ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 229
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 13:30 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
18811/7.7.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Αραβανής Ανδρέας
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Σούνδιας Πραξιτέλης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Σώλος Φώτιος
5. Γεωργάκης Βασίλειος
6. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
7. Αραβανής Σπυρίδων
7. Σίδερης Αντώνιος
8. Καββαδάς Αθανάσιος
8. Μεσσήνη Κερασούλα
9. ∆ρακονταειδής Κων/νος
9. Γιαννούτσος Πέτρος
10. Νικητάκης Μάρκος
10. Βεργίνης Ξενοφών
11. Φίλιππας Γεώργιος
11. Στραγαλινός Βασίλειος
12. Βικέντιος Νικόλαος
12. Μαργέλης Γεώργιος
13. Μελάς Βασίλειος
13. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
14. Ροντογιάννης Κων/νος
14. Λάζαρη Πηνελόπη
15. Βλάχος Σπυρίδων
15. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
16. Καρτάνος Ιωάννης
17. Γαζής Αναστάσιος
18. Ρόκκος Στυλιανός
19.
22.
23.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
24.
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
25.
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
26.
παρών.
27.
28.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
29.
βρέθηκαν παρόντα (17) µέλη.
30.
31.
32.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 19 : της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 14/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. για την σύµφωνη γνώµη περί κατάρτισης του Ο.Ε.Υ. του ΝΠ∆∆ «
Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί – Παιδεία - Κοινωνική Μέριµνα - Αθλητισµός – ΠολιτισµόςΠεριβάλλον » ∆ήµου Λευκάδας (άρθ. 10 παρ. 7 του Ν. 3584/07).
Εισηγητής: Ζωϊτσα Σκιαδά – Πετούση, Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆.
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Η Αντιδήµαρχος κα Ζωϊτσα Σκιαδα-Πετούση, εισηγούµενη το θέµα διάβασε στο ∆.Σ.
την εισήγησή της σχετικά µε την κατάρτιση του Ο.Ε.Υ. του ΝΠ∆∆ « Παιδικοί Βρεφονηπιακοί
Σταθµοί – Παιδεία - Κοινωνική Μέριµνα - Αθλητισµός – Πολιτισµός- Περιβάλλον » ∆ήµου
Λευκάδας (άρθ. 10 παρ. 7 του Ν. 3584/07), η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Τις κάτωθι διατάξεις:
α. Άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107Α΄) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις».
β. Άρθρο 280Ι, του N. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/07−06−10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα “Καλλικράτης”».
γ. Άρθρο 10, παρ. 2 του Ν. 3584/07 (Φ.Ε.Κ. 143Α΄/28−06−07) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων».
δ. Άρθρο 234, παρ. 2 & 240 παρ. 2 του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/08−06−06) «Κύρωση του Κώδικα
∆ήµων & Κοινοτήτων».
ε. Άρθρο 8Α4α)δδ), του Π.∆. 139/10 (Φ.Ε.Κ. 232Α΄/27−12−10) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου».
στ. Άρθρο 90 του Π.∆. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98Α΄/22−04−05) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση & τα κυβερνητικά όργανα».

2) Την υπ’ αριθµ. Γ.Γ.15650/1253/11 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Υπηρεσίας µας «Μεταβίβαση
δικαιώµατος υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραµµατέα” στον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης & στους
Προϊσταµένους των Υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου» (ΦΕΚ Β’ 480).

3) Το Φ.Ε.Κ. 535Β΄/06-04-11 για τη συγχώνευση των ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Λευκάδας, µεταφορά
δραστηριοτήτων και σύσταση νέων ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΠΑΙ∆ΕΙΑ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ 1 : ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Άρθρο 1 : ∆ιάρθρωση υπηρεσιών
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ΜΕΡΟΣ 2 : ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 2 : Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου ∆ιοικητικών - Οικονοµικών Υπηρεσιών
Άρθρο 3 : Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων
Άρθρο 4 : Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής
Άρθρο 5 : Αρµοδιότητες Γραφείου Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων
Άρθρο 6 : Αρµοδιότητες Γραφείου Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων

ΜΕΡΟΣ 3 : ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 7 : ∆ιοίκηση - Εποπτεία - Συντονισµός
Άρθρο 8 : Κανονισµοί Λειτουργίας των Υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ 4 : ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 9 : Οργανικές θέσεις µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
Άρθρο 10 : Προσωρινές θέσεις µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
Άρθρο 11 : Θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Άρθρο 12 : Θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΜΕΡΟΣ 5 : ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 13 : Προϊστάµενοι Υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ 6 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14 : Τελικές διατάξεις
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ΜΕΡΟΣ 1

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Άρθρο 1
∆ιάρθρωση υπηρεσιών

Οι

Υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες

οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειµένου :

Ενότητα Α : Επιτελικές υπηρεσίες

1. Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικών - Οικονοµικών Υπηρεσιών

Ενότητα Β : Υπηρεσίες Κοινωνικής Υπηρεσίας

1. Αυτοτελές Γραφείο Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων που περιλαµβάνει ειδικότερα τις
παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Γραφείο ΚΑΠΗ Λευκάδας
β) Γραφείο Προγραµµάτων Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας

2. ∆ιεύθυνση Προσχολικής αγωγής που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τµήµα Παιδικού Σταθµού ∆.Ε. Λευκάδας
β) Τµήµα Παιδικού Σταθµού ∆.Ε. Βλυχού
γ) Τµήµα Παιδικού Σταθµού ∆.Ε. Καρυάς
δ) Τµήµα Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆.Ε. Λευκάδας
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Ενότητα Γ : Υπηρεσίες Πολιτισµού και Αθλητισµού

1. Γραφείο Πολιτιστικών και Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές
ενότητες :

α) Γραφείο Βιβλιοθηκών
• Βιβλιοθήκη Σφακιωτών
• ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Πέτρου ∆.Ε. Απολλωνίων «Η Πρόοδος»
β) Γραφείο Μουσείων
• Λαογραφικό Μουσείο ∆.Ε. Σφακιωτών
γ) Γραφείο Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων
• ∆ηµοτικός Κινηµατογράφος «ΑΠΟΛΛΩΝ»
• Ραδιοφωνικός Σταθµός Καρυάς
2. Γραφείο Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Αθλητικών Προγραµµάτων και Εκδηλώσεων
β) Λειτουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων

ΜΕΡΟΣ 2

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα Α : Επιτελικές Υπηρεσίες

Άρθρο 2
Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου ∆ιοικητικών - Οικονοµικών Υπηρεσιών

Το Γραφείο ∆ιοίκησης παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, 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.
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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) ∆ιεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
6) 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.
7) Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του
Νοµικού Προσώπου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται
και προωθεί
την εφαρµογή των
προγραµµάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής
πολιτικής.
8) Υποστηρίζει την οργάνωση και την υλοποίηση κάθε είδους εκδηλώσεων του Νοµικού Προσώπου (π.χ.
διαλέξεις, εορτές κλπ) και οργανώνει και υλοποιεί προγράµµατα προβολής του έργου και των υπηρεσιών
που παρέχει το Νοµικό Πρόσωπο.
9) Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρµόζει προγράµµατα ενηµέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους
και υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου µε γενικό στόχο τη σχετική δραστηριοποίηση των πολιτών.
10) Παρακολουθεί συστηµατικά τα δηµοσιεύµατα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά µε τις δραστηριότητες
του Νοµικού Προσώπου και ενηµερώνει σχετικά
τα όργανα διοίκησής του. Τηρεί αρχείο των
δηµοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Νοµικού Προσώπου.
11) ∆ιαχειρίζεται τις σχέσεις του Νοµικού Προσώπου µε τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης και επιµελείται των δηµοσιευµάτων και των δελτίων τύπου.
12) Επιµελείται των ενηµερωτικών εκδόσεων ή εκποµπών του Νοµικού Προσώπου στα ΜΜΕ.
13) Συνεργάζεται κατά τις ανωτέρω δραστηριότητες µε την αρµόδια για την Επικοινωνία υπηρεσία του
∆ήµου.
14) Συνεργάζεται µε τους επί µέρους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων του Νοµικού Προσώπου και
συγκεντρώνει και τεκµηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη
διαµόρφωση των προγραµµάτων δράσης του Νοµικού Προσώπου
15) Συνεργάζεται µε τους επί µέρους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων του Νοµικού Προσώπου και µεριµνά
για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δηµοτών σε σχέση µε την αποστολή του Νοµικού
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Προσώπου και συγκεντρώνει και τεκµηριώνει προτάσεις για επεµβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράµµατα)
που θα ικανοποιούν τις σχετικές ανάγκες των δηµοτών.
16) Συνεργάζεται µε τους επί µέρους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων του Νοµικού Προσώπου,
συγκεντρώνει προτάσεις και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων που αποσκοπούν
στην επίτευξη της αποστολής και των στόχων του Νοµικού Προσώπου.
17) Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρµογή
προγραµµάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών του
Νοµικού Προσώπου.
18) ∆ιερευνά και ενηµερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου για τις πιθανές πηγές
χρηµατοδότησης των προγραµµάτων δράσης του (προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ,
προγράµµατα της ΕΕ, εθνικά προγράµµατα κλπ).
19) Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου κατά τη σύνταξη,
παρακολούθηση και αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραµµάτων και προγραµµάτων δράσης.
20) Μεριµνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Νοµικού Προσώπου σε
προγράµµατα συγχρηµατοδότησης, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική
ενηµέρωση των αρµοδίων Αρχών, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.
21) Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραµµατικών και άλλων συµβάσεων
µεταξύ του Νοµικού Προσώπου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και
προγραµµάτων. Συντονίζει τις σχέσεις του Νοµικού Προσώπου µε άλλους δηµόσιους φορείς.
22) Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου και εισηγείται συστήµατα και µεθόδους µέτρησης της
αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου (διαδικασίες, δείκτες
κλπ), καθώς και περιοδικούς στόχους για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας
των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου.
23) Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδοµένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των
υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους,
επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενηµερωτικές αναφορές προς την διοίκηση του Νοµικού
Προσώπου.
24) Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραµµάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της
οργάνωσης του
Νοµικού Προσώπου µε στόχο την βελτίωση της
αποδοτικότητας και της
αποτελεσµατικότητάς του.
25) Συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση
Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη διαµόρφωση των καταλλήλων
συστηµάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανωτικών µονάδων του Νοµικού
Προσώπου και του κόστους των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
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26) Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των επί µέρους
λειτουργιών του Νοµικού Προσώπου.
27) Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήµατος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του
Νοµικού Προσώπου στον σχεδιασµό και παραγωγή δράσεων και υπηρεσιών.
28) Μεριµνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισµών του Νοµικού Προσώπου
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.

