών στους 
βρεφονηπιακούς σταθµούς 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 0 3  

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
ΤΕ  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

1 0  

2 
ΤΕ  

ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ Α∆ΕΛΦΩΝ 
0 1 

Στελέχωση του Γραφείου Κοινωνικής 
Προστασίας µε κατ’ οίκον επισκέψεις 

προς τους  δηµότες 

3 
ΤΕ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

0 1 
Στελέχωση του Γραφείου 
Κοινωνικής Προστασίας  

προς τους δηµότες 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 1 2  

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
∆Ε  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (∆/ΣΗΣ) 

2 0  
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2 
∆Ε  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) 

2 0  

3 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 2 0  

4 
∆Ε  

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ  
ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΩΝ 

0 11 
Στελέχωση των βρεφονηπιακών  

σταθµών µε εξειδικευµένο 
προσωπικό 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆Ε 6 11  

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
ΥΕ  

ΚΛΗΤΗΡΩΝ -ΘΥΡΩΡΩΝ 
ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

1 0  

2 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 0 2 
Σίτιση  των παιδιών  

στους παιδικούς σταθµούς 

3 
ΥΕ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

0 4 
Έλλειψη προσωπικού / 

Καθαριότητα χώρων του Ν.Π. 

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 1 6  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
πρώην Ν.Π.∆.∆. “ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

∆ΗΜΟΥ  
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ” 

8 22  

ΟΕΥ πρώην Ν.Π.∆.∆. “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ” 

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
ΠΕ 1  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
0 

2 

Στελέχωση των διοικητικών και 
οικονοµικών  υπηρεσιών του Ν. Π. 
µε εξειδικευµένο προσωπικό στα 

νέα δεδοµένα (π.χ. επιβολή 
διπλογραφικού συστήµατος) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 0 2  

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
ΤΕ 17  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

2 0  

2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 0  

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 3 0  

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
∆Ε 1  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
1 0  

2 
∆Ε 30  

ΤΕΧΝΙΤΩΝ − ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
0 1 

Συντήρηση  κτιρίων  και χώρων του 
Ν. Π., επισκευή φθορών 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆Ε 1 1  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ πρώην 
Ν.Π.∆.∆. “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ” 

4 3  

ΟΕΥ πρώην Ν.Π.∆.∆. “ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ” 
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α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
ΤΕ 17  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
1 0  

2 
ΤΕ 22  

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1 0  

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 2 0  

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
∆Ε 8 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΩΝ 

0 2 
Στελέχωση των βρεφονηπιακών  

σταθµών µε εξειδικευµένο 
προσωπικό 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆Ε 0 2  

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
ΥΕ 

ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
0 1 

Σίτιση  των παιδιών  
στους παιδικούς σταθµούς 

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 0 1  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ πρώην 
Ν.Π.∆.∆. “ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ” 

2 3  

 
 

ΟΕΥ πρώην Ν.Π.∆.∆. “ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ” 

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
ΠΕ 15  

ΙΑΤΡΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ 
0 1 

Έλλειψη προσωπικού / Κάλυψη 
αναγκών ιατρικής περίθαλψης  

δηµοτών που ανήκουν  
σε ευπαθείς οµάδες 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 0 1  

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
ΤΕ 6  

ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ Α∆ΕΛΦΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

0 1 
Στελέχωση του Γραφείου Κοινωνικής 

Προστασίας µε κατ’ οίκον 
επισκέψεις προς τους  δηµότες 

2 
ΤΕ 18 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
1 0  

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 1 1  

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
ΥΕ 15  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 
1 0  

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 1 0  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
πρώην Ν.Π.∆.∆. “ΚΑΠΗ 

∆ΗΜΟΥ  
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ” 

2 2  

ΟΕΥ πρώην Ν.Π.∆.∆. “ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ” 

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
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1 
ΠΕ 15  

ΙΑΤΡΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ 
0 1 

Έλλειψη προσωπικού / Κάλυψη 
αναγκών ιατρικής περίθαλψης  

δηµοτών που ανήκουν  
σε ευπαθείς οµάδες 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 0 1  

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
ΤΕ 17  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

1 0  

2 
ΤΕ 6  

ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ Α∆ΕΛΦΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

0 1 
Στελέχωση του Γραφείου Κοινωνικής 

Προστασίας µε κατ’ οίκον 
επισκέψεις προς τους  δηµότες 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 1 1  

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 ∆Ε 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 0  

 ΣΥΝΟΛΟ ∆Ε 1 0  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ πρώην 
Ν.Π.∆.∆. “ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ” 

2 2  

 
 
 
 

ΟΕΥ πρώην Ν.Π.∆.∆. “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ” 

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
ΤΕ 22  

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1 0  

2 
ΤΕ 1 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 
0 1 

Για την εύρυθµη λειτουργία  
της βιβλιοθήκης 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 1 1  

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 ∆Ε 19 ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1 0  

 ΣΥΝΟΛΟ ∆Ε 1 0  

α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΥΕ 1  
ΚΛΗΤΗΡΩΝ  

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΘΥΡΩΡΩΝ 

1 0  

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 1 0  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ πρώην 
Ν.Π.∆.∆. “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ” 

3 1  

ΟΕΥ πρώην Ν.Π.∆.∆. “∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ − ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΟΤΕΤΖΑΓΙΑΣ− “ 
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α.α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ 32 0  

 ΣΥΝΟΛΟ ∆Ε 32 0  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ πρώην 
Ν.Π.∆.∆. “∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 

"ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΜΠΟΤΕΤΖΑΓΙΑΣ” 

32 0  

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 72 46  

 
Πρέπει λοιπόν σήµερα το ∆.Σ. να εναρµονίσει τον ΟΕΥ του Νοµικού Προσώπου σύµφωνα µε 
την παραπάνω ΚΥΑ όσον αφορά τις κενές οργανικές θέσεις που πρέπει να διαθέτει στον 
ΟΕΥ του και συγκεκριµένα όπως κάτωθι: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

ΜΕΡΟΣ 1  
 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

Άρθρο 1 
 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Οι Υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου "Eνιαίος Φορέας ∆ράσεων Πολιτισµού 

Αθλητισµού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του 

∆ήµου Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος" περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες 

οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειµένου : 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

 Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
                           ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών - Υπηρεσιών Πολιτισµού 

Αθλητισµού και Κοινωνικής Προστασίας, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

διοικητικές ενότητες : 
 

α) Τµήµα Προσωπικού 

β) Τµήµα οικονοµικών υπηρεσιών 

γ) Τµήµα Αθλητισµού, Πολιτισµού και Κοινωνικής Προστασίας 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  
 

∆ιεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας που περιλαµβάνει ειδικότερα τις 

παρακάτω διοικητικές ενότητες : 
 

α) Τµήµα 1
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας) 

β) Τµήµα 2
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας) 

γ) Τµήµα 3
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας) 

δ) Τµήµα 4
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Χαλκηδόνας) 

ε) Τµήµα 5
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Χαλκηδόνας)  
 

ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΗΓ-Ξ3Η



 29 

ΜΕΡΟΣ 2  
 

 ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Άρθρο 2 

 

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Προέδρου 
 

Το  Γραφείο Προέδρου του Ν.Π.∆.∆. "Ενιαίος Φορέας ∆ράσεων Πολιτισµού 

Αθλητισµού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 

∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος" παρέχει κάθε είδους διοικητική και 

γραµµατειακή υποστήριξη προς  τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του  ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου και ιδίως: 
 

1. Οργανώνει τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τηρεί τα πρακτικά 

των συνεδριάσεων. 

2. Τηρεί αρχείο των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Παράγει, διεκπεραιώνει, διαχειρίζεται και αρχειοθετεί έγγραφα που έχουν σχέση 

µε τη λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τις αρµοδιότητες του 

Προέδρου και του Αντιπροέδρου. 

4. Προγραµµατίζει, οργανώνει και ρυθµίζει τις συναντήσεις του Προέδρου και του 

Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του ∆ήµου προς χρήση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου του, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο 

σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Προέδρου. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών - Υπηρεσιών Πολιτισµού,  

Αθλητισµού και Κοινωνικής Προστασίας είναι αρµόδια για τον συντονισµό των 

συστηµάτων και διαδικασιών για την ορθολογική διοίκηση και διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναµικού του Νοµικού Προσώπου, για την λειτουργία του κεντρικού 

πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής και οικονοµικής 

υποστήριξης προς τις υπηρεσίες., την διαχείριση εσόδων και δαπανών και τη 

διασφάλιση γενικά της οικονοµικής λειτουργίας του Ν.Π.. σε θέµατα προµηθειών, 

εξοπλισµού και υπηρεσιών του Ν.Π., συντήρησης των κτιριακών και 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης είναι επιφορτισµένη µε την 

αποτελεσµατική εφαρµογή των προγραµµάτων των πολιτιστικών και αθλητικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και µε την εφαρµογή προγραµµάτων ατόµων της τρίτης 

ηλικίας και για τους χρήστες των υπηρεσιών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ). 
 

Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης είναι οι εξής: 
 

Άρθρο 3 
 

Αρµοδιότητες Τµήµατος Προσωπικού 
 

Στο Τµήµα εντάσσονται διοικητικά τα ακόλουθα Γραφεία: 
 

α) Γραφείο ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού. 

β) Γραφείο µητρώου, διαδικασιών προσωπικού και γραµµατειακής υποστήριξης 
 

α) Αρµοδιότητες Γραφείου ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού  
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1. Χειρίζεται τα θέµατα που έχουν σχέση µε τους εργαζοµένους στο Ν.Π.∆.∆., σε 

συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα και αυτοτελή γραφεία του Ν.Π. και µεριµνά 

για την εκπόνηση και εφαρµογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισµών που 

ρυθµίζουν τις σχέσεις του Ν.Π. µε το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των 

γενικότερων ρυθµίσεων της Πολιτείας. 

2. Τηρεί ενηµερωµένους  µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία τους υπηρεσιακούς 

φακέλους - προσωπικά µητρώα των εργαζοµένων. 

3. Χορηγεί ύστερα από αίτηση βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε άτοµα που έχουν 

σχέση µε το ΝΠ∆∆. 

4. Καθορίζει το µηνιαίο πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού από κοινού µε τους 

προϊσταµένους των τµηµάτων. 

5. Ευθύνεται για την έγκαιρη και ορθή εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας, του 

εκάστοτε ισχύοντος βαθµολογίου και µισθολογίου  στους υπαλλήλους του ΝΠ∆∆, 

εισηγούµενο ανάλογα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

6. Ελέγχει τα παρουσιολόγια των εργαζοµένων. 

7. Μεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική 

ενότητα του ΝΠ∆∆. 

8. Εισηγείται, µε βάση τις ανάγκες, τις εσωτερικές µετακινήσεις υπαλλήλων για την 

αποτελεσµατικότερη κάλυψη των θέσεων εργασίας. 

9. Μεριµνά για την εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων στο 

ΝΠ∆∆ και την τήρηση των σχετικών στοιχείων. 
 

β) Αρµοδιότητες Γραφείου µητρώου, διαδικασιών προσωπικού και γραµµατειακής 

υποστήριξης 
 

1. Μεριµνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που 

ισχύουν εκάστοτε και ρυθµίζουν τις σχέσεις του Ν.Π. µε το προσωπικό του (π.χ. 

θέµατα µισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, 

διεκδικήσεων κ.λπ.) 

2. Μεριµνά για την διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης 

ανθρώπινου δυναµικού, µε βάση τις νόµιµες διαδικασίες. 

3. Τηρεί τα µητρώα του προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της 

ατοµικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους µεταβολές στην 

εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αµοιβές, 

άδειες, αξιολογήσεις κ.λπ) και τα προσόντα του. 

4. Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων των 

διαδικασιών σχετικά µε την απασχόληση των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, πραγµατοποίηση υπερωριών κ.λπ.) 

5. Συγκεντρώνει και τηρεί τα στοιχεία του προσωπικού και τις µεταβολές τους που 

επηρεάζουν τις αµοιβές τους, ώστε να προωθείται έγκαιρα η µισθοδοσία των 

εργαζοµένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. 

6. Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των επιµέρους διοικητικών ενοτήτων του 

Νοµικού Προσώπου και τους ενηµερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθούνται σε εργασιακά θέµατα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, 

βεβαιώσεων προς το προσωπικό κ.λπ.). 

7. Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέµατα που άπτονται της 

απασχόλησής του στο Νοµικό Πρόσωπο. 

8. Μεριµνά για την λειτουργία του Πρωτοκόλλου του Ν.Π. και διεκπεραιώνει τα 

σχετικά έγγραφα. 
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9. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τις ∆ιευθύνσεις του Ν.Π, και τα τµήµατά 

τους (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, 

θέµατα προσωπικού κ.λπ.). 

10. Μεριµνά για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Νοµικού Προσώπου. 
 

Άρθρο 4 
 

Αρµοδιότητες Τµήµατος οικονοµικών υπηρεσιών 
 

Στο Τµήµα εντάσσονται διοικητικά τα παρακάτω γραφεία: 
 

α) Γραφείο προϋπολογισµού, εσόδων, περιουσίας  και οικονοµικής πληροφόρησης 

β) Γραφείο Λογιστηρίου, προµηθειών και αποθήκης. 
 

β) Αρµοδιότητες Γραφείου προϋπολογισµού, εσόδων, περιουσίας και οικονοµικής 

πληροφόρησης 
 

1. Μεριµνά για την έγκαιρη κατάρτιση, τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισµού 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ΝΠ∆∆ των ΟΤΑ, καθώς και για την 

έγκαιρη σύνταξη και υποβολή του ετήσιου απολογισµού. 

2. Παρακολουθεί την κίνηση εσόδων - εξόδων κατά τοµέα δραστηριότητας και την 

εκτέλεση του προϋπολογισµού και ενηµερώνει έγκαιρα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

3. Τηρεί τα αρχεία κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενηµέρωση 

του συστήµατος λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων, καθώς και τα 

αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νοµοθεσία. 

4. Μεριµνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από ∆ηµόσιες και 

Ελεγκτικές Υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. 

5. Συνεργάζεται µε τα υπόλοιπα τµήµατα και γραφεία για την παροχή οικονοµικών 

στοιχείων που είναι αναγκαία για την κατάρτιση του προϋπολογισµού. 

6. Παρακολουθεί και µεριµνά για την τήρηση όλων των οικονοµικών δοσοληψιών 

που σχετίζονται µε τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Ν.Π. µέσω των 

διοικητικών ενοτήτων του (π.χ. ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθµοί, αθλητικά και 

πολιτιστικά προγράµµατα). 

7. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αποδοχή και αξιοποίηση των δωρεών 

και των κληροδοτηµάτων προς το Νοµικό Πρόσωπο, σύµφωνα µε τους 

αντιστοίχους όρους. 

8. Τηρεί τα αρχεία της ακίνητης περιουσίας του Ν.Π. σε ηλεκτρονική και φυσική 

µορφή (φάκελοι µε περιγραφικά στοιχεία και ιδιοκτησιακά έγγραφα). 

9. Μεριµνά για τους τρόπους αξιοποίησης της ανωτέρω ακίνητης περιουσίας 

σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆.Σ. του Ν.Π. και τη διαχείριση της 

εκµετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας (π.χ. κατάρτιση συµβάσεων µισθώσεων, 

είσπραξη µισθωµάτων κ.λπ.). 
 

γ) Αρµοδιότητες Γραφείου λογιστηρίου, προµηθειών και αποθήκης 
 

1. Τηρεί το σύστηµα λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του Ν.Π. και 

τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία σχετικές λογιστικές διαδικασίες. 

2. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την 

ενηµέρωση του συστήµατος λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων 

του Νοµικού Προσώπου. 

3. Παρακολουθεί και µεριµνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Ν.Π. 

4. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονοµικές καταστάσεις που συνδέονται µε το 

τηρούµενο λογιστικό σχέδιο και µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. 
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5. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρµόδια όργανα για την εξέλιξη των 

λογιστικών µεγεθών του Ν.Π. 

6. Τηρεί αρχείο συµβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προµήθειες που αναθέτει το 

Νοµικό Πρόσωπο και ελέγχει τα παραστατικά που παραλαµβάνει καθώς και όλα 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την σύνταξη, προώθηση και έγκριση 

ενταλµάτων για την πληρωµή των οφειλών του Νοµικού Προσώπου. 

7. Μεριµνά και ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του 

προϋπολογισµού και ελέγχει την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων. 

8. Εκδίδει τα εντάλµατα πληρωµής των οφειλών του Ν.Π. και τα αποστέλλει στο 

Ταµείο για πληρωµή. 

9. Μεριµνά για την είσπραξη διαφόρων πόρων του Νοµικού Προσώπου(συνδροµές 

από συµµετοχή σε αθλητικά και πολιτιστικά προγράµµατα, τροφεία κ.λπ.). 

10. Προσδιορίζει τις ανάγκες του Ν.Π. σε προµήθειες και εισηγείται ανάλογα στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

11. Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για τον προγραµµατισµό των απαιτουµένων 

προµηθειών και εργασιών/υπηρεσιών, διενεργεί έρευνες αγοράς και εισηγείται 

σχετικά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

12. ∆ιενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προµηθειών και των συµβάσεων 

παροχής υπηρεσιών (κατάρτιση προδιαγραφών, διακηρύξεις, συµβάσεις και όλες 

τις αποφάσεις) και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που 

απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και 

παραλαβής των ειδών) στο εκάστοτε αποφαινόµενο όργανο, παρακολουθεί τη 

λειτουργία τους και γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την 

εκτέλεση κάθε προµήθειας ή υπηρεσίας µέχρι την οριστική παραλαβή της και 

µεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προµηθευτές των κάθε είδους 

υλικών παγίων ή αναλωσίµων, που απαιτεί η λειτουργία του Ν.Π., σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. και τηρεί τα σχετικά αρχεία. 

13. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών/εξοπλισµού ως 

αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, 

αποµάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών. 

14. Παρακολουθεί τα αποθέµατα της αποθήκης και διατυπώνει εισηγήσεις για τις 

ανάγκες προµηθειών. 

15. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε 

είδους υλικών και εξοπλισµού του Νοµικού Προσώπου. 

16. Συγκεντρώνει τα στοιχεία µεταβολών και των αντίστοιχων καταβληθεισών 

παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Ν.Π. που επηρεάζουν 

την διαµόρφωση των αµοιβών και µεριµνά για την έκδοση των µισθολογικών 

καταστάσεων και την πληρωµή των αµοιβών. 

