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ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών  της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, βάσει της αριθ. 26/2011 
διαβιβασθείσας απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στον ανοικτό αίθριο χώρο του «Πολυχώρου» της οδού ∆ροσίνη που 
βρίσκεται στο Μεσαίο Κουκλάκι στη Ν. Χαλκηδόνα, σήµερα στις 25.07.2011, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 8.30 µ.µ., ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 8651 /21.07.2011 
έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 15/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή 
Χρ. Γρετζελιά, 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 ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 190/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου:  9050/1-8-2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 25.07.2011 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 17/2011 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µόνιµη 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 25 παρόντες 
και 8 απόντες, ως ακολούθως: 
           
     
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                  Κανταρέλης ∆ηµήτριος              
Μπόβος Χαράλαµπος                  Παπανίκα Αικατερίνη     
Κότσιρας Παύλος                                                     Λαζαρίδης Πέτρος   
Παϊδας Αδαµάντιος                    Κόντος Σταύρος   
Χωρινός Ζαχαρίας                                                     Κοσµά Σταυρούλα 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη       Πλάτανος Ελευθέριος    
Σιµιγδαλά Ειρήνη                               Γκούµα ∆ανάη-Εύα   
Παπαλουκά Ευτυχία          Πολίτης Σταύρος  
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Γραµµένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Βαλασσάς Βεργής  
Κλεοµένης-Αθανάσιος Μάλλιος 
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Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση απουσίαζε η ∆ήµαρχος κα Ευτυχία Γαϊτανά-

Αποστολάκη, για λόγους ασθενείας όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του ∆.Σ., αν και 

προσκλήθηκε νοµίµως και εµπροθέσµως. 

Επίσης κατά την έναρξη της Συνεδρίασης και µέχρι το τέλος αυτής, ήταν απούσα η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα 

∆ερµανούτσου ενώ παρούσα ήταν η κα Κυριακή Ναθαναήλ, Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

Οι 8 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης ήτοι οι κ.κ. 

∆. Κανταρέλης, Αικ. Παπανίκα, Π. Λαζαρίδης, Στ. Κόντος, Στ. Κοσµά, Ελ. Πλάτανος, ∆.-Ε. 

Γκούµα και Στ. Πολίτης ήσαν δικαιολογηµένοι, έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. 

Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος παρουσία των προαναφεροµένων παρόντων µελών αλλά χωρίς την ∆ήµαρχο, 

κήρυξε την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

Οι επικεφαλείς 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.∆.  

 

Προσελεύσεις: 

------ 

Αποχωρήσεις: 

Κατά το τέλος της συζήτησης του 2ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Σπ. Γραµµένος. 
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8ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση την υπ΄αρ. 26/2011 διαβιβασθείσα Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης του ∆ήµου, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. 26/2011 απόφαση του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του ∆ήµου µας που έχει ως εξής : 
 

« ΑΠΟΦ. 26/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΌ  ΤΟ  4ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ∆ΙΟΙΚ.  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ.  

 
 Σήµερα 18/07/2011 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00µµ συνεδρίασε το  

∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της  Επιχείρησης  µετά από πρόσκληση  του Προέδρου  της  κ 
Καραβία Γεωργίου. 

  Αφού  διαπιστώθηκε  η  νόµιµη  απαρτία  γιατί  η σύνθεση των µελών 
του Συµβουλίου είναι η εξής : 
 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
                                            

1. Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 
2. Καβακοπούλου Αγανίκη, Αντιπρόεδρος  
3. Βαλλίδου Νίκη 
4. Λαζαρίδης Νικόλαος 
5. Καρόγλας Πολύβιος 
6. Γκάρα Αικατερίνη 
7. ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
8. Κυριαζόπουλος Χρήστος 
9. Κόκορη Μαρία 
10. Πλάτανος Ελευθέριος 
11. Χλαπάνας Ιωάννης 

 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πλάτανος Ελευθέριος 
2.Χλαπάνας Ιωάννης 
3.Βαλλίδου Νίκη 
4.Λαζαρίδης Νικόλαος 
5.Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 

 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν 
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Η κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και εισηγήθηκε το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την 

Έγκριση του εσωτερικού κανονισµού υπηρεσιών της Κοινωφελούς επιχείρησης ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και είπε τα ακόλουθα: 

Ο Νόµος 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), στο άρθρο 109 παρ. 1 ορίζει ότι «Με 

απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέσα σε προθεσµία 

δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, ορίζεται η επωνυµία, ο 

σκοπός, η διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, η διάρκεια, η έδρα της κοινωφελούς 

επιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δηµοτικού 

συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου νοµιµότητας».   

Στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, δυνάµει της υπ’ αριθ.  84/2011 αποφάσεως 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύθηκε στο υπ' αριθµ. 933/ 23-5-2011, 

Τεύχος Β' της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως πραγµατοποιήθηκε η προβλεπόµενη στο 

άρθρο 109 συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων ∆ήµου Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 

και Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ και συστάθηκε η Κοινωφελής Επιχείρηση µε την επωνυµία 

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝOΣ». 

Περαιτέρω, στο άρθρο 109  παρ. 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 257 ∆.Κ.Κ. (ν. 

3463/2006) προβλέπεται ότι, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη 

δηµοσίευση της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγχώνευσης, το 

διοικητικό συµβούλιο της Επιχείρησης συντάσσει υποχρεωτικά  

α) Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών,  

β) Κανονισµό Προσωπικού και  

γ) Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 

Ειδικότερα, ο Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσιών, περιέχει άρθρα τα οποία, µεταξύ 

άλλων, καθορίζουν: 

• Τη διοικητική διάρθρωση της Επιχείρησης, ήτοι τα όργανα ∆ιοίκησης, τα 

Τµήµατα και τους Τοµείς της, 

• Τις αρµοδιότητες των οργάνων ∆ιοίκησης, των Υπευθύνων των Τµηµάτων και 

των Τοµέων 

• Τις θέσεις εργασίας (κατά ειδικότητα) που ορίζονται ως απαραίτητες για την 

στελέχωση των Τµηµάτων 
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Μετά την ψήφισή του ο  Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσιών εγκρίνεται από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 256 παρ. 1 περ. ζ, ∆.Κ.Κ. (ν. 

3463/2006). .  

Στην συνέχεια η Αντιπρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. να πάρει απόφαση σχετικά µε το Θέµα. 

Το  ∆.Σ.  αφού έλαβε υπ΄ όψιν του όλα τα παραπάνω: 

                                          Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό υπηρεσιών της Κοινωφελούς επιχείρησης 

∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος σύµφωνα  µε το σκεπτικό της απόφασης. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε  αρ26 /2011» 

 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. έθεσε υπόψη του Σώµατος το κείµενο του 
Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου, το οποίο 
έχει ως ακολούθως: 
 

« ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
 

 

Άρθρο 1ο 
Περιεχόµενο Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) 

 

Με τον παρόντα Κανονισµό καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗ∆ΟΝOΣ» οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών της, οι θέσεις 

εργασίας και το ανώτατο όριο του αριθµού του τακτικού προσωπικού της Επιχείρησης. 

 

Άρθρο 2ο 
Γενική Μορφή Οργάνωσης της Επιχείρησης 

 
1. Η Επιχείρηση διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιό της, η σύνθεση και οι αρµοδιότητες 

του οποίου καθορίζονται από τον ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύουν.   

2. Οι εργασίες της Επιχείρησης διευθύνονται από τον Πρόεδρο ή το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή 

τον Γενικό ∆ιευθυντή ο οποίος διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και είναι υπόλογος 

σε αυτό για την εύρυθµη λειτουργία της.   

3. Το ∆.Σ. της Επιχείρησης µπορεί να συντάσσει κανονισµό ∆ιοίκησης και Λειτουργίας, στον 

οποίο θα αναφέρονται και θα περιγράφονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες των οργάνων και ο 

τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

Άρθρο 3ο 
Ερµηνεία - Μεταβολή τον Ε.Κ.Υ. 

 

1. Οι διατάξεις του Ε.Κ.Υ. συµπληρώνονται και ερµηνεύονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Οι αρµοδιότητες των επιµέρους διοικητικών ενοτήτων του Οργανογράµµατος 

της Επιχείρησης θεωρούνται ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές του περιεχοµένου εργασίας, 
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και εποµένως µπορεί να ανατίθενται από το ∆ιευθύνοντα την Επιχείρηση στο προσωπικό 

κάθε ενότητας καθήκοντα που δεν αναφέρονται µε συγκεκριµένο τρόπο στην αντίστοιχη 

περιγραφή του περιεχοµένου εργασίας της, αλλά εντάσσονται στο ουσιαστικό περιεχόµενο 

της. 

2. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση αναλάβει και άλλες δραστηριότητες πέρα από αυτές που 

αναφέρονται στον παρόντα Ε.Κ.Υ., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµπληρώνει ή τροποποιεί τον 

Ε.Κ.Υ. µε τις απαραίτητες διοικητικές ενότητες και τις αντίστοιχες περιγραφές αρµοδιοτήτων 

τους και µπορεί να µεταβάλλει τον ανώτατο αριθµό προσωπικού της. Σε περίπτωση 

τροποποίησης απαιτείται εκ νέου έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 4ο 
Οργανωτική ∆ιάρθρωση της Επιχείρησης 

 
4.1.  Η Επιχείρηση συγκροτείται από τις πιο κάτω διοικητικές ενότητες: 

• ∆ιεύθυνση 

• Γραµµατεία ∆ιεύθυνσης και ∆.Σ. 

• ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Μέριµνας 

• Τµήµα Πολιτισµoύ - Αθλητισµού 

• Τµήµα Περιβάλλοντος 

• Τµήµα Επικοινωνίας 

• Τµήµα Πρόνοιας 

• Τµήµα Βοήθεια στο Σπίτι 

• Τµήµα Βρεφικού – Νηπιακού Σταθµού 

• Τµήµα Εθελοντισµού 
4.2.  Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της Επιχείρησης 

είναι: 

• ∆ιεύθυνση 

• Τµήµα 

• Γραφείο 

Οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των παραπάνω διοικητικών επιπέδων ονοµάζονται: 

• ∆ιευθυντής 

• Προϊστάµενος Τµήµατος 

• Υπεύθυνος Γραφείου 

 

Σε περιπτώσεις (όπως των παιδικών σταθµών), που από το νόµο ή από τις διατάξεις 

χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος απαιτείται ο ορισµός ∆ιευθυντή, επιτρέπεται σε τµήµα ο 

ορισµός εργαζοµένου της δοµής ως ∆ιευθυντή. 

4.3.  Οι διοικητικές Ενότητες της παρ. 4.1. υπάγονται στη ∆ιεύθυνση. Στη ∆ιεύθυνση 

υπάγονται επίσης ο Νοµικός Σύµβουλος και οι τυχόν εξωτερικοί σύµβουλοι που είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθούν. 

4.4.  Η διάρθρωση της Γραµµατείας ∆ιεύθυνσης και ∆.Σ. είναι: 

• Γραφείο Γραµµατείας. 

 

Άρθρο 5
ο
 

Αρµοδιότητες του ∆.Σ 

 
Το ∆ιοικητκό Συµβούλιο διοικεί την Επιχείρηση και τις υποθέσεις της και διαχειρίζεται την 

περιουσία και τους πόρους της, αποφασίζει δε για κάθε θέµα που αφορά την Επιχείρηση, 

πλην εκείνων για τα οποία ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Ε.Κ.Υ. ή από τις ισχύουσες 

διατάξεις.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά µία φορά κάθε ηµερολογιακό µήνα ύστερα από 

πρόσκληση του Προέδρου του Οργάνου αυτού.  Επίσης µπορεί να συνέλθει εκτάκτως 
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οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν εγγράφως τρία από τα µέλη 

του.  Στην πρόσκληση ορίζεται η ηµερήσια διάταξη.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη του 

είναι περισσότερα από τα απόντα.   

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία.  Σε περίπτωση 

ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

• ∆ιορίζει το ∆ιευθυντή της Επιχείρησης και τους επικεφαλείς των ∆ιοκητικών 

ενοτήτων, όπως αυτές ορίστηκαν στο Άρθρο 4 του Ε.Κ.Υ. και τους εξωτερικούς 

συνεργάτες.  

• ∆ιορίζει και απολύει το µόνιµο, υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και 

αποφασίζει για τις µεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις και τον Ε.Κ.Υ.  

• Εγκρίνει τον ετήσιο Προϋπολογισµό, τις αναθεωρήσεις αυτού, τον Ισολογισµό και 

την Έκθεση Πεπραγµένων στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης. 

• Εγκρίνει το ετήσιο Πρόγραµµα δραστηριοτήτων της Επιχείρησης και τυχόν 

τροποποιήσεις του Προγράµµατος δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια του έτους. 

• Καθορίζει το αντίτιµο και τους όρους χρήσης των υπηρεσιών της Επιχείρησης ή τη 

διάθεση τυχόν προϊόντων της.   

• Αποφασίζει την αγορά και τη µίσθωση ακινήτων και κινητών που είναι χρήσιµα στην 

επιχείρηση και την εκποίηση και εκµίσθωση ακινήτων και κινητών που ανήκουν 

στην επιχείρηση 

• Αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο µέσο ενώπιον 

οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής, καθώς και τα σχετικά µε 

δικαστικούς ή εξώδικους συµβιβασµούς 

• Αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των µελετών, εκτέλεσης των έργων και 

διενέργειας των προµηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των 

µελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις µελέτες και τις προµήθειες, 

στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νοµοθεσίας 

και στο πλαίσιο του κανονισµού της παρ. 2 του άρθρου 257 ∆.Κ.Κ. 

• Αποφασίζει για τη σύναψη συµβάσεων δανείου και για ασφάλεια των οποίων 

δύναται να αποφασίσει σχετικά µε την εκχώρηση στο δανειστή του συνόλου ή 

µέρους των εσόδων της Επιχειρησης και την εγγραφή προσηµείωσης/υποθήκης στα 

ακίνητα ή πάγια περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης.      

•    Αποφασίζει τις µακροχρόνιες στρατηγικές κατευθύνσεις του Προγράµµατος 

δράσης, σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων της Επιχείρησης. 

• Συνάπτει συµφωνίες µε χορηγούς οι οποίοι θα συµβάλλουν στην προώθηση των 

σκοπών της Επιχείρησης. 

• Αποφασίζει για τα οδοιπορικά και τα έξοδα παραστάσεως των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης. 

• Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται έγκριση των αποφάσεων του 

∆.Σ. της Επιχείρησης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για διευκόλυνση του έργου της 

διοίκησης της Επιχείρησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, µε απόφασή του,να 

ανθέσει µέρος των λοιπών αρµοδιοτήτων του, στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και στο ∆ιευθυντή της Επιχείρησης.   

• Παρέχει τη γνώµη του για όλα τα θέµατα που αφορούν την επιχείρηση, εφόσον τα 

θέµατα αυτά ανήκουν στην αποφασιστική αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού ή 

Κοινοτικού Συµβουλίου. 

• Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη διάλυση της Επιχείρησης. 

• Αποφασίζει για τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µε φορείς του ∆ηµοσίου. 

Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όταν 

αφορούν: 

- Την ψήφιση του Προϋπολογισµού της Επιχείρησης και τις µεταβολές του. 
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- Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους µε εµπράγµατα 

δικαιώµατα. 

- Τη διάθεση των καθαρών κερδών. 

- Τα επενδυτικά προγράµµατα της Επιχείρησης. 

- Τον ισολογισµό και την έκθεση πεπραγµένων.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δύναται 

να αποφασίζει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου.   

Η έγκριση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γίνεται 

µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός από τότε που θα του κοινοποιηθούν οι 

αποφάσεις αυτές.  Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει αυτοδικαίως εγκριθεί στο σύνολό της.   

 

Άρθρο 6
ο
  

Αρµοδιότητες του Προέδρου του ∆.Σ. 

 
Το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου τον 

πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του. 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες: 

1. Εκπροσωπεί την Επιχείρηση στα ∆ικαστήρια και σε κάθε Αρχή και δίνει τους όρκους 

που επιβάλλονται στην Επιχείρηση.   

2. Σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή µπορεί χωρίς απόφαση του ∆.Σ. να εγείρει και 

να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα µέσα, να διορίζει Πληρεξουσίους και να 

προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συµφέροντα της 

Επιχείρησης.  Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αµέσως στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.   

3. Υπογράφει όλες τις συµβάσεις και τα συµβόλαια της Επιχείρησης.  Εισηγείται στο 

συµβούλιο της Επιχείρησης τον Προϋπολογισµό, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 

διευθύνει τις συνέδριάσεις του ∆.Σ., εκτελεί τις αποφάσεις του και προϊσταται όλων 

των υπηρεσιών της Επιχείρησης.   

4. Υπογράφει τις µισθολογικές καταστάσεις του προσωπικού και τις υπηρεσιακές 

µεταβολές του και γενικά υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα της Επιχείρησης, 

καθώς και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών και τα γραµµάτια εισπράξεων.   

5. Ασκεί την πειθαρχική αγωγή επί µονίµου και εκτάκτου προσωπικού, µε επιφύλαξη 

των όρων και προϋποθέσεων που θέτει ο Κανονισµός Προσωπικού της Επιχείρησης.   

6. Αποφασίζει µε απευθείας ανάθεση, χωρίς απόφαση του ∆.Σ., την εκτέλεση έργου, 

προµήθειας, υπηρεσίας ή µεταφοράς που προβλέπεται από τον προϋπολογισµό, µέχρι 

του ποσού που ορίζεται στο Νόµο και µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, 

δυνάµενος αζηµίως να χαρακτηρίσει, κατά την απόλυτη κρίση του, ασύµφορο το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού και να τον επαναλάβει εως ότου επιτευχθεί ευνοϊκό 

αποτέλεσµα.   

7. Ανοίγει λογαριασµούς επ’ ονόµατι της Επιχείρησης σε ελληνικές ή αναγνωρισµένες 

στην Ελλάδα τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισµούς και δίνει εντολές για τη 

διακίνηση των λογαριασµών αυτών.   

8. ∆εσµεύει την Επιχείρηση µε την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυµία.   

9. Με απόφασή του µπορεί να εκχωρήσει ορισµένες από τις αρµοδιότητές του στον 

Αντιπρόεδρο ή τον ∆ιευθυντή της Επιχείρησης.   

10. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.      

Άρθρο 7
ο
  

Αρµοδιότητες του Αντιπροέδρου 

 
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και εκτελεί 

τις αρµοδιότητες που του εκχωρούνται από τον Πρόεδρο ή το ∆.Σ.  

 

Άρθρο 8
ο
  

Αρµοδιότητες ∆ιευθυντή 
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Ο διευθυντής προσλαµβάνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης 

µετά από σχετική προκήρυξη. Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει 

ο υποψήφιος. Ως διευθυντής δε µπορεί να ορισθεί µέλος του διοικητικού συµβουλίου της 

επιχείρησης ή του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 

Έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

α. Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης της 

Επιχείρησης (Προγράµµατα Εργασιών, Προγράµµατα Επενδύσεων, Προγράµµατα 

Λειτουργίας κ.λπ.) 

β. Εισηγείται γενικά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη λήψη αποφάσεων που είναι 

στις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

γ. Μεριµνά για τη µε αποδοτικό τρόπο εκτέλεση των κάθε φύσης αποφάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, παρακολουθώντας και συντονίζοντας τις εργασίες του 

συνόλου των Υπηρεσιών της Επιχείρησης. 

δ. Ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την πορεία των εγκεκριµένων 

Προγραµµάτων ∆ράσης της Επιχείρησης και γενικά για την εκτέλεση των 

αποφάσεων του. 

ε. Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την τροποποίηση των Προγραµµάτων 

∆ράσης της Επιχείρησης, όταν θεωρεί απαραίτητο ανάλογα µε την εξέλιξη τους ή και 

µε βάση τις µεταβολές των αντικειµενικών συνθηκών. 