σε

29) Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν επικαιροποιήσεις της οργανωτικής δοµής
και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νοµικού Προσώπου.
30) Μεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας και τον προσδιορισµό του αριθµού του
προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική µονάδα του Νοµικού Προσώπου, σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες και
συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τον
προγραµµατισµό της κάλυψης των θέσεων (µε νέα στελέχη ή ανακατανοµή των υφισταµένων
στελεχών).
31) Μεριµνά για τη δηµιουργία και την συνεχή ενηµέρωση της ιστοσελίδας του Νοµικού Προσώπου σε
συνεργασία µε το Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων και τους Προϊσταµένων των
∆ιευθύνσεων.

Ενότητα Β : Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας

Άρθρο 3
Αυτοτελές Γραφείο Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων
Το Αυτοτελές Γραφείο Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική
λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου, καθώς και για την εφαρµογή
ειδικών προγραµµάτων φροντίδας ατόµων της τρίτης ηλικίας. Παράλληλα είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική
εφαρµογή Γενικών Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας για όλους τους κατοίκους του ∆ήµου καθώς και
ειδικών Προγραµµάτων για Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόµων τρίτης ηλικίας οι λειτουργίες Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων
παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωµένες µονάδες (παραρτήµατα ΚΑΠΗ), οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο
Γραφείου. Τρία ή περισσότερα παραρτήµατα ΚΑΠΗ συγκροτούν οργανική µονάδα επιπέδου Τµήµατος. Το κάθε
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Τµήµα εξυπηρετεί µια περιοχή της περιφέρειας του ∆ήµου. Τα Γραφεία τα οποία ανήκουν διοικητικά στο κάθε
Τµήµα εξυπηρετούν µια υπο-περιοχή της περιοχής του Τµήµατος.

Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων του Αυτοτελούς Τµήµατος Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών
Κοινωνικών Οµάδων είναι οι εξής:

1) Υλοποιεί προγράµµατα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους χρήστες των υπηρεσιών των Κέντρων
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) και των εξυπηρετούµενων των προγραµµάτων Φροντίδας
τρίτης ηλικίας.
2) Παρέχει υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής πρωτοβάθµιας φροντίδας και συνταγογράφησης φαρµάκων από
τον υπεύθυνο ιατρό ( που εργάζεται ή συνεργάζεται µε το Τµήµα).
3) Παρέχει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης στους χρήστες των
υπηρεσιών των ΚΑΠΗ και των εξυπηρετούµενων των προγραµµάτων φροντίδας τρίτης ηλικίας.
4) Συµµετέχει σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας που περιλαµβάνουν ενέργειες
πρόληψης και αγωγής υγείας.
5) 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.
6) Παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες περιοδικά στα επιµέρους παραρτήµατα ΚΑΠΗ και στα προγράµµατα
φροντίδας τρίτης ηλικίας.
Το αντικείµενο του Τµήµατος πραγµατοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του Ιατρού, του Ψυχολόγου, του
Νοσηλευτή ή Επισκέπτη Υγείας, του Φυσικοθεραπευτή και του Εργοθεραπευτή. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν
στο πλαίσιο του Τµήµατος και συνεργάζονται µε το υπόλοιπο προσωπικό του Τµήµατος και των ειδικοτήτων των
άλλων Τµηµάτων µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευοµένων ατόµων τρίτης ηλικίας.

Γραφείο ΚΑΠΗ περιοχής Λευκάδας

1) Παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες για το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων του ∆ήµου και τα
παραρτήµατά του 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 κοινότητας σε θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.
2) Υποδέχεται, ενηµερώνει, συµβουλεύει και παρέχει κοινωνική υποστήριξη στα µέλη του ΚΑΠΗ και στις
οικογένειές τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην προσπάθεια : α) για την παραµονή των ατόµων της
τρίτης ηλικίας στο οικείο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, την πρόληψη και αντιµετώπιση
βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης β) για
την ενηµέρωση και υποστήριξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης.
3) Υλοποιεί προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα µέλη και τους
επωφελούµενους του ΚΑΠΗ.
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4) Συνεργάζεται µε την αρµόδια Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου και άλλες εξειδικευµένες υπηρεσίες υγείας
και πρόνοιας για την παροχή πλήρους υποστήριξης στους επωφελούµενους και τις οικογένειές τους και
την παραποµπή σε αυτές όταν απαιτείται.
5) Μεριµνά για την προσέλκυση εθελοντών, την εκπαίδευσή τους και την αξιοποίησή τους στις δοµές και
υπηρεσίες του ΚΑΠΗ.
6) 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.
7) Μεριµνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εµφάνιση των εγκαταστάσεων του
Τµήµατος και του εξοπλισµού του.
8) Παρακολουθεί τη λειτουργία των παραρτηµάτων τα οποία ανήκουν διοικητικά στο Τµήµα.
Το αντικείµενο του Τµήµατος πραγµατοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του Κοινωνικού Λειτουργού και του
Οικογενειακού Βοηθού. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν στο πλαίσιο του Τµήµατος και συνεργάζονται µε το
υπόλοιπο προσωπικό του Τµήµατος και των ειδικοτήτων των άλλων Τµηµάτων µε στόχο την καλύτερη
εξυπηρέτηση των προστατευοµένων µελών.

Προγράµµατα Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας

1) Ενηµερώνεται συνεχώς για τις δυνατότητες συµµετοχής του ΝΠ∆∆ σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
φροντίδας τρίτης ηλικίας και εισηγείται για την συµµετοχή του Νοµικού Προσώπου σε αυτά.
2) Μεριµνά, σε συνεργασία και µε το Γραφείο ∆ιοικητικών - Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την ετοιµασία
προτάσεων προς τους αρµόδιους φορείς για την ανάληψη από το Νοµικό Πρόσωπο της ευθύνης
οργάνωσης και υλοποίησης των ανωτέρω προγραµµάτων, προωθεί τις προτάσεις για έγκρισή τους και
µεριµνά για την υποβολή τους.
3) Οργανώνει την εφαρµογή των ανωτέρω προγραµµάτων µετά την ανάθεσή τους στο Νοµικό Πρόσωπο
και µεριµνά για την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη υλοποίησή τους εξασφαλίζοντας τους
αναγκαίους και κατάλληλους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους.
4) Παρακολουθεί την κατάλληλη υλοποίηση των ανωτέρω προγραµµάτων και συντάσσει και υποβάλλει τους
αναγκαίους απολογισµούς.
5) Συνεργάζεται µε τα άλλα γραφεία για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραµµάτων, αξιοποιώντας την
τεχνογνωσία, την εµπειρία και τους πόρους που µπορούν να διαθέσουν.
6) Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα µε αποδέκτες όλους τους κατοίκους του ∆ήµου
(∆ηµοτικά Ιατρεία, Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών, Προγράµµατα Αιµοδοσίας, Προγράµµατα προώθησης
Εθελοντισµού κ.λ.π.)
7) Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις κοινωνικής προστασίας για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες που απειλούνται
ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισµό. Στην κατηγορία των ευπαθών κοινωνικά οµάδων συµπεριλαµβάνονται
ιδίως :
•
•
•
•
•
•
•
•

Άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ)
Παλιννοστούντες
Μετανάστες
Πρόσφυγες
Τσιγγάνοι
Μακροχρόνια άνεργοι
Αιτούντες άσυλο
Θύµατα παράνοµης διακίνησης ατόµων (trafficking) και θύµατα ενδοοικογενειακής βίας
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•
•
•
•
•
•
•
8)

Μειονότητες και άτοµα µε πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
Χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών
Ανήλικοι παραβάτες
Φυλακισµένοι και αποφυλακισµένοι
Άστεγοι
Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούµενα από φτώχεια
Αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών

Υλοποιεί το συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» µε τη δοµή της Κοινωνικής
Μέριµνας.

