Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2012.06.18 18:27:24
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

27473

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1894
15 Ιουνίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4597/104427
Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) και ιδίως των άρθρων
1, 6, 63, 97, 98, 214, 225, 238, 254, 257, 258, 266 και 280.
β) του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 35/Α΄/18−02−199) και ιδίως
του άρθρου 10.
γ) του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/28−06−2006)
και ιδίως της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5
και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7.
δ) του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄/
27−12−2010) και ιδίως της παραγράφου 4, περίπτωση γγ
του άρθρου 8.
ε) της αριθμ. οικ. 2990/18604/25−02−2011 απόφασης της
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας «Μεταβίβαση δικαιώμα−
τος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.)
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (ΦΕΚ 385/
Β’/11−03−2011) και κυρίως της παραγράφου Γ, περίπτωση
4, του άρθρου 7.
2. Το αριθμ. 341/21−05−2012 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η.
– ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑ−
ΝΑΓΡΑΣ», με το οποίο διαβιβάστηκαν:
(α) η αριθμ. 22/2011 από 28−11−2011 απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
– ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» περί ψήφισης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ.,
(β) η αριθμ. 458/2011 από 21−12−2011 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Δήμου Τανάγρας περί έγκρισης της με

αριθμό 22/2011 απόφασης περί ψήφισης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
– ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και
(γ) η αριθμ.6/2012 γνωμοδότηση (όπως διατυπώθηκε στο
Πρακτικό 2/29−03−2012) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προ−
σωπικού Ο.Τ.Α. Ν. Βοιωτίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 22/2011 από 28−11−2011 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙ−
ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»,
με την οποία ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος έχει ως εξής:
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η
− ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ − ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑ−
ΝΑΓΡΑΣ»
ΜΕΡΟΣ 1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟ−
ΣΩΠΟΥ
Άρθρο 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δι−
καίου του Δήµου Τανάγρας µε την επωνυµία « Κ.Α.Π.Η−
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ−ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑ−
ΓΡΑΣ» περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες
οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και
αντικειµένου:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Αυτοτελές Γραφείο Υπηρεσιών Υποστήριξης
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1. Διεύθυνση Κοινωνικής αλληλεγγύης και Πολιτισμού.
α. Τµήµα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας, που εντάσσονται
διοικητικά τα ακόλουθα Γραφεία:
α.1) Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας ΚΑΠΗ Δ.Ε. Σχημα−
ταρίου
α 2) Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας ΚΑΠΗ Δ.Ε. Οινοφύ−
των− περιοχής Αγίου Θωμά.
β. Τµήµα Προσχολικής αγωγής, που εντάσσονται διοι−
κητικά τα ακόλουθα Γραφεία:
β.1) Γραφείο Παιδικού Σταθµού περιοχής Σχηματαρίου
β.2) Γραφείο Παιδικού Σταθµού περιοχής Οινοφύτων
β.3) Γραφείο Παιδικού Σταθµού περιοχής Αγίου Θωμά
γ. Τµήµα Ωδείου και Φιλαρμονικής
ΜΕΡΟΣ 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου
Υπηρεσιών Υποστήριξης

Το Γραφείο Υπηρεσιών Υποστήριξης είναι αρµόδιο για
τον συντονισµό εφαρµογής των πολιτικών, συστηµάτων
και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοί−
κηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Νοµικού
Προσώπου, καθώς και για τη λειτουργία του κεντρικού
πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοι−
κητικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες. Παράλληλα το
Γραφείο είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική τήρηση
των οικονοµικών προγραµµάτων λειτουργίας του Νοµικού
Προσώπου, τη σωστή απεικόνιση των οικονοµικών πράξεων
και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς
και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της περιουσίας του
και την αποτελεσµατική διενέργεια όλων των νόµιµων
διαδικασιών που απαιτούνται για την προµήθεια υλικών,
εξοπλισµού και υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου. Τέλος
το Γραφείο είναι αρµόδιο για τη συντήρηση και τη δια−
τήρηση σε καλή κατάσταση των κάθε είδους κτιριακών
και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοµικού
Προσώπου.
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Υπηρεσιών Υποστήριξης
είναι οι εξής:
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 Γραφείο Προγραµµατισµού και Ορ−
γάνωσης και µεριµνά για την κατάρτιση / επικαιροποίηση
των περιγραφών αρµοδιοτήτων των επιµέρους θέσεων.
3) Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων ερ−
γασίας στις διοικητικές ενότητες του Νοµικού Προσώπου
µε στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στε−
λεχών 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 αξιολό−
γησης 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 (π.χ. οργάνωση µετακινήσεων του προ−
σωπικού στις εγκαταστάσεις του Ν.Π. κ.λπ.).
8) Μεριµνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού
του Νοµικού Προσώπου µε τον προσδιορισµό των ανα−
γκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των
εργαζοµένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση
της υλοποίηση των συµφωνουµένων µέτρων βελτίωσης.
9) Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράµµατα
συνεχιζόµενης κατάρτισης και επιµόρφωσης του ανθρώ−
πινου δυναµικού του Νοµικού Προσώπου. Παρακολουθεί

