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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ           Ζωγράφου, 30/4/2015 
ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΤ            αρ.πρωτ.οικ.: 716 
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΑΠΟΦΑΗ Αριθ. 44 

( Απόζπαζμα από ηην 5
η
 ηακηική ζςνεδπίαζη ζηιρ 29 Αππιλίος 2015 ηος Γιοικηηικού 

ςμβοςλίος ηος Ν.Π.Γ.Γ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ   

Γήμος Εωγπάθος ) 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η:  Κατάρτιςη Ο.Ε.Τ. του ΝΠ Πολιτιςμοφ & Αθλητιςμοφ Δήμου Ζωγράφου. 
του Ζωγράφου και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα 29 Απριλίου 2015 θμζρα 

Σετάρτθ και ϊρα 18.30, ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Διοικθτικό υμβοφλιο του 
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ φςτερα από τθν υπ.’ αρ. 655/24-04-2015 ζγγραφθ 
πρόςκλθςθ προσ τα μζλθ του. 

Πρόεδροσ: Δθμιτριοσ Καντιϊτθσ, Αντιπρόεδροσ: Παναγιϊτθσ Γκρζκασ  
Σακτικά μζλη κ.κ.: τρακαντοφνα – φακάκθ Βαςιλικι, Βοφρτςθσ Ιωάννθσ, Γρίβασ Γεϊργιοσ, 
Νταουντάκθσ Φϊτιοσ, Καηαμιάκθσ Κων/νοσ, Βελζντηα τζλλα, Αποςτόλου τυλιανόσ, 
Μιχαλακζα Ακθνά-Χριςτίνα, Ψαριανοφ Αναςταςία, Κουντοφρθσ Μιχαιλ, Γιαννακόπουλοσ 
Γεϊργιοσ, Κόλλιασ Θεόδωροσ και θ εκπρόςωποσ των εργαηομζνων Σοφλια Παναγ. 
Αναπληρωματικά μζλη κ.κ.: Βαςιλόπουλοσ Βαςίλειοσ, Μετικαρίδθσ Θεόδωροσ, Νενεδάκθ 
Ουρανία, Ιωάννθσ Κωνςταντινίδθσ, Παναγιωτόπουλοσ Βαςίλειοσ, Δοφκα Ιωάννα, 
Καςμερίδθσ Γεϊργιοσ, Εφα Κοτςϊνθ, Κοφρκουλοσ Νίκοσ, Εςπίριτου Θεόδωροσ, Γιαννίκθσ 
Γεϊργιοσ, Σςιμποφκθσ Ανδρζασ και θ εκπρόςωποσ των εργαηομζνων Καηάκθ Αρχοντία. 
          τθν ςυνεδρίαςθ παρευρζκθκαν : 
Παρόντεσ οι κ.κ. :  ο Πρόεδροσ κ. Δθμιτριοσ Καντιϊτθσ, ο Αντιπρόεδροσ κοσ Παναγιϊτθσ 
Γκρζκασ και τα μζλθ κ.κ.  τρακαντοφνα-φακάκθ Βαςιλικι, Ιωάννθσ Βοφρτςθσ, Γεϊργιοσ  
Γρίβασ, τζλλα Βελζντηα, τυλιανόσ Αποςτόλου, Βαςίλειοσ Παναγιωτόπουλοσ-αναπλθρωτισ 
του Κων/νου Καηαμιάκθ- , Θεόδωροσ Κόλλιασ και θ εκπρόςωποσ των εργαηομζνων 
Παναγ.Σοφλια . 
Απόντεσ οι κ.κ.: Κων/νοσ Καηαμιάκθσ, Φϊτιοσ Νταουντάκθσ, Ακθνά-Χριςτίνα Μιχαλακζα, 
Αναςταςία Ψαριανοφ, Μιχαιλ Κουντοφρθσ, Γεϊργιοσ Γιαννακόπουλοσ. 

Δπομένωρ ςπήπσε απαπηία.  

Με τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ ο πρόεδροσ ανζφερε το 1ο τακτικό κζμα τθσ Η.Δ. και 
προχϊρθςε ςτθν ειςιγθςι του, ςφμφωνα με τθν υπ’αρ.πρωτ.οικ.:631/21-4-2015  ειςιγθςθ 
του Προϊςταμζνου του ΝΠ. 
 
Σο Δ.., φςτερα από διαλογικι ςυηιτθςθ και αφοφ ζλαβε υπόψθ του τισ ςχετικζσ διατάξεισ 

τθσ Νομοκεςίασ 
    
 
   ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ   
  
 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ  
τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του ΝΠ Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ Διμου Ζωγράφου, 
όπωσ αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:  
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ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ 

ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

ΑΟΘΟΝ 1 

ΠΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΔΞΥΛΚΗΑ 

ΑΟΘΟΝ 2  

ΠΘΝΞΝΠ 

ΑΟΘΟΝ 3  

ΞΔΟΗΝΠΗΑ-ΞΝΟΝΗ 

ΑΟΘΟΝ 4  

ΓΗΑΙΠΖ ΛΞΓΓ 

 

ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ 

ΓΗΝΗΘΖΠΖ-ΔΞΗΡΔΙΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

Α. ΓΗΝΗΘΖΠΖ 

ΑΟΘΟΝ 5  

ΝΟΓΑΛΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

ΑΟΘΟΝ 6 

ΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

ΑΟΘΟΝ 7 

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

ΑΟΘΟΝ 8  

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

ΑΟΘΟΝ 9 

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΟΝΔΓΟΝ 
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Β. ΔΞΗΡΔΙΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

ΑΟΘΟΝ 10  

ΑΡΝΡΔΙΔΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ 

ΑΟΘΟΝ 11  

ΑΡΝΡΔΙΔΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ 

 

ΚΔΟΝΠ ΡΟΗΡΝ 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ 

ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ –ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ-ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ 

ΑΟΘΟΝ 12 

ΓΗΔΘΛΠΖ-ΡΚΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΓΟΑΦΔΗΑ 

ΑΟΘΟΝ 13 

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 

ΑΟΘΟΝ 14 

ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΝΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΡΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 

ΑΟΘΟΝ 15 

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΥΛ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΔΛΝΡΖΡΥΛ 

ΑΟΘΟΝ 16  

ΡΝ ΡΚΖΚΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ-ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖΠ 

ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ 

ΑΟΘΟΝ 17  

ΡΝ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ 

ΑΟΘΟΝ 18  

ΡΝ ΡΚΖΚΑ ΑΘΙΖΡΗΘΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ 
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ΚΔΟΝΠ ΡΔΡΑΟΡΝ 

ΓΗΝΗΘΖΠΖ-ΔΞΝΞΡΔΗΑ-ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ 

ΑΟΘΟΝ 19  

ΓΗΝΗΘΖΠΖ-ΔΞΝΞΡΔΗΑ-ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ 

ΑΟΘΟΝ 20  

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

 

ΚΔΟΝΠ ΞΔΚΞΡΝ  

ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΟΘΟΝ 21 

ΝΟΓΑΛΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΘΑΗΝ 
(ΚΝΛΗΚΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) 

ΑΟΘΟΝ 22  

ΞΟΝΠΥΟΗΛΔΠ ΞΟΝΠΥΞΝΞΑΓΔΗΠ ΘΔΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΘΑΗΝ 