Άρθρο 4
Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής

•
•

Η ∆ιεύθυνση Προσχολικής Αγωγής εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγωγικό έργο των
σταθµών και γενικά µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό.
Τα τµήµατα επιµελούνται την παροχή σύγχρονης προσχολικής αγωγής σε φιλοξενούµενα βρέφη και
νήπια, σε συνεργασία µε το προσωπικό των Παιδικών Σταθµών.

Καθήκοντα ∆ιεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Είναι αρµόδια και επιµελείται, σε συνεργασία µε τους Παιδαγωγούς των Σταθµών, για την εφαρµογή των
σύγχρονων απόψεων της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας.
Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγωγικό έργο των τµηµάτων.
Είναι αρµόδια για την εύρυθµη λειτουργία των Σταθµών.
Εισηγείται στο ∆.Σ. των Σταθµών κάθε θέµα που αφορά τη λειτουργία, το προσωπικό, τους γονείς και
την υλικοτεχνική υποδοµή των Σταθµών, όπως:
o Τον αριθµό και τις ειδικότητες του προσωπικού που είναι αναγκαίο, προκειµένου να διασφαλιστεί
η εύρυθµη λειτουργία του.
o Το παιδαγωγικό υλικό και το πάσης φύσεως εξοπλισµό.
o Τις απαραίτητες εργασίες και την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων.
o Την επιµόρφωση του προσωπικού.
Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού , προγραµµατίζει και εγκρίνει τις άδειες
αυτού, ώστε να µην δηµιουργούνται λειτουργικά προβλήµατα στους Σταθµούς.
Εγκρίνει και υπογράφει αιτήµατα των Προϊσταµένων που αφορούν ανάγκες τµηµάτων τους.
Συνεργάζεται αρµονικά µε τα Γραφεία ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, το οποίο οφείλει να παρέχει κάθε
στοιχείο, για να διασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία του Σταθµού και η επίτευξη των σκοπών του.
Φροντίζει για την σύγχρονη παροχή προσχολικής αγωγής στα παιδιά που φιλοξενούνται στον Παιδικό
Σταθµό.
Εποπτεύει όλο το προσωπικό του Παιδικού Σταθµού για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του
Κατευθύνει και εποπτεύει:
o Το παιδαγωγικό έργο
o Τη συνεργασία του προσωπικού µε τους γονείς.
o Την καθαριότητα των χώρων.
o Τον τρόπο παρασκευής και σερβιρίσµατος του φαγητού.
Μεριµνά για την διοργάνωση :
o Μηνιαίων συµβουλίων του προσωπικού που εποπτεύει.
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Συγκεντρώσεων γονέων, κάθε δίµηνο, για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα
αγωγής και ψυχολογίας των παιδιών τους.
Παιδαγωγικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων προς όφελος των παιδιών, των οικογενειών
τους και του προσωπικού Παιδαγωγικών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εξόδων των παιδιών.
Φροντίζει για τις ανάγκες των τµηµάτων:
o Σε προσωπικό
o Σε παιδαγωγικό υλικό.
o Σε υλικό καθαριότητος
o Σε εξοπλισµό πάσης φύσεως
o Για εργασίες επισκευής και συντήρησης του κτιρίου και άλλων χώρων του τµήµατος.
o Για την επιµόρφωση του προσωπικού του τµήµατος
Αποφασίζει θέµατα διαγραφών, µειώσεων, απαλλαγών κ.λ.π
Παρέχει συµβουλές σε όσους από τους γονείς αντιµετωπίζουν προβλήµατα σε συνεργασία µε την
∆ιεύθυνση των Παιδικών Σταθµών.
∆ίνει κατευθύνσεις στις παιδαγωγούς και σε όλο το προσωπικό για το χειρισµό των παιδιών που
παρουσιάζουν αποκλίσεις στην συµπεριφορά τους.
Συνεργάζεται µε τις παιδαγωγούς για την εκπόνηση των εβδοµαδιαίων παιδαγωγικών προγραµµάτων και
εποπτεύει την εφαρµογή τους.
Φροντίζει και επιβλέπει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και του χώρου.
Ευθύνεται για την φύλαξη τη συντήρηση όλου του εξοπλισµού των Τµηµάτων.
Ευθύνεται για την καλή συνεργασία του Παιδικού Σταθµού µε τους γονείς τους δηµότες ,τις υπηρεσίες
του ∆ηµοτικού Νοµικού Προσώπου και άλλους φορείς.
Υποχρεούται να παραχωρεί στους εκπροσώπους γονέων το χώρο του Παιδικού Σταθµού για τις
συγκεντρώσεις γονέων, κατόπιν γραπτού αιτήµατος τους προς την ∆ιεύθυνση των Παιδικών Σταθµών,
στο οποίο αναγράφονται ο χρόνος, η διάρκεια, η θεµατολογία και ο σκοπός της συγκέντρωσης.
Τηρεί όλα τα απαραίτητα και προβλεπόµενα βιβλία: (Βιβλίο παρουσίας προσωπικού).
∆ίνει τη δύναµη των νηπίων καθηµερινά.
Συντάσσει τις εντολές για παιδαγωγικό υλικό, χαρτικά, γραφική ύλη ,υλικό καθαριότητας κ.λ.π.
Συντάσσει την αλληλογραφία του Σταθµού και τις ανακοινώσεις προς τους γονείς.
Επικοινωνεί τηλεφωνικά µε τις Υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου ,τους γονείς και άλλους φορείς
,εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Συµµετέχει στις εξόδους και σε όλες τις εκδηλώσεις.
o

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ

•
•

•
•

•

•
•
•

Αναλαµβάνει διαδοχικά όλους τους Τοµείς Αγωγής και ευθύνεται για την καλή λειτουργία τους
Καταρτίζει το ετήσιο, µηνιαίο, εβδοµαδιαίο και ηµερήσιο παιδαγωγικό πρόγραµµα του τοµέα, που
αναλαµβάνει και το υποβάλλει στο γραφείο Προϊσταµένης και ενηµερώνει τους γονείς στην πρώτη
συγκέντρωση γονέων σχετικά µε το πρόγραµµα αγωγής.
Ασκεί το παιδαγωγικό έργο σε όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.
Οργανώνει για τα βρέφη και τα νήπια (συµµετέχει µε αυτά και συντονίζει ) παιδαγωγικά προγράµµατα,
κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων παιδαγωγικά εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες
και εκδηλώσεις, σύµφωνα µε τα επιστηµονικά δεδοµένα.
Σέβεται, απαρέγκλιτα, το παιδαγωγικό στάδιο των παιδιών εξελικτικά, τις ανάγκες των παιδιών που
προκύπτουν ( µε βάση το αναπτυξιακό τους στάδιο) και τους ατοµικούς ρυθµούς ανάπτυξης του παιδιού,
την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση του και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους.
Προωθεί την ολόπλευρη ψυχοσωµατική και ψυχοκινητική εξέλιξη και υγεία των παιδιών, καθώς και την
οµαλή κοινωνικοποίησή τους.
Μεριµνά για την χωροργάνωση του τοµέα Αγωγής µε βάση τα επιστηµονικά δεδοµένα ,έτσι ώστε να
καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγιεινή τους.
Φροντίζει για την ύπαρξη του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισµού και υλικού και ευθύνεται για την
συντήρησή του και την απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή του.
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•
•
•
•
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•

Συνεργάζεται µε την Προϊσταµένη του τµήµατος και γενικά µε όλους τους τοµείς.
Επιβλέπει για την καθαριότητα και υγιεινή των χώρων (στην αίθουσα ,στο µπάνιο ,στην τραπεζαρία
,στην παιδική χαρά ή αυλή ) των παιδιών.
Ασκεί σε όλη τη διάρκεια της ηµέρας το παιδαγωγικό έργο, εντάσσοντας τους σκοπούς αγωγής σε όλες
τις δραστηριότητες των παιδιών.
Ενηµερώνει τους γονείς για την γενική- σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους και διατηρεί αρµονική σχέση
µε τους γονείς και την οικογένειά τους.
Συµµετέχει στις συγκεντρώσεις γονέων.
Προετοιµάζει τα παιδιά για το πρωινό και το µεσηµεριανό γεύµα και τα ενθαρρύνει να
αυτοεξυπηρετούνται.
Κρατάει βιβλίο παρουσιών των παιδιών και ενηµερώνει την Προϊσταµένη του Τµήµατος για τον αριθµό
των παιδιών.
Παραδίδει τα βρέφη και τα νήπια καθαρά και περιποιηµένα στους γονείς το µεσηµέρι.
Ενθαρρύνει τους γονείς να συµµετέχουν σε προγραµµατισµένες κοινές δραστηριότητες του Παιδικού
Σταθµού (π.χ. εργαστήρια), κατά τις ώρες λειτουργίας του, ενώ αποθαρρύνει να παραµένουν στις
αίθουσες, κατά τη διάρκεια του κανονικού ηµερησίου προγράµµατος.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Μεριµνά για την προστασία της υγείας των παιδιών και εργαζοµένων µε περιοδικούς – προληπτικούς
ελέγχους , σε συνεργασία µε εξειδικευµένους επιστήµονες, Ιατρούς , Παιδίατρους, Υγειονολόγους κλπ.
Συνεργάζεται µε την ∆/νση των Παιδικών Σταθµών ,καθώς και µε άλλες επιστηµονικές
οµάδες.
Προσδιορίζει και ελέγχει τα πιστοποιητικά υγείας των παιδιών για την εγγραφή τους στους Παιδικούς
Σταθµούς.
Εισηγείται σε συνεργασία µε τη ∆/νση των Παιδικών Σταθµών τη µη εγγραφή ή διαγραφή των παιδιών
που έχουν σοβαρά προβλήµατα σωµατικής ή ψυχικής υγείας και όπου κρίνεται απαραίτητο συνεργάζεται
µε άλλους ειδικούς Επιστήµονες άλλων φορέων.
Συνεργάζεται µε το Γραφείο Οικονοµικού (υπεύθυνης Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικών και Τροφίµων )
για την ποιότητα και την καταλληλότητα των τροφίµων και µετέχει στην σύνταξη του διαιτολογίου των
φιλοξενούµενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθµούς του
∆ηµοτικού Νοµικού Προσώπου.
Εποπτεύει για την υγιεινή των χώρων.
Εισηγείται και οργανώνει σεµινάρια επιµόρφωσης για τους εργαζοµένους αλλά και για τους γονείς σε
συνεργασία µε τη ∆/νση των Παιδικών Σταθµών.
Μεριµνά για το αναγκαίο φαρµακευτικό υλικό που πρέπει να είναι εφοδιασµένες οι Υπηρεσίες του
∆ηµοτικού Νοµικού Προσώπου.
Τηρεί καρτέλες παρακολούθησης υγείας των νηπίων.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