την υλοποίηση των προγραµµάτων και µεριµνά για την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από την υλοποίηση των
προγραµµάτων αυτών στην πράξη.
10) Μεριµνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέ−
σεων µέσα στο Νοµικό Πρόσωπο µε τον σχεδιασµό, την
εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραµµάτων (πχ.
εκδηλώσεις, ταξίδια κ.λπ.).
(Αρµοδιότητες σε θέµατα µητρώων και διαδικασιών
προσωπικού)
11) Μεριµνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κανο−
νιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθµίζουν
τις σχέσεις του Νοµικού Προσώπου µε το προσωπικό του
(πχ. θέµατα µισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπε−
ρωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κ.λπ.).
12) Μεριµνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των δια−
δικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναµικού για την κάλυ−
ψη συγκεκριµένων θέσεων εργασίας µε βάση τις νόµιµες
διαδικασίες.
13) Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο κατα−
γράφονται τα στοιχεία της ατοµικής και οικογενειακής
του κατάστασης, οι κάθε είδους µεταβολές στην εργα−
σιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων
εργασίας, αµοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κ.λπ.)
και τα προσόντα του.
14) Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολου−
θεί την εφαρµογή όλων των διαδικασιών που σχετίζο−
νται µε την απασχόληση των εργαζοµένων, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και
πραγµατοποίηση υπερωριών κ.λπ.).
15) Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις
µεταβολές των στοιχείων των εργαζοµένων που επηρεά−
ζουν τις αµοιβές τους και ενηµερώνει έγκαιρα τις αρµόδιες
οικονοµικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η
πληρωµή των εργαζοµένων και η απόδοση των ασφαλι−
στικών εισφορών,
16) Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των επιµέρους
διοικητικών ενοτήτων του Νοµικού Προσώπου και τους
ενηµερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθού−
νται σε εργασιακά θέµατα (διαχείριση παρουσιών, υπερω−
ριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κ.λπ.).
17) Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό
για θέµατα που άπτονται της απασχόλησής τους στο
Νοµικό Πρόσωπο.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα γραµµατειάκης − υποστήρι−
ξης)
18) Μεριµνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτο−
κόλλου του Νοµικού Προσώπου και διεκπεραιώνει τα
σχετικά έγγραφα σε συνεργασία µε τις γραµµατείες των
επιµέρους υπηρεσιών.
19) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Τµήµα
Υπηρεσιών Υποστήριξης και τα Γραφεία του (τήρηση πρω−
τοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφί−
ας, θέµατα προσωπικού κ.λπ.).
20) Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου
του Νοµικού Προσώπου.
21) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τα Τµήµατα
Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών
Οµάδων, Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας, Πολιτιστικών
Δραστηριοτήτων, Αθλητικών Δραστηριοτήτων και τα
Γραφεία της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και
αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).
Συγχρόνως τηρεί συγκεντρωτικά στοιχεία και καταρτί−
ζει αναφορές για τη λειτουργία όλων των διοικητικών
ενοτήτων της Διεύθυνσης σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Διεύθυνσης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
22) Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτήσεις
εγγραφής ή διαγραφής µελών στα διάφορα Τµήµατα της
Διεύθυνσης και τηρεί τα σχετικά αρχεία.
23) Παρακολουθεί την τακτοποίηση οικονοµικών
συµµετοχών µηνιαίως στα διάφορα Τµήµατα και ενηµερώνει
τα µέλη που καθυστερούν την πληρωµή των οικονοµικών
τους συµµετοχών.
24) Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτή−
σεις εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων,
εφαρµόζει τις αποφάσεις κατάταξης των παιδιών στα δι−
άφορα τµήµατα προσχολικής αγωγής ή διαγραφής αυτών
και τηρεί τα σχετικά αρχεία.
25) Προωθεί αιτήµατα γονέων για µετακίνηση παιδιών
από ένα τµήµα σε άλλο, αν υπάρχουν οι σχετικές προϋ−
ποθέσεις.
26) Παρακολουθεί την τακτοποίηση οικονοµικών
συµµετοχών µηνιαίως και ενηµερώνει τους γονείς
που καθυστερούν την πληρωµή των οικονοµικών τους
συµµετοχών.
27) Δέχεται τις αιτήσεις µείωσης ή απαλλαγής οικονοµικών
συµµετοχών, εισηγείται σχετικά και ενηµερώνει τους γο−
νείς για το αποτέλεσµα της αίτησής τους.
28) Εκδίδει βεβαιώσεις φιλοξενίας παιδιών.
29) Μεριµνά για την φύλαξη και την καθαριότητα των κτι−
ριακών εγκαταστάσεων του Τµήµατος και του εξοπλισµού
τους
(Αρµοδιότητες σε θέµατα προϋπολογισµού και
οικονοµικής πληροφόρησης)
1) Μεριµνά για την τήρηση του συστήµατος κατάρτισης
των Προϋπολογισµών του Νοµικού Προσώπου.
2) Συνεργάζεται µε τις επιµέρους υπηρεσίες για την πα−
ροχή οικονοµικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων
που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των