στ. Αναλαµβάνει και άλλες αρµοδιότητες µε απόφαση του ∆.Σ. ή µε απόφαση του 

Προέδρου ή µε βάση άλλους κανονισµούς της επιχείρησης. 

 

 

Άρθρο 9ο 
Αρµοδιότητες Νοµικού Συµβούλου 

 
Ο Νοµικός Σύµβουλος µπορεί να είναι και εκτός οργανογράµµατος (εξωτερικός συνεργάτης) 

και έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

α. Γνωµοδότηση και παροχή συµβουλών προς τη ∆ιεύθυνση ή τις Υπηρεσίες της 

Επιχείρησης. 

β. Ενηµέρωση των υπηρεσιών της Επιχείρησης επί των διατάξεων της νοµοθεσίας 

και νοµολογίας σε θέµατα που τις αφορούν. 

γ. Νοµική υποστήριξη κατά την κατάρτιση των κάθε είδους συµβάσεων, ειδικών 

συµφωνητικών και διακηρύξεων (προµήθειες, προαγγελίες, εργολαβίες, µισθώσεις 

κ.λπ.). 

δ. Χειρισµός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών της Επιχείρησης µε τρίτους και 

υπεράσπιση των δικαιωµάτων και συµφερόντων της Επιχείρησης.  Σηµειωνεται ότι, 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συµφερόντων της Επιχείρησης, η δικαστηριακή 

εκπροσώπηση θα µπορεί να ανατεθεί και κατ’ αποκοπήν στον ίδιο ή διαφορετικό 

Σύµβουλο, αναλόγως της φύσεως της επίδικης διαφοράς.     

 

Άρθρο 10ο 
Αρµοδιότητες Γραµµατείας Γενικής ∆ιεύθυνσης και ∆.Σ. 

 
1. Επικουρεί τον Πρόεδρο του ∆.Σ. στην κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης και 

φροντίζει για την κοινοποίησή της σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 

Καταστατικού και του Νόµου.  

2. Παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του ∆.Σ., τηρεί τα πρακτικά των αποφάσεών 

του και φροντίζει για την αποµαγνητοφώνηση, την αρχειοθέτηση και την 

ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, όταν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα 

Νοµοθεσία. 
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3. Υποβάλλει αντίγραφα των λαµβανοµένων αποφάσεων στην αρµόδια προς 

έγκριση ∆ιοικητική Αρχή και στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα της 

Επιχείρησης. 

4. Τηρεί ευρετήριο των αποφάσεων του ∆.Σ. και επικυρώνει τα αντίγραφά τους. 

5. ∆ιεκπεραιώνει κάθε εργασία που της ανατίθεται από το ∆.Σ., τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο και το Γενικό ∆ιευθυντή, συνεργαζόµενη προς το σκοπό αυτό µε 

όλα τα Τµήµατα της Επιχείρησης. 

6. Παρέχει κάθε φύσης γραµµατειακή υποστήριξη για τις ανάγκες του ∆.Σ., του 

Προέδρου και του Γενικού ∆ιευθυντή (δακτυλογραφήσεις Ελληνικών ή 

ξενόγλωσσων εγγράφων, αναπαραγωγή εγγράφων, χειρισµός τηλεφωνικού 

κέντρου, fax και ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας). 

7. Μεριµνά για τη µετάφραση κειµένων. 

8. Έχει την ευθύνη της µεταφοράς και διανοµής της αλληλογραφίας καθώς και της 

διακίνησης των εγγράφων στους Τοµείς και τα Τµήµατα της Επιχείρησης, αλλά 

και εκτός αυτής.  

9. Έχει την ευθύνη της τήρησης του Γενικού Πρωτοκόλλου (πρωτοκόλληση 

εγγράφων, εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας). 

 

 

Άρθρο 11
ο
 

Αρµοδιότητες Υπευθύνων Τοµέων και Τµηµάτων 

 
Έχουν την πλήρη ευθύνη των Τοµέων τους και ειδικότερα: 

1. Ενηµερώνουν περιοδικά, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, το ∆.Σ. απευθείας ή µέσω 

του ∆ιευθυντή της Επιχείρησης, για την πορεία των εργασιών του Τοµέα τους.  

2. Έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των εγκεκριµένων Προγραµάτων δράσης και 

των αποφάσεων του ∆.Σ. που αφορούν στον Τοµέα τους.   

3. Παρακολουθούν την τήρηση των διατάξεων της εργατικής Νοµοθεσίας και του 

ωραρίου λειτουργίας του προσωπικού.   

4. Φροντίζουν για τη συντήρηση του εξοπλισµού του Τοµέα τους, τη συµπλήρωση ή 

αντικατάστασή του.  

5. Έχουν την ευθύνη για τη συγκέντρωση των δελτίων προµήθειας υλικών και την 

παράδοσή τους στο αρµόδιο Τµήµα.   

 

Άρθρο 12
ο
  

Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Μέριµνας 

 
Στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Μέριµνας υπάγονται τα κάτωθι Τµήµατα: 

 
9.1.  Το Τµήµα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Λειτουργιών που είναι αρµόδιο για: 

α. Το συντονισµό των εργασιών του τοµέα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών 

Λειτουργιών. 

β. Την εισήγηση των περιοδικών προϋπολογισµών της Επιχείρησης για την κανονική 

τήρηση τους. 

γ. Την εποπτεία του Λογιστηρίου, του Ταµείου και των διαδικασιών Προµηθειών της 

Επιχείρησης. 

δ. Την παρακολούθηση της αποδοτικότητας του προσωπικού του τοµέα οικονοµικών 

και διοικητικών λειτουργιών. 

ε. Τη σύνταξη του Ισολογισµού της Επιχείρησης. 

στ. Τον γενικό έλεγχο εκτέλεσης των κάθε φύσης εργασιών του τοµέα, σύµφωνα µε 

τους αντίστοιχους Κανονισµούς. 

9.2.  Το Τµήµα λογιστηρίου που είναι αρµόδιο για: 
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α. Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων της Επιχείρησης 

(Λογαριασµοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λπ.) σύµφωνα µε το 

υφιστάµενο λογιστικό σχέδιο. 

β. Τήρηση των διαδικασιών ετοιµασίας των παραστατικών για τη διενέργεια κάθε 

είδους εισπράξεων ή πληρωµής της Επιχείρησης. 

γ. ∆ιαµόρφωση και παρακολούθηση ταµειακού προγράµµατος της Επιχείρησης. 

δ. Παροχή στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της 

Επιχείρησης. 

ε. ∆ιαµόρφωση στοιχείων ισολογισµού και παροχή κάθε είδους στοιχείων για την 

διαµόρφωση των οικονοµικών προγραµµάτων της Επιχείρησης. 

στ. Σύνταξη µισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού και εκκκαθάριση µισθών 

και ηµεροµισθίων, καθώς και επιδοµάτων και προσαυξήσεων του προσωπικού που 

γίνονται σύµφωνα µε τα παραστατικά στοιχεία που στέλνονται σε άλλα τµήµατα.  

Επίσης, στην αρµοδιότητα του Τµήµατος υπάγεται και η ανάρτηση στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

των προϋπολογισµών, απολογισµών, ισολογισµών και επιµέρους δαπανών.    

9.3.  Το τµήµα Ταµείου που είναι αρµόδιο για: 

α. ∆ιενέργεια των εισπράξεων και των πληρωµών της Επιχείρησης. 

β. Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των ταµειακών πράξεων στα αντίστοιχα 

βιβλία και παραστατικά του Ταµείου. 

 

 

Άρθρο 13
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Πολιτισµού - Αθλητισµού 

 
Έχει την ευθύνη απέναντι στον Πρόεδρο & το Γενικό ∆ιευθυντή για το σχεδιασµό 

και την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης είναι αρµόδιο για την ανάπτυξη 

πολιτιστικής υποδοµής, την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών 

προγραµµάτων, τη λειτουργία µουσείων, ωδείου, θεατρικού εργαστηρίου, τµηµάτων 

µουσικής, ζωγραφικής, εικαστικών κ.λπ., την προβολή της τοπικής ιστορίας, παράδοσης, 

αρχιτεκτονικής, την πραγµατοποίηση διαπολιτισµικών συνεργασιών. Τέλος είναι αρµόδιο για 

τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, ηµερίδων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς και 

τη στήριξη αθλητικών σωµατείων. 

Στον Τοµέα του αθλητισµού, βασική αρµοδιότητα είναι η προώθηση και εφαρµογή 

προγραµµάτων ενίσχυσης του µαζικού αθλητισµού και η διοργάνωση αθλητικών 

εκδηλώσεων.   

 

Άρθρο 14
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Επικοινωνίας 

 
Στο Τµήµα Επικοινωνίας υπάγονται τα Γραφεία Τύπου, ∆ηµοσίων Σχέσεων, Χορηγιών, 

∆ικτύων και Η/Υ. Με τις εξής αρµοδιότητες: 

• Εισήγηση, µέσω του Υπευθύνου, στο ∆.Σ. ή στο ∆ιευθυντή, του Προγράµµατος 

εταιρικής επικοινωνίας της Επιχείρησης.   

• Μέριµνα για την παραγωγή του έντυπου προωθητικού υλικού της Επιχείρησης και 

των λοιπων της εκδόσεων. 

• Προβολή στα Μ.Μ.Ε. των δράσεων της Επιχείρησης.   

• Υλοποίηση ενεργειών δηµοσίων σχέσεων µε τις διάφορες οµάδες κοινού της 

Επιχείρησης (Αρχές, ∆ηµότες, Εργαζόµενοι, Χορηγοί, Συνεργάτες, Προµηθευτές 

κ.λπ.) 

• Αναζήτηση χορηγιών για τις επιµέρους δράσεις της Επιχείρησης.   

• Συντονισµός των αναγκαίων επαφών για τις δηµόσιες και διεθνείς σχέσεις, αλλά και 

των απαιτούµενων για την επικονωνιακή πολιτική της Επιχείρησης ενεργειών.   