ΑΟΘΟΝ 23  

ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΞΝΞΑΓΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ 
ΓΗΘΑΗΝ ΑΝΟΗΠΡΝ ΣΟΝΛΝ (ΗΓΑΣ) 

ΑΟΘΟΝ 24  

ΔΞΝΣΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΟΘΟΝ 25  

ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΝΗ ΡΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ 

ΑΟΘΟΝ 26 

ΑΟΘΟΝ 27 

ΑΘΟΝΡΔΙΔΡΗΝ ΑΟΘΟΝ ΘΑΙΤΖ ΓΑΞΑΛΖΠ 
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ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ 

ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

 

ΑΟΘΟΝ 1 

ΠΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΔΞΥΛΚΗΑ 

 

1. Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ κε 

ηελ επσλπκία “Λοκηθω Ξρωζφπο Ξοιηηηζκοϊ θαη Αζιεηηζκοϊ” 

(ΛΝ.Ξ.Ξ.Α.) ζπζηάζεθε κε ηελ αξηζκ.67/2011 απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Εσγξάθνπ, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην αξηζκ. 

817/Β/10-5-2011 ΦΔΘ,σο έλα, ίδην θαη εληαίν λνκηθφ πξφζσπν 

ζην νπνίν ζπγρσλεχνληαη ηα αθφινπζα δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ: 

 Α) ΛΞΓΓ ΞΛΔΚΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΓΖΚΝ ΕΥΓΟΑΦΝ 

(ΦΔΘ ζχζηαζεο 282/η.Α ́10.12.1975 Ξ.Γ. 879/27.11.1975, ΦΔΘ 

1568 / η.Β ́ 31.07.2009 «Απφθαζε 17782/11268/26.5.2009 Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξί ηξνπνπνίεζεο») 

 Β) ΛΞΓΓ ΚΝΠΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΘΔΑΡΟΝ ΠΘΗΥΛ  

(ΦΔΘ ζχζηαζεο 1611 /η.Β ́ 31.10.2003 «37551/8.10.2003 απφθαζε 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο), ΦΔΘ 2288/η.Β ́ 27.10.2009 

«Απφθαζε 24658/15674/14.10.2009 Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξί ηξνπνπνίεζεο») 

 Γ) ΛΞΓΓ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΝ ΕΥΓΟΑΦΝ  

(ΦΔΘ ζχζηαζεο 418/η.Β 11.04.2001, απνθάζεηο 17535 θαη 

17530/5.04.2001 Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο») 

 Γ) ΛΞΓΓ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΥΓΔΗΝ ΕΥΓΟΑΦΝ  

(ΦΔΘ ζχζηαζεο 132/η.Α ́25.08.1962, Β/Γ 535/1962, ΦΔΘ 9/η.Α ́ 

17.01.1983 «απφθαζε 48168/82 πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πεξί 

ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο », ΦΔΘ 163/η.Β ́ 08.03.1989 

«απφθαζε 29505/1988 Λνκάξρε Αζελψλ πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

Β.Γ/ηνο 535/1962», ΦΔΘ 725 η.Β 28.09.1989 «Αξηζκ 
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ΘΑΡΔΣΛ/Γ/37765/2218/12.09.1989 απφθαζε πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ 

πεξί ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ΦΔΘ 902/η.Β ́01.11.1995 

«απφθαζε 35360/95 Ξεξηθεξεηαθνχ Γ/ληή Αζελψλ πεξί 

ηξνπνπνίεζεο επσλπκίαο».) 

 Δ) ΛΞΓΓ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ  

(ΦΔΘ ζχζηαζεο 99/20.6.1961−Β.Γ. 392/1961, ΦΔΘ 

104/η.Β ́15.03.1983 «απφθαζε 53442/10.12.1982 απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πεξί Ρξνπνπνίεζεο ηνπ Β .Γ. ηεο ζχζηαζεο», 

ΦΔΘ 2520/η.Β ́24.12.2009 «απφθαζε 37638/23837/10.12.2009 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο») 

Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο γηα ηε ζπγρψλεπζε ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο ην λέν λνκηθφ πξφζσπν, ζην νπνίν 

ζπγρσλεχζεθαλ ηα πξνεγνχκελα δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα, 

ππνθαζίζηαηαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε, ζε φια ελ 

γέλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπγρσλεπζέλησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

Ρν λέν λνκηθφ πξφζσπν έρεη ηελ κνξθή δεκνηηθνχ λνκηθνχ  

πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 240 επ. Λ.3463/2006 θαη 103 Λ.3852/2010, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχνπλ, θαη ππάγεηαη ζηελ επνπηεία ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ. 

2. Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ έρεη έδξα ην 

Γήκν Εσγξάθνπ κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο απνθεληξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ, ππφ κνξθή παξαξηεκάησλ, ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

Γήκνπ Εσγξάθνπ. 

3. Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ έρεη δηθή ηνπ 

πεξηνπζία θαη ζθξαγίδα, ζπληάζζεη δηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκφ θαη 

ηεξεί ηδηαίηεξα βηβιία δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

4. Νη δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, θαη ηνπ Λ. 

3852/2010 («Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο») φπσο απηνί θάζε θνξά 

ηζρχνπλ, πνπ αθνξνχλ ηα δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 
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δηθαίνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, ηνπο πφξνπο θαη ελ γέλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή 

ιεηηνπξγία θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 2  

ΠΘΝΞΝΠ 

1. Πθνπνί ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη ε νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ θαζψο επίζεο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο: 

1.1. Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

•Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ. 

•Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ 

πνιηηηζκνχ, ε πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ 

ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν 

κε ηε δεκηνπξγία αζιεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ 

θέληξσλ, κνπζείσλ, πηλαθνζεθψλ, θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, 

θηιαξκνληθψλ ζρνιψλ δηδαζθαιίαο κνπζηθήο, ζρνιψλ ρνξνχ, 

δσγξαθηθήο, γιππηηθήο θ.ι.π. θαζψο θαη ε κειέηε θαη εθαξκνγή 

πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

•Ζ αλάδεημε θαη ε πξνζηαζία κνπζείσλ, κλεκείσλ θαζψο θαη 

αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ. 

•Ζ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ε 

ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ε ρνξήγεζε 

ρξεκαηηθψλ ή εζηθήο αμίαο βξαβείσλ θαη επαίλσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε 

ππνηξνθηψλ θαη ε ζπλεξγαζία κε θνξείο ππνηξνθηψλ. 

•Ζ επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ 

ζρνιηθψλ θαη άιισλ θηηξίσλ πνπ παξαρσξνχληαη απφ δεκφζηνπο, 

πνιηηηζηηθνχο, αζιεηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. 

•Ζ δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ή ε ζπκκεηνρή  ζε απηά. 
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•Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

•Ζ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. 

•Ζ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

φπσο ζηαδίσλ, γπκλαζηεξίσλ, αζιεηηθψλ θέληξσλ θαη ρψξσλ 

άζιεζεο. 

•Ζ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο καδηθνχ, 

ζρνιηθνχ θαη εμσζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ θαη δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ 

εθδειψζεσλ. 