προϋπολογισµών τους σε συνάρτηση µε τα αντίστοιχα
προγράµµατά τους.
3) Συγκεντρώνει τους επιµέρους προϋπολογισµούς των
υπηρεσιών και διαµορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς
Προϋπολογισµούς του Νοµικού Προσώπου προς έγκριση
από τα αρµόδια όργανα.
4) Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισµών,
επισηµαίνει τις αποκλίσεις µεταξύ απολογιστικών και προ−
ϋπολογιστικών µεγεθών, µεριµνά για την ερµηνεία των
αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές
ενέργειες.
5) 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.
6) Μεριµνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρµόδια
όργανα των περιοδικών οικονοµικών απολογιστικών στοι−
χείων, σύµφωνα µε το σύστηµα οικονοµικής πληροφόρη−
σης που εφαρµόζεται.
7) Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των
ταµειακών προγραµµάτων του Νοµικού Προσώπου. Διερευ−
νά τις ταµειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες
µεθόδους για την αντιµετώπιση των ταµειακών αναγκών.
Μεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων που σχετίζο−
νται µε την κάλυψη των ταµειακών αναγκών του Νοµικού
Προσώπου.
8) Συνεργάζεται µε τις τράπεζες και µεριµνά για την
αξιοποίηση των διαθεσίµων του Νοµικού Προσώπου.
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(Αρµοδιότητες σε θέµατα λογιστηρίου και αποθηκών)
9) Τηρεί το σύστηµα λογιστικής απεικόνισης των
οικονοµικών πράξεων του Νοµικού Προσώπου (Γενική και
αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις σχετικών λογιστικές δι−
αδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και
στοιχεία που προβλέπονται από την νοµοθεσία.
10) Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που
απαιτούνται για την ενηµέρωση του συστήµατος λογιστι−
κής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του Νοµικού
Προσώπου.
11) Παρακολουθεί και µεριµνά για την εκπλήρωση όλων
των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του
Νοµικού Προσώπου.
12) 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 Δήµο.
13) 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.
14) Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρµόδια
όργανα για την εξέλιξη των λογιστικών µεγεθών του
Νοµικού Προσώπου.
15) Μεριµνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που
ζητούνται από Δηµόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύµφωνα
µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
16) Τηρεί ειδικά συστήµατα λογιστικής και οικονοµικής δι−
αχείρισης Προγραµµάτων και Έργων στα οποία συµµετέχει
το Νοµικό Πρόσωπο και που χρηµατοδοτούνται από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς
ή διεθνείς πόρους.
17) Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των
προηγουµένων προγραµµάτων και έργων σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στους ειδικούς κανονισµούς των φορέων
από τους προέρχεται η σχετική χρηµατοδότηση.
18) Μεριµνά για την ετοιµασία των περιοδικών
οικονοµικών αναφορών που σχετίζονται µε την πρόοδο
των προηγουµένων προγραµµάτων και έργων.
19) 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 δι−
καιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων
για τη διενέργεια πληρωµών µε βάση τις διατάξεις των
αντιστοίχων συµβάσεων.
20) Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντί−
στοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού του Νοµικού
Προσώπου και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων
πιστώσεων.
21) Εκδίδει τα εντάλµατα πληρωµής των οφειλών του
Νοµικού Προσώπου και τα αποστέλλει στο Ταµείο για
πληρωµή.
22) Μεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους
προµηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων (µηχανήµατα−
εξοπλισµός) ή αναλωσίµων που απαιτεί η λειτουργία του
Νοµικού Προσώπου.
23) Μεριµνά για την ενηµέρωση των διαχειριστικών
βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία )µε τα
εισαγόµενα και εξαγόµενα είδη, και την τήρηση των δι−
αδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα
αποθέµατα των αποθηκών του Νοµικού Προσώπου.
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24) 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.
25) Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών
στοιχείων του Νοµικού Προσώπου (µηχανήµατα,οχήµατα,
συσκευές, εξοπλισµός κ.λπ.) και παρακολουθεί την
κατανοµή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του.
26) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιο−
δικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισµού
του Νοµικού Προσώπου.
27) Συγκεντρώνει τα στοιχεία µεταβολών και των αντι−
στοίχων 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.
28) 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.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα προµηθειών υλικών /
εξοπλισµού / υπηρεσιών)
29) Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κα−
τάρτιση του προγράµµατος απαιτουµένων προµηθειών
και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316/2005) του