•
•
•
•

Παραλαµβάνει καθηµερινά τις αναγκαίες ποσότητες τροφίµων και παρασκευάζει επιµεληµένα και έγκαιρα
το φαγητό της ηµέρας ,σύµφωνα µε το εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο.
∆ιανέµει δίκαια το φαγητό σε µερίδες ισάριθµες µε τον αριθµό των παιδιών και του προσωπικού και
φροντίζει για σερβίρισµά του.
Μεριµνά για την απόλυτη καθαριότητα του µαγειρείου ,της τραπεζαρίας και των διάφορων σκευών και
µηχανηµάτων.
Συµµετέχει στα παράλληλα παιδαγωγικά εργαστήρια ,επικουρικά.
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ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

•
•
•
•
•
•
•
•

Καθαρίζει καθηµερινά όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Παιδικού Σταθµού.
Πλένει και σιδερώνει τον ιµατισµό του Σταθµού.
Πλένει σε τακτά διαστήµατα τα παιχνίδια των παιδιών µετά από συνεννόηση µε τα Τµήµατα Αγωγής.
Συµµετέχει στα παράλληλα παιδαγωγικά εργαστήρια, επικουρικά.
Συµµετέχει στις εξόδους των παιδιών ,όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από την Προϊσταµένη του Τµήµατος.
Χρεώνεται τα είδη καθαριότητας.
Αλλάζει τα σεντόνια στα κρεβάτια των παιδιών.
Το προσωπικό καθαριότητας –βοηθητικό προσωπικό εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που ανατίθεται από τον υπεύθυνο του
Σταθµού
Καθήκοντα Προϊστάµενων Τµηµάτων

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Φροντίζει για την σύγχρονη παροχή προσχολικής αγωγής στα παιδιά που φιλοξενούνται στο τµήµα του
Μεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος του και την τήρηση των κανονισµών λειτουργίας
Κατευθύνει και εποπτεύει:
Το παιδαγωγικό έργο
Τη συνεργασία του προσωπικού µε τους γονείς.
Την καθαριότητα των χώρων.
Φροντίζει και επιβλέπει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και του χώρου.
Φροντίζει για την ασφάλεια των παιδιών
Φροντίζει για την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού του τµήµατος
Συνεργάζεται µε τα υπόλοιπα τµήµατα
Αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την διοργάνωση παιδαγωγικών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων προς όφελος των παιδιών, των οικογενειών τους και του προσωπικού
Μεριµνά για τις παιδαγωγικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις των παιδιών
Εισηγείται εγγράφως στη ∆ιεύθυνση τις ανάγκες του τµήµατος σε:
o Προσωπικό
o Παιδαγωγικό υλικό
o Υλικά καθαριότητας
o Εξοπλισµό πάσης φύσεως
o Εργασίες επισκευής και συντήρησης
Προτείνει στη ∆ιεύθυνση αιτιολογηµένα διαγραφές µειώσεις απαλλαγές
Παρέχει συµβουλές σε όσους από τους γονείς αντιµετωπίζουν προβλήµατα, σε συνεργασία µε τη
∆ιεύθυνση
∆ίνει κατευθύνσεις στις παιδαγωγούς και σε όλο το προσωπικό για το χειρισµό παιδιών που
παρουσιάζουν αποκλίσεις στην συµπεριφορά τους
Ευθύνεται για την καλή συνεργασία του τµήµατος µε τους γονείς, τους δηµότες και όλους τους λοιπούς
εµπλεκόµενους φορείς.
Εργάζεται για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών και την προώθηση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών τους, συµβάλλοντας στην ολόπλευρη ψυχοσωµατική και ψυχοκινητική εξέλιξη και υγεία
τους
Σέβεται, απαρέγκλιτα το παιδαγωγικό στάδιο των παιδιών εξελικτικά, τις ανάγκες των παιδιών που
προκύπτουν (µε βάση το αναπτυξιακό τους στάδιο) και τους ατοµικούς ρυθµούς ανάπτυξης του κάθε
παιδιού, την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεσή του και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και µε βάση τα
παραπάνω κριτήρια αλλά και λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία τοποθετεί τα παιδιά σε τµήµατα.
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•

•

•

Οι προηγούµενες αρµοδιότητες των επί µέρους υπηρεσιών και των Προϊσταµένων τους θεωρούνται ως η
γενική περιγραφή του ρόλου τους και αποτελούν το βασικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Λεπτοµέρειες και
περιγραφές αρµοδιοτήτων µπορούν να γίνουν µε τη σύνταξη των κανονισµών ή εγκυκλίων των
µονάδων.
Ο λεπτοµερής τρόπος λειτουργίας της κάθε υπηρεσίας ή διάρθρωση των τµηµάτων σε Γραφεία, οι
αρµοδιότητες των υπευθύνων Γραφείων και οι θέσεις εργασίας κάθε Γραφείου η ανάθεση καθηκόντων
και οι περιγραφές καθηκόντων των υπαλλήλων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εσωτερική διαδικασία
διοίκησης ή λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών ορίζονται µε αποφάσεις του Προέδρου ή καθορίζονται µε
ειδικούς κανονισµούς λειτουργίας
που συντάσσονται µε απόφαση του Προέδρου µετά από την εισήγηση των αρµοδίων Προϊσταµένων.

Το αντικείµενο του Τµήµατος πραγµατοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του Νηπιαγωγού, του
Βρεφονηπιοκόµου, του Βοηθού Νηπιαγωγού – Βρεφονηπιοκόµου, του Μαγείρου, του Βοηθού Μαγείρου, του
Προσωπικού Καθαριότητας – Βοηθητικών Εργασιών, του Παιδιάτρου, του Κοινωνικού Λειτουργού και του
Παιδοψυχολόγου.
Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν στο πλαίσιο του Τµήµατος και συνεργάζονται µε το υπόλοιπο προσωπικό του
Τµήµατος και των ειδικοτήτων των άλλων Τµηµάτων µε στόχο την καλύτερη αγωγή και εξυπηρέτηση των
παιδιών.
Στο Τµήµα εντάσσονται διοικητικά τα ακόλουθα Γραφεία τα οποία εξυπηρετούν µια περιοχή - δηµοτική Ενότητα
- του ∆ήµου και είναι δυνατόν να ασκούν µερικές ή και το σύνολο των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος.

α. Τµήµα Παιδικού Σταθµού Λευκάδας
β. Τµήµα Βρεφονηπιακού Σταθµού
γ. Τµήµα Παιδικού Σταθµού Καρυάς
δ. Τµήµα Παιδικού Σταθµού Βλυχού

Ενότητα Γ : Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και Περιβάλλοντος

Άρθρο 5
Αρµοδιότητες Γραφείου Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων

Το Γραφείο Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προγραµµάτων
των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. Συγχρόνως
συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου για την εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων.
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Τα γραφεία υπάγονται διοικητικά στο αυτοτελές τµήµα ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Α) Γραφείο Βιβλιοθηκών

Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων είναι οι εξής:

1) Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής µελών στα διάφορα τµήµατα
και τηρεί τα σχετικά αρχεία.
2) Μεριµνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εµφάνιση των πολιτιστικών εγκαταστάσεων
και του εξοπλισµού τους.
3) Φροντίζει για τη αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, των
περιφερειακών βιβλιοθηκών και των κινητών βιβλιοθηκών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις αρχές, τις
µεθόδους και τις προόδους της βιβλιοθηκονοµίας. Παρέχει υπηρεσίες δανειστικής βιβλιοθήκης και
οργανώνει ειδικά κέντρα πληροφόρησης.
4) Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις και τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού και µεριµνά για τον
εµπλουτισµό των συλλογών των βιβλιοθηκών µε πάσης φύσεως έντυπο υλικό, βιβλία, εφηµερίδες,
περιοδικά, αφίσες, χάρτες κ.ά., µε αγορές, µε ανταλλαγές πολλαπλών αντιτύπων µε άλλες Βιβλιοθήκες ή
Ιδρύµατα καθώς και µε δωρεές.
5) Φροντίζει για την περιγραφική και θεµατική καταλογογράφηση, ευρετηρίαση καθώς και την ταξινόµηση
ή αναταξινόµηση του έντυπου και µη υλικού όλων των βιβλιοθηκών, σύµφωνα µε τους διεθνείς κανόνες.
6) Φροντίζει για τη συντήρηση, βιβλιοδέτηση και διαφύλαξη των εντύπων και των συλλογών των
βιβλιοθηκών, για την απόσυρση φθαρµένου υλικού και την ενηµέρωση των καταλόγων.
7) Παρακολουθεί τις συνδροµές των βιβλιοθηκών σε εφηµερίδες και περιοδικά και εισηγείται την αγορά
νέων τίτλων. Φροντίζει για την ταξινόµηση των νέων τίτλων, την ενηµέρωση των καταλόγων και τη
βιβλιοδέτηση των νέων τόµων.
8) Φροντίζει για την κατάρτιση βιβλιογραφιών, τον εντοπισµό και την απόκτηση σπανίων βιβλίων ή
εντύπων, τον εµπλουτισµό των Βιβλιοθηκών του µε διαφάνειες, µικροφίλµς, δίσκους κασέτες, CD, CDROM, DVD, καθώς και µε οπτικοακουστικό, ηλεκτρονικό και κάθε είδους υλικό συναφές προς τους
στόχους του.
9) Μεριµνά για τη µικροφωτογράφιση και την ψηφιοποίηση των ηµερήσιων τοπικών εφηµερίδων, των
σπανίων εκδόσεων και του πολύτιµου αρχειακού υλικού.
10) Φροντίζει για την προβολή του έργου και των δυνατοτήτων των βιβλιοθηκών, καθώς και για τη
δηµιουργία ευρύτερου αναγνωστικού κοινού.
11) Μεριµνά για την έκδοση καταλόγων, ειδικών βιβλιογραφικών ή βιβλιογραφικών δελτίων της συλλογής
των βιβλιοθηκών, σε όποια µορφή κριθεί χρήσιµο για τη ευχερή πρόσβαση των χρηστών της
βιβλιοθήκης στην συλλογή της.
12) Μεριµνά για την προσφορά εξ αποστάσεως υπηρεσιών και την ενδυνάµωση της αναγνωστικής συνήθειας
στα παιδιά από µικρή ηλικία.
13) Εκπονεί προγράµµατα και διοργανώνει εκδηλώσεις (εκθέσεις έντυπου – και µη – υλικού, συζητήσεις,
διαλέξεις, σεµινάρια κλπ.) µε στόχο τη µόρφωση, ενηµέρωση ή ψυχαγωγία των δηµοτών του ∆ήµου.
14) Συνεργάζεται µε Βιβλιοθήκες, Ιδρύµατα, Οργανισµούς, Σχολεία κ.ά., που ασχολούνται µε το βιβλίο και
τον πολιτισµό.
15) Μεριµνά για την περιοδική απογραφή του υλικού των βιβλιοθηκών
16) Μεριµνά για την εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες, µορφωτικών µειονοτήτων, µεταναστών,
καθώς και οικοδέσµιων αναγνωστών.
17) Παρακολουθεί τη λειτουργία των τυχόν παραρτηµάτων τα οποία ανήκουν διοικητικά στο Τµήµα.
Στο γραφείο υπάγονται:
α) Βιβλιοθήκη Σφακιωτών
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β) ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Πέτρου ∆.Ε. Απολλωνίων «Η Πρόοδος»

Γραφείο Μουσείων

1) Μεριµνά για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής του ∆ήµου.
2) Συγκεντρώνει, διατηρεί, προβάλει και αναδεικνύει την τοπική ιστορία, τον τοπικό τύπο, το τοπικό ιστορικό
αρχείο µε το τοπικό δηµοτικό αρχείο και τις ειδικές συλλογές.
3) Φροντίζει για τη διάσωση και συγκέντρωση όλων των δηµοτικών εγγράφων ή χειρογράφων που
παράγονται ή αναφέρονται στην πολιτική, οικονοµική και διοικητική δραστηριότητα του δήµου ή της
τοπικής κοινωνίας γενικότερα.
4) Μεριµνά για τη συντήρηση, καταγραφή, ευρετηρίαση, ταξινόµηση και µικροφωτογράφιση ή ψηφιοποίηση
των παραπάνω αρχείων ώστε η διάθεσή τους να εξυπηρετεί το ευρύ κοινό αλλά και την λειτουργία και τα
προγράµµατα του ∆ήµου.
5) Οργανώνει και διαθέτει τυχόν ειδικά αρχεία που έχουν ιδιαίτερη ιστορική αξία για το τοπικό κοινό ώστε να
αξιοποιούνται για τη µελέτη και την έρευνα.
6) Ασχολείται µε την έρευνα και συγκέντρωση βιβλιακού και άλλου υλικού, τα έργα τέχνης, τα κειµήλια και
άλλα αντικείµενα άυλα και υλικά, αποδείξεις της τοπικής ζωής, των ηθών και των εθίµων, τη πόλης και
της µείζονος περιοχής της, από απόψεως ιστορικής, αρχαιολογικής, φιλολογικής, αρχιτεκτονικής,
κοινωνικοοικονοµικής κλπ.
7) Εµπλουτίζει την αρχειακή συλλογή µε την αγορά ή την αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους
κατόχους τους και οµοιότυπων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε διάφορους φορείς.
8) Συνεργάζεται µε όλους τους τοπικούς φορείς για την εύρεση και την διάσωση αρχειακού υλικού.
9) Αξιοποιεί και συγκεντρώνει υλικό από ιδιωτικά αρχειακά ιδρύµατα, και συλλέκτες ή συνεργάζεται µαζί τους
ώστε να µπορεί να αξιοποιηθεί και αυτό το υλικό.
10) Εκδίδει δηµοσιεύµατα που εξυπηρετούν την γνώση των ιστορικών πηγών της τοπικής κοινωνίας
11) Συµµετέχει σε σχετικά ερευνητικά προγράµµατα σε συνεργασία µε άλλους επιστηµονικούς φορείς.
12) Οργανώνει την έκθεση των αρχείων σε κατάλληλους χώρους και την προβολή τους για την προσέγγιση
επισκεπτών.
13) Φροντίζει για την καταλογογράφηση, ταξινόµηση, συντήρηση και διαφύλαξη των εντύπων και των άλλων
συλλογών του, καθώς και για τη µηχανοργάνωση των καταλόγων του.
14) Προωθεί την επιστηµονική έρευνα σε θέµατα τοπικής ιστορίας και διοργανώνει ειδικά συνέδρια, ηµερίδες,
διαλέξεις κλπ.
15) Φροντίζει για την ψηφιοποίηση των ανωτέρω αρχείων.
16) Φροντίζει για τη λειτουργία των τοπικών Μουσείων (Λαογραφικών, Ιστορικών κλπ).
17) Μεριµνά για τη διασφάλιση των εκθεµάτων των µουσείων καθώς και για τη συντήρηση, αποκατάσταση
και επισκευή των πιθανών φθορών τους.
18) Μελετά, εισηγείται και προωθεί τον εµπλουτισµό των µουσείων σε συνεργασία µε άλλους συναφείς
οργανισµούς.
19) Μεριµνά για την τήρηση ειδικών µητρώων για τις συλλογές των µουσείων.
20) Έχει την ευθύνη για την µεταφορά, εγκατάσταση και τοποθέτηση των εκθεµάτων καθώς και για την καλή
λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων των µουσείων.
21) ∆ιοργανώνει σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς, εκδηλώσεις προβολής της πολιτιστικής κληρονοµιάς
του ∆ήµου.
22) Συνεργάζεται µε τη σχολική κοινότητα διοργανώνοντας εκδηλώσεις, επισκέψεις κ.α. που προάγουν την
εκπαιδευτική διαδικασία.
23) Παρακολουθεί τη λειτουργία των παραρτηµάτων τα οποία ανήκουν διοικητικά στο Τµήµα.
Στο γραφείο υπάγεται:
α) Λαογραφικό Μουσείο ∆.Ε. Σφακιωτών
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Β) ∆ηµοτικός Κινηµατογράφος «Απόλλων»

Στο ∆ηµοτικό κινηµατογράφο προβλέπεται να:

1) Προβολή κινηµατογραφικών ταινιών.
2) ∆ιοργανώνει δραστηριότητες και εκδηλώσεις που προάγουν τη µουσική εκπαιδευτική διαδικασία.
3) Σχεδιάζει και οργανώνει προγράµµατα πολιτιστικών / καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται
σε όλες τις κατηγορίες των δηµοτών.
4) ∆ιοργανώνει κάθε είδους εκδηλώσεις όπως µουσικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, εκθέσεις, θεατρικές
παραστάσεις, τοπικά φεστιβάλ κλπ.
5) Έχει την ευθύνη της επεξεργασίας της προετοιµασίας των ανωτέρω εκδηλώσεων από την έρευνα για
την εξεύρεση των κατάλληλων συντελεστών (π.χ. µουσικά συγκροτήµατα, θίασοι κλπ) µέχρι της
διαπραγµάτευσης και της εισήγησης των όρων των σχετικών συµβάσεων προς την νοµική υπηρεσία του
∆ήµου.
6) Μεριµνά για τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση κάθε είδους προµηθειών και τεχνικών εργασιών που
απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων.
7) Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του συντονισµού της ολοκλήρωσης των ανωτέρω
εκδηλώσεων µέχρι και της ολοκλήρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεων προς τους συντελεστές τους.