Άρθρο 5 
 

Αρµοδιότητες Τµήµατος Αθλητισµού Πολιτισµού και Κοινωνικής Προστασίας 
 

α) Αρµοδιότητες Γραφείου Αθλητισµού, Πολιτισµού 

β) Αρµοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας. 
 

α) Αρµοδιότητες Γραφείου Αθλητισµού, Πολιτισµού 
 

1. Επιβλέπει και µεριµνά για την κανονική λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων  

(κλειστά /ανοικτά γυµναστήρια, χώροι άθλησης κ.λ.π.) σύµφωνα µε τα 

προγράµµατα λειτουργίας τους. 

2. Μεριµνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εµφάνιση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού τους. 
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3. Προσδιορίζει τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων σε εργασίες συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών και ενηµερώνει για την ανάγκη υλοποίησης των σχετικών  

εργασιών. 

4. Μεριµνά για την καλή λειτουργία των οργάνων µαζικής άθλησης, των ηχητικών 

συστηµάτων και εν γένει όλου του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στους χώρους 

άθλησης και προετοιµάζει τις εγκαταστάσεις για την διεξαγωγή αθλητικών 

γεγονότων και εκδηλώσεων. 

5. Προσδιορίζει τις ανάγκες σε αθλητικό υλικό , εισηγείται στο αρµόδιο τµήµα την 

προµήθεια και διατηρεί φυσική αποθήκη υλικών και εξοπλισµού. 

6. Μεριµνά για την ύπαρξη στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κατάλληλου 

εξοπλισµού για την άµεση παροχή  υγειονοµικής περίθαλψης στους 

ευρισκόµενους στους χώρους άθλησης και την αποφυγή ατυχηµάτων κατά την 

ώρα της άθλησης των αθλουµένων. 

7. Μεριµνά για τη συλλογή των ιατρικών βεβαιώσεων των αθλουµένων, ως 

προϋπόθεση για την συµµετοχή τους στα αθλητικά προγράµµατα. 

8. Σχεδιάζει και υλοποιεί υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση των 

προγραµµάτων άθλησης στους δηµότες . 

9. Καταρτίζει, εισηγείται και οργανώνει το πρόγραµµα των αθλητικών εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου καθώς και µε 

τοπικούς φορείς. 

10. Σχεδιάζει, προτείνει, οργανώνει, υλοποιεί, συµµετέχει σε συνέδρια, επιµορφωτικά 

προγράµµατα, σεµινάρια, τουρνουά και κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις. 

11. Σχεδιάζει, εισηγείται, οργανώνει και αξιοποιεί συνεργασίες µε φορείς που προωθούν 

το αθλητικό πνεύµα και τον υγιή τρόπο ζωής. 

12. Εισηγείται και µεριµνά για την αξιοποίηση και εκµετάλλευση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

13. Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής 

µελών στα διάφορα τµήµατα (αθλητικά και πολιτιστικά) και τηρεί τα σχετικά 

αρχεία. 

14. Παρακολουθεί την τακτοποίηση οικονοµικών συµµετοχών µηνιαίως, σε συνεργασία 

µε το Τµήµα οικονοµικών υπηρεσιών και ενηµερώνει τα µέλη που καθυστερούν 

την πληρωµή τους. 

15. Μεριµνά για την φύλαξη και καθαριότητα των πολιτιστικών κέντρων και για τον 

εξοπλισµό τους. 

16. Φροντίζει για την αποτελεσµατική λειτουργία της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης. 

Παρέχει υπηρεσίες δανειστικής βιβλιοθήκης. 

17. Φροντίζει για την συντήρηση , βιβλιοδέτηση και διαφύλαξη των εντύπων και των 

συλλογών της βιβλιοθήκης, για την απόσυρση φθαρµένου υλικού. 

18. Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις και τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, 

µεριµνά για τον εµπλουτισµό των συλλογών της βιβλιοθήκης και προβαίνει σε 

περιοδική απογραφή του υλικού των βιβλιοθηκών. 

19. Εκπονεί προγράµµατα και διοργανώνει εκδηλώσεις, συζητήσεις, διαλέξεις, 

σεµινάρια κ.λπ.), µε στόχο την επιµόρφωση, ενηµέρωση ή ψυχαγωγία των 

δηµοτών. 

20. Συνεργάζεται µε βιβλιοθήκες, ιδρύµατα, οργανισµούς, σχολεία κ.λπ., που 

ασχολούνται µε το βιβλίο και τον πολιτισµό. Συνεργάζεται επίσης µε όλους τους 

τοπικούς φορείς για την εύρεση και διάσωση αρχείων και φροντίζει για την 

ψηφιοποίηση των αρχείων. 

21. Συνεργάζεται µε τη σχολική κοινότητα διοργανώνοντας εκδηλώσεις, επισκέψεις 

κ.λπ., που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 
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22. Φροντίζει για τη δηµιουργία τµηµάτων για την διδασκαλία παραδοσιακών 

ελληνικών χορών, κλασσικού µπαλέτου, σύγχρονου χορού και ρυθµικής 

γυµναστικής. 

23.Έχει την ευθύνη της διδασκαλίας: 

- της θεατρικής τέχνης(υποκριτική, θεατρολογία) 

     - της τέχνης του κινηµατογράφου και του video 

     - της τέχνης της φωτογραφίας 

     - της λειτουργίας ερασιτεχνικής σκηνής παιδιών - εφήβων και της ερασιτεχνικής 

σκηνής ενηλίκων. 

24. ∆ιοργανώνει θεατρικές και κινηµατογραφικές παραστάσεις. 

25. Φροντίζει για την δηµιουργία τµηµάτων και την παράδοση µαθηµάτων 

ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, κοσµητικής, υφαντικής, παραδοσιακού 

κεντήµατος, αγιογραφίας, κεραµικής, ξυλογλυπτικής κ.α. εικαστικών τεχνών. 

26. Μεριµνά για την διοργάνωση σχετικών εκθέσεων µε τα έργα των µαθητών. 

27. Επιµελείται της λειτουργίας της Φιλαρµονικής του ∆ήµου. 

28. Μεριµνά για τη σύσταση , οργάνωση και λειτουργία τµηµάτων µουσικής 

παιδείας (θεωρία µουσικής, εκµάθηση διαφόρων µουσικών οργάνων, βυζαντινή 

µουσική κ.λπ.). 

29. Μεριµνά για τη σύσταση, εκπαίδευση, κατάρτιση και εµφάνιση χορωδίας και της 

φιλαρµονικής του ∆ήµου. 

30. Εισηγείται για την διοργάνωση µουσικών εκδηλώσεων. 

31. ∆ιοργανώνει δραστηριότητες που προάγουν τη µουσική εκπαιδευτική διαδικασία. 

32. Σχεδιάζει και εισηγείται, µε τη συνεργασία της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, 

προγράµµατα πολιτιστικών / καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, που απευθύνονται 

σε όλες τις κατηγορίες των δηµοτών. 

33. Επεξεργάζεται, προετοιµάζει τις πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις από την 

έρευνα αγοράς έως και την διαπραγµάτευση µε τους συντελεστές(µουσικά 

συγκροτήµατα, θίασοι κ.λπ.) και εισηγείται τους όρους των σχετικών συµβάσεων 

προς την νοµική υπηρεσία του ∆ήµου. 

34. Μεριµνά για τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση κάθε είδους προµηθειών 

και τεχνικών εργασιών που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω 

εκδηλώσεων. 
 

β) Αρµοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας 
 

1. Παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες µε σκοπό την προσέλκυση των ανθρώπων 

που έχουν ανάγκη των παροχών του ή εκείνων που θέλουν να προσφέρουν 

εθελοντικές υπηρεσίες και γενικά µεριµνά για την ευαισθητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας σε θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. 

2. Υλοποιεί προγράµµατα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους χρήστες των 

υπηρεσιών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων και των 

εξυπηρετούµενων των προγραµµάτων φροντίδας της τρίτης ηλικίας. 

3. Παρέχει υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής πρωτοβάθµιας φροντίδας  και 

συνταγογράφησης φαρµάκων από τον υπεύθυνο ιατρό (που εργάζεται ή 

συνεργάζεται µε το Νοµικό Πρόσωπο). 

4. Παρέχει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης 

στους χρήστες των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ και των εξυπηρετούµενων των 

προγραµµάτων φροντίδας τρίτης ηλικίας. 

5. Συµµετέχει σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας που 

περιλαµβάνουν ενέργειες πρόληψης και αγωγής υγείας. 
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6. Παρέχει ενηµέρωση , συµβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη στα µέλη των 

ΚΑΠΗ. 

7. Υλοποιεί προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα µέλη 

και τους επωφελούµενους των ΚΑΠΗ. 

8. Συνεργάζεται µε την αρµόδια κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου και τις 

εξειδικευµένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για την παροχή πλήρους 

υποστήριξης στους επωφελούµενους και στις οικογένειές τους και την παραποµπή 

σε αυτές όταν απαιτείται. 

9. Μεριµνά για την εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών επιστηµών που 

διενεργούν την πρακτική τους άσκηση ή των ανέργων που προσλαµβάνονται για 

την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας. 

10. Παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες περιοδικά στα επιµέρους παραρτήµατα ΚΑΠΗ και 

στα προγράµµατα φροντίδας τρίτης ηλικίας. 

11. Ενηµερώνεται για τις δυνατότητες συµµετοχής του Ν.Π. σε χρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα φροντίδας τρίτης ηλικίας και εισηγείται για τη συµµετοχή του Ν.Π. 

σε αυτά. 

12. Μεριµνά, σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου, για την ετοιµασία 

προτάσεων προς τους αρµόδιους φορείς για την ανάληψη και ευθύνη οργάνωσης 

και υλοποίησης από το Ν.Π. των ανωτέρω προγραµµάτων, προωθεί τις προτάσεις 

για έγκριση και µεριµνά για την υποβολή τους. 

13. Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα µε αποδέκτες όλους τους 

κατοίκους του ∆ήµου ([π.χ. προγράµµατα προώθησης εθελοντισµού κ.λπ.) 

14. Μεριµνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εµφάνιση των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού των παραρτηµάτων ΚΑΠΗ του Γραφείου 

Κοινωνικής Προστασίας. 

15. Παρακολουθεί τη λειτουργία των παραρτηµάτων του Γραφείου. 
         

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

Η ∆ιεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας είναι αρµόδια για την 

αποτελεσµατική λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου, 

για την υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας, για 

την οικογένεια. Στην περιφέρεια του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος λειτουργούν 

πέντε (5) Παιδικοί Σταθµοί. 
 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του ∆ήµου, οι υπηρεσίες των Παιδικών 

και Βρεφονηπιακών Σταθµών παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωµένες µονάδες 

(παραρτήµατα), τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος. Το κάθε Τµήµα 

εξυπηρετεί µια περιοχή της Περιφέρειας του ∆ήµου. Σε κάθε Τµήµα (5 συνολικά) 

εντάσσονται διοικητικά τα εξής Γραφεία: 
 

α) Γραφείο Παιδαγωγών (Νηπιαγωγοί, Βρεφονηπιοκόµοι) 

β) Γραφείο Βοηθητικού Προσωπικού (Μάγειρες, Προσωπικό Καθαριότητας) 
 

Άρθρο 6 
 

Αρµοδιότητες Τµηµάτων  
 

Παιδικών Σταθµών Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας 

Χαλκηδόνας 
, 

Τα Τµήµατα των Παιδικών Σταθµών Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

επιµελούνται της παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούµενα νήπια 

και βρέφη, εφαρµόζοντας τα κατάλληλα προγράµµατα, τις ισχύουσες διατάξεις και 

τον ισχύοντα κανονισµό λειτουργίας και είναι αρµόδια για την υλοποίηση δράσεων 

και προγραµµάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας, για την οικογένεια, καθώς και για 
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την αντιµετώπιση δυσλειτουργιών στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον. 

Ειδικότερα τα Τµήµατα: 
 

1. Μεριµνούν για τη σωστή ψυχοσωµατική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των 

παιδιών, µε πραγµατοποίηση παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά 

εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, ανάλογα µε 

την ηλικία τους. 

2. Υποδέχονται, καταχωρούν και διαχειρίζονται τις αιτήσεις εγγραφής και 

επανεγγραφής  νηπίων, εφαρµόζουν τις αποφάσεις κατάταξης των παιδιών στα 

διάφορα τµήµατα ή διαγραφής αυτών και τηρούν τα σχετικά αρχεία 

3. Προωθούν αιτήµατα γονέων για µετακίνηση παιδιών από ένα τµήµα σε άλλο, αν 

υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

4. ∆έχονται τις αιτήσεις µείωσης ή απαλλαγής οικονοµικών συµµετοχών , 

εισηγούνται προς το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου και 

ενηµερώνουν τους γονείς για το αποτέλεσµα της αίτησής τους. 

5.  Εκδίδουν βεβαιώσεις φιλοξενίας νηπίων. 

6. Απασχολούν τα παιδιά σύµφωνα µε τους καθορισµένους στόχους του 

προγράµµατος και τηρούν βιβλίο ύλης για την καθηµερινή διδασκαλία σύµφωνα 

µε τα σχετικά προγράµµατα. 

7. Προσφέρουν αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό στα βρέφη και 

νήπια των παιδικών σταθµών σύµφωνα µε τις αρχές της βρεφοκοµικής και τις 

οδηγίες του παιδιάτρου και ευθύνονται για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, 

την φύλαξη και την προστασία τους. 

8. Μεριµνούν για την ενηµέρωση των γονέων σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για την 

σφαιρική εξέλιξη των παιδιών τους και συνεργάζονται µε τους γονείς για όλα τα 

θέµατα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των νηπίων µέσα στους παιδικούς 

σταθµούς. 

9. Μεριµνούν για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς όφελος των 

παιδιών, σύµφωνα µε τα ισχύοντα.. 

10. Παρακολουθούν την καθαριότητα των νηπίων και κάθε αντικείµενο που έχει 

σχέση µε αυτό ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. 

11. Φροντίζουν για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και ενηµερώνει τον παιδίατρο 

που εργάζεται ή συνεργάζεται µε το Νοµικό Πρόσωπο σε κάθε περίπτωση που 

χρειάζονται ιατρική φροντίδα. 

12. Το Παιδαγωγικό Προσωπικό συνεργάζεται µε τον εργαζόµενο ή συνεργαζόµενο 

Παιδίατρο και διατηρεί συνεχή επαφή για θέµατα που άπτονται: 

- της ψυχοσωµατικής υγείας και ανάπτυξης των παιδιών 

- του ελέγχου των ιατρικών πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν από τους γονείς 

- της υπόδειξης µέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και 

για την υγειονοµική κατάσταση των σταθµών και την αντιµετώπιση εκτάκτων 

περιστατικών 

- της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα ψυχολογικής υποστήριξης 

παιδιών και γονέων  

13. Φροντίζουν για την άψογη καθαριότητα στο χώρο των σταθµών και των 

αντικειµένων τους και τον κατάλληλο αερισµό και φωτισµό τους, εφαρµόζοντας 

σωστά τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνονται για κάθε πράξη ή 

παράλειψη που µπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών. 

14. Ευθύνονται για την εξασφάλιση της διατροφής των νηπίων κατά την παραµονή 

τους στους παιδικούς σταθµούς, µεριµνώντας για την υγιεινή παρασκευή του, την 

ποιότητα των υλικών και την τήρηση του εγκεκριµένου διαιτολογίου. 
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15. Μεριµνούν για την προµήθεια, την ταξινόµηση και τη συντήρηση του αναγκαίου 

παιδαγωγικού εξοπλισµού και υλικού. 

16. Μεριµνούν για την φύλαξη και την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων 

της ∆ιεύθυνσης και του εξοπλισµού τους. 

17. Το αντικείµενο του Τµήµατος πραγµατοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του 

Νηπιαγωγού, του Βρεφονηπιοκόµου, του Βοηθού Βρεφονηπιοκόµου, του 

Μαγείρου και του Προσωπικού Καθαριότητας και Βοηθητικών Εργασιών. Όλες οι 

ειδικότητες λειτουργούν στο πλαίσιο του Τµήµατος και συνεργάζονται µε το 

υπόλοιπο προσωπικό µε στόχο την καλύτερη αγωγή και εξυπηρέτηση των παιδιών. 

18. Στο Τµήµα εντάσσονται διοικητικά τα ακόλουθα Γραφεία: 

     α) Γραφείο Παιδαγωγικού Προσωπικού (Νηπιαγωγοί, Βρεφονηπιοκόµοι) 

     β) Γραφείο Βοηθητικού Προσωπικού(Μαγείρων, Προσωπικού Καθαριότητας) 
                                                        

ΜΕΡΟΣ 3 
                                               

∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
 

Άρθρο 7 
 

∆ιοίκηση – Εποπτεία - Συντονισµός 
 

1. Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που ορίζεται από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, από το οποίο 

εξαρτάται και εποπτεύεται, όπως ορίζεται ειδικότερα  από τις κείµενες διατάξεις. 

2. Των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου προΐσταται ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

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 ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, αυτός 

αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων είναι δυνατόν να λειτουργήσουν 

αποκεντρωµένες υπηρεσίες υπό µορφή Γραφείων των διαφόρων υπηρεσιών του 

Νοµικού Προσώπου. Τα Γραφεία αυτά ανήκουν διοικητικά στις αντίστοιχες 

υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου. Εφόσον στις αποκεντρωµένες υπηρεσίες οι 

παρεχόµενες υπηρεσίες είναι κοινωνικού χαρακτήρα (όπως φροντίδα παιδιών, 

ηλικιωµένων, αθλητικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ), συγκροτούνται, µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, αντίστοιχες 

άµισθες επιτροπές, στις οποίες συµµετέχουν τουλάχιστον δύο (2) εκπρόσωποι των 

χρηστών των παρεχοµένων υπηρεσιών και ένας υπάλληλος της αποκεντρωµένης 

υπηρεσίας, οριζόµενος από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Νοµικού Προσώπου, ως πρόεδρος. Οι επιτροπές αυτές εισηγούνται για την 

καλύτερη λειτουργία, διαπιστώνουν τυχόν προβλήµατα που δηµιουργούνται και 

διατυπώνουν σχετικές προτάσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού 

Προσώπου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. 

5. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 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 

Νοµικού Προσώπου. Παράλληλα, και για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

και απόδοσης του έργου του Νοµικού Προσώπου, είναι δυνατός ο ορισµός,  µε 

απόφαση του Προέδρου  οµάδων από διάφορες διοικητικές ενότητες διοίκησης 

έργου ή προγράµµατος. 
 