Νοµικού Προσώπου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υπη−
ρεσιών, εξετάζει την σκοπιµότητα αυτών και διαµορφώνει
περιοδικά προγράµµατα για την προµήθεια κάθε είδους
υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά
για έγκριση στα αρµόδια όργανα (υλικά για την εκτέ−
λεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιµα,
µηχανήµατα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, µισθώσεις
µεταφορικών µέσων, ασφαλίσεις κ.λπ.).
30) Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκµηρίωση της
διαθεσιµότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδια−
φέρουν το Νοµικό Πρόσωπο και τη λήψη στοιχείων τιµών
προµήθειας ή υπηρεσίας.
31) Διενεργεί 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 υπηρεσί−
ας µέχρι και την οριστική παραλαβή της σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
32) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού
υλικών / εξοπλισµού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονά−
ζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, αποµάκρυνσης
ή εκποίησης των υλικών αυτών.
33) Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα
των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών (αρχείο
προµηθευοµένων ειδών, αρχείο προµηθευτών, αρχείο
φακέλων προµηθειών).
(Αρµοδιότητες σε θέµατα εσόδων και περιουσίας)
34) Τηρεί τις σχετικές διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις
που σχετίζονται µε την είσπραξη διαφόρων δικαιωµάτων
ή εισφορών προς το Νοµικό Πρόσωπο.
35) 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,
κ.λπ.)
36) Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αποδοχή
και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτηµάτων
προς το Νοµικό Πρόσωπο, σύµφωνα µε τους αντιστοίχους
όρους.
37) Τηρεί τα αρχεία της ακίνητης περιουσίας του Νοµικού
Προσώπου σε ηλεκτρονική και φυσική µορφή (φάκελοι µε
στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα)
38) Μεριµνά για την διερεύνηση µεθόδων αξιοποίησης
της ανωτέρω ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές
εισηγήσεις προς τα αρµόδια όργανα.
39) 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
κ.λπ.)
(Αρµοδιότητες Ταµείου)
40) Διενεργεί τις πληρωµές προς τους δικαιούχους µε
βάση τα Εντάλµατα Πληρωµών και µετά από έλεγχο των
δικαιολογητικών που ορίζει ο νόµος.
41) 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.
42) Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς το Νοµικό
Πρόσωπο και ενηµερώνει το λογιστικό σύστηµα µε τις
σχετικές ταµειακές εγγραφές.
43) Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων
των οφειλετών προς το Νοµικό Πρόσωπο και ενηµερώνει
τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούµενες οφειλές.
44) Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων
υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου που ασχολούνται µε
εισπράξεις (υπηρεσίες του Τµήµατος Αθλητικών Δραστη−
ριοτήτων κ.λπ).
45) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών µε τις Τράπεζες
για την τοποθέτηση των χρηµατικών διαθεσίµων και την
διενέργεια εισπράξεων και πληρωµών µέσω επιταγών.
46) Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταµείο στα γραφεία του
Νοµικού Προσώπου.
47) Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και
αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιµοποιούνται για
την ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος του Νοµικού
Προσώπου µε τις ταµειακές εγγραφές.
48) Παρακολουθεί την ταµειακή ρευστότητα και
προγραµµατίζει τις πληρωµές σε συνεργασία και µε άλ−
λες αρµόδιες υπηρεσίες.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 3
Αρµοδιότητες Διευθύνσης Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Πολιτισμού
Η Διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ –ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ−
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», είναι υπεύθυνη
για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, την λειτουργία
ΚΑΠΗ, παιδικών σταθμών κλπ καθώς και για την υλοποίηση
πολιτιστικών και µορφωτικών προγραµµάτων
Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των παραπάνω
η διεύθυνση οργανώνεται στα παρακάτω τµήµατα:
Α) Τµήµα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας
Το Τµήµα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας είναι αρµόδιο
για την αποτελεσµατική λειτουργία των Κέντρων Ανοι−
κτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) του Δήµου, για την
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εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων φροντίδας ατόµων της
τρίτης ηλικίας καθώς και την υλοποίηση δράσεων κοινω−
νικού χαρακτήρα µε αποδέκτες όλους τους κατοίκους
του Δήµου (Δηµοτικά Ιατρεία, Κέντρο Υποστήριξης Γυναι−
κών, Προγράµµατα Αιµοδοσίας, Προγράµµατα προώθησης
Εθελοντισµού κ.λπ.).
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόµων τρίτης ηλι−
κίας οι λειτουργίες Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων
παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωµένες µονάδες
(παραρτήµατα ΚΑΠΗ), οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο
Γραφείου. Το κάθε Γραφείο εξυπηρετεί µια περιοχή της
περιφέρειας του Δήµου.
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων του
Τµήµατος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας, είναι οι εξής:
(α) Αρµοδιότητες των Γραφείων Κοινωνικής Υπηρεσίας:
ΚΑΠΗ Δ.Ε. Σχηματαρίου − ΚΑΠΗ Δ.Ε. Οινοφύτων− περιοχής
Αγίου Θωμά − ΚΑΠΗ Δ.Ε. Τανάγρας
1) Παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες για το Κέντρο
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων των παραπάνω Δ.Ε.
και τα παραρτήµατά τους 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 συ−
νοχής.
2) Υποδέχεται, ενηµερώνει, συµβουλεύει και παρέχει κοι−
νωνική 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.
4) Συνεργάζεται µε την αρµόδια Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήµου και άλλες εξειδικευµένες υπηρεσίες υγεί−
ας 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 εκπαί−
δευσή τους και την αξιοποίησή τους στις δοµές και υπη−
ρεσίες του ΚΑΠΗ.
6) Μεριµνά για την εκπαίδευση σπουδαστών και φοι−
τητών σχετικών επιστηµών που διενεργούν την πρακτική
τους άσκηση ή των ανέργων που προσλαµβάνονται για
την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας.
7) Παρακολουθεί τη λειτουργία των παραρτηµάτων τα
οποία ανήκουν διοικητικά στο Τµήµα και οργανώνει τις
επιτροπές και οµάδες µελών και εθελοντών
8) Μεριµνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευ−
πρεπή εµφάνιση των εγκαταστάσεων των παραρτηµάτων
και του εξοπλισµού των.
Το αντικείµενο των παραπάνω Γραφείων πραγµατοποιείται
από τις βασικές ειδικότητες του Κοινωνικού Λειτουργού και
του Οικογενειακού Βοηθού. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν
στο πλαίσιο του Γραφείου και συνεργάζονται µε το υπό−
λοιπο προσωπικό του Γραφείου και των ειδικοτήτων των
άλλων Γραφείων µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των
προστατευοµένων µελών.
Β) Τµήµα Προσχολικής Αγωγής
Το Τµήµα Προσχολικής Αγωγής επιµελείται της παροχής
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σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούµενα νήπια
και βρέφη εφαρµόζοντας τα κατάλληλα προγράµµατα, τις
ισχύουσες διατάξεις και τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας και είναι αρµόδιο για την υλοποίηση δράσεων
και προγραµµάτων για παιδιά σχολικής και προσχολικής
ηλικίας, για την οικογένεια, καθώς και για την αντιµετώπιση
δυσλειτουργιών στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλ−
λον.
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων
του Τµήµατος είναι οι εξής:
(α) Αρµοδιότητες Γραφείων Παιδικών σταθµών:
1. Περιοχής Σχηματαρίου 2. Περιοχής Οινοφύτων 3. Πε−
ριοχής Αγίου Θωμά
1) Φροντίζουν για τη σωστή ψυχοσωµατική υγεία και
ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών, µε πραγµατοποίηση
ατοµικών προγραµµάτων, κύκλους παιδαγωγικών δρα−
στηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια και άλλες παιδα−
γωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύµφωνα µε τα
επιστηµονικά δεδοµένα και ανάλογα µε την ηλικία τους.
2) Απασχολούν τα παιδιά σύµφωνα µε τους καθορισµένους
στόχους του προγράµµατος και τηρούν βιβλίο ύλης για την
καθηµερινή διδασκαλία σύµφωνα µε τα προγράµµατα του
Υπουργείου Παιδείας.
3) Ευθύνονται όχι µόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των
νηπίων αλλά και για την φύλαξη και προστασία τους.
4) Προσφέρουν αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα
και φαγητό στα νήπια του Σταθµού σύµφωνα µε τις αρχές
της βρεφοκοµικής και τις οδηγίες του παιδιάτρου.
5) Ενηµερώνουν τους γονείς σε τακτά χρονικά διαστήµατα
για τη γενική − σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους. Συνερ−
γάζεται µε τους γονείς σε όλα τα θέµατα που αφορούν τη
ζωή και την εξέλιξη των παιδιών µέσα στον Σταθµό.
6) Μεριµνούν για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και
επισκέψεων προς όφελος των παιδιών, σύµφωνα µε το
εγκεκριµένο πρόγραµµα.
7) Φροντίζουν για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και
ενηµερώνουν το Γραφείο Ιατροπαιδαγωγικής, Ιατρικής και
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε κάθε περίπτωση που χρειά−
ζεται ιατρική φροντίδα και κοινωνική µέριµνα.
8) Παρακολουθούν την καθαριότητα των νηπίων και κάθε
αντικείµενο που έχει σχέση µε αυτά ενθαρρύνοντας την
αυτοεξυπηρέτησή τους.
9) Ευθύνονται για την άψογη καθαριότητα των χώρων
του Σταθµού και των αντικειµένων του και τον κατάλληλο
αερισµό και φωτισµό του.
10) Εφαρµόζουν σωστά όλα τα µέτρα υγιεινής και ασφά−
λειας και ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη που
µπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών.
11) Ευθύνεται για την εξασφάλιση της διατροφής των νη−
πίων κατά την παραµονή τους στον Σταθµό, µεριµνώντας
για την υγιεινή παρασκευή του, την ποιότητα των υλικών