•Ζ πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε θνξείο θαη 

ππεξεζίεο πνπ αζθνχλ ίδην ή παξεκθεξέο θνηλσληθφ έξγν, 

αζιεηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο, θνηλσληθνχο, επηζηεκνληθνχο ζπιιφγνπο 

θαη θάζε άιιν θνξέα ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ θαη 

επηδηψμεσλ(αλάιεςε θνηλψλ πξνγξακκάησλ, κειέηεο, 

πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, δηνξγάλσζε αγψλσλ, ηνπξλνπά θ.ι.π). 

 Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Γηεζλνχο Θέληξνπ Ινγνηερλψλ θαη 

Κεηαθξαζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

•Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζην Γήκν Εσγξάθνπ Θέληξνπ 

Ινγνηερλψλ θαη Κεηαθξαζηψλ, σο θέληξνπ ζπλάληεζεο έξγσλ, 

γλψζεο, ηδεψλ θαη απφςεσλ έγθξηησλ ζπγγξαθέσλ, κεηαθξαζηψλ 

θαη επηζηεκφλσλ απφ φιν ηνλ θφζκν. 

•Ζ ζπλδξνκή ζην δηεπηζηεκνληθφ δηάινγν κεηαμχ ζπγγξαθέσλ, 

κεηαθξαζηψλ θαη επηζηεκφλσλ κέζσ εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ 

φξσλ θαη ζπλζεθψλ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηεο αλεκπφδηζηεο θαη 

ειεχζεξεο έθθξαζεο ηνπο θαη ηεο πξνψζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο. 

•Ζ πξνζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο θαη παγθφζκηαο 

Ινγνηερλίαο, ησλ Ρερλψλ, ηεο αεηθνξίαο θαη ησλ επηζηεκψλ ελ 

γέλεη. 

•Θαηνρχξσζε ζπλεξγαζηψλ κε παξφκνηνπο νξγαληζκνχο φινπ ηνπ 

θφζκνπ θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο. 
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•Ζ πξνψζεζε ησλ ηδεψλ, δηθαησκάησλ θαη ηδαληθψλ ηεο ειεπζεξίαο 

ηεο ζθέςεο θαη ηεο έθθξαζεο, θαζψο επίζεο ηεο εηξεληθήο 

ζπλχπαξμεο ησλ ιαψλ. 

•Ζ ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε λέσλ ζπγγξαθέσλ θπξίσο κέζσ 

πνηθίισλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα φιεο ηηο ειηθίεο, θαζψο θαη 

εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

•Ζ δεκηνπξγία θαη θαηαζθεπή ηεο απαηηνχκελεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ. 

Νη αλσηέξσ ζθνπνί ζχζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ εμππεξεηνχλ 

ηε ζεκαληηθφηαηε πνιηηηζηηθή ηνπηθή αλάγθε αλαγλψξηζεο θαη 

δηαηήξεζεο ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ. 

 Δίλαη δπλαηή απφ ηνλ Νξγαληζκφ ε παξάιιειε επηδίσμε 

πεξηζζνηέξσλ ζθνπψλ απφ ηνπο αλσηέξσ, νη νπνίνη είλαη κεηαμχ 

ηνπο ζπλαθείο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ έρνπλ εκπνξηθφ ή 

βηνκεραληθφ ραξαθηήξα, φπσο δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θ.ι.π. 

Ρν λνκηθφ πξφζσπν επηδηψθεη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ κε ηα 

εμήο κέζα: 

Α) Κε ηελ θαηαζθεπή, ίδξπζε θαη ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία 

πλεπκαηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ, δηεζλνχο θέληξνπ 

ινγνηερλψλ θαη κεηαθξαζηψλ, ςπραγσγηθψλ ρψξσλ λενιαίαο, 

ρψξσλ άζιεζεο, αζιεηηθψλ θέληξσλ θαη αζιεηηθψλ ππνδνκψλ. 

Ξλεπκαηηθά θέληξα λενιαίαο κε βηβιηνζήθεο θαη ρψξνπο αλαςπρήο 

θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, σδεία, 

ρνξσδίεο, θαιιηηερληθά θαη Κνπζηθά Δξγαζηήξηα, κφληκεο ζεαηξηθέο 

ζθελέο θαη εξαζηηερληθνί ζίαζνη, πεξηθεξεηαθά ζέαηξα, ρνξεπηηθνί 

φκηινη παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, έθδνζε εληχπσλ, εθζέζεηο θαη 

πξνψζεζε ιατθήο ηέρλεο θαη ιανγξαθίαο, γπκλαζηήξηα, ζηάδηα, 

πξνπνλεηήξηα, θαη γεληθά κε ηελ θάζε ηξφπν παξνρή ππεξεζηψλ, 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ελεξγεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη θαη πνπ ζα 
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ζηειερσζνχλ θαη ζα ιεηηνπξγνχλ νξζνινγηθά ζε θάζε επίπεδν, ζην 

θέληξν θαη ζηηο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο. 

Β)Κε ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε κειεηεηηθψλ, θαηαζθεπαζηηθψλ, 

επηζθεπαζηηθψλ έξγσλ, πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Γ)Κε ηε ζπλεξγαζία κε θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο 

παλεπηζηήκηα, ηδξχκαηα, ζρνιεία, παξνηθηαθνχο θαη άιινπο 

ζπιιφγνπο θαη άιινπο παξεκθεξείο νξγαληζκνχο, άιινπο Ν.Ρ.Α θάζε 

βαζκίδαο, επξσπατθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, γηα ηε κειέηε, 

ρξεκαηνδφηεζε, εθηέιεζε κειεηψλ, έξγσλ, πξνγξακκάησλ θαη 

πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ζηα παξαπάλσ πιαίζηα. 

Γ)Κε ηελ πξνκήζεηα ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία θαη 

ελίζρπζε ησλ απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ. 

Δ)Κε ηελ επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Πη)Κε ηε ζχζηαζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επηκέξνπο 

Δπηηξνπψλ, Θεκαηηθψλ ή Ρνπηθψλ, ζπγθξνηνχκελσλ θαη απφ 

εθπξνζψπνπο θνξέσλ θαη απφ πξφζσπα κε εηδηθέο γλψζεηο θαη 

εκπεηξία πνπ ζα επεμεξγάδνληαη ζέκαηα, ζα εηζεγνχληαη θαη ζα 

γλσκαηεχνπλ πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

Ε)Κε ηε δεκηνπξγία θάζε κνξθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

2. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθηφο απφ ηηο 

παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη άιιεο 

αλάινγεο κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ δεκνηψλ.  

  Γηα θάζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηα, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα ζπληζηά Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο 

ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα γηα ζέκαηα πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ, 

πνπ λα απαξηίδνληαη απφ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή/θαη 

πνιίηεο κε αλάινγε πείξα ή γλψζεηο, νη νπνίνη ζα ππνβάιινπλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ν ξφινο ηνπο ζηηο 
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ππνδνκέο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζα πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

Θαλνληζκφ Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο θάζε ρψξνπ δξαζηεξηνπνίεζεο.