Άρθρο 8 
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Αρµοδιότητες Προϊσταµένων ∆ιοικητικών Ενοτήτων 
 

Ο Προϊστάµενος µιας διοικητικής ενότητας (∆ιεύθυνσης, Τµήµατος, 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 Νοµικού 

Προσώπου µε βάση τα αντίστοιχα προγράµµατα δράσης.  
 

Ειδικότερα ο προϊστάµενος της διοικητικής ενότητας: 
 

1. ∆ιατυπώνει σε συνεργασία µε το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό επίπεδο  τους 

στόχους και τα προγράµµατα δράσης της διοικητικής ενότητας καθώς και τους 

αντίστοιχους προϋπολογισµούς, σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιοικητικών και 

Οικονοµικών υπηρεσιών. 

2. Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά 

ανωτέρων διοικητικών επιπέδων. 

3. Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον 

υπηρεσιακό µηχανισµό  µετά από εξουσιοδότηση του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

4. Μεριµνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισµό και τον έλεγχο των 

δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας µε τρόπο ώστε να υλοποιούνται 

αποτελεσµατικά τα προγράµµατα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή 

εντολές.  

5. Μεριµνά για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της δράσης της διοικητικής 

ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού και των τεχνικών 

µέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και την καλύτερη ανταπόκριση 

της ενότητας στις τοπικές ανάγκες. 

6. 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. 

7. Ετοιµάζει τους περιοδικούς απολογισµούς των προγραµµάτων δράσης της 

διοικητικής ενότητας και τους αντίστοιχους οικονοµικούς απολογισµούς σε 

συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών. 

8. Παραλαµβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες της 

διοικητικής µονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέµει στις αρµόδιες 

υπηρεσιακές µονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 

9. Εισηγείται για θέµατα αρµοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τον 

προϊστάµενο του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών 

οργάνων και επιτροπών. 

10. Έχει το δικαίωµα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των 

κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων µε ενυπόγραφη πάντοτε σηµείωση του στα 

σχετικά έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογηµένης  

ενηµέρωσης του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου. 

11. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της 

διοικητικής ενότητας που εποπτεύει. 

12. Συνεργάζεται µε προϊσταµένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του Νοµικού 

Προσώπου ή του ∆ήµου  για τον συντονισµό και την ολοκλήρωση των 

λειτουργιών. 
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13. Συνεργάζεται µε  φορείς εκτός Νοµικού Προσώπου που σχετίζονται µε τις 

λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. 

14. Είναι υπεύθυνος για την νοµιµότητα των ενεργειών της διοικητικής µονάδας του.  

15. Παρακολουθεί τη νοµοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήµης και τεχνολογίας και τις 

εξελίξεις στον τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση µε τις 

λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. Ενηµερώνει το προσωπικό και µεριµνά για 

την τήρηση των νοµικών διατάξεων, την εφαρµογή καινοτοµιών και την 

προσαρµογή της λειτουργίας της διοικητικής ενότητας στις εξελίξεις του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 
 

Άρθρο 9 
 

Κανονισµοί Λειτουργίας των Υπηρεσιών 
 

1. Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων και των προϊσταµένων 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 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ή καθορίζονται µε ειδικούς κανονισµούς λειτουργίας που 

συντάσσονται µε απόφαση του Προέδρου µετά από εισήγηση των αρµόδιων 

προϊσταµένων.  
 

ΜΕΡΟΣ 4 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Άρθρο 10 
 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
 

1. Οι οργανικές θέσεις του µονίµου προσωπικού του Νοµικού Προσώπου 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : 
 

Α. Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). 

Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). 

Γ. ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε). 

∆. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). 
 

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

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

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 48189/13 
(ΦΕΚ 47/16.01.2013 τ. 

Β') 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ Επιστηµόνων 
Φυσικής Αγωγής 

2 1 0 0 3 

ΠΕ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 

0 0 0 4 4 

ΠΕ Νηπιαγωγών 1 0 0 0 1 

ΠΕ Παιδιάτρων 0 0 0 1 1 
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ΠΕ 15 Ιατρών 
Ειδικοτήτων 

0 0 0 3 3 

ΠΕ Παιδοψυχολόγων 0 0 0 1 1 
ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών 

0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 3 1 0 9 13 
 

3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και 

προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΕ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 48189/13 
(ΦΕΚ 47/16.01.2013 τ. 

Β') 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών 
2 0 0 1 3 

ΤΕ ∆ιοίκησης 

Μονάδων Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης 

0 0 0 0 0 

ΤΕ 

Βρεφονηπιοκόµων 
10 0 0 0 10 

ΤΕ 

Φυσικοθεραπευτών 
2 1 0 1 4 

ΤΕ Νηπιαγωγών 0 2 0 0 2 

ΤΕ 6 Επισκεπτριών 

Αδελφών - 

Επισκεπτών Υγείας 

0 0 0 3 3 

ΤΕ Αδελφών 

Νοσοκόµων 
0 0 0 0 0 

ΤΕ Εργοθεραπευτών 0 0 0 0 0 

ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων 0 0 1 1 2 

ΤΕ ∆ιοικητικού 

Λογιστικού 
0 0 0 0 0 

ΤΕ ∆ιοικητικού 

Οικονοµικού 
0 0 0 0 0 

ΤΕ Πληροφορικής 0 0 0 0 0 

ΤΕ Τεχνικών 

Μηχανικών 
0 0 0 0 0 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ 14 3 1 6 24 
 

 

4. Στην κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και 

προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 48189/13 
(ΦΕΚ 47/16.01.2013 τ. 

Β') 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΘΕΣΕΩΝ 

∆Ε ∆ιοικητικού 1 1 0 0 2 

∆Ε ∆ιοικητικού 

Λογιστικού 
0 0 0 0 0 
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∆Ε ∆ιοικητικών 

Γραµµατέων 

(∆ιοίκησης) 

0 1 0 0 1 

∆Ε ∆ιοικητικών 

Γραµµατέων 

(Λογιστικής) 

0 0 0 0 0 

∆Ε 8 Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόµων 

(Παιδοκόµων) 

0 0 0 13 13 

∆Ε 19 Μουσικών 0 0 0 0 0 

∆Ε 30 Τεχνιτών εν 

γένει - Συντηρητών 
1 0 0 5 6 

∆Ε Μαγείρων 5 0 0 0 5 

∆Ε Οδηγών 0 0 0 0 0 

∆Ε Κηπουρών 0 0 0 0 0 

∆Ε Χειριστών Η/Υ 0 1 0 0 1 

∆Ε Πληροφορικής 1 0 0 0 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ∆Ε 8 3 0 18 29 
 

5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και 

προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΕ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 48189/13 
(ΦΕΚ 47/16.01.2013 τ. 

Β') 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΕ Κλητήρων / 

Θυρωρών Γενικών 

Καθηκόντων 

0 1 0 0 1 

ΥΕ Οικογενειακών 

Βοηθών 
0 1 0 0 1 

ΥΕ Βοηθών 

Μαγείρων 
0 0 0 3 3 

YE Προσωπικού 

Καθαριότητας  

και Βοηθητικών 

Εργασιών 

7 3 1 10 21 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ 7 5 1 13 26 
 

 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 48189/13 
(ΦΕΚ 47/16.01.2013 τ. 

Β') 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  
ΘΕΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 32 12 2 46 92 
 

Άρθρο 11 
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ) 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΕ Kαθηγητών Φυσικής Αγωγής 3 

ΠΕ Νηπιαγωγών 1 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 10 
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ΤΕ Νηπιαγωγών 2 

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 2 

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 3 

∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων 3 

∆Ε Τεχνιτών 1 

∆Ε Μαγείρων 5 

∆Ε Χειριστών Η/Υ 1 

∆Ε Πληροφορικής 1 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1 

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 1 

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 10 

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων ∆.∆. 44 
 

Οι θέσεις αυτές κενούµενες µε οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται 

Άρθρο 12 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ) και οι οποίες είναι 

προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν µε οποιονδήποτε 

τρόπο. 

 
Ειδικότητες ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 5 

∆Ε ∆ιοικητικού 1 

∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 1 

∆Ε Χειριστών Η/Υ 1 

∆Ε Μουσικών 1 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1 

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 2 

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων Ι.∆.Α.Χ. 12 
 

Άρθρο 13 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

 

1. Προβλέπονται εικοσιπέντε (25) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιµετώπιση εποχικών 
ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 
 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ 
ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
 

                         ΚΛΑ∆ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 
Σύνολο 1 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ 5 
 
 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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Άρθρο 14 
 

 

Προϊστάµενοι Υπηρεσιών 
 

 

Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και αυτοτελών Γραφείων της 

οργανωτικής δοµής του Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων Πολιτισµού Αθλητισµού 

Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος τοποθετούνται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 

υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων: 

 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
(Οργανική µονάδα) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 

1 Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου 
ΠΕ ∆ιοικ.,ΠΕ ∆ιοικ - Οικον.,  

ΤΕ ∆ιοικ. και ελλείψει αυτών  

∆Ε ∆ιοικ., ∆Ε Πληροφ. 

2 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 
Υπηρεσιών, Υπηρεσιών  Αθλητισµού 
Πολιτισµού και Κοινωνικής Προστασίας 

ΠΕ ∆ιοικ.,,ΠΕ ∆ιοικ. - Οικον.,  

ΠΕ Καθ.Φυσικής Αγωγής,  

ΤΕ ∆ιοικ., ΤΕ  Κοιν. Λειτουργών, 

ΤΕ ∆ιοικ. - Λογιστ.   

 Τµήµα Προσωπικού 

ΠΕ ∆ιοικ., ΠΕ ∆ιοικ.-Οικον., ΠΕ  

Καθ.Φυσικής Αγωγής, ΤΕ  ∆ιοικ., 

ΤΕ ∆ιοικ. - Λογιστ. και ελλείψει 

αυτών ∆Ε ∆ιοικ., ∆Ε Πληροφ.  

Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών 

ΠΕ ∆ιοικ.,, ΠΕ ∆ιοικ. - Οικον.,  

ΤΕ ∆ιοικ., ΤΕ ∆ιοικ. - Λογιστ., 

και ελλείψει αυτών ∆Ε ∆ιοικ.,  

∆Ε Πληροφ. 

Τµήµα Αθλητισµού, Πολιτισµού και 

Κοινωνικής Προστασίας 

ΠΕ ∆ιοικ., ΠΕ Καθ. Φυσικής 

Αγωγής, ΠΕ Κοινωνιολ., 

ΠΕ ∆ιοικ. - Οικον., ΤΕ ∆ιοικ.,  

ΤΕ ∆ιοικ. - Λογιστ.  

ΤΕ  Κοιν.Λειτουργών 

3. 

∆ιεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και 
Παιδείας 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 1
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Φιλαδέλφειας) 

ΠΕ Νηπιαγ.,ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 2
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Φιλαδέλφειας) 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 3
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Φιλαδέλφειας) 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 4
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Χαλκηδόνας) 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 5
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Χαλκηδόνας) 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 
 

ΜΕΡΟΣ 6  
 

 ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 15 
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Τελικές διατάξεις 
 

1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισµού οι υπηρετούντες στο 

Νοµικό Πρόσωπο υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών 

κλάδων. 

2. Η κατανοµή του προσωπικού στις επί µέρους οργανικές  µονάδες γίνεται µε 

απόφαση του Προέδρου του ∆ιοικητικού 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. 
 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 1.394.158,33 € για το σύνολο της 

µισθοδοσίας του προσωπικού για το τρέχον έτος 2013 (αναλογία), που προβλέπεται 

στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου και για τα επόµενα έτη, 

προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 1.520.900,00 €, η οποία θα προβλεφθεί στους 

αντίστοιχους προϋπολογισµούς. Οι Κ.Α. που θα επιβαρυνθούν είναι:  

. 

 

 2013 ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ 

02.10.60 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

(Οικονομικές και Διοικητικές 

υπηρεσίες) 

02.10.6011.001 310.000,00 310.000,00 

02.10.6011.002 100,00 100,00 

02.10.6012.001 2.500,00 2.500,00 

02.10.6012.002 3.500,00 3.500,00 

02.10.6012.004 100,00 100,00 

02.10.6021.001 100,00 100,00 

02.10.6022.001 100,00 100,00 

02.10.6022.002 100,00 100,00 

02.10.6041.001 100,00 100,00 

02.10.6041.002 1.000,00 1.000,00 

02.10.6041.003 1.000,00 1.000,00 

   

02.10.6051.001 55.000,00 55.000,00 

02.10.6051.002 2.500,00 2.500,00 

02.10.6051.003 1.000,00 1.000,00 

02.10.6051.004 35.000,00 35.000,00 

02.10.6051.005 4.000,00 4.000,00 

02.10.6051.006 4.000,00 4.000,00 

02.10.6052.001 100,00 100,00 

   

02.10.6063.001 100,00 100,00 

02.10.6063.002 8.000,00 8.000,00 
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02.15.60 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

(Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού        

και Κοινωνικής πολιτικής) 

02.15.6011.001 100,00 100,00 

02.15.6011.003 1.000,00 1.000,00 

02.15.6011.004 170.000,00 170.000,00 

02.15.6011.005 325.000,00 325.000,00 

02.15.6011.006 100,00 100,00 

02.15.6011.007 100,00 100,00 

02.15.6011.008 2.500,00 2.500,00 

02.15.6012.001 3.500,00 3.500,00 

02.15.6012.002 100,00 100,00 

02.15.6021.001 115.000,00 115.000,00 

02.15.6021.002 55.000,00 55.000,00 

02.15.6021.003 50.000,00 50.000,00 

02.15.6021.004 23.000,00 23.000,00 

02.15.6021.005 100,00 100,00 

02.15.6021.006 0,00 0,00 

02.15.6021.007 20.000,00 20.000,00 

02.15.6022.001 3.500,00 3.500,00 

02.15.6022.002 100,00 100,00 

02.15.6041.001 110.000,00 110.000,00 

02.15.6041.002 1.000,00 1.000,00 

02.15.6041.003 10.000,00 10.000,00 

   

02.15.6051.001 45.000,00 45.000,00 

02.15.6051.002 4.000,00 4.000,00 

02.15.6051.003 5.000,00 5.000,00 

02.15.6051.004 500,00 500,00 

02.15.6051.005 45.000,00 45.000,00 

02.15.6051.006 13.000,00 13.000,00 

02.15.6052.001 65.000,00 65.000,00 

02.15.6054.001 25.000,00 25.000,00 

   

 

1.520.900,00 

(ετήσια) 

1.520.900,00 

(ετήσια) 

   

 

1.394.158,33 

(αναλογία - 11/12) 

1.520.900,00 

(ετήσια) 

 

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την οποία το µέλος του ∆.Σ. κ. 
Κωνσταντίνος Ευαγγελινός επεσήµανε τα παρακάτω: 1. Όπως έχουν συγκροτηθεί οι 
διευθύνσεις και κατανεµηθεί οι αρµοδιότητες, ο Ο.Ε.Υ. δεν είναι λειτουργικός και αποδοτικός. 2. 
Στο σκέλος που αφορά στις κενές θέσεις, δεν έχουν προβλεφθεί απαραίτητες  ειδικότητες π.χ. 
α) ΥΕ Φυλάκων, β) ∆Ε Μαγείρων, γ) ΤΕ Λογιστών. Για την εύρυθµη λειτουργία  του Νοµικού 
Προσώπου, ψηφίζει τον Ο.Ε.Υ. όπως έχει διαµορφωθεί, µε την προϋπόθεση να 

ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΗΓ-Ξ3Η



 46 

πραγµατοποιηθούν αλλαγές, µόλις αυτό είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις παραπάνω 
επισηµάνσεις του.  
 

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης, o κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να 
αποφασίσει σχετικά. Το ∆.Σ. αφού πήρε υπ' όψη του τα παραπάνω, µελέτησε διεξοδικά τα 
σχετικά έγγραφα και νόµους, 
 

Αποφασίζει οµόφωνα 
 

1. Εναρµονίζει τον ΟΕΥ του Νοµικού Προσώπου σύµφωνα µε την ΚΥΑ 48189/13 η οποία 
δηµοσιεύθηκε στο 47/16.01.2013 ΦΕΚ τ. Β' 

2. Κωδικοποιεί τον Ο.Ε.Υ. ως κάτωθι: 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

ΜΕΡΟΣ 1  
 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

Άρθρο 1 
 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Οι Υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου "Eνιαίος Φορέας ∆ράσεων Πολιτισµού 

Αθλητισµού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του 

∆ήµου Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος" περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες 

οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειµένου : 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

 Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
                           ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών - Υπηρεσιών Πολιτισµού 

Αθλητισµού και Κοινωνικής Προστασίας, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

διοικητικές ενότητες : 
 

α) Τµήµα Προσωπικού 

β) Τµήµα οικονοµικών υπηρεσιών 

γ) Τµήµα Αθλητισµού, Πολιτισµού και Κοινωνικής Προστασίας 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  
 

∆ιεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας που περιλαµβάνει ειδικότερα τις 

παρακάτω διοικητικές ενότητες : 
 

α) Τµήµα 1
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας) 

β) Τµήµα 2
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας) 

γ) Τµήµα 3
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας) 

δ) Τµήµα 4
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Χαλκηδόνας) 

ε) Τµήµα 5
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Χαλκηδόνας)  
 

ΜΕΡΟΣ 2  
 

 ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Άρθρο 2 

 

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Προέδρου 
 

Το  Γραφείο Προέδρου του Ν.Π.∆.∆. "Ενιαίος Φορέας ∆ράσεων Πολιτισµού 

Αθλητισµού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 

∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος" παρέχει κάθε είδους διοικητική και 

γραµµατειακή υποστήριξη προς  τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του  ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου και ιδίως: 
 

1. Οργανώνει τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τηρεί τα πρακτικά 

των συνεδριάσεων. 

2. Τηρεί αρχείο των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Παράγει, διεκπεραιώνει, διαχειρίζεται και αρχειοθετεί έγγραφα που έχουν σχέση 

µε τη λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τις αρµοδιότητες του 

Προέδρου και του Αντιπροέδρου. 

4. Προγραµµατίζει, οργανώνει και ρυθµίζει τις συναντήσεις του Προέδρου και του 

Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του ∆ήµου προς χρήση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου του, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο 

σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Προέδρου. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών - Υπηρεσιών Πολιτισµού,  

Αθλητισµού και Κοινωνικής Προστασίας είναι αρµόδια για τον συντονισµό των 

συστηµάτων και διαδικασιών για την ορθολογική διοίκηση και διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναµικού του Νοµικού Προσώπου, για την λειτουργία του κεντρικού 

πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής και οικονοµικής 

υποστήριξης προς τις υπηρεσίες., την διαχείριση εσόδων και δαπανών και τη 

διασφάλιση γενικά της οικονοµικής λειτουργίας του Ν.Π.. σε θέµατα προµηθειών, 

εξοπλισµού και υπηρεσιών του Ν.Π., συντήρησης των κτιριακών και 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης είναι επιφορτισµένη µε την 

αποτελεσµατική εφαρµογή των προγραµµάτων των πολιτιστικών και αθλητικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και µε την εφαρµογή προγραµµάτων ατόµων της τρίτης 

ηλικίας και για τους χρήστες των υπηρεσιών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ). 
 

Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης είναι οι εξής: 
 

Άρθρο 3 
 

Αρµοδιότητες Τµήµατος Προσωπικού 
 

Στο Τµήµα εντάσσονται διοικητικά τα ακόλουθα Γραφεία: 
 

α) Γραφείο ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού. 

β) Γραφείο µητρώου, διαδικασιών προσωπικού και γραµµατειακής υποστήριξης 
 

α) Αρµοδιότητες Γραφείου ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού  
 

1. Χειρίζεται τα θέµατα που έχουν σχέση µε τους εργαζοµένους στο Ν.Π.∆.∆., σε 

συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα και αυτοτελή γραφεία του Ν.Π. και µεριµνά 

για την εκπόνηση και εφαρµογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισµών που 
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ρυθµίζουν τις σχέσεις του Ν.Π. µε το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των 

γενικότερων ρυθµίσεων της Πολιτείας. 

2. Τηρεί ενηµερωµένους  µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία τους υπηρεσιακούς 

φακέλους - προσωπικά µητρώα των εργαζοµένων. 

3. Χορηγεί ύστερα από αίτηση βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε άτοµα που έχουν 

σχέση µε το ΝΠ∆∆. 

4. Καθορίζει το µηνιαίο πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού από κοινού µε τους 

προϊσταµένους των τµηµάτων. 

5. Ευθύνεται για την έγκαιρη και ορθή εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας, του 

εκάστοτε ισχύοντος βαθµολογίου και µισθολογίου  στους υπαλλήλους του ΝΠ∆∆, 

εισηγούµενο ανάλογα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

6. Ελέγχει τα παρουσιολόγια των εργαζοµένων. 

7. Μεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική 

ενότητα του ΝΠ∆∆. 

8. Εισηγείται, µε βάση τις ανάγκες, τις εσωτερικές µετακινήσεις υπαλλήλων για την 

αποτελεσµατικότερη κάλυψη των θέσεων εργασίας. 

9. Μεριµνά για την εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων στο 

ΝΠ∆∆ και την τήρηση των σχετικών στοιχείων. 
 

β) Αρµοδιότητες Γραφείου µητρώου, διαδικασιών προσωπικού και γραµµατειακής 

υποστήριξης 
 

1. Μεριµνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που 

ισχύουν εκάστοτε και ρυθµίζουν τις σχέσεις του Ν.Π. µε το προσωπικό του (π.χ. 

θέµατα µισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, 

διεκδικήσεων κ.λπ.) 

2. Μεριµνά για την διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης 

ανθρώπινου δυναµικού, µε βάση τις νόµιµες διαδικασίες. 

3. Τηρεί τα µητρώα του προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της 

ατοµικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους µεταβολές στην 

εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αµοιβές, 

άδειες, αξιολογήσεις κ.λπ) και τα προσόντα του. 

4. Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων των 

διαδικασιών σχετικά µε την απασχόληση των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, πραγµατοποίηση υπερωριών κ.λπ.) 

5. Συγκεντρώνει και τηρεί τα στοιχεία του προσωπικού και τις µεταβολές τους που 

επηρεάζουν τις αµοιβές τους, ώστε να προωθείται έγκαιρα η µισθοδοσία των 

εργαζοµένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. 

6. Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των επιµέρους διοικητικών ενοτήτων του 

Νοµικού Προσώπου και τους ενηµερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθούνται σε εργασιακά θέµατα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, 

βεβαιώσεων προς το προσωπικό κ.λπ.). 

7. Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέµατα που άπτονται της 

απασχόλησής του στο Νοµικό Πρόσωπο. 

8. Μεριµνά για την λειτουργία του Πρωτοκόλλου του Ν.Π. και διεκπεραιώνει τα 

σχετικά έγγραφα. 

9. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τις ∆ιευθύνσεις του Ν.Π, και τα τµήµατά 

τους (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, 

θέµατα προσωπικού κ.λπ.). 

10. Μεριµνά για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Νοµικού Προσώπου. 
 

Άρθρο 4 
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Αρµοδιότητες Τµήµατος οικονοµικών υπηρεσιών 
 

Στο Τµήµα εντάσσονται διοικητικά τα παρακάτω γραφεία: 
 

α) Γραφείο προϋπολογισµού, εσόδων, περιουσίας  και οικονοµικής πληροφόρησης 

β) Γραφείο Λογιστηρίου, προµηθειών και αποθήκης. 
 

β) Αρµοδιότητες Γραφείου προϋπολογισµού, εσόδων, περιουσίας και οικονοµικής 

πληροφόρησης 
 

1. Μεριµνά για την έγκαιρη κατάρτιση, τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισµού 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ΝΠ∆∆ των ΟΤΑ, καθώς και για την 

έγκαιρη σύνταξη και υποβολή του ετήσιου απολογισµού. 

2. Παρακολουθεί την κίνηση εσόδων - εξόδων κατά τοµέα δραστηριότητας και την 

εκτέλεση του προϋπολογισµού και ενηµερώνει έγκαιρα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

3. Τηρεί τα αρχεία κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενηµέρωση 

του συστήµατος λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων, καθώς και τα 

αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νοµοθεσία. 

4. Μεριµνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από ∆ηµόσιες και 

Ελεγκτικές Υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. 

5. Συνεργάζεται µε τα υπόλοιπα τµήµατα και γραφεία για την παροχή οικονοµικών 

στοιχείων που είναι αναγκαία για την κατάρτιση του προϋπολογισµού. 

6. Παρακολουθεί και µεριµνά για την τήρηση όλων των οικονοµικών δοσοληψιών 

που σχετίζονται µε τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Ν.Π. µέσω των 

διοικητικών ενοτήτων του (π.χ. ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθµοί, αθλητικά και 

πολιτιστικά προγράµµατα). 

7. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αποδοχή και αξιοποίηση των 

δωρεών και των κληροδοτηµάτων προς το Νοµικό Πρόσωπο, σύµφωνα µε τους 

αντιστοίχους όρους. 

8. Τηρεί τα αρχεία της ακίνητης περιουσίας του Ν.Π. σε ηλεκτρονική και φυσική 

µορφή (φάκελοι µε περιγραφικά στοιχεία και ιδιοκτησιακά έγγραφα). 

9. Μεριµνά για τους τρόπους αξιοποίησης της ανωτέρω ακίνητης περιουσίας 

σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆.Σ. του Ν.Π. και τη διαχείριση της 

εκµετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας (π.χ. κατάρτιση συµβάσεων µισθώσεων, 

είσπραξη µισθωµάτων κ.λπ.). 
 

γ) Αρµοδιότητες Γραφείου λογιστηρίου, προµηθειών και αποθήκης 
 

1. Τηρεί το σύστηµα λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του Ν.Π. 

και τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία σχετικές λογιστικές διαδικασίες. 

2. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την 

ενηµέρωση του συστήµατος λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων 

του Νοµικού Προσώπου. 

3. Παρακολουθεί και µεριµνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Ν.Π. 

4. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονοµικές καταστάσεις που συνδέονται µε το 

τηρούµενο λογιστικό σχέδιο και µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. 

5. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρµόδια όργανα για την εξέλιξη των 

λογιστικών µεγεθών του Ν.Π. 

6. Τηρεί αρχείο συµβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προµήθειες που αναθέτει το 

Νοµικό Πρόσωπο και ελέγχει τα παραστατικά που παραλαµβάνει καθώς και όλα 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την σύνταξη, προώθηση και έγκριση 

ενταλµάτων για την πληρωµή των οφειλών του Νοµικού Προσώπου. 
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7. Μεριµνά και ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς 

του προϋπολογισµού και ελέγχει την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων. 

8. Εκδίδει τα εντάλµατα πληρωµής των οφειλών του Ν.Π. και τα αποστέλλει στο 

Ταµείο για πληρωµή. 

9. Μεριµνά για την είσπραξη διαφόρων πόρων του Νοµικού Προσώπου(συνδροµές 

από συµµετοχή σε αθλητικά και πολιτιστικά προγράµµατα, τροφεία κ.λπ.). 

10. Προσδιορίζει τις ανάγκες του Ν.Π. σε προµήθειες και εισηγείται ανάλογα στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

11. Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για τον προγραµµατισµό των απαιτουµένων 

προµηθειών και εργασιών/υπηρεσιών, διενεργεί έρευνες αγοράς και εισηγείται 

σχετικά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

12. ∆ιενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προµηθειών και των συµβάσεων 

παροχής υπηρεσιών (κατάρτιση προδιαγραφών, διακηρύξεις, συµβάσεις και όλες 

τις αποφάσεις) και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που 

απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και 

παραλαβής των ειδών) στο εκάστοτε αποφαινόµενο όργανο, παρακολουθεί τη 

λειτουργία τους και γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την 

εκτέλεση κάθε προµήθειας ή υπηρεσίας µέχρι την οριστική παραλαβή της και 

µεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προµηθευτές των κάθε είδους 

υλικών παγίων ή αναλωσίµων, που απαιτεί η λειτουργία του Ν.Π., σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις. και τηρεί τα σχετικά αρχεία. 

13. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών/εξοπλισµού ως 

αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, 

αποµάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών. 

14. Παρακολουθεί τα αποθέµατα της αποθήκης και διατυπώνει εισηγήσεις για τις 

ανάγκες προµηθειών. 

15. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε 

είδους υλικών και εξοπλισµού του Νοµικού Προσώπου. 

16. Συγκεντρώνει τα στοιχεία µεταβολών και των αντίστοιχων καταβληθεισών 

παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Ν.Π. που 

επηρεάζουν την διαµόρφωση των αµοιβών και µεριµνά για την έκδοση των 

µισθολογικών καταστάσεων και την πληρωµή των αµοιβών. 

Άρθρο 5 
 

Αρµοδιότητες Τµήµατος Αθλητισµού Πολιτισµού και Κοινωνικής Προστασίας 
 

α) Αρµοδιότητες Γραφείου Αθλητισµού, Πολιτισµού 

β) Αρµοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας. 
 

α) Αρµοδιότητες Γραφείου Αθλητισµού, Πολιτισµού 
 

1. Επιβλέπει και µεριµνά για την κανονική λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων  

(κλειστά /ανοικτά γυµναστήρια, χώροι άθλησης κ.λ.π.) σύµφωνα µε τα 

προγράµµατα λειτουργίας τους. 

2. Μεριµνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εµφάνιση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού τους. 

3. Προσδιορίζει τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων σε εργασίες συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών και ενηµερώνει για την ανάγκη υλοποίησης των σχετικών  

εργασιών. 

4. Μεριµνά για την καλή λειτουργία των οργάνων µαζικής άθλησης, των ηχητικών 

συστηµάτων και εν γένει όλου του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στους χώρους 
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άθλησης και προετοιµάζει τις εγκαταστάσεις για την διεξαγωγή αθλητικών 

γεγονότων και εκδηλώσεων. 

5. Προσδιορίζει τις ανάγκες σε αθλητικό υλικό , εισηγείται στο αρµόδιο τµήµα την 

προµήθεια και διατηρεί φυσική αποθήκη υλικών και εξοπλισµού. 

6. Μεριµνά για την ύπαρξη στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κατάλληλου 

εξοπλισµού για την άµεση παροχή  υγειονοµικής περίθαλψης στους 

ευρισκόµενους στους χώρους άθλησης και την αποφυγή ατυχηµάτων κατά την 

ώρα της άθλησης των αθλουµένων. 

7. Μεριµνά για τη συλλογή των ιατρικών βεβαιώσεων των αθλουµένων, ως 

προϋπόθεση για την συµµετοχή τους στα αθλητικά προγράµµατα. 

8. Σχεδιάζει και υλοποιεί υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση των 

προγραµµάτων άθλησης στους δηµότες . 

9. Καταρτίζει, εισηγείται και οργανώνει το πρόγραµµα των αθλητικών εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου καθώς και 

µε τοπικούς φορείς. 

10. Σχεδιάζει, προτείνει, οργανώνει, υλοποιεί, συµµετέχει σε συνέδρια, επιµορφωτικά 

προγράµµατα, σεµινάρια, τουρνουά και κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις. 

11. Σχεδιάζει, εισηγείται, οργανώνει και αξιοποιεί συνεργασίες µε φορείς που 

προωθούν το αθλητικό πνεύµα και τον υγιή τρόπο ζωής. 

12. Εισηγείται και µεριµνά για την αξιοποίηση και εκµετάλλευση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

13. Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής 

µελών στα διάφορα τµήµατα (αθλητικά και πολιτιστικά) και τηρεί τα σχετικά 

αρχεία. 

14. Παρακολουθεί την τακτοποίηση οικονοµικών συµµετοχών µηνιαίως, σε 

συνεργασία µε το Τµήµα οικονοµικών υπηρεσιών και ενηµερώνει τα µέλη που 

καθυστερούν την πληρωµή τους. 

15. Μεριµνά για την φύλαξη και καθαριότητα των πολιτιστικών κέντρων και για τον 

εξοπλισµό τους. 

16. Φροντίζει για την αποτελεσµατική λειτουργία της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης. 

Παρέχει υπηρεσίες δανειστικής βιβλιοθήκης. 

17. Φροντίζει για την συντήρηση , βιβλιοδέτηση και διαφύλαξη των εντύπων και των 

συλλογών της βιβλιοθήκης, για την απόσυρση φθαρµένου υλικού. 

18. Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις και τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, 

µεριµνά για τον εµπλουτισµό των συλλογών της βιβλιοθήκης και προβαίνει σε 

περιοδική απογραφή του υλικού των βιβλιοθηκών. 

19. Εκπονεί προγράµµατα και διοργανώνει εκδηλώσεις, συζητήσεις, διαλέξεις, 

σεµινάρια κ.λπ.), µε στόχο την επιµόρφωση, ενηµέρωση ή ψυχαγωγία των 

δηµοτών. 

20. Συνεργάζεται µε βιβλιοθήκες, ιδρύµατα, οργανισµούς, σχολεία κ.λπ., που 

ασχολούνται µε το βιβλίο και τον πολιτισµό. Συνεργάζεται επίσης µε όλους τους 

τοπικούς φορείς για την εύρεση και διάσωση αρχείων και φροντίζει για την 

ψηφιοποίηση των αρχείων. 

21. Συνεργάζεται µε τη σχολική κοινότητα διοργανώνοντας εκδηλώσεις, επισκέψεις 

κ.λπ., που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

22. Φροντίζει για τη δηµιουργία τµηµάτων για την διδασκαλία παραδοσιακών 

ελληνικών χορών, κλασσικού µπαλέτου, σύγχρονου χορού και ρυθµικής 

γυµναστικής. 

23. Έχει την ευθύνη της διδασκαλίας: 

a. της θεατρικής τέχνης(υποκριτική, θεατρολογία) 
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b. της τέχνης του κινηµατογράφου και του video 

c. της τέχνης της φωτογραφίας 

d. της λειτουργίας ερασιτεχνικής σκηνής παιδιών - εφήβων και της ερασιτεχνικής 

σκηνής ενηλίκων. 

24. ∆ιοργανώνει θεατρικές και κινηµατογραφικές παραστάσεις. 

25. Φροντίζει για την δηµιουργία τµηµάτων και την παράδοση µαθηµάτων 

ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, κοσµητικής, υφαντικής, παραδοσιακού 

κεντήµατος, αγιογραφίας, κεραµικής, ξυλογλυπτικής κ.α. εικαστικών τεχνών. 

26. Μεριµνά για την διοργάνωση σχετικών εκθέσεων µε τα έργα των µαθητών. 

27. Επιµελείται της λειτουργίας της Φιλαρµονικής του ∆ήµου. 

28. Μεριµνά για τη σύσταση , οργάνωση και λειτουργία τµηµάτων µουσικής παιδείας 

(θεωρία µουσικής, εκµάθηση διαφόρων µουσικών οργάνων, βυζαντινή µουσική 

κ.λπ.). 

29. Μεριµνά για τη σύσταση, εκπαίδευση, κατάρτιση και εµφάνιση χορωδίας και της 

φιλαρµονικής του ∆ήµου. 

30. Εισηγείται για την διοργάνωση µουσικών εκδηλώσεων. 

31. ∆ιοργανώνει δραστηριότητες που προάγουν τη µουσική εκπαιδευτική διαδικασία. 

32. Σχεδιάζει και εισηγείται, µε τη συνεργασία της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, 

προγράµµατα πολιτιστικών / καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, που απευθύνονται 

σε όλες τις κατηγορίες των δηµοτών. 

33. Επεξεργάζεται, προετοιµάζει τις πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις από την 

έρευνα αγοράς έως και την διαπραγµάτευση µε τους συντελεστές(µουσικά 

συγκροτήµατα, θίασοι κ.λπ.) και εισηγείται τους όρους των σχετικών συµβάσεων 

προς την νοµική υπηρεσία του ∆ήµου. 

34. Μεριµνά για τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση κάθε είδους προµηθειών 

και τεχνικών εργασιών που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω 

εκδηλώσεων. 
 

β) Αρµοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας 
 

1. Παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες µε σκοπό την προσέλκυση των ανθρώπων 

που έχουν ανάγκη των παροχών του ή εκείνων που θέλουν να προσφέρουν 

εθελοντικές υπηρεσίες και γενικά µεριµνά για την ευαισθητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας σε θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. 

2. Υλοποιεί προγράµµατα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους χρήστες των 

υπηρεσιών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων και των 

εξυπηρετούµενων των προγραµµάτων φροντίδας της τρίτης ηλικίας. 

3. Παρέχει υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής πρωτοβάθµιας φροντίδας  και 

συνταγογράφησης φαρµάκων από τον υπεύθυνο ιατρό (που εργάζεται ή 

συνεργάζεται µε το Νοµικό Πρόσωπο). 

4. Παρέχει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης 

στους χρήστες των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ και των εξυπηρετούµενων των 

προγραµµάτων φροντίδας τρίτης ηλικίας. 

5. Συµµετέχει σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας που 

περιλαµβάνουν ενέργειες πρόληψης και αγωγής υγείας. 