• Οργάνωση εκδηλώσεων. 
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• Λειτουργία του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης και των διαφόρων εφαρµογών 

κοινωνικής δικτύωσης και νέων τεχνολογιών.   

 

 

Άρθρο 15ο 
Αρµοδιότητες Τµήµατος Περιβάλλοντος 

 
Στο Τµήµα Περιβάλλοντος υπάγονται τα Γραφεία καθαριότητας, Ανάπτυξης και 

Προγραµµατισµού µε τις εξής αρµοδιότητες: 

• Εισήγηση, µέσω του Υπευθύνου, στο ∆.Σ. ή στον ∆ιευθυντή του Προγράµµατος 

δράσης του Τµήµατος.   

• Μέριµνα για την εξεύρεση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων που άπτονται 

του τοµέα. 

• Εκτέλεση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού, 

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσο εθνικών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών.  

• Προώθηση προγραµµάτων και συντονισµός εργασιών για την κοινωνική και 

οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και για την αστική αναζωογόνηση της 

επικράτειας του ∆ήµου.   

• Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και του εδάφους και καταπολέµηση 

της ρύπανσης στην περιοχή.   

• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δηµοτών.  \ 

• Συνεργασία και υποστήριξη περιβαλλοντικών Συλλόγων και Ενώσεων πολιτών που 

αναπτύσσουν σχετική δράση στην επικράτεια του ∆ήµου. 

• Προώθηση σε τοπικό επίπεδο του εθελοντισµού σε σχέση µε την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

• Υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτήσεων. 

• ∆ικτύωση σε εθνικό, ευρωπαϊκο και διεθνές επίπεδο µε περιβαλλοντικούς φορείς, 

σύµφωνα µε την  κείµενη Νοµοθεσία.   

 

 

Άρθρο 16ο 
Αρµοδιότητες Τµήµατος Πρόνοιας 

 
Το Τµήµα Πρόνοιας έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

• Εισήγηση, µέσω του Υπευθύνου, στο ∆.Σ. ή στον ∆ιευθυντή, του Προγράµµατος 

δράσης του Τµήµατος.   

• Μέριµνα για την εξεύρεση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων που άπτονται 

του τοµέα. 

• Ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία των µονάδων Κ.Η.Φ.Η., Παιγνιοθήκη, ή άλλων 

∆οµών Κοινωνικής Μέριµνας που τυχόν λειτουρήσουν (π.χ. Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Κ∆ΑΠ και Κ∆ΑΠ Αµεα κ.α.) 

• Υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτήσεων. 

• Συντονισµός κάθε ενέργειας που έχει κοινωνικό χαρακτήρα και είναι συνυφασµένη 

µε την πρόνοια προς ειδικές – ευπαθείς κατηγορίες πληθυσµού, όπως ηλικιωµένους, 

Α.Μ.Ε.Α., κοινωνικά αποκλεισµένους κ.λπ. 

 

Άρθρο 17
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Βοήθεια στο Σπίτι 
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Βασική αρµοδιότητα του Τµήµατος αποτελεί η ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία 

των αντίστοιχων ∆οµών και η υλοποίηση προς το σκοπό αυτό των προγραµµάτων 

χρηµατοδοτήσεων.   

Άρθρο 18
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Βρεφικού Σταθµού 

 
Βασική αρµοδιότητα του Τµήµατος αποτελεί η ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία 

της αντίστοιχης ∆οµής.  Με απόφαση του ∆.Σ. µπορεί να συσταθεί και νέα ∆οµή, 

µέσα στην επικράτεια του ∆ήµου, µε στόχο την κάλυψη των αναγκών µεγαλύτερου 

αριθµού  ωφελουµένων.   

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Τµήµατος, επιτρέπεται η 

Επιχείρηση να συµµετέχει σε Προγράµµατα χρηµατοδότησης του Ο.Α.Ε.∆., της 

Ε.Ε.Τ.Α.Α (ή και άλλων φορέων).  Στην περίπτωση αυτή, ο Υπεύθυνος του 

Τµήµατος οφείλει να εποπτεύει τη σωστή εφαρµογή των όρων και προϋποθέσεων 

του προγράµµατος (συν)χρηµατοδότησης.    

 

Άρθρο 19
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας 

 

Στις βασικές αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκουν: 
Η ενηµέρωση αναφορικά µε τις εξελίξεις και η συγκέντρωση πληροφοριων για θέµατα 

∆ηµοτικής Συγκοινωνίας  
Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων προγραµµάτων προς χρηµατοδότηση, (σε 

συνεργασία µε άλλα τµήµατα). 

Η τήρηση της διαδικασίας υλοποίησης των προγραµµάτων, κυρίως τήρηση των 

διοικητικο-οικονοµικών υποχρεώσεων. 

Η ανάπτυξη σχέσεων µε άλλους οργανισµούς Συγκοινωνιών. 

Η εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας των χώρων και των µεταφορικών µέσων.  

Η φροντίδα για τη συντήρηση των οχηµάτων, τον προγραµµατισµένο έλεγχό τους, την 

εξασφάλιση  ασφαλούς µεταφοράς των επιβατών και την τήρηση του ωραρίου των 

δροµολογίων. 

Η εξασφάλιση του απαιτούµενου προσωπικού (οδηγών- βοηθών) για τη τήρηση του 

ωραρίου εργασίας και ο σωστός προγραµµατισµός των δροµολογίων. 

Η µελέτη του χρόνου των δροµολογίων για κάθε εποχή-ιδιαίτερα της θερινής περιόδου 

και η πρόταση λύσεων για τη καλλίτερη και σύντοµη εξυπηρέτηση των επιβατών 

κατοίκων. 

 

  

Άρθρο 20
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Εθελοντισµού 

 
Βασική αρµοδιότητα του Τµήµατος αποτελεί η κινητοποίηση των δηµοτών/κατοίκων 

σε σχέση µε όλα τα Προγράµµατα δράσης της Επιχείρησης, προς το σκοπό της 

εθελοντικής συµµετοχής /συνδροµής τους στην υλοποίησή τους.  Ο Υπεύθυνος του 

Τµήµατος οφείλει να συντονίζει και να κατανείµει τις εθελοντικές προσφορές, είτε 

αυτές αφορούν σε υλικά αγαθά, είτε σε  

 

Άρθρο 21ο 
Θέσεις Εργασίας 

 
1.  Κάθε εργαζόµενος στην Επιχείρηση κατέχει µια συγκεκριµένη θέση εργασίας, ο 

τίτλος της οποίας αντιστοιχεί κατά το δυνατό στο πραγµατικό της περιεχόµενο. Η ανάληψη 
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της ευθύνης από έναν εργαζόµενο περισσοτέρων από µιας θέσης εργασίας, γίνεται εάν κριθεί 

αυτό σκόπιµο, µε εισήγηση του ∆ιευθυντή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

2.  Σε κάθε διοικητική ενότητα της Επιχείρησης προβλέπονται συγκεκριµένες θέσεις 

εργασίας µε τον πίνακα της παρακάτω παραγράφου. Οι θέσεις που αναφέρονται στον Πίνακα 

δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται όλες και αναφέρονται στο τακτικό προσωπικό. Η 

κάλυψη τους και ο αριθµός των στελεχών ανά θέση εργασίας, εξαρτάται από τις 

δραστηριότητες της Επιχείρησης. 

 

 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ∆ιευθυντής ΠΕ ή ΤΕ 1 

2. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ και ∆.Σ.  

-Υπάλληλος γραφείου 

 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε  2 

3. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

- Υπεύθυνος Τµήµατος 

- Υπάλληλος Γραφείου 

- Εκπαιδευτικό 

  Προσωπικό 

- Μουσικός 

- Προπονητής 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε  

ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ 

ΠΕ ή ΤΕ 

1 

3 

5 

1 

2 

1 

4. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

- ∆ιευθυντής 

- Λογιστής 

- ∆ιαχειριστής/Ταµίας 

- Υπάλληλος  

- Καθαρίστρια 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΤΕ ή∆Ε 

∆Ε ή ΥΕ 

1 

1 

1 

2 

1 

6. 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - Υπεύθυνος Τµήµατος 

- Υπάλληλος γραφείου 
ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΤΕ ή ∆Ε 

1 

1 

7. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Υπεύθυνος Τµήµατος 

- ∆ιοικητικό προσωπικό 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε 

1 

2 

8. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

(Κ.Η.Φ.Η., Παιγνιοθήκη)  

- Υπεύθυνος Τµήµατος 

- Προϊστάµενος 

- Επιµελήτρια Πρόνοιας 

- Κοιν. Λειτουργός 

- Οικογ. Βοηθός 

- Ψυχολόγος 

- Νοσηλεύτρια 

- Υπάλληλος γραφείου 

- Οδηγός 

- Βοηθητικό Προσωπικό 

ΠΕ ή ΤΕ  

ΤΕ ή ∆Ε 

ΤΕ 

ΥΕ 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε  

ΥΕ 

∆Ε ή ΥΕ 

ΥΕ 

ΥΕ 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

9. ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

- Υπεύθυνος Τµήµατος 

-Προϊστάµενος 

- Οδηγοί 

ΠΕ ή ΤΕ 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε ή ΥΕ  

1 

1 

5 

10. ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ και ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ ΑΜΕΑ 

-Κοιν. Λειτουργός 

- Νοσηλεύτρια 

- Βοηθητικό προσωπικό 

- Οδηγός 

- Οικ. Βοηθός 

ΤΕ 

ΤΕ ή∆Ε 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε ή ΥΕ 

ΥΕ 

4 

3 

4 

3 

2 

11. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

- Βρεφονηπιοκόµος 

- Βοηθ. Βρεφονηπιοκ. 