Γ) ∆ηµοτικός Ραδιοφωνικός Σταθµός «Καρυάς»

Ο ∆ηµοτικός Ραδιοφωνικός Σταθµός µε διακριτικό τίτλο «Ράδιο Καρυά» είναι ενηµερωτικός σταθµός µε
συχνότητα εκποµπής 96,7 MHz και έγγραφο νόµιµης λειτουργίας 12/07-10-2008.

Προβλέπονται:

1) Συµβάσεις δικτυώσεως µε άλλο ραδιοφωνικό σταθµό που να φέρει νόµιµη άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε
την οδηγία 1/2008 του ΕΣΡ.
2) Συνεργασία µε άλλους σταθµούς και σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις για ραδιοφωνικές
παραγωγές.
3) Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας του, προκειµένου να είναι σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.
4) Παραγωγή και εκµετάλλευση διαφηµιστικών πακέτων.
5) ∆ηµιουργία δεύτερου studio.

Άρθρο 6
Γραφείο Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων
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Το Γραφείο Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων είναι αρµόδιο για την κανονική λειτουργία των δηµοτικών αθλητικών
εγκαταστάσεων και την αποτελεσµατική εφαρµογή των προγραµµάτων των αθλητικών δραστηριοτήτων του
ΝΠ∆∆.
Το γραφείο υπάγεται διοικητικά στο Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικών - Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων είναι οι εξής:

1) Τηρεί συγκεντρωτικά στοιχεία για την λειτουργία όλων των διοικητικών ενοτήτων της ∆ιεύθυνσης
σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ιευθυντή.
2) Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής µελών στα διάφορα τµήµατα
των αθλητικών εγκαταστάσεων και τηρεί τα σχετικά αρχεία.
3) Παρακολουθεί την τακτοποίηση οικονοµικών συµµετοχών µηνιαίως και ενηµερώνει τους χρήστες των
εγκαταστάσεων που καθυστερούν την πληρωµή των οικονοµικών τους συµµετοχών.
4) Επιβλέπει και επιµελείται της κανονικής λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης
(κλειστά γυµναστήρια, ανοικτά γυµναστήρια, χώροι άθλησης κλπ) σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα ωρολόγια
προγράµµατα λειτουργίας τους.
5) Μεριµνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εµφάνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και
του εξοπλισµού τους.
6) Προσδιορίζει τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης
βλαβών και ενηµερώνει το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση των σχετικών εργασιών.
7) Ελέγχει και επιµελείται της καλής λειτουργίας των οργάνων γυµναστικής, των ηχητικών συστηµάτων,
των εν γένει φορητών ή σταθερών εξαρτηµάτων που χρησιµοποιούνται στους χώρους άθλησης.
8) Προετοιµάζει τις εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων µε την τοποθέτηση και
επίβλεψη λειτουργίας του αντίστοιχου για το κάθε άθληµα και εκδήλωση εξοπλισµού.
9) Προσδιορίζει τις προµήθειες των υλικών που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των αθλητικών
εγκαταστάσεων και εισηγείται στο αρµόδιο Τµήµα για την προµήθειά τους.
10) ∆ιατηρεί φυσική αποθήκη υλικών και εξοπλισµού και κατανέµει στους χώρους άθλησης το αναγκαίο
υλικό.
11) Φροντίζει για την ύπαρξη στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κατάλληλου εξοπλισµού και µέσων για την
άµεση παροχή υγειονοµικής περίθαλψης στους ευρισκόµενους στους χώρους άθλησης.
12) Μεριµνά για την παροχή πρώτων βοηθειών περίθαλψης και στην αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών (
τραυµατισµοί, κακώσεις κλπ).
13) Παρευρίσκεται σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις χάριν της ασφάλειας των αθλουµένων.
14) Μεριµνά για την συλλογή των ιατρικών βεβαιώσεων των αθλουµένων ως προϋπόθεση για την συµµετοχή
τους στα αθλητικά προγράµµατα και τηρεί σχετικό ιατρικό αρχείο.
15) Ενηµερώνει τους αθλητικούς επιστήµονες για τυχόν ιατρικά προβλήµατα των αθλουµένων και συµβάλλει
στην κατάρτιση εξειδικευµένων αθλητικών προγραµµάτων που αφορούν στην εκγύµναση ιδιαίτερων
αθλητικών πληθυσµών.
16) Παρακολουθεί τη λειτουργία των παραρτηµάτων τα οποία ανήκουν διοικητικά στο Γραφείο.
17) Σχεδιάζει, συντάσσει, εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί προγράµµατα άθλησης για όλους τους
πολίτες συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου και φορείς του ∆ήµου.
18) Συντάσσει και εισηγείται τα ωρολόγια προγράµµατα λειτουργίας των χώρων άθλησης και του
προσωπικού ( γυµναστές κλπ)
19) Σχεδιάζει και υλοποιεί υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση των προγραµµάτων άθλησης σε
συνεργασία µε το Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων.
20) Καταρτίζει, εισηγείται και οργανώνει το πρόγραµµα των αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου καθώς και τοπικούς και κεντρικούς φορείς του
εσωτερικού και του εξωτερικού.
21) Σχεδιάζει, προτείνει, οργανώνει, υλοποιεί, συµµετέχει σε συνέδρια, επιµορφωτικά προγράµµατα,
σεµινάρια, τουρνουά και κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις.
22) Μεριµνά για την κατάρτιση του προϋπολογισµού κάθε προγράµµατος και εκδήλωσης, επιµελείται της
εφαρµογής του προϋπολογισµού και συντάσσει τους αντίστοιχους απολογισµούς.
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23) Επιµελείται της διοργάνωσης υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης προσωπικοτήτων, καθώς και αθλητών
/ οµάδων.
24) Σχεδιάζει, εισηγείται, οργανώνει και αξιοποιεί συνεργασίες µε φορείς που προωθούν το αθλητικό πνεύµα
και τον υγιή τρόπο ζωής.
25) Φροντίζει για την εκπόνηση και την εφαρµογή χορηγικών προγραµµάτων των εκδηλώσεων.
26) Εισηγείται και µεριµνά για την αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη
επιχειρηµατικότητας (διαµόρφωση εστιατορίων, κυλικείων, τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων,
ενοικίαση εγκαταστάσεων για την οργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων κλπ).
Αρµοδιότητες Τµήµατος ∆ιοικητικών - Οικονοµικών Υπηρεσιών

(Αρµοδιότητες σε θέµατα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού)
1) Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισµών που
ρυθµίζουν τις σχέσεις του Νοµικού Προσώπου µε το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των
γενικότερων ρυθµίσεων της Πολιτείας.
2) Μεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Νοµικού
Προσώπου σε συνεργασία µε το Τµήµα Προγραµµατισµού και Οργάνωσης και µεριµνά για την κατάρτιση
/ επικαιροποίηση των περιγραφών αρµοδιοτήτων των επιµέρους θέσεων.
3) Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Νοµικού
Προσώπου µε στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και
διαρκή κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών.
4) Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήµατα των αρµόδιων Προϊσταµένων, τις κατάλληλες εσωτερικές
µετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσµατικότερη κάλυψη των επιµέρους θέσεων εργασίας µε βάση τα
προσόντα των στελεχών.
5) Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαµβανοµένων στελεχών και διαµορφώνει σχετικές προτάσεις προς
τους προϊσταµένους των προς κάλυψη θέσεων.
6) Μεριµνά για την εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων στο Νοµικό Πρόσωπο και
την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
7) Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση µέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναµικού
του Νοµικού Προσώπου ( πχ. οργάνωση µετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Ν.Π.
κλπ).
8) Μεριµνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του Νοµικού Προσώπου µε τον προσδιορισµό των
αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζοµένων και την εισήγηση και την
παρακολούθηση της υλοποίησης των συµφωνουµένων µέτρων βελτίωσης.
9) Σχεδιάζει,, εισηγείται και οργανώνει προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης και επιµόρφωσης του
ανθρώπινου δυναµικού του Νοµικού Προσώπου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραµµάτων και
µεριµνά για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών στην
πράξη.
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10) Μεριµνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων µέσα στο Νοµικό Πρόσωπο µε τον σχεδιασµό, την
εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραµµάτων (πχ. εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ).

(Αρµοδιότητες σε θέµατα µητρώων και διαδικασιών προσωπικού)
11) Μεριµνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και
ρυθµίζουν τις σχέσεις του Νοµικού Προσώπου µε το προσωπικό του (πχ. θέµατα µισθολογικά, ωραρίου,
αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ).
12) Μεριµνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναµικού για την
κάλυψη συγκεκριµένων θέσεων εργασίας 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, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.
14) Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων των διαδικασιών που
σχετίζονται µε την απασχόληση των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση
ωραρίου, έγκριση και πραγµατοποίηση υπερωριών κλπ).
15) Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις µεταβολές των στοιχείων των εργαζοµένων που
επηρεάζουν τις αµοιβές τους και ενηµερώνει έγκαιρα τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες , ώστε να
προωθείται έγκαιρα η πληρωµή 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 κλπ).
17) Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέµατα που άπτονται της απασχόλησής τους στο
Νοµικό Πρόσωπο.

(Αρµοδιότητες σε θέµατα γραµµατειακής υποστήριξης)
18) Μεριµνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Νοµικού Προσώπου και διεκπεραιώνει τα
σχετικά έγγραφα σε συνεργασία µε τις γραµµατείες των επιµέρους υπηρεσιών.
19) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης και τα Τµήµατά της
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).
20) Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Νοµικού Προσώπου.