6. Παρέχει ενηµέρωση , συµβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη στα µέλη των 

ΚΑΠΗ. 

7. Υλοποιεί προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα µέλη 

και τους επωφελούµενους των ΚΑΠΗ. 

8. Συνεργάζεται µε την αρµόδια κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου και τις 

εξειδικευµένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για την παροχή πλήρους 
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υποστήριξης στους επωφελούµενους και στις οικογένειές τους και την 

παραποµπή σε αυτές όταν απαιτείται. 

9. Μεριµνά για την εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών επιστηµών που 

διενεργούν την πρακτική τους άσκηση ή των ανέργων που προσλαµβάνονται για 

την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας. 

10. Παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες περιοδικά στα επιµέρους παραρτήµατα ΚΑΠΗ 

και στα προγράµµατα φροντίδας τρίτης ηλικίας. 

11. Ενηµερώνεται για τις δυνατότητες συµµετοχής του Ν.Π. σε χρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα φροντίδας τρίτης ηλικίας και εισηγείται για τη συµµετοχή του Ν.Π. 

σε αυτά. 

12. Μεριµνά, σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου, για την ετοιµασία 

προτάσεων προς τους αρµόδιους φορείς για την ανάληψη και ευθύνη οργάνωσης 

και υλοποίησης από το Ν.Π. των ανωτέρω προγραµµάτων, προωθεί τις προτάσεις 

για έγκριση και µεριµνά για την υποβολή τους. 

13. Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα µε αποδέκτες όλους τους 

κατοίκους του ∆ήµου ([π.χ. προγράµµατα προώθησης εθελοντισµού κ.λπ.) 

14. Μεριµνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εµφάνιση των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού των παραρτηµάτων ΚΑΠΗ του Γραφείου 

Κοινωνικής Προστασίας. 

15. Παρακολουθεί τη λειτουργία των παραρτηµάτων του Γραφείου. 
         

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

Η ∆ιεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας είναι αρµόδια για την 

αποτελεσµατική λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου, 

για την υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας, για 

την οικογένεια. Στην περιφέρεια του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος λειτουργούν 

πέντε (5) Παιδικοί Σταθµοί. 
 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του ∆ήµου, οι υπηρεσίες των Παιδικών 

και Βρεφονηπιακών Σταθµών παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωµένες µονάδες 

(παραρτήµατα), τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος. Το κάθε Τµήµα 

εξυπηρετεί µια περιοχή της Περιφέρειας του ∆ήµου. Σε κάθε Τµήµα (5 συνολικά) 

εντάσσονται διοικητικά τα εξής Γραφεία: 
 

α) Γραφείο Παιδαγωγών (Νηπιαγωγοί, Βρεφονηπιοκόµοι) 

β) Γραφείο Βοηθητικού Προσωπικού (Μάγειρες, Προσωπικό Καθαριότητας) 
 

Άρθρο 6 
 

Αρµοδιότητες Τµηµάτων  
 

Παιδικών Σταθµών Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας 

Χαλκηδόνας 
 

Τα Τµήµατα των Παιδικών Σταθµών Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

επιµελούνται της παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούµενα νήπια 

και βρέφη, εφαρµόζοντας τα κατάλληλα προγράµµατα, τις ισχύουσες διατάξεις και 

τον ισχύοντα κανονισµό λειτουργίας και είναι αρµόδια για την υλοποίηση δράσεων 

και προγραµµάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας, για την οικογένεια, καθώς και για 

την αντιµετώπιση δυσλειτουργιών στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον. 

Ειδικότερα τα Τµήµατα: 
 

1. Μεριµνούν για τη σωστή ψυχοσωµατική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των 

παιδιών, µε πραγµατοποίηση παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά 

εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, ανάλογα µε 

την ηλικία τους. 
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2. Υποδέχονται, καταχωρούν και διαχειρίζονται τις αιτήσεις εγγραφής και 

επανεγγραφής  νηπίων, εφαρµόζουν τις αποφάσεις κατάταξης των παιδιών στα 

διάφορα τµήµατα ή διαγραφής αυτών και τηρούν τα σχετικά αρχεία 

3. Προωθούν αιτήµατα γονέων για µετακίνηση παιδιών από ένα τµήµα σε άλλο, αν 

υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

4. ∆έχονται τις αιτήσεις µείωσης ή απαλλαγής οικονοµικών συµµετοχών , 

εισηγούνται προς το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου 

και ενηµερώνουν τους γονείς για το αποτέλεσµα της αίτησής τους. 

5.  Εκδίδουν βεβαιώσεις φιλοξενίας νηπίων. 

6. Απασχολούν τα παιδιά σύµφωνα µε τους καθορισµένους στόχους του 

προγράµµατος και τηρούν βιβλίο ύλης για την καθηµερινή διδασκαλία σύµφωνα 

µε τα σχετικά προγράµµατα. 

7. Προσφέρουν αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό στα βρέφη και 

νήπια των παιδικών σταθµών σύµφωνα µε τις αρχές της βρεφοκοµικής και τις 

οδηγίες του παιδιάτρου και ευθύνονται για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, 

την φύλαξη και την προστασία τους. 

8. Μεριµνούν για την ενηµέρωση των γονέων σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για την 

σφαιρική εξέλιξη των παιδιών τους και συνεργάζονται µε τους γονείς για όλα τα 

θέµατα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των νηπίων µέσα στους παιδικούς 

σταθµούς. 

9. Μεριµνούν για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς όφελος των 

παιδιών, σύµφωνα µε τα ισχύοντα.. 

10. Παρακολουθούν την καθαριότητα των νηπίων και κάθε αντικείµενο που έχει 

σχέση µε αυτό ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. 

11. Φροντίζουν για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και ενηµερώνει τον παιδίατρο 

που εργάζεται ή συνεργάζεται µε το Νοµικό Πρόσωπο σε κάθε περίπτωση που 

χρειάζονται ιατρική φροντίδα. 

12. Το Παιδαγωγικό Προσωπικό συνεργάζεται µε τον εργαζόµενο ή συνεργαζόµενο 

Παιδίατρο και διατηρεί συνεχή επαφή για θέµατα που άπτονται: 

a. της ψυχοσωµατικής υγείας και ανάπτυξης των παιδιών 

b. του ελέγχου των ιατρικών πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν από τους γονείς 

c. της υπόδειξης µέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για 

την υγειονοµική κατάσταση των σταθµών και την αντιµετώπιση εκτάκτων 

περιστατικών 

d. της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα ψυχολογικής υποστήριξης 

παιδιών και γονέων  

13. Φροντίζουν για την άψογη καθαριότητα στο χώρο των σταθµών και των 

αντικειµένων τους και τον κατάλληλο αερισµό και φωτισµό τους, εφαρµόζοντας 

σωστά τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνονται για κάθε πράξη ή 

παράλειψη που µπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών. 

14. Ευθύνονται για την εξασφάλιση της διατροφής των νηπίων κατά την παραµονή 

τους στους παιδικούς σταθµούς, µεριµνώντας για την υγιεινή παρασκευή του, την 

ποιότητα των υλικών και την τήρηση του εγκεκριµένου διαιτολογίου. 

15. Μεριµνούν για την προµήθεια, την ταξινόµηση και τη συντήρηση του αναγκαίου 

παιδαγωγικού εξοπλισµού και υλικού. 

16. Μεριµνούν για την φύλαξη και την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων 

της ∆ιεύθυνσης και του εξοπλισµού τους. 

17. Το αντικείµενο του Τµήµατος πραγµατοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του 

Νηπιαγωγού, του Βρεφονηπιοκόµου, του Βοηθού Βρεφονηπιοκόµου, του 

Μαγείρου και του Προσωπικού Καθαριότητας και Βοηθητικών Εργασιών. Όλες 
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οι ειδικότητες λειτουργούν στο πλαίσιο του Τµήµατος και συνεργάζονται µε το 

υπόλοιπο προσωπικό µε στόχο την καλύτερη αγωγή και εξυπηρέτηση των 

παιδιών. 

18. Στο Τµήµα εντάσσονται διοικητικά τα ακόλουθα Γραφεία: 

19. α) Γραφείο Παιδαγωγικού Προσωπικού (Νηπιαγωγοί, Βρεφονηπιοκόµοι) 

20. β) Γραφείο Βοηθητικού Προσωπικού(Μαγείρων, Προσωπικού Καθαριότητας) 
                                                        

ΜΕΡΟΣ 3 
                                               

∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
 

Άρθρο 7 
 

∆ιοίκηση – Εποπτεία - Συντονισµός 
 

1. Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που ορίζεται από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, από το οποίο 

εξαρτάται και εποπτεύεται, όπως ορίζεται ειδικότερα  από τις κείµενες διατάξεις. 

2. Των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου προΐσταται ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

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 ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, αυτός 

αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων είναι δυνατόν να λειτουργήσουν 

αποκεντρωµένες υπηρεσίες υπό µορφή Γραφείων των διαφόρων υπηρεσιών του 

Νοµικού Προσώπου. Τα Γραφεία αυτά ανήκουν διοικητικά στις αντίστοιχες 

υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου. Εφόσον στις αποκεντρωµένες υπηρεσίες οι 

παρεχόµενες υπηρεσίες είναι κοινωνικού χαρακτήρα (όπως φροντίδα παιδιών, 

ηλικιωµένων, αθλητικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ), συγκροτούνται, µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, αντίστοιχες 

άµισθες επιτροπές, στις οποίες συµµετέχουν τουλάχιστον δύο (2) εκπρόσωποι των 

χρηστών των παρεχοµένων υπηρεσιών και ένας υπάλληλος της αποκεντρωµένης 

υπηρεσίας, οριζόµενος από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Νοµικού Προσώπου, ως πρόεδρος. Οι επιτροπές αυτές εισηγούνται για την 

καλύτερη λειτουργία, διαπιστώνουν τυχόν προβλήµατα που δηµιουργούνται και 

διατυπώνουν σχετικές προτάσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού 

Προσώπου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. 

5. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 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 

Νοµικού Προσώπου. Παράλληλα, και για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

και απόδοσης του έργου του Νοµικού Προσώπου, είναι δυνατός ο ορισµός,  µε 

απόφαση του Προέδρου  οµάδων από διάφορες διοικητικές ενότητες διοίκησης 

έργου ή προγράµµατος. 
 

Άρθρο 8 
 

Αρµοδιότητες Προϊσταµένων ∆ιοικητικών Ενοτήτων 
 

Ο Προϊστάµενος µιας διοικητικής ενότητας (∆ιεύθυνσης, Τµήµατος, 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 
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δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Νοµικού 

Προσώπου µε βάση τα αντίστοιχα προγράµµατα δράσης.  
 

Ειδικότερα ο προϊστάµενος της διοικητικής ενότητας: 
 

1. ∆ιατυπώνει σε συνεργασία µε το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό επίπεδο  τους 

στόχους και τα προγράµµατα δράσης της διοικητικής ενότητας καθώς και τους 

αντίστοιχους προϋπολογισµούς, σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιοικητικών και 

Οικονοµικών υπηρεσιών. 

2. Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά 

ανωτέρων διοικητικών επιπέδων. 

3. Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον 

υπηρεσιακό µηχανισµό  µετά από εξουσιοδότηση του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

4. Μεριµνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισµό και τον έλεγχο των 

δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας µε τρόπο ώστε να υλοποιούνται 

αποτελεσµατικά τα προγράµµατα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή 

εντολές.  

5. Μεριµνά για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της δράσης της διοικητικής 

ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού και των 

τεχνικών µέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και την καλύτερη 

ανταπόκριση της ενότητας στις τοπικές ανάγκες. 

6. 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. 

7. Ετοιµάζει τους περιοδικούς απολογισµούς των προγραµµάτων δράσης της 

διοικητικής ενότητας και τους αντίστοιχους οικονοµικούς απολογισµούς σε 

συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών. 

8. Παραλαµβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες της 

διοικητικής µονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέµει στις αρµόδιες 

υπηρεσιακές µονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 

9. Εισηγείται για θέµατα αρµοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τον 

προϊστάµενο του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών 

οργάνων και επιτροπών. 

10. Έχει το δικαίωµα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των 

κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων µε ενυπόγραφη πάντοτε σηµείωση του στα 

σχετικά έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογηµένης  

ενηµέρωσης του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου. 

11. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της 

διοικητικής ενότητας που εποπτεύει. 

12. Συνεργάζεται µε προϊσταµένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του Νοµικού 

Προσώπου ή του ∆ήµου  για τον συντονισµό και την ολοκλήρωση των 

λειτουργιών. 

13. Συνεργάζεται µε  φορείς εκτός Νοµικού Προσώπου που σχετίζονται µε τις 

λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. 

14. Είναι υπεύθυνος για την νοµιµότητα των ενεργειών της διοικητικής µονάδας του.  

15. Παρακολουθεί τη νοµοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήµης και τεχνολογίας και τις 

εξελίξεις στον τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση µε τις 

λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. Ενηµερώνει το προσωπικό και µεριµνά για 
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την τήρηση των νοµικών διατάξεων, την εφαρµογή καινοτοµιών και την 

προσαρµογή της λειτουργίας της διοικητικής ενότητας στις εξελίξεις του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Άρθρο 9 
 

Κανονισµοί Λειτουργίας των Υπηρεσιών 
 

1. Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων και των προϊσταµένων 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 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ή καθορίζονται µε ειδικούς κανονισµούς λειτουργίας που 

συντάσσονται µε απόφαση του Προέδρου µετά από εισήγηση των αρµόδιων 

προϊσταµένων.  

ΜΕΡΟΣ 4 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Άρθρο 10 
 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
 

1. Οι οργανικές θέσεις του µονίµου προσωπικού του Νοµικού Προσώπου 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : 
 

Α. Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). 

Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). 

Γ. ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε). 

∆. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). 
 

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

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

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 48189/13 
(ΦΕΚ 47/16.01.2013 τ. 

Β') 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ Επιστηµόνων 
Φυσικής Αγωγής 

2 1 0 0 3 

ΠΕ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 

0 0 0 4 4 

ΠΕ Νηπιαγωγών 1 0 0 0 1 

ΠΕ Παιδιάτρων 0 0 0 1 1 
ΠΕ 15 Ιατρών 
Ειδικοτήτων 

0 0 0 3 3 

ΠΕ Παιδοψυχολόγων 0 0 0 1 1 
ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών 

0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 3 1 0 9 13 
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3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και 

προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΕ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 48189/13 
(ΦΕΚ 47/16.01.2013 τ. 

Β') 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών 
2 0 0 1 3 

ΤΕ ∆ιοίκησης 

Μονάδων Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης 

0 0 0 0 0 

ΤΕ 

Βρεφονηπιοκόµων 
10 0 0 0 10 

ΤΕ 

Φυσικοθεραπευτών 
2 1 0 1 4 

ΤΕ Νηπιαγωγών 0 2 0 0 2 

ΤΕ 6 Επισκεπτριών 

Αδελφών - 

Επισκεπτών Υγείας 

0 0 0 3 3 

ΤΕ Αδελφών 

Νοσοκόµων 
0 0 0 0 0 

ΤΕ Εργοθεραπευτών 0 0 0 0 0 

ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων 0 0 1 1 2 

ΤΕ ∆ιοικητικού 

Λογιστικού 
0 0 0 0 0 

ΤΕ ∆ιοικητικού 

Οικονοµικού 
0 0 0 0 0 

ΤΕ Πληροφορικής 0 0 0 0 0 

ΤΕ Τεχνικών 

Μηχανικών 
0 0 0 0 0 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ 14 3 1 6 24 
 

 

4. Στην κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και 

προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 48189/13 
(ΦΕΚ 47/16.01.2013 τ. 

Β') 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΘΕΣΕΩΝ 

∆Ε ∆ιοικητικού 1 1 0 0 2 

∆Ε ∆ιοικητικού 

Λογιστικού 
0 0 0 0 0 

∆Ε ∆ιοικητικών 

Γραµµατέων 

(∆ιοίκησης) 

0 1 0 0 1 

∆Ε ∆ιοικητικών 

Γραµµατέων 
0 0 0 0 0 
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(Λογιστικής) 

∆Ε 8 Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόµων 

(Παιδοκόµων) 

0 0 0 13 13 

∆Ε 19 Μουσικών 0 0 0 0 0 

∆Ε 30 Τεχνιτών εν 

γένει - Συντηρητών 
1 0 0 5 6 

∆Ε Μαγείρων 5 0 0 0 5 

∆Ε Οδηγών 0 0 0 0 0 

∆Ε Κηπουρών 0 0 0 0 0 

∆Ε Χειριστών Η/Υ 0 1 0 0 1 

∆Ε Πληροφορικής 1 0 0 0 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ∆Ε 8 3 0 18 29 
 

5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και 

προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΕ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 48189/13 
(ΦΕΚ 47/16.01.2013 τ. 

Β') 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΕ Κλητήρων / 

Θυρωρών Γενικών 

Καθηκόντων 

0 1 0 0 1 

ΥΕ Οικογενειακών 

Βοηθών 
0 1 0 0 1 

ΥΕ Βοηθών 

Μαγείρων 
0 0 0 3 3 

YE Προσωπικού 

Καθαριότητας  

και Βοηθητικών 

Εργασιών 

7 3 1 10 21 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ 7 5 1 13 26 
 

 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 48189/13 
(ΦΕΚ 47/16.01.2013 τ. 

Β') 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  
ΘΕΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 32 12 2 46 92 
 

Άρθρο 11 
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ) 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΕ Kαθηγητών Φυσικής Αγωγής 3 

ΠΕ Νηπιαγωγών 1 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 10 

ΤΕ Νηπιαγωγών 2 

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 2 

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 3 

∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων 3 

∆Ε Τεχνιτών 1 
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∆Ε Μαγείρων 5 

∆Ε Χειριστών Η/Υ 1 

∆Ε Πληροφορικής 1 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1 

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 1 

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 10 

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων ∆.∆. 44 
 

Οι θέσεις αυτές κενούµενες µε οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται 

Άρθρο 12 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ) και οι οποίες είναι 

προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν µε οποιονδήποτε 

τρόπο. 
 