 Ππληνληζηήο θάζε Δπηηξνπήο νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην έλα εθ ησλ κειψλ ηνπ πνπ κεηέρνπλ απηνχ. Ρα κέιε ησλ 

Δπηηξνπψλ αλαθαινχληαη ειεχζεξα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. Πηε ζχλζεζε ησλ πην πάλσ Δπηηξνπψλ κπνξεί λα 

κεηέρνπλ ν Ξξφεδξνο, ν Γηεπζπληήο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ή / θαη ππάιιεινη απηνχ, θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: 

-Ξξαγκαηνπνίεζε δηαιέμεσλ, ειεπζέξσλ ζπδεηήζεσλ, 

θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, θηλεκαηνγξαθηθψλ πξνβνιψλ 

πνηφηεηαο, δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάπηπμε επγελνχο άκηιιαο.  

-Γηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο, επηκνξθσηηθνχ 

ραξαθηήξα, ππφ ηελ κνξθή ζεκηλαξίσλ (workshops) γχξσ απφ 

ζέκαηα πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ. 

-Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίαο, γιππηηθήο, 

ραξαθηηθήο θαη δηαθφζκεζεο.  

-Γεκηνπξγία ρνξσδηψλ, κνπζηθνχ ηκήκαηνο ζχγρξνλεο  θαη  

παξαδνζηαθήο  κνπζηθήο, ζεαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη νκίισλ 

ιατθψλ θαη ζχγρξνλσλ ρνξψλ.  

-Ιεηηνπξγία ζεξηλψλ θηλεκαηνγξάθσλ, εθ’ φζνλ απηνί δελ 

ιεηηνπξγνχλ κε επζχλε ηνπ Γήκνπ.  

-Γεκηνπξγία νκάδσλ κε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα φπσο πνίεζε, 

νηθνινγία, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, θαιέο ηέρλεο θιπ θαη 

πξνψζεζε πλεπκαηηθψλ ελαζρνιήζεσλ. 

-Ξαξνρή πιηθνηερληθψλ κέζσλ θαη ελίζρπζε / δηεπθφιπλζε ζηελ 

πξφζβαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζε 
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άηνκα   κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο (ΑΚΔΑ), εππαζείο νκάδεο θαη 

άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο. 

 -Ζ δεκηνπξγία θαη ε αλάπηπμε θάζε κνξθήο αζιεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ν αζιεηηζκφο ζηα 

φξηα ηνπ δήκνπ, λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο άζιεζεο ησλ 

θαηνίθσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο λενιαίαο θαη λα δηαδνζεί ην αζιεηηθφ 

πλεχκα θαη ην αζιεηηθφ ηδεψδεο, ρσξίο θαλαηηζκνχο θαη βίαηεο 

πξάμεηο. 

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο :α) Ζ 

αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ, σο θνηλσληθή αλάγθε φισλ 

ησλ θαηνίθσλ, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο θαζψο θαη ηεο αλάπηπμεο 

ησλ ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη πγείαο ησλ 

δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ ηνπ Εσγξάθνπ ,β) Ζ αλαβάζκηζε ηνπ 

αζιεηηζκνχ ζην δήκν θαη ε ζπλεξγαζία κε ηα αζιεηηθά 

ζσκαηεία θαη κε αζιεηηθνχο θνξείο θαη παξάγνληεο ηεο 

πεξηνρήο, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ, γ) Ζ εθπφλεζε θαη 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ καδηθήο άζιεζεο (ειεχζεξεο θαη 

νξγαλσκέλεο), γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ, δ) Ζ 

ππνβνήζεζε αλάπηπμεο ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο. 

ΑΟΘΟΝ 3 

ΞΔΟΗΝΠΗΑ-ΞΝΟΝΗ 

 

1.1.Ξεξηνπζία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, απφ ηελ δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ 

ηεο αξηζκ.67/2011 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

Εσγξάθνπ,  είλαη φιε ε ζεκεξηλή θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ησλ 

ζπγρσλεπνκέλσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εθρσξείηαη κε ηελ 

παξαπάλσ απφθαζε θαηά θπξηφηεηα θαη ρξήζε ζην ζπζηαζέλ λνκηθφ 

πξφζσπν, θαζψο θαη θάζε άιιε πεξηνπζία πνπ ζ’ απνθηήζεη κε θάζε 

λφκηκν ηξφπν.  
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Ππγθεθξηκέλα ε πεξηνπζία ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ απνηειείηαη απφ: 

α)Όιε ηε κεηαβηβαζζείζα ζεκεξηλή αθίλεηε πεξηνπζία πνπ ν 

Γήκνο Εσγξάθνπ έρεη παξαρσξήζεη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ 

Γήκνπ Εσγξάθνπ ζηα ζπγρσλεπζέληα πιένλ δεκνηηθά λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ άξζξνπ 1 είηε θαηά θπξηφηεηα 

είηε θαηά ρξήζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηά. 

β)Όια ηα θηλεηά πξάγκαηα πνπ ππήξραλ ζηα αλσηέξσ 

ζπγρσλεπζέληα πιένλ δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα. 

γ)Ρα πάζεο θχζεσο βηβιία, εγρεηξίδηα, εγθπθινπαίδεηεο, 

πίλαθεο δσγξαθηθήο, έξγα ηέρλεο θιπ ηα νπνία αλήθαλ ζηηο 

βηβιηνζήθεο θαη ζηνπο ρψξνπο ησλ ζπγρσλεπζέλησλ ζην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ 

δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

δ)Ρα ρξεκαηηθά πνζά θαη ηα αμηφγξαθα (επηηαγέο-εγγπεηηθέο 

θιπ) ηα νπνία πθίζηαληαη ζην Ρακείν ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην 

άξζξν 1 ηνπ παξφληνο δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

ζπγρσλεχζεθαλ ή είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο απηψλ ή/θαη εθθξεκεί ε είζπξαμε ηνπο απφ απηά 

ή θπιάζζνληαη ζηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ 

Εσγξάθνπ. 

1.2 Νη πφξνη ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Εσγξάθνπ είλαη: 

α)Ζ εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ ε νπνία 

αλέξρεηαη ζε 2.500.000 € επξψ θαη απφ ην έηνο 2012 δχλαηαη 

λα απμάλεηαη εηεζίσο θαηά 50.000 €.  

Κε ηελ αξηζκ. 217/28-6-2012 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζην αξηζκ. ΦΔΘ Β-278/8-2-2013 

ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 5 ηεο αξηζκ.67/2011(ΦΔΘ Β-

817/2011) απφθαζεο ηνπ Γ.Π. ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ θαη 
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αλαπξνζαξκφζηεθε ε εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ 

Εσγξάθνπ πξνο ην Λνκηθφ Ξξφζσπν Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ απφ ην πνζφ ησλ 2.500.000,00€ ζε 3.000.000,00€ 

θαη επηπιένλ κπνξεί λα δίλεηαη έθηαθηε επηρνξήγεζε κέρξη 

80.000,00€ εηεζίσο. Απφ ηελ απφθαζε απηή πξνθαιείηαη εηήζηα 

δαπάλε 3.000.000,00 € ζε βάξνο ηνπ ΘΑ006715.15 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ. Δπηπιένλ πξνθαιείηαη 

δαπάλε χςνπο 80.000,00€ σο έθηαθηε επηρνξήγεζε, ε νπνία 

εμαξηάηαη απφ ηελ αληίζηνηρε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ θαη ζα πξνβιέπεηαη ζηνλ 

αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ. 