21) Μεριµνά για την τήρηση του συστήµατος κατάρτισης των Προϋπολογισµών του Νοµικού Προσώπου.
22) Συνεργάζεται µε τις επιµέρους υπηρεσίες για την παροχή οικονοµικών στοιχείων, κατευθύνσεων και
προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισµών τους σε
συνάρτηση µε τα αντίστοιχα προγράµµατά τους.

21

23) Συγκεντρώνει τους επιµέρους προϋπολογισµούς των υπηρεσιών και διαµορφώνει και εισηγείται τους
συνολικούς Προϋπολογισµούς του Νοµικού Προσώπου προς έγκριση από τα αρµόδια όργανα.
24) Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισµών, επισηµαίνει τις αποκλίσεις µεταξύ απολογιστικών και
προϋπολογιστικών µεγεθών , µεριµνά για την ερµηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες
διορθωτικές ενέργειες.
25) Συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες για την τήρηση των διαδικασιών αµφίδροµης ενηµέρωσης και
ροής των οικονοµικών πληροφοριών που σχετίζονται µε την εκτέλεση και την αναθεώρηση των
προϋπολογισµών κάθε υπηρεσίας .
26) Μεριµνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρµόδια όργανα των περιοδικών οικονοµικών απολογιστικών
στοιχείων, σύµφωνα µε το σύστηµα οικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόζεται.
27) Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταµειακών προγραµµάτων του Νοµικού Προσώπου.
∆ιερευνά τις ταµειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες µεθόδους για την αντιµετώπιση των
ταµειακών αναγκών. Μεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων που σχετίζονται µε την κάλυψη των
ταµειακών αναγκών του Νοµικού Προσώπου.
28) Συνεργάζεται µε τις τράπεζες και µεριµνά για την αξιοποίηση των διαθεσίµων του Νοµικού Προσώπου.
29) Τηρεί το σύστηµα λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του Νοµικού Προσώπου (Γενική και
αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις σχετικών λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά
βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νοµοθεσία.
30) Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενηµέρωση του συστήµατος
λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του Νοµικού Προσώπου.
31) Παρακολουθεί και µεριµνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
του Νοµικού Προσώπου.
32) Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συµφωνία των δοσοληπτικών λογαριασµών µε τράπεζες,
προµηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσοµένους µε το Νοµικό Πρόσωπο , καθώς και των
δοσοληπτικών λογαριασµών µε το ∆ήµο.
33) Εκδίδει τις λογιστικές και οικονοµικές καταστάσεις που συνδέονται µε το τηρούµενο λογιστικό σχέδιο
(πχ. ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης) και ενηµερώνει σχετικά τα αρµόδια όργανα του Νοµικού
Προσώπου µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
34) Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρµόδια όργανα για την εξέλιξη των λογιστικών µεγεθών
του Νοµικού Προσώπου.
35) Μεριµνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από ∆ηµόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
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36) Τηρεί ειδικά συστήµατα λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης Προγραµµάτων και Έργων στα οποία
συµµετέχει το Νοµικό Πρόσωπο και που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
37) Τηρεί αρχείο Παραστατικών ∆ιαχείρισης των προηγουµένων προγραµµάτων και έργων σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στους ειδικούς κανονισµούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική χρηµατοδότηση.
38) Μεριµνά για την ετοιµασία των περιοδικών οικονοµικών αναφορών που σχετίζονται µε την πρόοδο των
προηγουµένων προγραµµάτων και έργων.
39) Τηρεί το αρχείο συµβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προµήθειες που αναθέτει το Νοµικό Πρόσωπο.
Παραλαµβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την
πληρωµή των οφειλών του Νοµικού Προσώπου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη
των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωµών µε βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συµβάσεων.
40) Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού του Νοµικού
Προσώπου και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων πιστώσεων.
41) Εκδίδει τα εντάλµατα πληρωµής των οφειλών του Νοµικού Προσώπου και τα αποστέλλει στο Ταµείο για
πληρωµή.
42) Μεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προµηθευτές των κάθε είδους υλικών
παγίων(µηχανήµατα-εξοπλισµός) ή αναλωσίµων που απαιτεί η λειτουργία του Νοµικού Προσώπου.
43) Μεριµνά για την ενηµέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία )µε τα
εισαγόµενα και εξαγόµενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται
στα αποθέµατα των αποθηκών του Νοµικού Προσώπου.
44) Παρακολουθεί τα αποθέµατα των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους.
Συνεργάζεται σχετικά µε τις υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
45) Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Νοµικού Προσώπου (µηχανήµατα ,
οχήµατα, συσκευές, εξοπλισµός κλπ.) και παρακολουθεί την κατανοµή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες
του.
46) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και
εξοπλισµού του Νοµικού Προσώπου.
47) Συγκεντρώνει τα στοιχεία µεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων
ποσών προς το προσωπικό του Νοµικού Προσώπου, που έχουν επίδραση στην διαµόρφωση των αµοιβών
του και µεριµνά για την έκδοση των µισθολογικών καταστάσεων και την πληρωµή των αµοιβών.
48) Μεριµνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αµοιβών προς το προσωπικό του Νοµικού
Προσώπου και για τον υπολογισµό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταµεία των αντιστοίχων
ασφαλιστικών εισφορών.
49) Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράµµατος απαιτουµένων προµηθειών και
υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316 / 2005) του Νοµικού Προσώπου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις
των υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιµότητα αυτών και διαµορφώνει περιοδικά προγράµµατα για την
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προµήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρµόδια
όργανα ( υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιµα, µηχανήµατα,
εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, µισθώσεις µεταφορικών µέσων, ασφαλίσεις κλπ).
50) ∆ιενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκµηρίωση της διαθεσιµότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που
ενδιαφέρουν το Νοµικό Πρόσωπο και τη λήψη στοιχείων τιµών προµήθειας ή υπηρεσίας.
51) ∆ιενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προµηθειών και των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι
µεριµνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία µε τα αρµόδια κάθε φορά τµήµατα του
Νοµικού Προσώπου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συµβάσεων και όλων των αποφάσεων και
εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης
των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόµενο όργανο, παρακολουθεί τη
λειτουργία τους και γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προµήθειας ή
υπηρεσίας µέχρι και την οριστική παραλαβή της σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
52) 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.
53) Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών (αρχείο
προµηθευοµένων ειδών, αρχείο προµηθευτών, αρχείο φακέλων προµηθειών).
54) Τηρεί τις σχετικές διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται µε την είσπραξη διαφόρων
δικαιωµάτων ή εισφορών προς το Νοµικό Πρόσωπο.
55) Παρακολουθεί και µεριµνά για την τήρηση όλων των οικονοµικών δοσοληψιών που σχετίζονται µε τη
λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου µέσω των διοικητικών ενοτήτων του (ΚΑΠΗ,
Παιδικοί σταθµοί, καλλιτεχνική εκπαίδευση κλπ.)
56) Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αποδοχή και την αξιοποίηση των
κληροδοτηµάτων προς το Νοµικό Πρόσωπο, σύµφωνα µε τους αντιστοίχους όρους.

δωρεών και των

57) Τηρεί τα αρχεία της ακίνητης περιουσίας του Νοµικού Προσώπου σε ηλεκτρονική και φυσική µορφή (
φάκελοι µε στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα)
58) Μεριµνά για την διερεύνηση µεθόδων αξιοποίησης της ανωτέρω ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει
σχετικές εισηγήσεις προς τα αρµόδια όργανα.
59) Μεριµνά για την προώθηση της αξιοποίησης της ανωτέρω ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε τις σχετικές
αποφάσεις του Νοµικού Προσώπου και τη διαχείριση της εκµετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας (πχ.
κατάρτιση συµβάσεων µισθώσεων, µέριµνα είσπραξης µισθωµάτων κλπ.)

(Αρµοδιότητες Ταµείου)
60) ∆ιενεργεί τις πληρωµές προς τους δικαιούχους µε βάση τα Εντάλµατα Πληρωµών και µετά από έλεγχο
των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόµος.
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61) Καταγράφει τις διενεργούµενες πληρωµές σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες και µεριµνά για την
απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιµέρους εντάλµατα
πληρωµής.
62) ∆ιενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς το Νοµικό Πρόσωπο και ενηµερώνει το λογιστικό σύστηµα
µε τις σχετικές ταµειακές εγγραφές.
63) Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς το Νοµικό Πρόσωπο και
ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούµενες οφειλές.
64) Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου που ασχολούνται
µε εισπράξεις.
65) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών µε τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηµατικών διαθεσίµων και
την διενέργεια εισπράξεων και πληρωµών µέσω επιταγών.
66) Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταµείο στα γραφεία του Νοµικού Προσώπου.
67) Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιµοποιούνται για
την ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος του Νοµικού Προσώπου µε τις ταµειακές εγγραφές.
68) Παρακολουθεί την ταµειακή ρευστότητα και προγραµµατίζει τις πληρωµές σε συνεργασία και µε άλλες
αρµόδιες υπηρεσίες.

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 Λευκάδας, 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.
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3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων είναι δυνατόν να λειτουργήσουν αποκεντρωµένες υπηρεσίες υπό
µορφή παραρτηµάτων των διαφόρων υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου. Τα παραρτήµατα 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.