 
 

Ειδικότητες ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 5 

∆Ε ∆ιοικητικού 1 

∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 1 

∆Ε Χειριστών Η/Υ 1 

∆Ε Μουσικών 1 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1 

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 2 

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων Ι.∆.Α.Χ. 12 
 
 

Άρθρο 13 
 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

 
 

1. Προβλέπονται εικοσιπέντε (25) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιµετώπιση εποχικών 
ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 
 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ 
ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
 

                         ΚΛΑ∆ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 
Σύνολο 1 

 
 

ΜΕΡΟΣ 5 
 
 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Άρθρο 14 
 
 

Προϊστάµενοι Υπηρεσιών 
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Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και αυτοτελών Γραφείων της 

οργανωτικής δοµής του Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων Πολιτισµού Αθλητισµού 

Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος τοποθετούνται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 

υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων: 
 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
(Οργανική µονάδα) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 

1 Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου 
ΠΕ ∆ιοικ.,ΠΕ ∆ιοικ - Οικον.,  

ΤΕ ∆ιοικ. και ελλείψει αυτών  

∆Ε ∆ιοικ., ∆Ε Πληροφ. 

2 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 
Υπηρεσιών, Υπηρεσιών  Αθλητισµού 
Πολιτισµού και Κοινωνικής Προστασίας 

ΠΕ ∆ιοικ., ΠΕ ∆ιοικ. - Οικον.,  

ΠΕ Καθ.Φυσικής Αγωγής,  

ΤΕ ∆ιοικ., ΤΕ  Κοιν. Λειτουργών, 

ΤΕ ∆ιοικ. - Λογιστ.   

 Τµήµα Προσωπικού 

ΠΕ ∆ιοικ., ΠΕ ∆ιοικ.-Οικον., ΠΕ  

Καθ.Φυσικής Αγωγής, ΤΕ  ∆ιοικ., 

ΤΕ ∆ιοικ. - Λογιστ. και ελλείψει 

αυτών ∆Ε ∆ιοικ., ∆Ε Πληροφ.  

Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών 

ΠΕ ∆ιοικ., ΠΕ ∆ιοικ. - Οικον.,  

ΤΕ ∆ιοικ., ΤΕ ∆ιοικ. - Λογιστ., 

και ελλείψει αυτών ∆Ε ∆ιοικ.,  

∆Ε Πληροφ. 

Τµήµα Αθλητισµού, Πολιτισµού και 

Κοινωνικής Προστασίας 

ΠΕ ∆ιοικ., ΠΕ Καθ. Φυσικής 

Αγωγής, ΠΕ Κοινωνιολ., 

ΠΕ ∆ιοικ. - Οικον., ΤΕ ∆ιοικ.,  

ΤΕ ∆ιοικ. - Λογιστ.  

ΤΕ  Κοιν.Λειτουργών 

3. 

∆ιεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και 
Παιδείας 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 1
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Φιλαδέλφειας) 

ΠΕ Νηπιαγ.,ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 2
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Φιλαδέλφειας) 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 3
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Φιλαδέλφειας) 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 4
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Χαλκηδόνας) 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 5
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Χαλκηδόνας) 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 
 

ΜΕΡΟΣ 6  
 

 ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 15 
 

Τελικές διατάξεις 
 

1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισµού οι υπηρετούντες στο 

Νοµικό Πρόσωπο υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών 

κλάδων. 
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2. Η κατανοµή του προσωπικού στις επί µέρους οργανικές  µονάδες γίνεται µε 

απόφαση του Προέδρου του ∆ιοικητικού 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. 
 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 1.394.158,33 € για το σύνολο της 

µισθοδοσίας του προσωπικού για το τρέχον έτος 2013 (αναλογία), που προβλέπεται 

στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου και για τα επόµενα έτη, 

προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 1.520.900,00 €, η οποία θα προβλεφθεί στους 

αντίστοιχους προϋπολογισµούς. Οι Κ.Α. που θα επιβαρυνθούν είναι:  

. 

 

 2013 ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ 

02.10.60 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

(Οικονομικές και Διοικητικές 

υπηρεσίες) 

02.10.6011.001 310.000,00 310.000,00 

02.10.6011.002 100,00 100,00 

02.10.6012.001 2.500,00 2.500,00 

02.10.6012.002 3.500,00 3.500,00 

02.10.6012.004 100,00 100,00 

02.10.6021.001 100,00 100,00 

02.10.6022.001 100,00 100,00 

02.10.6022.002 100,00 100,00 

02.10.6041.001 100,00 100,00 

02.10.6041.002 1.000,00 1.000,00 

02.10.6041.003 1.000,00 1.000,00 

   

02.10.6051.001 55.000,00 55.000,00 

02.10.6051.002 2.500,00 2.500,00 

02.10.6051.003 1.000,00 1.000,00 

02.10.6051.004 35.000,00 35.000,00 

02.10.6051.005 4.000,00 4.000,00 

02.10.6051.006 4.000,00 4.000,00 

02.10.6052.001 100,00 100,00 

   

02.10.6063.001 100,00 100,00 

02.10.6063.002 8.000,00 8.000,00 

   

02.15.60 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

(Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού        

και Κοινωνικής πολιτικής) 

02.15.6011.001 100,00 100,00 

02.15.6011.003 1.000,00 1.000,00 
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02.15.6011.004 170.000,00 170.000,00 

02.15.6011.005 325.000,00 325.000,00 

02.15.6011.006 100,00 100,00 

02.15.6011.007 100,00 100,00 

02.15.6011.008 2.500,00 2.500,00 

02.15.6012.001 3.500,00 3.500,00 

02.15.6012.002 100,00 100,00 

02.15.6021.001 115.000,00 115.000,00 

02.15.6021.002 55.000,00 55.000,00 

02.15.6021.003 50.000,00 50.000,00 

02.15.6021.004 23.000,00 23.000,00 

02.15.6021.005 100,00 100,00 

02.15.6021.006 0,00 0,00 

02.15.6021.007 20.000,00 20.000,00 

02.15.6022.001 3.500,00 3.500,00 

02.15.6022.002 100,00 100,00 

02.15.6041.001 110.000,00 110.000,00 

02.15.6041.002 1.000,00 1.000,00 

02.15.6041.003 10.000,00 10.000,00 

   

02.15.6051.001 45.000,00 45.000,00 

02.15.6051.002 4.000,00 4.000,00 

02.15.6051.003 5.000,00 5.000,00 

02.15.6051.004 500,00 500,00 

02.15.6051.005 45.000,00 45.000,00 

02.15.6051.006 13.000,00 13.000,00 

02.15.6052.001 65.000,00 65.000,00 

02.15.6054.001 25.000,00 25.000,00 

   

 

1.520.900,00 

(ετήσια δαπάνη) 

1.520.900,00 

(ετήσια δαπάνη) 

   

 

1.394.158,33 

(αναλογία - 11/12) 

1.520.900,00 

(ετήσια δαπάνη) 
 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  14/13. 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

• Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ν.Π. κ. Α.Παΐδας εισηγήθηκε το θέµα. Ο κ. 
Π.Γρετζελιάς αναφέρθηκε στις κενές οργανικές θέσεις και το τελικό κόστος. Η 
κα Β.Παυλοπούλου από το Σωµατείο Εργαζοµένων µίλησε γι τα κενά που 
υπάρχουν στο Ν.Π. Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου ζήτησε να ενταχθεί το προσωπικό 
στο ∆ήµο, αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις του κ. Ευαγγελινού στο ∆.Σ. του 
Ν.Π. και δήλωσε ότι ψηφίζει µε τις επιφυλάξεις που διατηρεί, αλλά µε την 
προϋπόθεση ο Ο.Ε.Υ. να αναµορφωθεί στο µέλλον, σύµφωνα µε τις ανάγκες. 
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Ο κ. Σ.Κόντος µίλησε για την ανάγκη ιεράρχησης υπηρεσιών και αναγκών, 
θωρώντας ότι οι θέσεις είναι υπέρτερες των αναγκών και ζήτησε να ψηφισθεί 
ο Ο.Ε.Υ. και να γίνουν διορθώσεις στο µέλλον. Η κα ∆.Ε.Γκούµα αναφέρθηκε 
στις κενές οργανικές θέσεις, ζήτησε να ενταχθούν οι υπάλληλοι στο ∆ήµο και 
κατήγγειλε την κοινωνική πολιτική που έρχεται στα χέρια ιδιωτών. Ο κ. 
∆.Κανταρέλης δήλωσε υπέρ του Ο.Ε.Υ. παρά το ότι τον θεωρεί δυσκίνητο και 
µίλησε για τις αρµοδιότητες που πρέπει να έλθουν στο ∆ήµο. Τέλος ο κ. 
Μ.Κουτσάκης αναφέρθηκε στις ελλείψεις στο προσωπικό και στους δύο νέους 
Παιδικούς Σταθµούς. 

 
 
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 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης, Π.Γρετζελιάς, Ε.Παπαλουκά και Χ.∆ηµακόπουλος 
(σύνολο 5), η κα Β.Αγαγιώτου ψήφισε λευκό, ενώ η κα Π.Φίλου-Μαυράκη 
απείχε της ψηφοφορίας. 

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις των άρθρων 234 παρ. 2 και 240 παρ. 2 του Ν. 3463/06 

(∆.&Κ.Κώδικας) 
• Την αριθ. ΚΥΑ 48189/13, η οποία δηµοσιεύθηκε στο 47/16.01.2013 ΦΕΚ τ. Β' 
• Την αριθ. 14/2013 απόφαση του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου µε τις 

αναφερόµενες σε αυτή διατάξεις 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(17  ΥΠΕΡ - 5 ΚΑΤΑ – 1 ΛΕΥΚΟ – 1 ΑΠΟΧΗ )  
 

Εγκρίνει την αριθ. 14/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ, µε την οποία έγινε η εναρµόνιση του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Νοµικού Προσώπου, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 48189/13 
(47/16.01.2013 ΦΕΚ τ. Β'), ως εξής : 
 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

ΜΕΡΟΣ 1  
 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

Άρθρο 1 
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∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Οι Υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου "Eνιαίος Φορέας ∆ράσεων Πολιτισµού 

Αθλητισµού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του 

∆ήµου Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος" περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες 

οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειµένου : 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

 Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
                           ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών - Υπηρεσιών Πολιτισµού 

Αθλητισµού και Κοινωνικής Προστασίας, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

διοικητικές ενότητες : 
 

α) Τµήµα Προσωπικού 

β) Τµήµα οικονοµικών υπηρεσιών 

γ) Τµήµα Αθλητισµού, Πολιτισµού και Κοινωνικής Προστασίας 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  
 

∆ιεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας που περιλαµβάνει ειδικότερα τις 

παρακάτω διοικητικές ενότητες : 
 

α) Τµήµα 1
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας) 

β) Τµήµα 2
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας) 

γ) Τµήµα 3
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας) 

δ) Τµήµα 4
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Χαλκηδόνας) 

ε) Τµήµα 5
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής Νέας Χαλκηδόνας)  
 

ΜΕΡΟΣ 2  
 

 ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Άρθρο 2 

 

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Προέδρου 
 

Το  Γραφείο Προέδρου του Ν.Π.∆.∆. "Ενιαίος Φορέας ∆ράσεων Πολιτισµού 

Αθλητισµού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 

∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος" παρέχει κάθε είδους διοικητική και 

γραµµατειακή υποστήριξη προς  τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του  ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου και ιδίως: 
 

6. Οργανώνει τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τηρεί τα πρακτικά 

των συνεδριάσεων. 

7. Τηρεί αρχείο των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

8. Παράγει, διεκπεραιώνει, διαχειρίζεται και αρχειοθετεί έγγραφα που έχουν σχέση 

µε τη λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τις αρµοδιότητες του 

Προέδρου και του Αντιπροέδρου. 

9. Προγραµµατίζει, οργανώνει και ρυθµίζει τις συναντήσεις του Προέδρου και του 

Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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10. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του ∆ήµου προς χρήση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου του, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο 

σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Προέδρου. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών - Υπηρεσιών Πολιτισµού,  

Αθλητισµού και Κοινωνικής Προστασίας είναι αρµόδια για τον συντονισµό των 

συστηµάτων και διαδικασιών για την ορθολογική διοίκηση και διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναµικού του Νοµικού Προσώπου, για την λειτουργία του κεντρικού 

πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής και οικονοµικής 

υποστήριξης προς τις υπηρεσίες., την διαχείριση εσόδων και δαπανών και τη 

διασφάλιση γενικά της οικονοµικής λειτουργίας του Ν.Π.. σε θέµατα προµηθειών, 

εξοπλισµού και υπηρεσιών του Ν.Π., συντήρησης των κτιριακών και 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης είναι επιφορτισµένη µε την 

αποτελεσµατική εφαρµογή των προγραµµάτων των πολιτιστικών και αθλητικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και µε την εφαρµογή προγραµµάτων ατόµων της τρίτης 

ηλικίας και για τους χρήστες των υπηρεσιών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ). 
 

Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης είναι οι εξής: 
 

Άρθρο 3 
 

Αρµοδιότητες Τµήµατος Προσωπικού 
 

Στο Τµήµα εντάσσονται διοικητικά τα ακόλουθα Γραφεία: 
 

α) Γραφείο ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού. 

β) Γραφείο µητρώου, διαδικασιών προσωπικού και γραµµατειακής υποστήριξης 
 

α) Αρµοδιότητες Γραφείου ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού  
 

1. Χειρίζεται τα θέµατα που έχουν σχέση µε τους εργαζοµένους στο Ν.Π.∆.∆., σε 

συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα και αυτοτελή γραφεία του Ν.Π. και µεριµνά 

για την εκπόνηση και εφαρµογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισµών που 

ρυθµίζουν τις σχέσεις του Ν.Π. µε το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των 

γενικότερων ρυθµίσεων της Πολιτείας. 

2. Τηρεί ενηµερωµένους  µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία τους υπηρεσιακούς 

φακέλους - προσωπικά µητρώα των εργαζοµένων. 

3. Χορηγεί ύστερα από αίτηση βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε άτοµα που έχουν 

σχέση µε το ΝΠ∆∆. 

4. Καθορίζει το µηνιαίο πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού από κοινού µε τους 

προϊσταµένους των τµηµάτων. 

5. Ευθύνεται για την έγκαιρη και ορθή εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας, του 

εκάστοτε ισχύοντος βαθµολογίου και µισθολογίου  στους υπαλλήλους του ΝΠ∆∆, 

εισηγούµενο ανάλογα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

6. Ελέγχει τα παρουσιολόγια των εργαζοµένων. 

7. Μεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική 

ενότητα του ΝΠ∆∆. 

8. Εισηγείται, µε βάση τις ανάγκες, τις εσωτερικές µετακινήσεις υπαλλήλων για την 

αποτελεσµατικότερη κάλυψη των θέσεων εργασίας. 

9. Μεριµνά για την εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων στο 

ΝΠ∆∆ και την τήρηση των σχετικών στοιχείων. 
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β) Αρµοδιότητες Γραφείου µητρώου, διαδικασιών προσωπικού και γραµµατειακής 

υποστήριξης 
 

11. Μεριµνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που 

ισχύουν εκάστοτε και ρυθµίζουν τις σχέσεις του Ν.Π. µε το προσωπικό του (π.χ. 

θέµατα µισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, 

διεκδικήσεων κ.λπ.) 

12. Μεριµνά για την διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης 

ανθρώπινου δυναµικού, µε βάση τις νόµιµες διαδικασίες. 

13. Τηρεί τα µητρώα του προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της 

ατοµικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους µεταβολές στην 

εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αµοιβές, 

άδειες, αξιολογήσεις κ.λπ) και τα προσόντα του. 

14. Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων των 

διαδικασιών σχετικά µε την απασχόληση των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, πραγµατοποίηση υπερωριών κ.λπ.) 

15. Συγκεντρώνει και τηρεί τα στοιχεία του προσωπικού και τις µεταβολές τους που 

επηρεάζουν τις αµοιβές τους, ώστε να προωθείται έγκαιρα η µισθοδοσία των 

εργαζοµένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. 

16. Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των επιµέρους διοικητικών ενοτήτων του 

Νοµικού Προσώπου και τους ενηµερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθούνται σε εργασιακά θέµατα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, 

βεβαιώσεων προς το προσωπικό κ.λπ.). 

17. Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέµατα που άπτονται της 

απασχόλησής του στο Νοµικό Πρόσωπο. 

18. Μεριµνά για την λειτουργία του Πρωτοκόλλου του Ν.Π. και διεκπεραιώνει τα 

σχετικά έγγραφα. 

19. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τις ∆ιευθύνσεις του Ν.Π, και τα τµήµατά 

τους (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, 

θέµατα προσωπικού κ.λπ.). 

20. Μεριµνά για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Νοµικού Προσώπου. 
 

Άρθρο 4 
 

Αρµοδιότητες Τµήµατος οικονοµικών υπηρεσιών 
 

Στο Τµήµα εντάσσονται διοικητικά τα παρακάτω γραφεία: 
 

α) Γραφείο προϋπολογισµού, εσόδων, περιουσίας  και οικονοµικής πληροφόρησης 

β) Γραφείο Λογιστηρίου, προµηθειών και αποθήκης. 
 

β) Αρµοδιότητες Γραφείου προϋπολογισµού, εσόδων, περιουσίας και οικονοµικής 

πληροφόρησης 
 

10. Μεριµνά για την έγκαιρη κατάρτιση, τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισµού 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ΝΠ∆∆ των ΟΤΑ, καθώς και για την 

έγκαιρη σύνταξη και υποβολή του ετήσιου απολογισµού. 

11. Παρακολουθεί την κίνηση εσόδων - εξόδων κατά τοµέα δραστηριότητας και την 

εκτέλεση του προϋπολογισµού και ενηµερώνει έγκαιρα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

12. Τηρεί τα αρχεία κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενηµέρωση 

του συστήµατος λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων, καθώς και τα 

αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νοµοθεσία. 

13. Μεριµνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από ∆ηµόσιες και 

Ελεγκτικές Υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. 
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14. Συνεργάζεται µε τα υπόλοιπα τµήµατα και γραφεία για την παροχή οικονοµικών 

στοιχείων που είναι αναγκαία για την κατάρτιση του προϋπολογισµού. 

15. Παρακολουθεί και µεριµνά για την τήρηση όλων των οικονοµικών δοσοληψιών 

που σχετίζονται µε τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Ν.Π. µέσω των 

διοικητικών ενοτήτων του (π.χ. ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθµοί, αθλητικά και 

πολιτιστικά προγράµµατα). 

16. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αποδοχή και αξιοποίηση των 

δωρεών και των κληροδοτηµάτων προς το Νοµικό Πρόσωπο, σύµφωνα µε τους 

αντιστοίχους όρους. 

17. Τηρεί τα αρχεία της ακίνητης περιουσίας του Ν.Π. σε ηλεκτρονική και φυσική 

µορφή (φάκελοι µε περιγραφικά στοιχεία και ιδιοκτησιακά έγγραφα). 