- Μάγειρας 

- Καθαρίστρια 

 

ΠΕ ή ΤΕ 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε 

ΥΕ 

8 

4 

2 

2 

12, ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ - Υπεύθυνος 

- Υπάλληλος Γραφείου 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε 

1 

2 

  ΣΥΝΟΛΟ  85 

 

Άρθρο 22ο 
Ανώτατος Αριθµός Προσωπικού – Προσόντα 
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Ο Ανώτατος αριθµός τακτικού προσωπικού της Επιχείρησης µπορεί να φτάσει τους 

85 εργαζοµένους.  

Όσον αφορά στα προσόντα του τακτικού προσωπικού ισχύουν όσα αναφέρονται στο 

Π.∆. 50/2-3-01 (Φ.Ε.Κ. 39 Α'): «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων 

του δηµόσιου τοµέα», όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Άρθρο 23ο 
Έκτακτο προσωπικό 

 
Η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιεί και έκτακτο προσωπικό για να καλύπτει 

έκτακτες ή περιοδικές ανάγκες της. Οι ειδικότητες, τα προσόντα και ο αριθµός του έκτακτου 

προσωπικού καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι ακριβείς θέσεις 

εργασίας καθώς και ο αριθµός του προσωπικού αυτού δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν 

ακριβώς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι θέσεις του προηγούµενου άρθρου ως οργανόγραµµα και 

του έκτακτου προσωπικού. 

Επίσης η επιχείρηση µπορεί να εντάσσεται σε προγράµµατα χρηµατοδοτήσεων του 

Ο.Α.Ε.∆. (ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα χρηµατοδότησης). Σε αυτή την περίπτωση 

ακολουθούνται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις των προγραµµάτων αυτών. 

 

Άρθρο 24ο 
Χρησιµοποίηση Έκτακτων Συνεργατών 

 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης και µε σκοπό την 

εκπόνηση µελετών, την εκτέλεση εργασιών σχεδιασµού, προγραµµατισµού, οργάνωσης, την 

επίβλεψη µελετών, έργων, και την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, είναι δυνατόν να ανατίθεται 

µε σύµβαση έργου σε επιστηµονικό και ειδικό προσωπικό η κάλυψη των παραπάνω αναγκών. 

Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει αποδεδειγµένη θεωρητική κατάρτιση ή εµπειρία πάνω στο 

ειδικό θέµα για το οποίο συνάπτεται η σύµβαση. 

 

Άρθρο 25ο 
Ισχύς τον Ε.Κ.Υ. 

 
Η ισχύς του παρόντος Ε.Κ.Υ. αρχίζει από την έγκριση του από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

 

 

Ο πρόεδρος του ∆.Σ.  
 

Τα µέλη». 
 

 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως εγκρίνει σχετικά. 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις 
τους. 
 
Ο κ. Χαρ. Τοµπούλογλου είχε δηλώσει σε προηγούµενο θέµα της αποψινής 
συζήτησης ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει όλες τις σηµερινές εισηγήσεις που 
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αφορούν θέµατα λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης δεδοµένου ότι δεν 
συµµετέχουν στο ∆.Σ. αυτής. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
Στο σηµείο αυτό, δήλωσαν ότι δήλωσαν ότι τάσσονται κατά του θέµατος οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χ. Τοµπούλογλου, Ι.Τοµπούλογλου, Χ. Κοπελούσος, Σ. 
Κοσκολέτος και Β.Βαλασσάς, ενώ ψηφίζουν λευκό οι κ.κ. Α. Μάλλιος και Λ. 
Γεωργαµλής. 
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
 

• Όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
• Τις διατάξεις του άρθρου 65  παρ. 1  του Ν. 3852/2010 
• Τις διατάξεις του άρθρου 256 παρ. 1 περ. ζ,. του Ν. 3463/2006, 

• Την παρ. 1 του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006 

και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 
και 69 του Ν. 3852/2010 και έπειτα από διαλογική συζήτηση, 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(17  ΥΠΕΡ, 5 ΚΑΤΑ , 2 ΛΕΥΚΑ  9 ΑΠΟΝΤΕΣ)  
 
1. Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σύµφωνα µε την διαβιβασθείσα υπ΄αριθ. 
26/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, που επισυνάπτεται στην 
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.  
 
2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και 
στην Εφηµερίδα της Υπηρεσίας» στον ιστότοπο του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   190/ 2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 

Παπαλουκά Ευτυχία 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Βαλασσάς Βεργής 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ 

 
Συν: - Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσιών Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή-Κοινοποίηση: 
- Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
- Γραφείο ∆ηµάρχου 
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - 

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

      
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

Άρθρο 1ο 
Περιεχόµενο Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) 

 

Με τον παρόντα Κανονισµό καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗ∆ΟΝOΣ» οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών της, οι θέσεις 

εργασίας και το ανώτατο όριο του αριθµού του τακτικού προσωπικού της Επιχείρησης. 

 

Άρθρο 2ο 
Γενική Μορφή Οργάνωσης της Επιχείρησης 

 
1. Η Επιχείρηση διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιό της, η σύνθεση και οι αρµοδιότητες 

του οποίου καθορίζονται από τον ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύουν.   

2. Οι εργασίες της Επιχείρησης διευθύνονται από τον Πρόεδρο ή το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή 

τον Γενικό ∆ιευθυντή ο οποίος διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και είναι υπόλογος 

σε αυτό για την εύρυθµη λειτουργία της.   

3. Το ∆.Σ. της Επιχείρησης µπορεί να συντάσσει κανονισµό ∆ιοίκησης και Λειτουργίας, στον 

οποίο θα αναφέρονται και θα περιγράφονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες των οργάνων και ο 

τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

Άρθρο 3ο 
Ερµηνεία - Μεταβολή τον Ε.Κ.Υ. 

 
1. Οι διατάξεις του Ε.Κ.Υ. συµπληρώνονται και ερµηνεύονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Οι αρµοδιότητες των επιµέρους διοικητικών ενοτήτων του Οργανογράµµατος 

της Επιχείρησης θεωρούνται ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές του περιεχοµένου εργασίας, 

και εποµένως µπορεί να ανατίθενται από το ∆ιευθύνοντα την Επιχείρηση στο προσωπικό 

κάθε ενότητας καθήκοντα που δεν αναφέρονται µε συγκεκριµένο τρόπο στην αντίστοιχη 

περιγραφή του περιεχοµένου εργασίας της, αλλά εντάσσονται στο ουσιαστικό περιεχόµενο 

της. 

2. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση αναλάβει και άλλες δραστηριότητες πέρα από αυτές που 

αναφέρονται στον παρόντα Ε.Κ.Υ., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµπληρώνει ή τροποποιεί τον 

Ε.Κ.Υ. µε τις απαραίτητες διοικητικές ενότητες και τις αντίστοιχες περιγραφές αρµοδιοτήτων 

τους και µπορεί να µεταβάλλει τον ανώτατο αριθµό προσωπικού της. Σε περίπτωση 

τροποποίησης απαιτείται εκ νέου έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 4ο 
Οργανωτική ∆ιάρθρωση της Επιχείρησης 

 
4.1.  Η Επιχείρηση συγκροτείται από τις πιο κάτω διοικητικές ενότητες: 

• ∆ιεύθυνση 

• Γραµµατεία ∆ιεύθυνσης και ∆.Σ. 

• ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Μέριµνας 

• Τµήµα Πολιτισµoύ - Αθλητισµού 

• Τµήµα Περιβάλλοντος 

• Τµήµα Επικοινωνίας 

• Τµήµα Πρόνοιας 

• Τµήµα Βοήθεια στο Σπίτι 
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• Τµήµα Βρεφικού – Νηπιακού Σταθµού 

• Τµήµα Εθελοντισµού 

4.2.  Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της Επιχείρησης 

είναι: 

• ∆ιεύθυνση 

• Τµήµα 

• Γραφείο 

Οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των παραπάνω διοικητικών επιπέδων ονοµάζονται: 

• ∆ιευθυντής 

• Προϊστάµενος Τµήµατος 

• Υπεύθυνος Γραφείου 

 

Σε περιπτώσεις (όπως των παιδικών σταθµών), που από το νόµο ή από τις διατάξεις 

χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος απαιτείται ο ορισµός ∆ιευθυντή, επιτρέπεται σε τµήµα ο 

ορισµός εργαζοµένου της δοµής ως ∆ιευθυντή. 

4.3.  Οι διοικητικές Ενότητες της παρ. 4.1. υπάγονται στη ∆ιεύθυνση. Στη ∆ιεύθυνση 

υπάγονται επίσης ο Νοµικός Σύµβουλος και οι τυχόν εξωτερικοί σύµβουλοι που είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθούν. 

4.4.  Η διάρθρωση της Γραµµατείας ∆ιεύθυνσης και ∆.Σ. είναι: 

• Γραφείο Γραµµατείας. 

 

Άρθρο 5
ο
 

Αρµοδιότητες του ∆.Σ 

 
Το ∆ιοικητκό Συµβούλιο διοικεί την Επιχείρηση και τις υποθέσεις της και διαχειρίζεται την 

περιουσία και τους πόρους της, αποφασίζει δε για κάθε θέµα που αφορά την Επιχείρηση, 

πλην εκείνων για τα οποία ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Ε.Κ.Υ. ή από τις ισχύουσες 

διατάξεις.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά µία φορά κάθε ηµερολογιακό µήνα ύστερα από 

πρόσκληση του Προέδρου του Οργάνου αυτού.  Επίσης µπορεί να συνέλθει εκτάκτως 

οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν εγγράφως τρία από τα µέλη 

του.  Στην πρόσκληση ορίζεται η ηµερήσια διάταξη.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη του 

είναι περισσότερα από τα απόντα.   

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία.  Σε περίπτωση 

ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

• ∆ιορίζει το ∆ιευθυντή της Επιχείρησης και τους επικεφαλείς των ∆ιοκητικών 

ενοτήτων, όπως αυτές ορίστηκαν στο Άρθρο 4 του Ε.Κ.Υ. και τους εξωτερικούς 

συνεργάτες.  

• ∆ιορίζει και απολύει το µόνιµο, υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και 

αποφασίζει για τις µεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις και τον Ε.Κ.Υ.  