β)Ρπρνχζεο ρξεκαηνδνηήζεηο, επηρνξεγήζεηο θαη επηδνηήζεηο 

απφ ην Διιεληθφ Θξάηνο, ινηπά Θξάηε, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ηδησηηθνχο θαη θξαηηθνχο θνξείο, Ν.Ρ.Α, Ξεξηθέξεηεο θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο 

γ)Θάζε είδνπο εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο 

απφ ην Γεκφζην ή άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ή άιια 

λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα ή απφ Νξγαληζκνχο ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαη εμσηεξηθνχ 

δ)Δηζπξάμεηο απφ παξερφκελεο ππεξεζίεο, εθδφζεηο, 

εθκεηαιιεχζεηο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, εηζπξάμεηο αγψλσλ, εθδειψζεσλ θ.ι.π. 

ε)Ξξφζνδνη απφ ηελ πεξηνπζία πνπ έρνπλ ηα ζπγρσλεπζέληα 

λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1 ή πνπ ζα απνθηήζεη ην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ 

θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ πνπ 

ηπρφλ ζα ηνπ παξαρσξεζεί. 

ζη)Δηζπξάμεηο απφ ην αληίηηκν ησλ πξαγκάησλ ή ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρεη ην  Λνκηθφ Ξξφζσπν Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ 
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δ) Θάζε άιιε λφκηκε παξνρή απφ θάζε άιιε πεγή. 

 

ΑΟΘΟΝ 4 

ΓΗΑΙΠΖ ΡΝ ΛΞΓΓ 

 

Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Εσγξάθνπ θαηαξγείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζπλεζηήζε. Πε 

πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηνπ παξφληνο Λ.Ξ.Γ.Γ. ε πεξηνπζία απηνχ ζα 

πεξηέιζεη ζην Γήκν Εσγξάθνπ θαη ζα δηαηεζεί θαηά ηξφπν πνπ ζα 

νξίζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ηελ απφθαζε πεξί θαηάξγεζήο ηνπ, 

φπσο θάζε θνξά νξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο γηα ηα ΛΞΓΓ δηαηάμεηο 

ηνπ Γεκνηηθνχ Θψδηθα θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ θαζίζηαηαη απηνδηθαίσο 

πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ. 

 

 

ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ 

ΓΗΝΗΘΖΠΖ-ΔΞΗΡΔΙΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

 

 

Α. ΓΗΝΗΘΖΠΖ 

 

ΑΟΘΟΝ 5 

ΝΟΓΑΛΑ-ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

Ρα φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ είλαη: 

α) Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην  

β) Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ΑΟΘΟΝ 6  

ΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
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Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ δηνηθείηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, πνπ απνηειείηαη απφ δεθαπέληε (15) κέιε, ηα 

νπνία καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην.  

 Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξνχλ λα είλαη: 

α)Γχν (2) ηνπιάρηζηνλ Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη αλ δελ νξηζζεί 

κέινο ν Γήκαξρνο, ηξεηο (3). 

β) Έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην λνκηθφ πξφζσπν. 

γ) Γχν (2) απφ ηα κέιε νξίδνληαη απφ ηε κεηνςεθία. 

Πε πεξίπησζε πνπ ε κεηνςεθία δελ νξίζεη ζπκβνχινπο ή εθείλνη πνπ 

έρνπλ νξηζηεί παξαηηεζνχλ, ρσξίο λ’ αληηθαηαζηαζνχλ, κεηέρνπλ 

ζχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο. Δίλαη δπλαηφλ νη παξαηάμεηο ηεο 

κεηνςεθίαο αληί δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ λα νξίζνπλ εθπξφζσπφ ηνπο, 

δεκφηε ή θάηνηθν. 

δ)θαη ηα ππφινηπα ελλέα (9) κέιε είλαη δεκφηεο ή θάηνηθνη ηνπ 

Γήκνπ Εσγξάθνπ πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή πνπ έρνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε 

ή εηδηθέο γλψζεηο, αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.   

 Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη 

παξαθνινπζεί ηελ εθάζηνηε ζεηεία ηνπ, ιήγεη δε πάληνηε κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξνχλ λ’ 

αληηθαηαζηαζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, κε απφθαζε 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα ζνβαξφ ιφγν πνπ αλάγεηαη ζηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

 Νη ζέζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ γηα 

νπνηαδήπνηε αηηία κέλνπλ θελέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, 

θαιχπηνληαη κε κέιε πνπ νξίδνληαη θαηά ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία, 

κέζα ζε έλαλ κήλα αθφηνπ ε ζέζε κείλεη θελή.  
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 Γελ επηηξέπεηαη λα εθιεγνχλ ή λα είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηδηψηεο πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηα 

πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε θαη γηα 

φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, θαζψο θαη φζνη έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε σο απηνπξγνί ή 

ζπκκέηνρνη ζε θαθνχξγεκα ή ζε θάπνην απφ ηα πιεκκειήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 146 ηνπ ΘΓΘ (λ. 3463/2006). 

 Ν Ξξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

εθιέγνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

 Ρνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο ή θσιχκαηνο αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο. 

 Πηελ πεξίπησζε πνπ κέινο έρεη νξηζηεί, απφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ν Γήκαξρνο Εσγξάθνπ, απηφο απηνδηθαίσο θαζίζηαηαη 

θαη Ξξφεδξνο αληηζηνίρσο, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

 Ρν λνκηθφ πξφζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε 

δεκφζηα αξρή απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη 

φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. 

 

ΑΟΘΟΝ 7  

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Εσγξάθνπ, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ, επνπηεχεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ θαζψο θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ηεο 

δηθαηνδνζίαο ηνπ θαη ζέηεη ζηφρνπο γηα ηελ πνηνηηθή αλάπηπμε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ην λνκηθφ πξφζσπν ζηα πιαίζηα ησλ ζθνπψλ 

ηνπ. 

Δηδηθφηεξα έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 
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1)Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαηαξηίδεη κε ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ηνλ Θαλνληζκφ 

Ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη, κε ζρεηηθή πιεηνςεθία, ηνλ Νξγαληζκφ 

Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα νπνία θαη 

εγθξίλνληαη απφ ην νηθείν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Πηνλ Ν.Δ. 

κπνξεί λα πξνβιεθζεί ίδηα Ρακεηαθή πεξεζία ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. 

2)Κπνξεί λα ζπληζηάηαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, κε 

ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Ρξηκειήο Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 240Α ηνπ Λ. 