4. Όλες οι υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου συνεργάζονται µε το Τµήµα κατά το σχεδιασµό και την
παρακολούθηση εφαρµογής των περιοδικών προγραµµάτων και γενικά των προγραµµάτων δράσης του Νοµικού
Προσώπου.

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 :

(α) Μόνιµων ή κατά περίπτωση διατµηµατικών επιτροπών ή οµάδων εργασίας για την επεξεργασία ζητηµάτων
που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες του Νοµικού Προσώπου.
(β) Οµάδων διοίκησης έργου ή προγράµµατος.
(γ) Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή προγραµµάτων µε αξιοποίηση προσωπικού και
από διάφορες διοικητικές ενότητες.
(δ) Υπαλλήλων – συνδέσµων µεταξύ διοικητικών ενοτήτων µε ισχυρή αλληλεξάρτηση.

Άρθρο 8
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.

26

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 9
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 :

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ Νηπιαγωγών

2

Σύνολο θέσεων ΠΕ
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3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω
θέσεις:
ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ ∆ιοικητικών - Λογιστών

1

ΤΕ Βρεφονηπιοκοµίας

3

Σύνολο θέσεων ΤΕ

4

4. Στην κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι
παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑ∆ΟΙ ∆Ε

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων- Παιδοκόµων

2

∆Ε Μαγείρων

1

∆Ε Τεχνιτών (υδραυλικού, ξυλουργού, ελαιοχρωµατιστή,

1

συντηρητή χλοοτάπητα, συντηρητή πισίνας, ηχολήπτη κλπ)
∆Ε Φυλάκων

1

Σύνολο θέσεων ∆Ε
5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής

5

Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι

παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑ∆ΟΙ ΥΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ Καθαριότητας εσωτερικών χώρων

4

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

1
Σύνολο θέσεων ΥΕ

5

Άρθρο 10
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ∆ιοικητικών
ΤΕ Βρεφοκόµων
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ΤΕ Νηπιαγωγών

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων ∆∆

0

Οι θέσεις αυτές κενούµενες µε οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται

Άρθρο 11
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1. 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 Νηπιαγωγών

4

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

1

ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας

1

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1

∆Ε ∆ιοικητικών

1

∆Ε Βοηθών Νηπιαγωγών

1

∆Ε Μαγείρων

1

∆Ε Νοσηλευτών

1

ΥΕ Οικιακών Βοηθών

1

ΥΕ Καθαριστριών

1

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων Ι∆ΑΧ

Άρθρο 12
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ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προβλέπονται τριάντα (30) 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.
Επίσης το ΝΠ∆∆ θα δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και σπουδαστές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης να
πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκησης σε ειδικότητες ίδιες µε αυτές του υπηρετούντος προσωπικού.

ΜΕΡΟΣ 5

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 13
Προϊστάµενοι Υπηρεσιών

Προϊστάµενοι της ∆ιευθύνσεως, των Τµηµάτων και των αυτοτελών γραφείων της οργανωτικής δοµής του ΝΠ∆∆
τοποθετούνται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις οι υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων και ειδικοτήτων :

Α) Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικών - Οικονοµικών Υπηρεσιών
Στο Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικών - Οικονοµικών Υπηρεσιών προΐσταται τακτικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού και ελλείψει ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ελλείψει ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού.

Β) ∆ιεύθυνση Προσχολικής Αγωγής
Στη ∆ιεύθυνση Προσχολικής Αγωγής προΐσταται τακτικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών και ελλείψει ΤΕ
Νηπιαγωγών και ελλείψει ΤΕ Βρεφονηπιοκοµίας και ελλείψει ∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων ή ∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων Παιδοκόµων.
Τµήµατα Παιδικού Σταθµού Λευκάδας, Βρεφονηπιακού Σταθµού Λευκάδας, Παιδικού Σταθµού
Καρυάς, Παιδικού Σταθµού Βλυχού
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Προϊστάµενοι Τµηµάτων επιλέγονται τακτικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών και ελλείψει ΤΕ Νηπιαγωγών
(προσωρινός) ή ΤΕ Βρεφονηπιοκοµίας και ελλείψει ∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων ή ∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων Παιδοκόµων.
Γ) Αυτοτελές Γραφείο Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων
Προϊστάµενοι επιλέγονται τακτικοί υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ελλείψει ΤΕ
Κοινωνικής Εργασίας και ελλείψει ∆Ε Νοσηλευτών.

Για το διορισµό, τα καθήκοντα, τους περιορισµούς, το χρόνο εργασίας την αστική ευθύνη, τα δικαιώµατα, τις
άδειες, τις µεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, το προβάδισµα, τις ηθικές αµοιβές, τα πειθαρχικά αδικήµατα, τη
λύση της υπαλληλικής σχέσης και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων εφαρµόζονται οι εκάστοτε
ισχύουσες Νοµοθετικές ∆ιατάξεις.
Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Λευκάδας και δε συµπεριλαµβάνεται στον
παρόντα κανονισµό ρυθµίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΜΕΡΟΣ 6

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
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.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ : ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ……..€ για το τρέχον έτος 2014 που θα καλυφθεί από τους
Κ.Α. του προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Λευκάδας.
Για τα επόµενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους …………..€ η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους
προϋπολογισµούς.»
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Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις, και τοποθετήσεις από τους δηµοτικούς συµβούλους.
Ο κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής, τοποθετούµενος επί του θέµατος, πρότεινε την
ενοποίηση των 2 γραφείων «Γραφείο Βιβλιοθηκών» και «Γραφείο Μουσείων».
Στη συνέχεια για την επιλογή των προϊσταµένων της ∆/νσης Προσχολικής
Αγωγής και των τµηµάτων των Παιδικών Σταθµών, στο σηµείο που αναφέρεται ότι
προϊστάµενοι εκλέγονται τακτικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών και ελλείψει
ΤΕ Νηπιαγωγών, επειδή και στον ΟΕΥ του ∆ήµου η θέση τους ήταν ΠΕ ή ΤΕ, θα
ψηφίσουν και για τον παρόντα ΟΕΥ, ΠΕ «ή» ΤΕ και όχι «ελλείψει».
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις τόσο των υπαλλήλων του
Νοµικού Προσώπου, όσο και της δικηγόρου τους.
Ο κ. Ροντογιάννης στη συνέχεια είπε ότι δεν µπαίνουν καθόλου στην συζήτηση
του θέµατος διότι θα καταψηφίσουν το σύνολο.
Η κα Σάντα Μακρή Αικατερίνη αναφέρθηκε στο Νόµο που είναι ξεκάθαρος και
αναφέρει ΠΕ «ή» ΤΕ.
Η κα Σκιαδά συµφώνησε µε την ενοποίηση των 2 γραφείων ενώ ζήτησε
ξεχωριστή ψηφοφορία για την ψήφιση του κανονισµού και ξεχωριστή για την επιλογή
των προϊσταµένων ∆/νσης Προσχολικής Αγωγής και των τµηµάτων των Παιδικών
Σταθµών.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε σε ξεχωριστές ψηφοφορίες το θέµα.
Α) Για την ψήφιση του κανονισµού, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση, µε την
πρόταση του κ. ∆ρακονταειδή για την ενοποποίηση των δύο γραφείων «Βιβλιοθηκών»
και Μουσείων», ψήφισαν 16 δηµοτικοί σύµβουλοι, ενώ κατά ψήφισαν οι κ.κ.
Ροντογιάννης και Φίλιππας.
Β) Για την επιλογή

των προϊσταµένων ∆/νσης Προσχολικής Αγωγής και των

τµηµάτων των Παιδικών Σταθµών Λευκάδας, Βρεφονηπιακού Σταθµού Λευκάδας,
Παιδικού Σταθµού Καρυάς, Παιδικού Σταθµού Βλυχού, κατατέθηκαν δύο προτάσεις:
1. Η πρόταση της εισηγήτριας, ότι προϊστάµενοι εκλέγονται τακτικοί υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών και ελλείψει ΤΕ Νηπιαγωγών, πήρε 10 ψήφους υπέρ, 2
ψήφους παρών του κ. Αθανάσιου Καββαδά και του κ. Βασιλείου Μελά και 2 ψήφους
κατά των κ.κ. Ροντογιάννη και Βλάχου.
2. Η πρόταση του κ. ∆ρακονταειδή ότι προϊστάµενοι εκλέγονται τακτικοί υπάλληλοι
του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών ή ΤΕ Νηπιαγωγών, πήρε
∆ρακονταειδή, Νικητάκη, Φίλιππα και Σάντα.
Παρών ψήφισαν οι κ.κ. Καββαδάς και Μελάς.
Κατά οι κ.κ. Βλάχος και Ροντογιάννης.
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4 ψήφους των κ.κ.

Μετά την ανωτέρω ψηφοφορία, το ∆.Σ. κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Εγκρίνει τον Ο.Ε.Υ. του ΝΠ∆∆ « Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί – Παιδεία Κοινωνική Μέριµνα - Αθλητισµός – Πολιτισµός- Περιβάλλον » ∆ήµου Λευκάδας (άρθ.
10 παρ. 7 του Ν. 3584/07), σύµφωνα µε την ανωτέρω

εισήγηση, όπως

τροποποιήθηκε µε την ενοποίηση των 2 γραφείων «Βιβλιοθηκών» και «Μουσείων».
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.229/14.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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