18. Μεριµνά για τους τρόπους αξιοποίησης της ανωτέρω ακίνητης περιουσίας 

σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆.Σ. του Ν.Π. και τη διαχείριση της 

εκµετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας (π.χ. κατάρτιση συµβάσεων µισθώσεων, 

είσπραξη µισθωµάτων κ.λπ.). 
 

γ) Αρµοδιότητες Γραφείου λογιστηρίου, προµηθειών και αποθήκης 
 

17. Τηρεί το σύστηµα λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του Ν.Π. 

και τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία σχετικές λογιστικές διαδικασίες. 

18. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την 

ενηµέρωση του συστήµατος λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων 

του Νοµικού Προσώπου. 

19. Παρακολουθεί και µεριµνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Ν.Π. 

20. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονοµικές καταστάσεις που συνδέονται µε το 

τηρούµενο λογιστικό σχέδιο και µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. 

21. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρµόδια όργανα για την εξέλιξη των 

λογιστικών µεγεθών του Ν.Π. 

22. Τηρεί αρχείο συµβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προµήθειες που αναθέτει το 

Νοµικό Πρόσωπο και ελέγχει τα παραστατικά που παραλαµβάνει καθώς και όλα 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την σύνταξη, προώθηση και έγκριση 

ενταλµάτων για την πληρωµή των οφειλών του Νοµικού Προσώπου. 

23. Μεριµνά και ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς 

του προϋπολογισµού και ελέγχει την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων. 

24. Εκδίδει τα εντάλµατα πληρωµής των οφειλών του Ν.Π. και τα αποστέλλει στο 

Ταµείο για πληρωµή. 

25. Μεριµνά για την είσπραξη διαφόρων πόρων του Νοµικού Προσώπου(συνδροµές 

από συµµετοχή σε αθλητικά και πολιτιστικά προγράµµατα, τροφεία κ.λπ.). 

26. Προσδιορίζει τις ανάγκες του Ν.Π. σε προµήθειες και εισηγείται ανάλογα στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

27. Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για τον προγραµµατισµό των απαιτουµένων 

προµηθειών και εργασιών/υπηρεσιών, διενεργεί έρευνες αγοράς και εισηγείται 

σχετικά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

28. ∆ιενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προµηθειών και των συµβάσεων 

παροχής υπηρεσιών (κατάρτιση προδιαγραφών, διακηρύξεις, συµβάσεις και όλες 

τις αποφάσεις) και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που 

απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και 

παραλαβής των ειδών) στο εκάστοτε αποφαινόµενο όργανο, παρακολουθεί τη 

λειτουργία τους και γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την 

εκτέλεση κάθε προµήθειας ή υπηρεσίας µέχρι την οριστική παραλαβή της και 

ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΗΓ-Ξ3Η



 69 

µεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προµηθευτές των κάθε είδους 

υλικών παγίων ή αναλωσίµων, που απαιτεί η λειτουργία του Ν.Π., σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις. και τηρεί τα σχετικά αρχεία. 

29. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών/εξοπλισµού ως 

αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, 

αποµάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών. 

30. Παρακολουθεί τα αποθέµατα της αποθήκης και διατυπώνει εισηγήσεις για τις 

ανάγκες προµηθειών. 

31. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε 

είδους υλικών και εξοπλισµού του Νοµικού Προσώπου. 

32. Συγκεντρώνει τα στοιχεία µεταβολών και των αντίστοιχων καταβληθεισών 

παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Ν.Π. που 

επηρεάζουν την διαµόρφωση των αµοιβών και µεριµνά για την έκδοση των 

µισθολογικών καταστάσεων και την πληρωµή των αµοιβών. 

Άρθρο 5 
 

Αρµοδιότητες Τµήµατος Αθλητισµού Πολιτισµού και Κοινωνικής Προστασίας 
 

α) Αρµοδιότητες Γραφείου Αθλητισµού, Πολιτισµού 

β) Αρµοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας. 
 

α) Αρµοδιότητες Γραφείου Αθλητισµού, Πολιτισµού 
 

35. Επιβλέπει και µεριµνά για την κανονική λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων  

(κλειστά /ανοικτά γυµναστήρια, χώροι άθλησης κ.λ.π.) σύµφωνα µε τα 

προγράµµατα λειτουργίας τους. 

36. Μεριµνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εµφάνιση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού τους. 

37. Προσδιορίζει τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων σε εργασίες συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών και ενηµερώνει για την ανάγκη υλοποίησης των σχετικών  

εργασιών. 

38. Μεριµνά για την καλή λειτουργία των οργάνων µαζικής άθλησης, των ηχητικών 

συστηµάτων και εν γένει όλου του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στους χώρους 

άθλησης και προετοιµάζει τις εγκαταστάσεις για την διεξαγωγή αθλητικών 

γεγονότων και εκδηλώσεων. 

39. Προσδιορίζει τις ανάγκες σε αθλητικό υλικό , εισηγείται στο αρµόδιο τµήµα την 

προµήθεια και διατηρεί φυσική αποθήκη υλικών και εξοπλισµού. 

40. Μεριµνά για την ύπαρξη στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κατάλληλου 

εξοπλισµού για την άµεση παροχή  υγειονοµικής περίθαλψης στους 

ευρισκόµενους στους χώρους άθλησης και την αποφυγή ατυχηµάτων κατά την 

ώρα της άθλησης των αθλουµένων. 

41. Μεριµνά για τη συλλογή των ιατρικών βεβαιώσεων των αθλουµένων, ως 

προϋπόθεση για την συµµετοχή τους στα αθλητικά προγράµµατα. 

42. Σχεδιάζει και υλοποιεί υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση των 

προγραµµάτων άθλησης στους δηµότες . 

43. Καταρτίζει, εισηγείται και οργανώνει το πρόγραµµα των αθλητικών εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου καθώς και 

µε τοπικούς φορείς. 

44. Σχεδιάζει, προτείνει, οργανώνει, υλοποιεί, συµµετέχει σε συνέδρια, επιµορφωτικά 

προγράµµατα, σεµινάρια, τουρνουά και κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις. 

45. Σχεδιάζει, εισηγείται, οργανώνει και αξιοποιεί συνεργασίες µε φορείς που 

προωθούν το αθλητικό πνεύµα και τον υγιή τρόπο ζωής. 
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46. Εισηγείται και µεριµνά για την αξιοποίηση και εκµετάλλευση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

47. Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής 

µελών στα διάφορα τµήµατα (αθλητικά και πολιτιστικά) και τηρεί τα σχετικά 

αρχεία. 

48. Παρακολουθεί την τακτοποίηση οικονοµικών συµµετοχών µηνιαίως, σε 

συνεργασία µε το Τµήµα οικονοµικών υπηρεσιών και ενηµερώνει τα µέλη που 

καθυστερούν την πληρωµή τους. 

49. Μεριµνά για την φύλαξη και καθαριότητα των πολιτιστικών κέντρων και για τον 

εξοπλισµό τους. 

50. Φροντίζει για την αποτελεσµατική λειτουργία της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης. 

Παρέχει υπηρεσίες δανειστικής βιβλιοθήκης. 

51. Φροντίζει για την συντήρηση , βιβλιοδέτηση και διαφύλαξη των εντύπων και των 

συλλογών της βιβλιοθήκης, για την απόσυρση φθαρµένου υλικού. 

52. Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις και τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, 

µεριµνά για τον εµπλουτισµό των συλλογών της βιβλιοθήκης και προβαίνει σε 

περιοδική απογραφή του υλικού των βιβλιοθηκών. 

53. Εκπονεί προγράµµατα και διοργανώνει εκδηλώσεις, συζητήσεις, διαλέξεις, 

σεµινάρια κ.λπ.), µε στόχο την επιµόρφωση, ενηµέρωση ή ψυχαγωγία των 

δηµοτών. 

54. Συνεργάζεται µε βιβλιοθήκες, ιδρύµατα, οργανισµούς, σχολεία κ.λπ., που 

ασχολούνται µε το βιβλίο και τον πολιτισµό. Συνεργάζεται επίσης µε όλους τους 

τοπικούς φορείς για την εύρεση και διάσωση αρχείων και φροντίζει για την 

ψηφιοποίηση των αρχείων. 

55. Συνεργάζεται µε τη σχολική κοινότητα διοργανώνοντας εκδηλώσεις, επισκέψεις 

κ.λπ., που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

56. Φροντίζει για τη δηµιουργία τµηµάτων για την διδασκαλία παραδοσιακών 

ελληνικών χορών, κλασσικού µπαλέτου, σύγχρονου χορού και ρυθµικής 

γυµναστικής. 

57. Έχει την ευθύνη της διδασκαλίας: 

a. της θεατρικής τέχνης(υποκριτική, θεατρολογία) 

b. της τέχνης του κινηµατογράφου και του video 

c. της τέχνης της φωτογραφίας 

d. της λειτουργίας ερασιτεχνικής σκηνής παιδιών - εφήβων και της ερασιτεχνικής 

σκηνής ενηλίκων. 

58. ∆ιοργανώνει θεατρικές και κινηµατογραφικές παραστάσεις. 

59. Φροντίζει για την δηµιουργία τµηµάτων και την παράδοση µαθηµάτων 

ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, κοσµητικής, υφαντικής, παραδοσιακού 

κεντήµατος, αγιογραφίας, κεραµικής, ξυλογλυπτικής κ.α. εικαστικών τεχνών. 

60. Μεριµνά για την διοργάνωση σχετικών εκθέσεων µε τα έργα των µαθητών. 

61. Επιµελείται της λειτουργίας της Φιλαρµονικής του ∆ήµου. 

62. Μεριµνά για τη σύσταση , οργάνωση και λειτουργία τµηµάτων µουσικής παιδείας 

(θεωρία µουσικής, εκµάθηση διαφόρων µουσικών οργάνων, βυζαντινή µουσική 

κ.λπ.). 

63. Μεριµνά για τη σύσταση, εκπαίδευση, κατάρτιση και εµφάνιση χορωδίας και της 

φιλαρµονικής του ∆ήµου. 

64. Εισηγείται για την διοργάνωση µουσικών εκδηλώσεων. 

65. ∆ιοργανώνει δραστηριότητες που προάγουν τη µουσική εκπαιδευτική διαδικασία. 
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66. Σχεδιάζει και εισηγείται, µε τη συνεργασία της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, 

προγράµµατα πολιτιστικών / καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, που απευθύνονται 

σε όλες τις κατηγορίες των δηµοτών. 

67. Επεξεργάζεται, προετοιµάζει τις πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις από την 

έρευνα αγοράς έως και την διαπραγµάτευση µε τους συντελεστές(µουσικά 

συγκροτήµατα, θίασοι κ.λπ.) και εισηγείται τους όρους των σχετικών συµβάσεων 

προς την νοµική υπηρεσία του ∆ήµου. 

68. Μεριµνά για τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση κάθε είδους προµηθειών 

και τεχνικών εργασιών που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω 

εκδηλώσεων. 
 

β) Αρµοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας 
 

16. Παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες µε σκοπό την προσέλκυση των ανθρώπων 

που έχουν ανάγκη των παροχών του ή εκείνων που θέλουν να προσφέρουν 

εθελοντικές υπηρεσίες και γενικά µεριµνά για την ευαισθητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας σε θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. 

17. Υλοποιεί προγράµµατα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους χρήστες των 

υπηρεσιών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων και των 

εξυπηρετούµενων των προγραµµάτων φροντίδας της τρίτης ηλικίας. 

18. Παρέχει υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής πρωτοβάθµιας φροντίδας  και 

συνταγογράφησης φαρµάκων από τον υπεύθυνο ιατρό (που εργάζεται ή 

συνεργάζεται µε το Νοµικό Πρόσωπο). 

19. Παρέχει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης 

στους χρήστες των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ και των εξυπηρετούµενων των 

προγραµµάτων φροντίδας τρίτης ηλικίας. 

20. Συµµετέχει σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας που 

περιλαµβάνουν ενέργειες πρόληψης και αγωγής υγείας. 

21. Παρέχει ενηµέρωση , συµβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη στα µέλη των 

ΚΑΠΗ. 

22. Υλοποιεί προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα µέλη 

και τους επωφελούµενους των ΚΑΠΗ. 

23. Συνεργάζεται µε την αρµόδια κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου και τις 

εξειδικευµένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για την παροχή πλήρους 

υποστήριξης στους επωφελούµενους και στις οικογένειές τους και την 

παραποµπή σε αυτές όταν απαιτείται. 

24. Μεριµνά για την εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών επιστηµών που 

διενεργούν την πρακτική τους άσκηση ή των ανέργων που προσλαµβάνονται για 

την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας. 

25. Παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες περιοδικά στα επιµέρους παραρτήµατα ΚΑΠΗ 

και στα προγράµµατα φροντίδας τρίτης ηλικίας. 

26. Ενηµερώνεται για τις δυνατότητες συµµετοχής του Ν.Π. σε χρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα φροντίδας τρίτης ηλικίας και εισηγείται για τη συµµετοχή του Ν.Π. 

σε αυτά. 

27. Μεριµνά, σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου, για την ετοιµασία 

προτάσεων προς τους αρµόδιους φορείς για την ανάληψη και ευθύνη οργάνωσης 

και υλοποίησης από το Ν.Π. των ανωτέρω προγραµµάτων, προωθεί τις προτάσεις 

για έγκριση και µεριµνά για την υποβολή τους. 

28. Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα µε αποδέκτες όλους τους 

κατοίκους του ∆ήµου ([π.χ. προγράµµατα προώθησης εθελοντισµού κ.λπ.) 
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29. Μεριµνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εµφάνιση των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού των παραρτηµάτων ΚΑΠΗ του Γραφείου 

Κοινωνικής Προστασίας. 

30. Παρακολουθεί τη λειτουργία των παραρτηµάτων του Γραφείου. 
         

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

Η ∆ιεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας είναι αρµόδια για την 

αποτελεσµατική λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου, 

για την υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας, για 

την οικογένεια. Στην περιφέρεια του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος λειτουργούν 

πέντε (5) Παιδικοί Σταθµοί. 
 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του ∆ήµου, οι υπηρεσίες των Παιδικών 

και Βρεφονηπιακών Σταθµών παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωµένες µονάδες 

(παραρτήµατα), τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος. Το κάθε Τµήµα 

εξυπηρετεί µια περιοχή της Περιφέρειας του ∆ήµου. Σε κάθε Τµήµα (5 συνολικά) 

εντάσσονται διοικητικά τα εξής Γραφεία: 
 

α) Γραφείο Παιδαγωγών (Νηπιαγωγοί, Βρεφονηπιοκόµοι) 

β) Γραφείο Βοηθητικού Προσωπικού (Μάγειρες, Προσωπικό Καθαριότητας) 
 

Άρθρο 6 
 

Αρµοδιότητες Τµηµάτων  
 

Παιδικών Σταθµών Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας 

Χαλκηδόνας 
 

Τα Τµήµατα των Παιδικών Σταθµών Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

επιµελούνται της παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούµενα νήπια 

και βρέφη, εφαρµόζοντας τα κατάλληλα προγράµµατα, τις ισχύουσες διατάξεις και 

τον ισχύοντα κανονισµό λειτουργίας και είναι αρµόδια για την υλοποίηση δράσεων 

και προγραµµάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας, για την οικογένεια, καθώς και για 

την αντιµετώπιση δυσλειτουργιών στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον. 

Ειδικότερα τα Τµήµατα: 
 

21. Μεριµνούν για τη σωστή ψυχοσωµατική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των 

παιδιών, µε πραγµατοποίηση παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά 

εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, ανάλογα µε 

την ηλικία τους. 

22. Υποδέχονται, καταχωρούν και διαχειρίζονται τις αιτήσεις εγγραφής και 

επανεγγραφής  νηπίων, εφαρµόζουν τις αποφάσεις κατάταξης των παιδιών στα 

διάφορα τµήµατα ή διαγραφής αυτών και τηρούν τα σχετικά αρχεία 

23. Προωθούν αιτήµατα γονέων για µετακίνηση παιδιών από ένα τµήµα σε άλλο, αν 

υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

24. ∆έχονται τις αιτήσεις µείωσης ή απαλλαγής οικονοµικών συµµετοχών , 

εισηγούνται προς το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου 

και ενηµερώνουν τους γονείς για το αποτέλεσµα της αίτησής τους. 

25.  Εκδίδουν βεβαιώσεις φιλοξενίας νηπίων. 

26. Απασχολούν τα παιδιά σύµφωνα µε τους καθορισµένους στόχους του 

προγράµµατος και τηρούν βιβλίο ύλης για την καθηµερινή διδασκαλία σύµφωνα 

µε τα σχετικά προγράµµατα. 

27. Προσφέρουν αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό στα βρέφη και 

νήπια των παιδικών σταθµών σύµφωνα µε τις αρχές της βρεφοκοµικής και τις 

οδηγίες του παιδιάτρου και ευθύνονται για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, 

την φύλαξη και την προστασία τους. 
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28. Μεριµνούν για την ενηµέρωση των γονέων σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για την 

σφαιρική εξέλιξη των παιδιών τους και συνεργάζονται µε τους γονείς για όλα τα 

θέµατα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των νηπίων µέσα στους παιδικούς 

σταθµούς. 

29. Μεριµνούν για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς όφελος των 

παιδιών, σύµφωνα µε τα ισχύοντα.. 

30. Παρακολουθούν την καθαριότητα των νηπίων και κάθε αντικείµενο που έχει 

σχέση µε αυτό ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. 

31. Φροντίζουν για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και ενηµερώνει τον παιδίατρο 

που εργάζεται ή συνεργάζεται µε το Νοµικό Πρόσωπο σε κάθε περίπτωση που 

χρειάζονται ιατρική φροντίδα. 

32. Το Παιδαγωγικό Προσωπικό συνεργάζεται µε τον εργαζόµενο ή συνεργαζόµενο 

Παιδίατρο και διατηρεί συνεχή επαφή για θέµατα που άπτονται: 

a. της ψυχοσωµατικής υγείας και ανάπτυξης των παιδιών 

b. του ελέγχου των ιατρικών πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν από τους γονείς 

c. της υπόδειξης µέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για 

την υγειονοµική κατάσταση των σταθµών και την αντιµετώπιση εκτάκτων 

περιστατικών 

d. της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα ψυχολογικής υποστήριξης 

παιδιών και γονέων  

33. Φροντίζουν για την άψογη καθαριότητα στο χώρο των σταθµών και των 

αντικειµένων τους και τον κατάλληλο αερισµό και φωτισµό τους, εφαρµόζοντας 

σωστά τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνονται για κάθε πράξη ή 

παράλειψη που µπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών. 