και την τήρηση του εγκεκριµένου διαιτολογίου.
12) Μεριµνούν για την προµήθεια, την ταξινόµηση και
τη συντήρηση του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισµού
και υλικού.
13) Ευθύνονται για την ασφαλή µεταφορά των
φιλοξενούµενων παιδιών προς και από τον Σταθµό (περί−
πτωση ύπαρξης σχολικού λεωφορείου)
Το αντικείµενο των Γραφείων πραγµατοποιείται από τις
βασικές ειδικότητες του Νηπιαγωγού, του Βρεφονηπιοκόµου,
του Βοηθού Νηπιαγωγού − Βρεφονηπιοκόµου, του Μαγεί−
ρου, του Βοηθού Μαγείρου, του Προσωπικού Καθαριότητας
− Βοηθητικών Εργασιών και του Οδηγού Σχολικού Λεωφο−
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ρείου. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν στο πλαίσιο του
Γραφείου και συνεργάζονται µε το υπόλοιπο προσωπικό
του Τµήµατος και των ειδικοτήτων των άλλων Γραφεί−
ων µε στόχο την καλύτερη αγωγή και εξυπηρέτηση των
παιδιών.
Γ) Τμήμα Ωδείου και Φιλαρμονικής
Αρμοδιότητες Τμήματος Ωδείου και Φιλαρμονικής
1) Επιμελείται της λειτουργίας Ωδείου, των Χορωδιών
και της Φιλαρμονικής του Δήμου.
2) Μεριμνά για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία
τμημάτων μουσικής παιδείας (θεωρία μουσικής, εκμάθηση
διαφόρων μουσικών οργάνων, μονωδία, βυζαντινή μουσική
κ.λπ.).
3) Μεριμνά για την εκπαίδευση, κατάρτιση και εμφάνιση
δημόσιας χορωδίας και ή ορχήστρας.
4) Μεριμνά για τη σύσταση, εκπαίδευση, κατάρτιση και
εμφάνιση της φιλαρμονικής του Δήμου.
5) Συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
για την διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων.
6) Διοργανώνει δραστηριότητες και εκδηλώσεις που
προάγουν τη μουσική εκπαιδευτική διαδικασία.
7) Παρακολουθεί τις επιδόσεις των σπουδαστών και
ενημερώνει τους γονείς για την πορεία τους
8) Παρακολουθεί τη λειτουργία των παραρτημάτων που
ανήκουν διοικητικά στο Τμήμα.
ΜΕΡΟΣ 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ − ΕΠΟΠΤΕΙΑ −ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Άρθρο 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ − ΕΠΟΠΤΕΙΑ − ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
1. Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό
Συµβούλιο που ορίζεται από το Δηµοτικό Συµβούλιο του
Δήµου Τανάγρας, από το οποίο εξαρτάται και εποπτεύεται,
όπως ορίζεται ειδικότερα από τις κείµενες διατάξεις.
2. Των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου προίσταται ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου ο οποίος εποπτεύει
και ελέγχει τις υπηρεσίες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε
αποδοτικό τρόπο η αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη
των περιοδικών στόχων και προγραµµάτων που αποφασί−
ζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Σε περίπτωση απου−
σίας ή κωλύµατος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται
από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου.
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 διοι−
κητικά στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου.
Εφόσον στις αποκεντρωµένες υπηρεσίες οι παρεχόµενες
υπηρεσίες είναι κοινωνικού χαρακτήρα (όπως φροντίδα
παιδιών, ηλικιωµένων, αθλητικές ή πολιτιστικές δραστηρι−
ότητες κ.λπ.), συγκροτούνται, µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, αντίστοιχες άµισθες
επιτροπές, στις οποίες συµµετέχουν τουλάχιστον δύο (2)
εκπρόσωποι των χρηστών των παρεχοµένων υπηρεσι−
ών και ένας υπάλληλος της αποκεντρωµένης υπηρεσίας,
οριζόµενος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου
του Νοµικού Προσώπου, ως πρόεδρος. Οι επιτροπές αυτές
εισηγούνται για την καλύτερη λειτουργία, διαπιστώνουν
τυχόν προβλήµατα που δηµιουργούνται και διατυπώ−
νουν σχετικές προτάσεις στο Διοικητικό Συµβούλιο του
Νοµικού Προσώπου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
κατοίκων.
4. Όλες οι υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου συνεργάζο−
νται µε το Τµήµα Προγραµµατισµού και Οργάνωσης κατά
το σχεδιασµό και την παρακολούθηση εφαρµογής των
περιοδικών προγραµµάτων και γενικά των προγραµµάτων
δράσης του Νοµικού Προσώπου.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου δύναται
να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά
Συµβούλια στα οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους
το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά
αντικείµενα) των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου. Πα−
ράλληλα, 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 ενοτή−
των µε ισχυρή αλληλεξάρτηση.
Άρθρο 5
Αρµοδιότητες Προϊσταµένων Διοικητικών Ενοτήτων
Ο Προϊστάµενος µιας διοικητικής ενότητας (Διεύθυν−
σης, Τµηµάτων ή Αυτοτελούς Γραφείου) ευθύνεται έναντι
του αµέσως υπερκείµενου διοικητικού επιπέδου για την
αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών
της ενότητας, προγραµµατίζοντας, οργανώνοντας, συντονί−
ζοντας και ελέγχοντας τις επί µέρους δραστηριότητες, έτσι
ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Νοµικού
Προσώπου µε βάση τα αντίστοιχα προγράµµατα δράσης.