3463/2006, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

3)Mεξηκλά θαη επζχλεηαη γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ 

αξρψλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Εσγξάθνπ 

4)Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία θαη πξνζηαηεχεη ηα νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληά ηνπ, 

5)Ξξνγξακκαηίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ, 

6)Δπνπηεχεη θαη ειέγρεη φινπο ηνπ ηνκείο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

7)Τεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηζνινγηζκφ, απνινγηζκφ, ηνλ 

Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηνλ Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο 

πεξεζίαο. Ν πξνυπνινγηζκφο, ηζνινγηζκφο, απνινγηζκφο, ν 

Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο θαη ν Νξγαληζκφο Δζσηεξηθήο 

πεξεζίαο, ππνβάιινληαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ 

ηειηθή έγθξηζε θαη ςήθηζή ηνπο, 

8)Απνθαζίδεη γηα ηα έξγα, πξνκήζεηεο ή κεηαθνξέο ζχκθσλα κε 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, 
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8)Δγθξίλεη ηηο κειέηεο θαη ηα έξγα θαζψο θαη ηηο πξνκήζεηεο 

αλεμαξηήησο πνζνχ, 

9)Δγθξίλεη ηελ επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε 

παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ θηηξίσλ θαη θηηξίσλ πνπ αλήθνπλ ή 

έρνπλ παξαρσξεζεί ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ   

10)Απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά ή εθπνίεζε ή θάζε κνξθήο 

επηβάξπλζε αθηλήησλ κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, 

11)Απνθαζίδεη γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ πνπ ρξεηάδεηαη ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Εσγξάθνπ θαη ζπλάπηεη απιά ή ελππφζεθα δάλεηα, κεηά απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηεξψληαο ηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία, 

12)Δγθξίλεη ηηο κεηαθηλήζεηο εθηφο έδξαο ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο, 

13)Απνθαζίδεη γηα ηελ πξφζιεςε ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, επνπηεχεη 

ηνλ νξζφ θαη πνηνηηθφ ηξφπν παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ  θαη εηζεγείηαη ή /θαη αζθεί πεηζαξρηθφ 

έιεγρν φηαλ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

14)Γλσκνδνηεί γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ην λνκηθφ πξφζσπν 

γηα ην νπνίν αξκφδην φξγαλν λα απνθαζίζεη είλαη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, 

15)Θαζνξίδεη ηελ εηδηθή εηζθνξά ή ην αληίηηκν εηζφδνπ θαη 

ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ, ην αληίηηκν γηα ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη 
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ζηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ ηνπ ην λνκηθφ πξφζσπν, απνθαζίδεη 

θαηά πεξίπησζε γηα ηελ δπλαηφηεηα εμαίξεζεο απφ ηελ 

θαηαβνιή ή θαηαβνιήο κεησκέλνπ αληηηίκνπ ηδίσο ζε 

πεξηπηψζεηο αηφκσλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, αλέξγνπο, 

ΑΚΔΑ ,θνηηεηέο θιπ. 

16)Θαζνξίδεη ην χςνο ησλ πνζνζηψλ ππέξ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ απφ ηηο εηζπξάμεηο ησλ αγψλσλ πνπ δηεμάγνληαη ζηηο 

δεκνηηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη απφ ηηο εηζπξάμεηο απφ 

αζιεηηθέο ή πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ρσξίο ή θαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ, θαη επηβάιιεη αληίηηκν γηα ρξήζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απφ ηξίηνπο, ηελ ηνπνζέηεζε θαη εθκεηάιιεπζε 

δηαθεκίζεσλ ζηηο αζιεηηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο θιπ, 

17)Απαγνξεχεη ηελ είζνδν θαη ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε 

άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ, γηα ιφγνπο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη κε ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, 

18)Θαηαινγίδεη επζχλεο γηα θάζε βιάβε, θζνξά ή απψιεηα ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ζηα άιια πιηθά κέζα ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

ζε βάξνο ησλ ππαηηίσλ θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ, 

19)Θαηαξηίδεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ, ην εηήζην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

20) Δθπνλεί θαη πινπνηεί αζιεηηθά, ςπραγσγηθά, 

πεξηβαιινληηθά θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα . 

21) Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα 

νξίδεη δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο πνπ είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα λα παξαθνινπζνχλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Ρκεκάησλ Ξνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη 

Αζιεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα ελεκεξψλεηαη πιεξέζηεξα 
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γηα ηελ πνξεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Απηά ηα κέιε έρνπλ ηνλ 

ηίηιν ηνπ Δθφξνπ (Ξνιηηηζκνχ ή Αζιεηηζκνχ) ζπλεξγάδνληαη κε 

ηελ Γηεχζπλζε ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ελεκεξψλνπλ ηνλ 

Ξξφεδξν απηνχ γξαπηά θαη πξνθνξηθά, εζηηάδνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο θπξίσο ζηηο ελ γέλεη εθδειψζεηο ηνπ ηνκέα 

επζχλεο ηνπο, ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηελ 

αλάγθε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπο, ζηελ ελ γέλεη 

πθηζηάκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαζψο θαη ζηελ απνδνηηθή 

θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα επζχλεο ηνπο, απφ ηελ άπνςε 

ηεο επάξθεηαο ρψξσλ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

22) Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζχκθσλα 

κε ηελ εθάζηνηε θείκελε λνκνζεζία δχλαηαη λα ζπληζηά 

νηθνλνκηθή θαη εθηειεζηηθή Δπηηξνπή πνπ λα παξαθνινπζεί ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ ηελ δξάζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

ΑΟΘΟΝ 8  

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 

1.1. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θάζε κήλα χζηεξα 

απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ πνπ θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε, κε 

πεξηιακβαλνκέλεο ζηελ πξνζεζκία ησλ ηξηψλ εκεξψλ, ηεο εκέξαο 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο θαη ηεο εκέξαο ζπλεδξηάζεσλ. Πηελ 

πξφζθιεζε αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν ηφπνο, ε ψξα θαη ηα ζέκαηα 

ηεο ζπλεδξίαζεο. Έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε 

θνξά πνπ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηνλ Ξξφεδξν ή ην δεηήζνπλ γξαπηά 

ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηε γξαπηή αίηεζή ηνπο.  
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1.2. Αλ ν Ξξφεδξνο δελ ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ην 

αξγφηεξν ζε έμη (6) κέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, απηφ 

ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ ηελ 

αίηεζε θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία είρε δεηεζεί ή 

ζχγθιηζή ηνπ. Θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ πξνηείλεη 

θάπνην ζέκα εκεξεζίαο δηάηαμεο, ζα πξέπεη καδί κε ηελ πξφηαζε λα 

θαηαζέζεη θαη ην ζρεηηθφ θάθειν. 

1.3. Γηα λα ζπλεδξηάζεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ρξεηάδεηαη απαξηία, 

δειαδή απαηηείηαη ε παξνπζία ησλ κηζψλ ζπλ ελφο κέινπο ηνπ. Αλ 

κεηά απφ δχν ζπλερείο πξνζθιήζεηο, δελ επηηεπρζεί απαξηία, ηφηε ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ ηξίηε πξφζθιεζε θαη 

απνθαζίδεη γηα ηα ίδηα ζέκαηα, εθ’ φζνλ ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα 

απνηεινχλ ην έλα ηξίην ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

κειψλ ηνπ (άξζξν 96 παξ. 3 Λ. 3463/2006).  