• Εγκρίνει τον ετήσιο Προϋπολογισµό, τις αναθεωρήσεις αυτού, τον Ισολογισµό και 

την Έκθεση Πεπραγµένων στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης. 

• Εγκρίνει το ετήσιο Πρόγραµµα δραστηριοτήτων της Επιχείρησης και τυχόν 

τροποποιήσεις του Προγράµµατος δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια του έτους. 

• Καθορίζει το αντίτιµο και τους όρους χρήσης των υπηρεσιών της Επιχείρησης ή τη 

διάθεση τυχόν προϊόντων της.   

• Αποφασίζει την αγορά και τη µίσθωση ακινήτων και κινητών που είναι χρήσιµα στην 

επιχείρηση και την εκποίηση και εκµίσθωση ακινήτων και κινητών που ανήκουν 

στην επιχείρηση 
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• Αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο µέσο ενώπιον 

οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής, καθώς και τα σχετικά µε 

δικαστικούς ή εξώδικους συµβιβασµούς 

• Αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των µελετών, εκτέλεσης των έργων και 

διενέργειας των προµηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των 

µελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις µελέτες και τις προµήθειες, 

στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νοµοθεσίας 

και στο πλαίσιο του κανονισµού της παρ. 2 του άρθρου 257 ∆.Κ.Κ. 

• Αποφασίζει για τη σύναψη συµβάσεων δανείου και για ασφάλεια των οποίων 

δύναται να αποφασίσει σχετικά µε την εκχώρηση στο δανειστή του συνόλου ή 

µέρους των εσόδων της Επιχειρησης και την εγγραφή προσηµείωσης/υποθήκης στα 

ακίνητα ή πάγια περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης.      

•    Αποφασίζει τις µακροχρόνιες στρατηγικές κατευθύνσεις του Προγράµµατος 

δράσης, σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων της Επιχείρησης. 

• Συνάπτει συµφωνίες µε χορηγούς οι οποίοι θα συµβάλλουν στην προώθηση των 

σκοπών της Επιχείρησης. 

• Αποφασίζει για τα οδοιπορικά και τα έξοδα παραστάσεως των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης. 

• Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται έγκριση των αποφάσεων του 

∆.Σ. της Επιχείρησης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για διευκόλυνση του έργου της 

διοίκησης της Επιχείρησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, µε απόφασή του,να 

ανθέσει µέρος των λοιπών αρµοδιοτήτων του, στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και στο ∆ιευθυντή της Επιχείρησης.   

• Παρέχει τη γνώµη του για όλα τα θέµατα που αφορούν την επιχείρηση, εφόσον τα 

θέµατα αυτά ανήκουν στην αποφασιστική αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού ή 

Κοινοτικού Συµβουλίου. 

• Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη διάλυση της Επιχείρησης. 

• Αποφασίζει για τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µε φορείς του ∆ηµοσίου. 

Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όταν 

αφορούν: 

- Την ψήφιση του Προϋπολογισµού της Επιχείρησης και τις µεταβολές του. 

- Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους µε εµπράγµατα 

δικαιώµατα. 

- Τη διάθεση των καθαρών κερδών. 

- Τα επενδυτικά προγράµµατα της Επιχείρησης. 

- Τον ισολογισµό και την έκθεση πεπραγµένων.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δύναται 

να αποφασίζει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου.   

Η έγκριση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γίνεται 

µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός από τότε που θα του κοινοποιηθούν οι 

αποφάσεις αυτές.  Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει αυτοδικαίως εγκριθεί στο σύνολό της.   

 

Άρθρο 6
ο
  

Αρµοδιότητες του Προέδρου του ∆.Σ. 

 
Το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου τον 

πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του. 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες: 

11. Εκπροσωπεί την Επιχείρηση στα ∆ικαστήρια και σε κάθε Αρχή και δίνει τους όρκους 

που επιβάλλονται στην Επιχείρηση.   

12. Σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή µπορεί χωρίς απόφαση του ∆.Σ. να εγείρει και 

να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα µέσα, να διορίζει Πληρεξουσίους και να 

προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συµφέροντα της 

Επιχείρησης.  Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αµέσως στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.   
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13. Υπογράφει όλες τις συµβάσεις και τα συµβόλαια της Επιχείρησης.  Εισηγείται στο 

συµβούλιο της Επιχείρησης τον Προϋπολογισµό, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 

διευθύνει τις συνέδριάσεις του ∆.Σ., εκτελεί τις αποφάσεις του και προϊσταται όλων 

των υπηρεσιών της Επιχείρησης.   

14. Υπογράφει τις µισθολογικές καταστάσεις του προσωπικού και τις υπηρεσιακές 

µεταβολές του και γενικά υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα της Επιχείρησης, 

καθώς και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών και τα γραµµάτια εισπράξεων.   

15. Ασκεί την πειθαρχική αγωγή επί µονίµου και εκτάκτου προσωπικού, µε επιφύλαξη 

των όρων και προϋποθέσεων που θέτει ο Κανονισµός Προσωπικού της Επιχείρησης.   

16. Αποφασίζει µε απευθείας ανάθεση, χωρίς απόφαση του ∆.Σ., την εκτέλεση έργου, 

προµήθειας, υπηρεσίας ή µεταφοράς που προβλέπεται από τον προϋπολογισµό, µέχρι 

του ποσού που ορίζεται στο Νόµο και µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, 

δυνάµενος αζηµίως να χαρακτηρίσει, κατά την απόλυτη κρίση του, ασύµφορο το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού και να τον επαναλάβει εως ότου επιτευχθεί ευνοϊκό 

αποτέλεσµα.   

17. Ανοίγει λογαριασµούς επ’ ονόµατι της Επιχείρησης σε ελληνικές ή αναγνωρισµένες 

στην Ελλάδα τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισµούς και δίνει εντολές για τη 

διακίνηση των λογαριασµών αυτών.   

18. ∆εσµεύει την Επιχείρηση µε την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυµία.   

19. Με απόφασή του µπορεί να εκχωρήσει ορισµένες από τις αρµοδιότητές του στον 

Αντιπρόεδρο ή τον ∆ιευθυντή της Επιχείρησης.   

20. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.      

 

Άρθρο 7
ο
  

Αρµοδιότητες του Αντιπροέδρου 

 
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και εκτελεί 

τις αρµοδιότητες που του εκχωρούνται από τον Πρόεδρο ή το ∆.Σ.  

 

Άρθρο 8
ο
  

Αρµοδιότητες ∆ιευθυντή 

 
Ο διευθυντής προσλαµβάνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης 

µετά από σχετική προκήρυξη. Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει 

ο υποψήφιος. Ως διευθυντής δε µπορεί να ορισθεί µέλος του διοικητικού συµβουλίου της 

επιχείρησης ή του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 

Έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

α. Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης της 

Επιχείρησης (Προγράµµατα Εργασιών, Προγράµµατα Επενδύσεων, Προγράµµατα 

Λειτουργίας κ.λπ.) 

β. Εισηγείται γενικά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη λήψη αποφάσεων που είναι 

στις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

γ. Μεριµνά για τη µε αποδοτικό τρόπο εκτέλεση των κάθε φύσης αποφάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, παρακολουθώντας και συντονίζοντας τις εργασίες του 

συνόλου των Υπηρεσιών της Επιχείρησης. 

δ. Ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την πορεία των εγκεκριµένων 

Προγραµµάτων ∆ράσης της Επιχείρησης και γενικά για την εκτέλεση των 

αποφάσεων του. 

ε. Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την τροποποίηση των Προγραµµάτων 

∆ράσης της Επιχείρησης, όταν θεωρεί απαραίτητο ανάλογα µε την εξέλιξη τους ή και 

µε βάση τις µεταβολές των αντικειµενικών συνθηκών. 

στ. Αναλαµβάνει και άλλες αρµοδιότητες µε απόφαση του ∆.Σ. ή µε απόφαση του 

Προέδρου ή µε βάση άλλους κανονισµούς της επιχείρησης. 
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Άρθρο 9ο 
Αρµοδιότητες Νοµικού Συµβούλου 

 
Ο Νοµικός Σύµβουλος µπορεί να είναι και εκτός οργανογράµµατος (εξωτερικός συνεργάτης) 

και έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

α. Γνωµοδότηση και παροχή συµβουλών προς τη ∆ιεύθυνση ή τις Υπηρεσίες της 

Επιχείρησης. 

β. Ενηµέρωση των υπηρεσιών της Επιχείρησης επί των διατάξεων της νοµοθεσίας 

και νοµολογίας σε θέµατα που τις αφορούν. 

γ. Νοµική υποστήριξη κατά την κατάρτιση των κάθε είδους συµβάσεων, ειδικών 

συµφωνητικών και διακηρύξεων (προµήθειες, προαγγελίες, εργολαβίες, µισθώσεις 

κ.λπ.). 

δ. Χειρισµός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών της Επιχείρησης µε τρίτους και 

υπεράσπιση των δικαιωµάτων και συµφερόντων της Επιχείρησης.  Σηµειωνεται ότι, 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συµφερόντων της Επιχείρησης, η δικαστηριακή 

εκπροσώπηση θα µπορεί να ανατεθεί και κατ’ αποκοπήν στον ίδιο ή διαφορετικό 

Σύµβουλο, αναλόγως της φύσεως της επίδικης διαφοράς.     

 

Άρθρο 10ο 
Αρµοδιότητες Γραµµατείας Γενικής ∆ιεύθυνσης και ∆.Σ. 

 
10. Επικουρεί τον Πρόεδρο του ∆.Σ. στην κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης και 

φροντίζει για την κοινοποίησή της σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 

Καταστατικού και του Νόµου.  

11. Παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του ∆.Σ., τηρεί τα πρακτικά των αποφάσεών 

του και φροντίζει για την αποµαγνητοφώνηση, την αρχειοθέτηση και την 

ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, όταν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα 

Νοµοθεσία. 

12. Υποβάλλει αντίγραφα των λαµβανοµένων αποφάσεων στην αρµόδια προς 

έγκριση ∆ιοικητική Αρχή και στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα της 

Επιχείρησης. 