Ειδικότερα ο προϊστάµενος της διοικητικής ενότητας:
1) Διατυπώνει σε συνεργασία µε το ιεραρχικά ανώτερο
διοικητικό επίπεδο, τους στόχους και τα προγράµµατα
δράσης της διοικητικής ενότητας καθώς και τους αντίστοι−
χους προϋπολογισµούς, σε συνεργασία µε τις οικονοµικές
υπηρεσίες.
2) Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση απο−
φάσεων των ιεραρχικά ανωτέρων διοικητικών επιπέδων.
3) Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφά−
σεις που αποκεντρώνονται στον υπηρεσιακό µηχανισµό
µετά από εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού
Συµβουλίου.
4) Μεριµνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον
συντονισµό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της
διοικητικής ενότητας µε τρόπο ώστε να υλοποιούνται
αποτελεσµατικά τα προγράµµατα δράσης και οι κατά
περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.
5) Μεριµνά για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
της δράσης της διοικητική; ενότητας, τη βελτίωση της από−
δοσης του ανθρώπινου δυναµικού και των τεχνικών µέσων,
την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και την καλύτερη
ανταπόκριση της ενότητας στις τοπικές ανάγκες.
6) Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της
διοικητικής ενότητας, µεριµνώντας για την ανάπτυξη και
επιµόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και
τη διατήρηση αρµονικών εργασιακών σχέσεων.
7) Ετοιµάζει τους περιοδικούς απολογισµούς των
προγραµµάτων δράσεις της διοικητική; ενότητας και τους
αντίστοιχους οικονοµικούς απολογισµούς σε συνεργασία
µε τις οικονοµικές υπηρεσίες.
8) Παραλαµβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται µε
τις αρµοδιότητες της διοικητικής µονάδας του, την χα−
ρακτηρίζει και την διανέµει στις αρµόδιες υπηρεσιακές
µονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες
για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
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9) Εισηγείται για θέµατα αρµοδιότητας της διοικητικής
16) Παρακολουθεί τη νοµοθεσία, τις εξελίξεις της
ενότητας προς τον προϊστάµενο του ανώτερου ιεραρχικά επιστήµης και τεχνολογίας και τις εξελίξεις στον τοπικό,
επιπέδου και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου και ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση µε
παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλο− τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. Ενηµερώνει το
γικών οργάνων και επιτροπών.
προσωπικό και µεριµνά για την τήρηση των νοµικών δια−
10) Έχει το δικαίωµα τροποποίησης ή απόρριψης των
τάξεων, την εφαρµογή καινοτοµιών και την προσαρµογή
υπηρεσιακών εισηγήσεων των κατώτερων ιεραρχικά επι−
της λειτουργίας της διοικητική; ενότητας στις εξελίξει;
πέδων µε ενυπόγραφη πάντοτε σηµείωση του στα σχε−
τικά έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και του εξωτερικού περιβάλλοντος.
αιτιολογηµένης ενηµέρωσης του ανώτερου ιεραρχικά
Άρθρο 6
επιπέδου.
Κανονισµοί Λειτουργίας των Υπηρεσιών
11) Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των
1. Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων
εγγράφων των υπαλλήλων της διοικητικής ενότητας που
εποπτεύει.
και των προϊσταµένων τους θεωρούνται ως η γενική
12) Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευ− περιγραφή του ρόλου τους και αποτελούν το βασικό
κρινήσεις σε περιπτώσεις παραπόνων και διαφορών σχετι− πλαίσιο λειτουργίας τους. Λεπτοµερέστερες περιγρα−
κών µε τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται συστήµατα φές αρµοδιοτήτων µπορούν να γίνουν µε τη σύνταξη
ενηµέρωσης των δηµοτών σχετικά µε τις προσφερόµενες κανονισµών λειτουργίας των οργανικών µονάδων.
υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου.
2. Ο λεπτοµερής τρόπος λειτουργίας της κάθε οργα−
13) Συνεργάζεται µε προϊσταµένους άλλων διοικητικών
νικής µονάδας, οι θέσεις εργασίας, οι περιγραφές καθη−
ενοτήτων του Νοµικού Προσώπου ή του Δήµου Τανάγρας
κόντων, οι διαδικασίες διοίκησης και λειτουργίας, καθώς
για τον συντονισµό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών.
14) Συνεργάζεται µε φορείς εκτός Νοµικού Προσώπου και ο τρόπος λειτουργίας των παραρτηµάτων, ορίζονται
που σχετίζονται µε τις λειτουργίες της διοικητικής ενό− µε αποφάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου
ή καθορίζονται µε ειδικούς κανονισµούς λειτουργίας που
τητας.
15) Είναι υπεύθυνος για την νοµιµότητα των ενεργειών συντάσσονται µε απόφαση του Προέδρου µετά από εισή−
γηση των αρµόδιων προϊσταµένων.
της διοικητικής µονάδας του.
ΜΕΡΟΣ 4
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 7
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Οι οργανικές θέσεις του μονίμου προσωπικού του Νομικού Προσώπου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Β. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Γ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987, στο Π.Δ. 22/1990 και στο Π.Δ. 50/2001, όπως εκάστοτε
ισχύουν.
2. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω
θέσεις:

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή Κοινωνικής Εργασίας
ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας
Σύνολο θέσεων ΤΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
7
8

3. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρα−
κάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων− Παιδοκόμων
Σύνολο θέσεων ΔΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
1

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

ΚΛΑΔΟΙ ΥΕ
ΥΕ 16 Καθαριότητας
ΥΕ Βοηθών Μαγείρων
Σύνολο θέσεων ΥΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
3
1
4
Άρθρο 8
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1. Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ):

27480

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ειδικότητες
ΤΕ Μουσικού
ΔΕ Αθλητικών δραστηριοτήτων
ΥΕ 16 Καθαριότητας
Σύνολο οργανικών θέσεων ΙΔΑΧ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
1
1
3

Οι θέσεις αυτές κενούμενες με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται
Άρθρο 9
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Προβλέπονται Δέκα οκτώ ( 18 ) 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.
ΜΕΡΟΣ 5
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 10
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών
Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της οργανωτικής δομής του Νομικού Προσώπου
τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Οργανική μονάδα)

ΚΛΑΔΟΣ

1.

Αυτοτελές Γραφείο Υπηρεσιών Υποστήριξης

ΤΕ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2.

Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Πολιτισμού

ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ, ΤΕ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας

ΤΕ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Τμήμα Προσχολικής αγωγής

ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

Τμήμα Ωδείου και Φιλαρμονικής

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Άρθρο 11
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισµού οι υπηρετούντες στο Νοµικό Πρόσωπο υπάλληλοι κατα−
τάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων.
2. Η κατανοµή του προσωπικού στις επί µέρους οργανικές µονάδες γίνεται µε απόφαση του Προέδρου του Διοικη−
τικού Συµβουλίου, λαµβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των µονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές
γνώσεις των υπαλλήλων.
3. Η ισχύς του παρόντος Οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε προηγούµενη σχετική απόφαση.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 154.140,00 ευρώ για το τρέχον έτος 2012 που θα καλυφθεί από
τους Κ.Α: 6011.01, 6021.01, 6041.001, 6051.02, 6051.03, 6051.04, 6051.05, 6052.01, 6054.001 του Προϋπολογισµού του Νοµικού
Προσώπου.
Για τα επόμενα έτη προκαλείται δαπάνη ύψους 308.280,00 ευρώ η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προ−
ϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λαμία, 31 Μαΐου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ
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