34. Ευθύνονται για την εξασφάλιση της διατροφής των νηπίων κατά την παραµονή 

τους στους παιδικούς σταθµούς, µεριµνώντας για την υγιεινή παρασκευή του, την 

ποιότητα των υλικών και την τήρηση του εγκεκριµένου διαιτολογίου. 

35. Μεριµνούν για την προµήθεια, την ταξινόµηση και τη συντήρηση του αναγκαίου 

παιδαγωγικού εξοπλισµού και υλικού. 

36. Μεριµνούν για την φύλαξη και την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων 

της ∆ιεύθυνσης και του εξοπλισµού τους. 

37. Το αντικείµενο του Τµήµατος πραγµατοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του 

Νηπιαγωγού, του Βρεφονηπιοκόµου, του Βοηθού Βρεφονηπιοκόµου, του 

Μαγείρου και του Προσωπικού Καθαριότητας και Βοηθητικών Εργασιών. Όλες 

οι ειδικότητες λειτουργούν στο πλαίσιο του Τµήµατος και συνεργάζονται µε το 

υπόλοιπο προσωπικό µε στόχο την καλύτερη αγωγή και εξυπηρέτηση των 

παιδιών. 

38. Στο Τµήµα εντάσσονται διοικητικά τα ακόλουθα Γραφεία: 

39. α) Γραφείο Παιδαγωγικού Προσωπικού (Νηπιαγωγοί, Βρεφονηπιοκόµοι) 

40. β) Γραφείο Βοηθητικού Προσωπικού(Μαγείρων, Προσωπικού Καθαριότητας) 
                                                        

ΜΕΡΟΣ 3 
                                               

∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
 

Άρθρο 7 
 

∆ιοίκηση – Εποπτεία - Συντονισµός 
 

1. Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που ορίζεται από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, από το οποίο 

εξαρτάται και εποπτεύεται, όπως ορίζεται ειδικότερα  από τις κείµενες διατάξεις. 

ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΗΓ-Ξ3Η



 74 

2. Των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου προΐσταται ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

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 ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, αυτός 

αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων είναι δυνατόν να λειτουργήσουν 

αποκεντρωµένες υπηρεσίες υπό µορφή Γραφείων των διαφόρων υπηρεσιών του 

Νοµικού Προσώπου. Τα Γραφεία αυτά ανήκουν διοικητικά στις αντίστοιχες 

υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου. Εφόσον στις αποκεντρωµένες υπηρεσίες οι 

παρεχόµενες υπηρεσίες είναι κοινωνικού χαρακτήρα (όπως φροντίδα παιδιών, 

ηλικιωµένων, αθλητικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ), συγκροτούνται, µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, αντίστοιχες 

άµισθες επιτροπές, στις οποίες συµµετέχουν τουλάχιστον δύο (2) εκπρόσωποι των 

χρηστών των παρεχοµένων υπηρεσιών και ένας υπάλληλος της αποκεντρωµένης 

υπηρεσίας, οριζόµενος από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Νοµικού Προσώπου, ως πρόεδρος. Οι επιτροπές αυτές εισηγούνται για την 

καλύτερη λειτουργία, διαπιστώνουν τυχόν προβλήµατα που δηµιουργούνται και 

διατυπώνουν σχετικές προτάσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού 

Προσώπου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. 

5. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 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 

Νοµικού Προσώπου. Παράλληλα, και για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

και απόδοσης του έργου του Νοµικού Προσώπου, είναι δυνατός ο ορισµός,  µε 

απόφαση του Προέδρου  οµάδων από διάφορες διοικητικές ενότητες διοίκησης 

έργου ή προγράµµατος. 
 

Άρθρο 8 
 

Αρµοδιότητες Προϊσταµένων ∆ιοικητικών Ενοτήτων 
 

Ο Προϊστάµενος µιας διοικητικής ενότητας (∆ιεύθυνσης, Τµήµατος, 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 Νοµικού 

Προσώπου µε βάση τα αντίστοιχα προγράµµατα δράσης.  
 

Ειδικότερα ο προϊστάµενος της διοικητικής ενότητας: 
 

16. ∆ιατυπώνει σε συνεργασία µε το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό επίπεδο  τους 

στόχους και τα προγράµµατα δράσης της διοικητικής ενότητας καθώς και τους 

αντίστοιχους προϋπολογισµούς, σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιοικητικών και 

Οικονοµικών υπηρεσιών. 

17. Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά 

ανωτέρων διοικητικών επιπέδων. 

18. Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον 

υπηρεσιακό µηχανισµό  µετά από εξουσιοδότηση του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

19. Μεριµνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισµό και τον έλεγχο των 

δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας µε τρόπο ώστε να υλοποιούνται 
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αποτελεσµατικά τα προγράµµατα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή 

εντολές.  

20. Μεριµνά για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της δράσης της διοικητικής 

ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού και των 

τεχνικών µέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και την καλύτερη 

ανταπόκριση της ενότητας στις τοπικές ανάγκες. 

21. 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. 

22. Ετοιµάζει τους περιοδικούς απολογισµούς των προγραµµάτων δράσης της 

διοικητικής ενότητας και τους αντίστοιχους οικονοµικούς απολογισµούς σε 

συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών. 

23. Παραλαµβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες της 

διοικητικής µονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέµει στις αρµόδιες 

υπηρεσιακές µονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 

24. Εισηγείται για θέµατα αρµοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τον 

προϊστάµενο του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών 

οργάνων και επιτροπών. 

25. Έχει το δικαίωµα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των 

κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων µε ενυπόγραφη πάντοτε σηµείωση του στα 

σχετικά έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογηµένης  

ενηµέρωσης του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου. 

26. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της 

διοικητικής ενότητας που εποπτεύει. 

27. Συνεργάζεται µε προϊσταµένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του Νοµικού 

Προσώπου ή του ∆ήµου  για τον συντονισµό και την ολοκλήρωση των 

λειτουργιών. 

28. Συνεργάζεται µε  φορείς εκτός Νοµικού Προσώπου που σχετίζονται µε τις 

λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. 

29. Είναι υπεύθυνος για την νοµιµότητα των ενεργειών της διοικητικής µονάδας του.  

30. Παρακολουθεί τη νοµοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήµης και τεχνολογίας και τις 

εξελίξεις στον τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση µε τις 

λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. Ενηµερώνει το προσωπικό και µεριµνά για 

την τήρηση των νοµικών διατάξεων, την εφαρµογή καινοτοµιών και την 

προσαρµογή της λειτουργίας της διοικητικής ενότητας στις εξελίξεις του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Άρθρο 9 
 

Κανονισµοί Λειτουργίας των Υπηρεσιών 
 

1. Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων και των προϊσταµένων 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 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ή καθορίζονται µε ειδικούς κανονισµούς λειτουργίας που 
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συντάσσονται µε απόφαση του Προέδρου µετά από εισήγηση των αρµόδιων 

προϊσταµένων.  

ΜΕΡΟΣ 4 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Άρθρο 10 
 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
 

1. Οι οργανικές θέσεις του µονίµου προσωπικού του Νοµικού Προσώπου 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : 
 

Α. Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). 

Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). 

Γ. ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε). 

∆. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). 
 

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

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

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 48189/13 
(ΦΕΚ 47/16.01.2013 τ. 

Β') 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ Επιστηµόνων 
Φυσικής Αγωγής 

2 1 0 0 3 

ΠΕ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 

0 0 0 4 4 

ΠΕ Νηπιαγωγών 1 0 0 0 1 

ΠΕ Παιδιάτρων 0 0 0 1 1 
ΠΕ 15 Ιατρών 
Ειδικοτήτων 

0 0 0 3 3 

ΠΕ Παιδοψυχολόγων 0 0 0 1 1 
ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών 

0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 3 1 0 9 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και 

προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΕ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 48189/13 
(ΦΕΚ 47/16.01.2013 τ. 

Β') 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών 
2 0 0 1 3 

ΤΕ ∆ιοίκησης 

Μονάδων Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης 

0 0 0 0 0 

ΤΕ 10 0 0 0 10 
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Βρεφονηπιοκόµων 

ΤΕ 

Φυσικοθεραπευτών 
2 1 0 1 4 

ΤΕ Νηπιαγωγών 0 2 0 0 2 

ΤΕ 6 Επισκεπτριών 

Αδελφών - 

Επισκεπτών Υγείας 

0 0 0 3 3 

ΤΕ Αδελφών 

Νοσοκόµων 
0 0 0 0 0 

ΤΕ Εργοθεραπευτών 0 0 0 0 0 

ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων 0 0 1 1 2 

ΤΕ ∆ιοικητικού 

Λογιστικού 
0 0 0 0 0 

ΤΕ ∆ιοικητικού 

Οικονοµικού 
0 0 0 0 0 

ΤΕ Πληροφορικής 0 0 0 0 0 

ΤΕ Τεχνικών 

Μηχανικών 
0 0 0 0 0 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ 14 3 1 6 24 
 

 

4. Στην κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και 

προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 48189/13 
(ΦΕΚ 47/16.01.2013 τ. 

Β') 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΘΕΣΕΩΝ 

∆Ε ∆ιοικητικού 1 1 0 0 2 

∆Ε ∆ιοικητικού 

Λογιστικού 
0 0 0 0 0 

∆Ε ∆ιοικητικών 

Γραµµατέων 

(∆ιοίκησης) 

0 1 0 0 1 

∆Ε ∆ιοικητικών 

Γραµµατέων 

(Λογιστικής) 

0 0 0 0 0 

∆Ε 8 Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόµων 

(Παιδοκόµων) 

0 0 0 13 13 

∆Ε 19 Μουσικών 0 0 0 0 0 

∆Ε 30 Τεχνιτών εν 

γένει - Συντηρητών 
1 0 0 5 6 

∆Ε Μαγείρων 5 0 0 0 5 

∆Ε Οδηγών 0 0 0 0 0 

∆Ε Κηπουρών 0 0 0 0 0 

∆Ε Χειριστών Η/Υ 0 1 0 0 1 

∆Ε Πληροφορικής 1 0 0 0 1 
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ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ∆Ε 8 3 0 18 29 
 

5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και 

προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΕ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 48189/13 
(ΦΕΚ 47/16.01.2013 τ. 

Β') 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΕ Κλητήρων / 

Θυρωρών Γενικών 

Καθηκόντων 

0 1 0 0 1 

ΥΕ Οικογενειακών 

Βοηθών 
0 1 0 0 1 

ΥΕ Βοηθών 

Μαγείρων 
0 0 0 3 3 

YE Προσωπικού 

Καθαριότητας  

και Βοηθητικών 

Εργασιών 

7 3 1 10 21 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ 7 5 1 13 26 
 

 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 48189/13 
(ΦΕΚ 47/16.01.2013 τ. 

Β') 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  
ΘΕΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 32 12 2 46 92 
 

Άρθρο 11 
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ) 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΕ Kαθηγητών Φυσικής Αγωγής 3 

ΠΕ Νηπιαγωγών 1 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 10 

ΤΕ Νηπιαγωγών 2 

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 2 

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 3 

∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων 3 

∆Ε Τεχνιτών 1 

∆Ε Μαγείρων 5 

∆Ε Χειριστών Η/Υ 1 

∆Ε Πληροφορικής 1 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1 

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 1 

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 10 

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων ∆.∆. 44 
 

Οι θέσεις αυτές κενούµενες µε οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται 

Άρθρο 12 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ) και οι οποίες είναι 
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προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν µε οποιονδήποτε 

τρόπο. 
 
 
 

Ειδικότητες ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 5 

∆Ε ∆ιοικητικού 1 

∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 1 

∆Ε Χειριστών Η/Υ 1 

∆Ε Μουσικών 1 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1 

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 2 

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων Ι.∆.Α.Χ. 12 
 
 

Άρθρο 13 
 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

 
 

1. Προβλέπονται εικοσιπέντε (25) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιµετώπιση εποχικών 
ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 
 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ 
ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
 

                         ΚΛΑ∆ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 
Σύνολο 1 

 
 

ΜΕΡΟΣ 5 
 
 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Άρθρο 14 
 
 

Προϊστάµενοι Υπηρεσιών 
 

 

Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και αυτοτελών Γραφείων της 

οργανωτικής δοµής του Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων Πολιτισµού Αθλητισµού 

Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος τοποθετούνται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 

υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων: 
 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
(Οργανική µονάδα) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 

1 Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου 
ΠΕ ∆ιοικ.,ΠΕ ∆ιοικ - Οικον.,  

ΤΕ ∆ιοικ. και ελλείψει αυτών  

∆Ε ∆ιοικ., ∆Ε Πληροφ. 
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2 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 
Υπηρεσιών, Υπηρεσιών  Αθλητισµού 
Πολιτισµού και Κοινωνικής Προστασίας 

ΠΕ ∆ιοικ., ΠΕ ∆ιοικ. - Οικον.,  

ΠΕ Καθ.Φυσικής Αγωγής,  

ΤΕ ∆ιοικ., ΤΕ  Κοιν. Λειτουργών, 

ΤΕ ∆ιοικ. - Λογιστ.   

 Τµήµα Προσωπικού 

ΠΕ ∆ιοικ., ΠΕ ∆ιοικ.-Οικον., ΠΕ  

Καθ.Φυσικής Αγωγής, ΤΕ  ∆ιοικ., 

ΤΕ ∆ιοικ. - Λογιστ. και ελλείψει 

αυτών ∆Ε ∆ιοικ., ∆Ε Πληροφ.  

Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών 

ΠΕ ∆ιοικ., ΠΕ ∆ιοικ. - Οικον.,  

ΤΕ ∆ιοικ., ΤΕ ∆ιοικ. - Λογιστ., 

και ελλείψει αυτών ∆Ε ∆ιοικ.,  

∆Ε Πληροφ. 

Τµήµα Αθλητισµού, Πολιτισµού και 

Κοινωνικής Προστασίας 

ΠΕ ∆ιοικ., ΠΕ Καθ. Φυσικής 

Αγωγής, ΠΕ Κοινωνιολ., 

ΠΕ ∆ιοικ. - Οικον., ΤΕ ∆ιοικ.,  

ΤΕ ∆ιοικ. - Λογιστ.  

ΤΕ  Κοιν.Λειτουργών 

3. 

∆ιεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και 
Παιδείας 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 1
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Φιλαδέλφειας) 

ΠΕ Νηπιαγ.,ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 2
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Φιλαδέλφειας) 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 3
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Φιλαδέλφειας) 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 4
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Χαλκηδόνας) 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 

Τµήµα 5
ου

 Παιδικού Σταθµού (περιοχής 

Νέας Χαλκηδόνας) 

ΠΕ Νηπιαγ., ΤΕ Νηπιαγ.,  

ΤΕ Βρεφ/µων 
 

ΜΕΡΟΣ 6  
 

 ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 15 
 

Τελικές διατάξεις 
 

1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισµού οι υπηρετούντες στο 

Νοµικό Πρόσωπο υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών 

κλάδων. 

2. Η κατανοµή του προσωπικού στις επί µέρους οργανικές  µονάδες γίνεται µε 

απόφαση του Προέδρου του ∆ιοικητικού 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. 
 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 1.394.158,33 € για το σύνολο της 

µισθοδοσίας του προσωπικού για το τρέχον έτος 2013 (αναλογία), που προβλέπεται 

στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου και για τα επόµενα έτη, 
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προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 1.520.900,00 €, η οποία θα προβλεφθεί στους 

αντίστοιχους προϋπολογισµούς. Οι Κ.Α. που θα επιβαρυνθούν είναι:  

. 

 

 2013 ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ 

02.10.60 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

(Οικονομικές και Διοικητικές 

υπηρεσίες) 

02.10.6011.001 310.000,00 310.000,00 

02.10.6011.002 100,00 100,00 

02.10.6012.001 2.500,00 2.500,00 

02.10.6012.002 3.500,00 3.500,00 

02.10.6012.004 100,00 100,00 

02.10.6021.001 100,00 100,00 

02.10.6022.001 100,00 100,00 

02.10.6022.002 100,00 100,00 

02.10.6041.001 100,00 100,00 

02.10.6041.002 1.000,00 1.000,00 

02.10.6041.003 1.000,00 1.000,00 

   

02.10.6051.001 55.000,00 55.000,00 

02.10.6051.002 2.500,00 2.500,00 

02.10.6051.003 1.000,00 1.000,00 

02.10.6051.004 35.000,00 35.000,00 

02.10.6051.005 4.000,00 4.000,00 

02.10.6051.006 4.000,00 4.000,00 

02.10.6052.001 100,00 100,00 

   

02.10.6063.001 100,00 100,00 

02.10.6063.002 8.000,00 8.000,00 

   

02.15.60 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

(Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού        

και Κοινωνικής πολιτικής) 

02.15.6011.001 100,00 100,00 

02.15.6011.003 1.000,00 1.000,00 

02.15.6011.004 170.000,00 170.000,00 

02.15.6011.005 325.000,00 325.000,00 

02.15.6011.006 100,00 100,00 

02.15.6011.007 100,00 100,00 

02.15.6011.008 2.500,00 2.500,00 

02.15.6012.001 3.500,00 3.500,00 

02.15.6012.002 100,00 100,00 

02.15.6021.001 115.000,00 115.000,00 

02.15.6021.002 55.000,00 55.000,00 

02.15.6021.003 50.000,00 50.000,00 

02.15.6021.004 23.000,00 23.000,00 
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02.15.6021.005 100,00 100,00 

02.15.6021.006 0,00 0,00 

02.15.6021.007 20.000,00 20.000,00 

02.15.6022.001 3.500,00 3.500,00 

02.15.6022.002 100,00 100,00 

02.15.6041.001 110.000,00 110.000,00 

02.15.6041.002 1.000,00 1.000,00 

02.15.6041.003 10.000,00 10.000,00 

   

02.15.6051.001 45.000,00 45.000,00 

02.15.6051.002 4.000,00 4.000,00 

02.15.6051.003 5.000,00 5.000,00 

02.15.6051.004 500,00 500,00 

02.15.6051.005 45.000,00 45.000,00 

02.15.6051.006 13.000,00 13.000,00 

02.15.6052.001 65.000,00 65.000,00 

02.15.6054.001 25.000,00 25.000,00 

   

 

1.520.900,00 

(ετήσια δαπάνη) 

1.520.900,00 

(ετήσια δαπάνη) 

   

 

1.394.158,33 

(αναλογία - 11/12) 

1.520.900,00 

(ετήσια δαπάνη) 

 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   41/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
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Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Ενιαίο Φορέα ∆ράσεων 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
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