13. Τηρεί ευρετήριο των αποφάσεων του ∆.Σ. και επικυρώνει τα αντίγραφά τους. 

14. ∆ιεκπεραιώνει κάθε εργασία που της ανατίθεται από το ∆.Σ., τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο και το Γενικό ∆ιευθυντή, συνεργαζόµενη προς το σκοπό αυτό µε 

όλα τα Τµήµατα της Επιχείρησης. 

15. Παρέχει κάθε φύσης γραµµατειακή υποστήριξη για τις ανάγκες του ∆.Σ., του 

Προέδρου και του Γενικού ∆ιευθυντή (δακτυλογραφήσεις Ελληνικών ή 

ξενόγλωσσων εγγράφων, αναπαραγωγή εγγράφων, χειρισµός τηλεφωνικού 

κέντρου, fax και ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας). 

16. Μεριµνά για τη µετάφραση κειµένων. 

17. Έχει την ευθύνη της µεταφοράς και διανοµής της αλληλογραφίας καθώς και της 

διακίνησης των εγγράφων στους Τοµείς και τα Τµήµατα της Επιχείρησης, αλλά 

και εκτός αυτής.  

18. Έχει την ευθύνη της τήρησης του Γενικού Πρωτοκόλλου (πρωτοκόλληση 

εγγράφων, εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας). 

 

 

Άρθρο 11
ο
 

Αρµοδιότητες Υπευθύνων Τοµέων και Τµηµάτων 

 
Έχουν την πλήρη ευθύνη των Τοµέων τους και ειδικότερα: 

ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΗΓ-ΞΒΨ



 25 

6. Ενηµερώνουν περιοδικά, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, το ∆.Σ. απευθείας ή µέσω 

του ∆ιευθυντή της Επιχείρησης, για την πορεία των εργασιών του Τοµέα τους.  

7. Έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των εγκεκριµένων Προγραµάτων δράσης και 

των αποφάσεων του ∆.Σ. που αφορούν στον Τοµέα τους.   

8. Παρακολουθούν την τήρηση των διατάξεων της εργατικής Νοµοθεσίας και του 

ωραρίου λειτουργίας του προσωπικού.   

9. Φροντίζουν για τη συντήρηση του εξοπλισµού του Τοµέα τους, τη συµπλήρωση ή 

αντικατάστασή του.  

10. Έχουν την ευθύνη για τη συγκέντρωση των δελτίων προµήθειας υλικών και την 

παράδοσή τους στο αρµόδιο Τµήµα.   

 

Άρθρο 12
ο
  

Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Μέριµνας 

 
Στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Μέριµνας υπάγονται τα κάτωθι Τµήµατα: 

 
9.1.  Το Τµήµα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Λειτουργιών που είναι αρµόδιο για: 

α. Το συντονισµό των εργασιών του τοµέα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών 

Λειτουργιών. 

β. Την εισήγηση των περιοδικών προϋπολογισµών της Επιχείρησης για την κανονική 

τήρηση τους. 

γ. Την εποπτεία του Λογιστηρίου, του Ταµείου και των διαδικασιών Προµηθειών της 

Επιχείρησης. 

δ. Την παρακολούθηση της αποδοτικότητας του προσωπικού του τοµέα οικονοµικών 

και διοικητικών λειτουργιών. 

ε. Τη σύνταξη του Ισολογισµού της Επιχείρησης. 

στ. Τον γενικό έλεγχο εκτέλεσης των κάθε φύσης εργασιών του τοµέα, σύµφωνα µε 

τους αντίστοιχους Κανονισµούς. 

9.2.  Το Τµήµα λογιστηρίου που είναι αρµόδιο για: 

α. Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων της Επιχείρησης 

(Λογαριασµοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λπ.) σύµφωνα µε το 

υφιστάµενο λογιστικό σχέδιο. 

β. Τήρηση των διαδικασιών ετοιµασίας των παραστατικών για τη διενέργεια κάθε 

είδους εισπράξεων ή πληρωµής της Επιχείρησης. 

γ. ∆ιαµόρφωση και παρακολούθηση ταµειακού προγράµµατος της Επιχείρησης. 

δ. Παροχή στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της 

Επιχείρησης. 

ε. ∆ιαµόρφωση στοιχείων ισολογισµού και παροχή κάθε είδους στοιχείων για την 

διαµόρφωση των οικονοµικών προγραµµάτων της Επιχείρησης. 

στ. Σύνταξη µισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού και εκκκαθάριση µισθών 

και ηµεροµισθίων, καθώς και επιδοµάτων και προσαυξήσεων του προσωπικού που 

γίνονται σύµφωνα µε τα παραστατικά στοιχεία που στέλνονται σε άλλα τµήµατα.  

Επίσης, στην αρµοδιότητα του Τµήµατος υπάγεται και η ανάρτηση στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

των προϋπολογισµών, απολογισµών, ισολογισµών και επιµέρους δαπανών.    

9.3.  Το τµήµα Ταµείου που είναι αρµόδιο για: 

α. ∆ιενέργεια των εισπράξεων και των πληρωµών της Επιχείρησης. 

β. Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των ταµειακών πράξεων στα αντίστοιχα 

βιβλία και παραστατικά του Ταµείου. 
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Άρθρο 13
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Πολιτισµού - Αθλητισµού 

 
Έχει την ευθύνη απέναντι στον Πρόεδρο & το Γενικό ∆ιευθυντή για το σχεδιασµό 

και την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης είναι αρµόδιο για την ανάπτυξη 

πολιτιστικής υποδοµής, την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών 

προγραµµάτων, τη λειτουργία µουσείων, ωδείου, θεατρικού εργαστηρίου, τµηµάτων 

µουσικής, ζωγραφικής, εικαστικών κ.λπ., την προβολή της τοπικής ιστορίας, παράδοσης, 

αρχιτεκτονικής, την πραγµατοποίηση διαπολιτισµικών συνεργασιών. Τέλος είναι αρµόδιο για 

τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, ηµερίδων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς και 

τη στήριξη αθλητικών σωµατείων. 

Στον Τοµέα του αθλητισµού, βασική αρµοδιότητα είναι η προώθηση και εφαρµογή 

προγραµµάτων ενίσχυσης του µαζικού αθλητισµού και η διοργάνωση αθλητικών 

εκδηλώσεων.   

 

Άρθρο 14
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Επικοινωνίας 

 
Στο Τµήµα Επικοινωνίας υπάγονται τα Γραφεία Τύπου, ∆ηµοσίων Σχέσεων, Χορηγιών, 

∆ικτύων και Η/Υ. Με τις εξής αρµοδιότητες: 

• Εισήγηση, µέσω του Υπευθύνου, στο ∆.Σ. ή στο ∆ιευθυντή, του Προγράµµατος 

εταιρικής επικοινωνίας της Επιχείρησης.   

• Μέριµνα για την παραγωγή του έντυπου προωθητικού υλικού της Επιχείρησης και 

των λοιπων της εκδόσεων. 

• Προβολή στα Μ.Μ.Ε. των δράσεων της Επιχείρησης.   

• Υλοποίηση ενεργειών δηµοσίων σχέσεων µε τις διάφορες οµάδες κοινού της 

Επιχείρησης (Αρχές, ∆ηµότες, Εργαζόµενοι, Χορηγοί, Συνεργάτες, Προµηθευτές 

κ.λπ.) 

• Αναζήτηση χορηγιών για τις επιµέρους δράσεις της Επιχείρησης.   

• Συντονισµός των αναγκαίων επαφών για τις δηµόσιες και διεθνείς σχέσεις, αλλά και 

των απαιτούµενων για την επικονωνιακή πολιτική της Επιχείρησης ενεργειών.   

• Οργάνωση εκδηλώσεων. 

• Λειτουργία του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης και των διαφόρων εφαρµογών 

κοινωνικής δικτύωσης και νέων τεχνολογιών.   

 

 

Άρθρο 15ο 
Αρµοδιότητες Τµήµατος Περιβάλλοντος 

 
Στο Τµήµα Περιβάλλοντος υπάγονται τα Γραφεία καθαριότητας, Ανάπτυξης και 

Προγραµµατισµού µε τις εξής αρµοδιότητες: 

• Εισήγηση, µέσω του Υπευθύνου, στο ∆.Σ. ή στον ∆ιευθυντή του Προγράµµατος 

δράσης του Τµήµατος.   

• Μέριµνα για την εξεύρεση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων που άπτονται 

του τοµέα. 

• Εκτέλεση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού, 

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσο εθνικών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών.  

• Προώθηση προγραµµάτων και συντονισµός εργασιών για την κοινωνική και 

οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και για την αστική αναζωογόνηση της 

επικράτειας του ∆ήµου.   
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• Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και του εδάφους και καταπολέµηση 

της ρύπανσης στην περιοχή.   

• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δηµοτών.  \ 

• Συνεργασία και υποστήριξη περιβαλλοντικών Συλλόγων και Ενώσεων πολιτών που 

αναπτύσσουν σχετική δράση στην επικράτεια του ∆ήµου. 

• Προώθηση σε τοπικό επίπεδο του εθελοντισµού σε σχέση µε την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

• Υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτήσεων. 

• ∆ικτύωση σε εθνικό, ευρωπαϊκο και διεθνές επίπεδο µε περιβαλλοντικούς φορείς, 

σύµφωνα µε την  κείµενη Νοµοθεσία.   

 

 

Άρθρο 16ο 
Αρµοδιότητες Τµήµατος Πρόνοιας 

 
Το Τµήµα Πρόνοιας έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

• Εισήγηση, µέσω του Υπευθύνου, στο ∆.Σ. ή στον ∆ιευθυντή, του Προγράµµατος 

δράσης του Τµήµατος.   

• Μέριµνα για την εξεύρεση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων που άπτονται 

του τοµέα. 

• Ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία των µονάδων Κ.Η.Φ.Η., Παιγνιοθήκη, ή άλλων 

∆οµών Κοινωνικής Μέριµνας που τυχόν λειτουρήσουν (π.χ. Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Κ∆ΑΠ και Κ∆ΑΠ Αµεα κ.α.) 

• Υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτήσεων. 

• Συντονισµός κάθε ενέργειας που έχει κοινωνικό χαρακτήρα και είναι συνυφασµένη 

µε την πρόνοια προς ειδικές – ευπαθείς κατηγορίες πληθυσµού, όπως ηλικιωµένους, 

Α.Μ.Ε.Α., κοινωνικά αποκλεισµένους κ.λπ. 

 

 

Άρθρο 17
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Βοήθεια στο Σπίτι 

 
Βασική αρµοδιότητα του Τµήµατος αποτελεί η ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία 

των αντίστοιχων ∆οµών και η υλοποίηση προς το σκοπό αυτό των προγραµµάτων 

χρηµατοδοτήσεων.   

 

Άρθρο 18
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Βρεφικού Σταθµού 

 
Βασική αρµοδιότητα του Τµήµατος αποτελεί η ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία 

της αντίστοιχης ∆οµής.  Με απόφαση του ∆.Σ. µπορεί να συσταθεί και νέα ∆οµή, 

µέσα στην επικράτεια του ∆ήµου, µε στόχο την κάλυψη των αναγκών µεγαλύτερου 

αριθµού  ωφελουµένων.   

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Τµήµατος, επιτρέπεται η 

Επιχείρηση να συµµετέχει σε Προγράµµατα χρηµατοδότησης του Ο.Α.Ε.∆., της 

Ε.Ε.Τ.Α.Α (ή και άλλων φορέων).  Στην περίπτωση αυτή, ο Υπεύθυνος του 

Τµήµατος οφείλει να εποπτεύει τη σωστή εφαρµογή των όρων και προϋποθέσεων 

του προγράµµατος (συν)χρηµατοδότησης.    
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Άρθρο 19
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας 

 

Στις βασικές αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκουν: 
Η ενηµέρωση αναφορικά µε τις εξελίξεις και η συγκέντρωση πληροφοριων για θέµατα 

∆ηµοτικής Συγκοινωνίας  
Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων προγραµµάτων προς χρηµατοδότηση, (σε 

συνεργασία µε άλλα τµήµατα). 

Η τήρηση της διαδικασίας υλοποίησης των προγραµµάτων, κυρίως τήρηση των 

διοικητικο-οικονοµικών υποχρεώσεων. 

Η ανάπτυξη σχέσεων µε άλλους οργανισµούς Συγκοινωνιών. 

Η εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας των χώρων και των µεταφορικών µέσων.  

Η φροντίδα για τη συντήρηση των οχηµάτων, τον προγραµµατισµένο έλεγχό τους, την 

εξασφάλιση  ασφαλούς µεταφοράς των επιβατών και την τήρηση του ωραρίου των 

δροµολογίων. 

Η εξασφάλιση του απαιτούµενου προσωπικού (οδηγών- βοηθών) για τη τήρηση του 

ωραρίου εργασίας και ο σωστός προγραµµατισµός των δροµολογίων. 

Η µελέτη του χρόνου των δροµολογίων για κάθε εποχή-ιδιαίτερα της θερινής περιόδου 

και η πρόταση λύσεων για τη καλλίτερη και σύντοµη εξυπηρέτηση των επιβατών 

κατοίκων. 

 

  

Άρθρο 20
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Εθελοντισµού 

 
Βασική αρµοδιότητα του Τµήµατος αποτελεί η κινητοποίηση των δηµοτών/κατοίκων 

σε σχέση µε όλα τα Προγράµµατα δράσης της Επιχείρησης, προς το σκοπό της 

εθελοντικής συµµετοχής /συνδροµής τους στην υλοποίησή τους.  Ο Υπεύθυνος του 

Τµήµατος οφείλει να συντονίζει και να κατανείµει τις εθελοντικές προσφορές, είτε 

αυτές αφορούν σε υλικά αγαθά, είτε σε  

 

Άρθρο 21ο 
Θέσεις Εργασίας 

 

1.  Κάθε εργαζόµενος στην Επιχείρηση κατέχει µια συγκεκριµένη θέση εργασίας, ο 

τίτλος της οποίας αντιστοιχεί κατά το δυνατό στο πραγµατικό της περιεχόµενο. Η ανάληψη 

της ευθύνης από έναν εργαζόµενο περισσοτέρων από µιας θέσης εργασίας, γίνεται εάν κριθεί 

αυτό σκόπιµο, µε εισήγηση του ∆ιευθυντή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

2.  Σε κάθε διοικητική ενότητα της Επιχείρησης προβλέπονται συγκεκριµένες θέσεις 

εργασίας µε τον πίνακα της παρακάτω παραγράφου. Οι θέσεις που αναφέρονται στον Πίνακα 

δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται όλες και αναφέρονται στο τακτικό προσωπικό. Η 

κάλυψη τους και ο αριθµός των στελεχών ανά θέση εργασίας, εξαρτάται από τις 

δραστηριότητες της Επιχείρησης. 

 

 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ∆ιευθυντής ΠΕ ή ΤΕ 1 

2. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ και ∆.Σ.  

-Υπάλληλος γραφείου 

 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε  2 

3. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

- Υπεύθυνος Τµήµατος 

- Υπάλληλος Γραφείου 

- Εκπαιδευτικό 

  Προσωπικό 

- Μουσικός 

- Προπονητής 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε  

ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ 

ΠΕ ή ΤΕ 

1 

3 

5 

1 

2 

1 
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4. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

- ∆ιευθυντής 

- Λογιστής 

- ∆ιαχειριστής/Ταµίας 

- Υπάλληλος  

- Καθαρίστρια 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΤΕ ή∆Ε 

∆Ε ή ΥΕ 

1 

1 

1 

2 

1 

6. 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - Υπεύθυνος Τµήµατος 

- Υπάλληλος γραφείου 
ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΤΕ ή ∆Ε 

1 

1 

7. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Υπεύθυνος Τµήµατος 

- ∆ιοικητικό προσωπικό 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε 

1 

2 

8. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

(Κ.Η.Φ.Η., Παιγνιοθήκη)  

- Υπεύθυνος Τµήµατος 

- Προϊστάµενος 

- Επιµελήτρια Πρόνοιας 

- Κοιν. Λειτουργός 

- Οικογ. Βοηθός 

- Ψυχολόγος 

- Νοσηλεύτρια 

- Υπάλληλος γραφείου 

- Οδηγός 

- Βοηθητικό Προσωπικό 

ΠΕ ή ΤΕ  

ΤΕ ή ∆Ε 

ΤΕ 

ΥΕ 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε  

ΥΕ 

∆Ε ή ΥΕ 

ΥΕ 

ΥΕ 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

9. ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

- Υπεύθυνος Τµήµατος 

-Προϊστάµενος 

- Οδηγοί 

ΠΕ ή ΤΕ 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε ή ΥΕ  

1 

1 

5 

10. ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ και ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ ΑΜΕΑ 

-Κοιν. Λειτουργός 

- Νοσηλεύτρια 

- Βοηθητικό προσωπικό 

- Οδηγός 

- Οικ. Βοηθός 

ΤΕ 

ΤΕ ή∆Ε 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε ή ΥΕ 

ΥΕ 

4 

3 

4 

3 

2 

11. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

- Βρεφονηπιοκόµος 

- Βοηθ. Βρεφονηπιοκ. 

- Μάγειρας 

- Καθαρίστρια 

 

ΠΕ ή ΤΕ 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε 

ΥΕ 

8 

4 

2 

2 

12, ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ - Υπεύθυνος 

- Υπάλληλος Γραφείου 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε 

1 

2 

  ΣΥΝΟΛΟ  85 

 

Άρθρο 22ο 
Ανώτατος Αριθµός Προσωπικού – Προσόντα 

 
Ο Ανώτατος αριθµός τακτικού προσωπικού της Επιχείρησης µπορεί να φτάσει τους 

85 εργαζοµένους.  

Όσον αφορά στα προσόντα του τακτικού προσωπικού ισχύουν όσα αναφέρονται στο 

Π.∆. 50/2-3-01 (Φ.Ε.Κ. 39 Α'): «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων 

του δηµόσιου τοµέα», όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Άρθρο 23ο 
Έκτακτο προσωπικό 

 
Η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιεί και έκτακτο προσωπικό για να καλύπτει 

έκτακτες ή περιοδικές ανάγκες της. Οι ειδικότητες, τα προσόντα και ο αριθµός του έκτακτου 

προσωπικού καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι ακριβείς θέσεις 

εργασίας καθώς και ο αριθµός του προσωπικού αυτού δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν 

ακριβώς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι θέσεις του προηγούµενου άρθρου ως οργανόγραµµα και 

του έκτακτου προσωπικού. 

ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΗΓ-ΞΒΨ



 30 

Επίσης η επιχείρηση µπορεί να εντάσσεται σε προγράµµατα χρηµατοδοτήσεων του 

Ο.Α.Ε.∆. (ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα χρηµατοδότησης). Σε αυτή την περίπτωση 

ακολουθούνται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις των προγραµµάτων αυτών. 

 

Άρθρο 24ο 
Χρησιµοποίηση Έκτακτων Συνεργατών 

 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης και µε σκοπό την 

εκπόνηση µελετών, την εκτέλεση εργασιών σχεδιασµού, προγραµµατισµού, οργάνωσης, την 

επίβλεψη µελετών, έργων, και την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, είναι δυνατόν να ανατίθεται 

µε σύµβαση έργου σε επιστηµονικό και ειδικό προσωπικό η κάλυψη των παραπάνω αναγκών. 

Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει αποδεδειγµένη θεωρητική κατάρτιση ή εµπειρία πάνω στο 

ειδικό θέµα για το οποίο συνάπτεται η σύµβαση. 

 

Άρθρο 25ο 
Ισχύς τον Ε.Κ.Υ. 

 
Η ισχύς του παρόντος Ε.Κ.Υ. αρχίζει από την έγκριση του από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

 

 

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

 

Τα µέλη 
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