1.4 Νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε 

απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο 

ηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Ξξνέδξνπ. Γηα ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, ηνλ απνινγηζκφ, ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ 

Γηνίθεζεο – Γηαρείξηζεο, ηελ εθπνίεζε ή ηελ αληαιιαγή αθηλήησλ, ή 

ηελ επηβάξπλζε ηνπο κε εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, ηε ζχλαςε 

δαλείσλ, ηελ απνδνρή θιεξνλνκηψλ θαη δσξεψλ ή θιεξνδνζηψλ 

θαζψο θαη ηε ζπλνκνιφγεζε δαλείσλ απαηηείηαη ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ ςεθνθνξία είλαη θαλεξή εθηφο αλ 

αλαθέξεηαη ζε πξφζσπα. 

1.5.Ν Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεξεί πεξηιεπηηθέο 

ζεκεηψζεηο ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο (ζέκα, εηζήγεζε, 

ζπδήηεζε, απφθαζε) πνπ ηηο ππνγξάθνπλ ηα παξφληα κέιε κεηά ηε 

ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  
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1.6.Ρα πξαθηηθά θαζαξνγξάθνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνπο 

παξφληεο κε επζχλε ηνπ Γξακκαηέα ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε. Ρν 

πεξηερφκελν ησλ θαζαξνγξακκέλσλ πξαθηηθψλ θαηαρσξείηαη ζε 

εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ, πνπ ζε θάζε ζειίδα ηνπ κνλνγξάθνπλ νη 

παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε θαη ζην ηέινο ππνγξάθεη ν Ξξφεδξνο.  

1.7. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζπδεηνχληαη ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. Θέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο κπνξεί 

λα αλαβιεζεί, αλ απηφ γίλεη δεθηφ κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ κειψλ. Θέκα εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο κπνξεί λα 

ζπδεηεζεί, εθ’ φζνλ εγθξηζεί σο θαηεπείγνλ κε ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη ςεθηζηεί κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία (άξζξν 67 παξ. 7 

Λ. 3852/2010).  

1.8.Νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη εθηειεζηέο αθ’ 

φηνπ εθδνζνχλ.  

1.9.Νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθηεινχληαη κε 

επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

1.10.Ρα επίζεκα έγγξαθα ζθξαγίδνληαη κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ θαη θπιάζζνληαη κε επζχλε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

1.11.Γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηζρχνπλ αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 πεξί ειέγρνπ ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ . 

1.12. Όιεο νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππνβάιινληαη 

ζην Γήκν Εσγξάθνπ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ελαξκφληζε ηνπο 

κε ηελ αθνινπζνχκελε δεκνηηθή πνιηηηθή.  

1.13.Αλ θάπνην απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απνπζηάδεη 

αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο ζπλερφκελεο ζπλεδξηάζεηο ή ηέζζεξηο ζε 
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δηάζηεκα ελφο έηνπο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εηζεγείηαη ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ.  

1.14.Ρα ζέκαηα ηα ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, ηελ πξφζθιεζε ησλ κειψλ ηνπ ζε ζπλεδξίαζε, ηελ 

απαηηνχκελε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πιεηνςεθία, ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ εθηειεζηφηεηα ησλ απνθάζεψλ ηνπ, ην θψιπκα ζπκκεηνρψλ 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο, ηελ αζηηθή θαη πεηζαξρηθή επζχλε ησλ νξγάλσλ 

δηνίθεζήο ηνπ ξπζκίδνληαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  

 

ΑΟΘΟΝ 9 

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΟΝΔΓΟΝ 

 

1. Ν Ξξφεδξνο είλαη πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ  θαη 

επηκειείηαη γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπ. 

2.Ππγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξακκαηέα. 

3. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

4. Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα 

ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ππνγξάθεη φια ηα 

εμεξρφκελα έγγξαθα, ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία εηζπξάμεσλ, ηα 

εληάικαηα πιεξσκψλ, ηηο εμνθιεηηθέο απνδείμεηο θαη ηηο 

κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια 

φξγαλα ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ.  

5.πνγξάθεη ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνλ εηήζην απνινγηζκφ 

θαζψο θαη ηα δηπιφηππα είζπξαμεο, ηα εληάικαηα πιεξσκήο θαη ηηο 

εμνθιεηηθέο απνδείμεηο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ   
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6.Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ πξφζιεςε κνλίκνπ ή 

έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ απφιπζή ηνπ θαη γεληθά ηηο κηζζνδνηηθέο 

θαη ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ην δηνξηζκφ ή 

ηελ πξφζιεςε λνκηθνχ ζπκβνχινπ ή δηθεγφξνπ γηα ηηο ππνζέζεηο 

ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. Δπνπηεχεη ην πξνζσπηθφ θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη εθαξκφδεη ην Ξεηζαξρηθφ Γίθαην. 

7. Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ζηαζκίδνληαο ηηο εθάζηνηε 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη εθφζνλ νη 

εθάζηνηε ππάξρνπζεο ζέζεηο πξνζσπηθνχ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

δελ δχλαληαη ή δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο απηέο, 

ηελ πξφζιεςε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα εηδηθψλ 

ζπκβνχισλ ή  επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ ησλ νπνίσλ νη ππεξεζίεο 

δελ δχλαληαη λα θαιπθζνχλ απφ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ, νη 

νπνίνη ζα έρνπλ επηηειηθά θαζήθνληα θαη δελ ζα έρνπλ 

απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο κε ζθνπφ λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο θαη 

λα δηαηππψλνπλ ,ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο, ηεο 

ηερληθήο ή θαη ηεο ηέρλεο ηνπο, εμεηδηθεπκέλεο γλψκεο, γξαπηά ή 

πξνθνξηθά ζε εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά θαη ηερληθά ζέκαηα, πνπ 

κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζηε δηελέξγεηα εξεπλψλ, εθπφλεζε κειεηψλ, 

ζχληαμε εθζέζεσλ, ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη εηζεγήζεσλ, 

επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 

πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, παξνρή 

επηζηεκνληθήο ή ηερλνινγηθήο βνήζεηαο ζε εηδηθά ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, 

ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ή ζε θάζε άιιε εξγαζία, πνπ 

αλαηίζεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. Ρν ζπκβνπιεπηηθφ ηνπο 

έξγν ζα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Ξξφεδξν, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη 
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ηηο ππεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ  θαη φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν ζα θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ Γήκν. 

8.Δθπξνζσπεί ην Λνκηθφ Ξξφζσπν ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη 

άιισλ δεκφζησλ αξρψλ θαζψο θαη ζηηο θάζε κνξθήο ζπλαιιαγέο 

ηνπ.  

Β. ΔΞΗΡΔΙΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

 

ΑΟΘΟΝ 10 

ΑΡΝΡΔΙΔΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ  

 

Ρν Απηνηειέο Γξαθείν Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Νξγάλσζεο είλαη 

αξκφδην γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Δηήζησλ 

Ξξνγξακκάησλ Γξάζεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ,ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, ππφ ζπλζήθεο δηαζθάιηζεο ηνπ 

επηζπκεηνχ επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Θαηά ηηο αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη θαηά ηηο 

δηαδηθαζίεο ζχληαμεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ, ην 

Ρκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα πεξεζία Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ: 

Θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ην Ρκήκα ηδίσο: 

1) Ππλεξγάδεηαη κε ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ζπγθεληξψλεη θαη ηεθκεξηψλεη ηελ 

αλαγθαία ηερλνγλσζία θαη πιεξνθφξεζε πνπ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ 
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2) Ππλεξγάδεηαη κε ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ Ρκεκάησλ ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ δηελέξγεηα εξεπλψλ γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ ζε ζρέζε κε ηελ απνζηνιή ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ζπγθεληξψλεη θαη ηεθκεξηψλεη πξνηάζεηο 

γηα επεκβάζεηο(έξγα, ελέξγεηεο, πξνγξάκκαηα) πνπ ζα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ 

ηνπ Εσγξάθνπ. 

3) Ππγθεληξψλεη πξνηάζεηο θαη εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηεο 

απνζηνιήο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. Ππληάζζεη πξνηάζεηο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε θαη δηαξθή βειηίσζε ησλ ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ππνδνκψλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

4) Γηεξεπλά θαη ελεκεξψλεη ηα φξγαλα θαη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ γηα ηηο πηζαλέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ δξάζε ηνπ(πξνγξάκκαηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δ.Δ., πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ., 

εζληθά πξνγξάκκαηα θιπ) 

5) πνζηεξίδεη ηα φξγαλα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ θαηά ηε ζχληαμε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνγξακκάησλ δξάζεο. 

6) Κεξηκλά γηα ηελ έληαμε ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζε 

πξνγξάκκαηα ζπγρξεκαηνδφηεζεο, παξαθνινπζεί ηελ 

πινπνίεζή ηνπο θαη ελεκεξψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηα φξγαλα ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

7) πνζηεξίδεη ηελ ζχλαςε θαη παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν 

ησλ πξνγξακκαηηθψλ θαη άιισλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη άιισλ θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

έξγσλ, ελεξγεηψλ θαη πξνγξακκάησλ. Ππληνλίδεη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ κε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο. 
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8) Ππλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη 

εηζεγείηαη ζπζηήκαηα θαη κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ θαζψο θαη πεξηνδηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

9) Ππγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

ζρεηηθψλ πεξηνδηθψλ ηνπο ζηφρσλ, παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή 

ηνπο θαη επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία θαη εθδίδεη ελεκεξσηηθέο 

αλαθνξέο πξνο ηελ Γηνίθεζε ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

10) Ππλεξγάδεηαη κε ηελ πεξεζία Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο 

γηα ηελ δηακφξθσζε θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο 

ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

θαη ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο. 

11) Κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ θαη δηαζθάιηζεο ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζην ζρεδηαζκφ 

θαη παξαγσγή  δξάζεσλ θαη ππεξεζηψλ. 

12) Κεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε Δζσηεξηθψλ Θαλνληζκψλ ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

θαη παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζή ηνπο ζην πιαίζην ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

13) Ξαξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηηο 

ηπρφλ επηθαηξνπνηήζεηο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη γεληθφηεξα 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 
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14) Κεξηκλά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ 

αλά ζέζε εξγαζίαο θαη νξγαλσηηθή κνλάδα ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην Ρκήκα Γηνηθεηηθήο 

πνζηήξημεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θάιπςεο ζέζεσλ (κε 

λέα ζηειέρε ή αλαθαηαλνκή ησλ πθηζηακέλσλ ζηειερψλ). 

15) Κεξηκλά γηα ηελ ζπλερή ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο 

θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ηνπ Γήκνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 11 

ΑΡΝΡΔΙΔΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ 

ΠΣΔΠΔΥΛ 

 

1. Ρν Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ έρεη ηηο 

αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο :  

α. Πρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ  θαη πξνσζεί ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ πινπνηείηαη απηή ε πνιηηηθή, 

β. Δλεκεξψλεη ηνπο δεκφηεο γηα ηηο επηδηψμεηο, ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ,  

γ. Ππλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα Γξαθεία θαη Ρκήκαηα ζηελ 

νξγάλσζε θάζε είδνπο εθδειψζεσλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ  

(πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θιπ), 

δ. Κεξηκλά γηα ηελ πξνβνιή θαη δηαθήκηζε φισλ απηψλ ησλ 

εθδειψζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε, δηαθίλεζε θαη δηάζεζε, 
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πξνο ηνπο δεκφηεο, ελεκεξσηηθνχ – δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε απηέο (ζπλεληεχμεηο ηχπνπ, ελεκέξσζε κέζσ 

ηζηφηνπνπ – δηαδηθηχνπ ή εθπνκπψλ ζηα ΚΚΔ, πξνγξάκκαηα, 

αθίζεο παλφ, άξζξα θιπ), 

ε. Ξαξαθνινπζεί ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ ΚΚΔ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ, κεξηκλά γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία αλαιφγσλ δεκνζηεχζεσλ κε ζηφρν ηελ πξνάζπηζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαη επηκειείηαη ησλ δειηίσλ Ρχπνπ, 

ζη. Ρεξεί νξγαλσκέλν πιεξνθνξηαθφ αξρείν δεκνζηεχζεσλ, 

εθπνκπψλ, θσηνγξαθηψλ, αλαξηήζεσλ ζην δηαδίθηπν, εληχπσλ 

θιπ πνπ αθνξνχλ ην Λνκηθφ Ξξφζσπν Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ   

δ. Νξγαλψλεη ζθπγκνκεηξήζεηο θνηλήο γλψκεο γηα ηνλ 

αληίθηππν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ,  

ε. Κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, ηνπο νξγαληζκνχο, ηνπο ΝΡΑ., ηνπο ειιεληθνχο θαη 

μέλνπο επηζηεκνληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη 

παλεπηζηήκηα θαζψο θαη κε ζσκαηεία, ζπιιφγνπο θαη ηδηψηεο, κε 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Εσγξάθνπ,  

ζ. Κεξηκλά γηα ηελ παξνρή πιηθνηερληθψλ κέζσλ θαη γηα ηελ 

ελίζρπζε – δηεπθφιπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπιιφγσλ θαη 

νκάδσλ πνπ θηλνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ,  

η. Δπηκειείηαη ελεκεξσηηθψλ εθδφζεσλ, εθδφζεσλ 

βηβιηνγξαθηθψλ δειηίσλ θαη θαηαιφγσλ ησλ ζπιινγψλ ηεο 
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βηβιηνζήθεο, ηεο πηλαθνζήθεο θαη ηνπ αξρείνπ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ, 

επηκειείηαη γηα ηελ έθδνζε εληχπσλ θαη εθπνκπψλ ζηα ΚΚΔ 

θαζψο θαη αλαθνξψλ ζην δηαδίθηπν, κε ζηφρν ηελ πξνβνιή ηνπ 

έξγνπ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Εσγξάθνπ  θαη ησλ νκάδσλ ηνπ, 

ηα. Κεξηκλά γηα ηελ επηθνηλσλία κε επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο πνπ 

επηζπκνχλ λα δηαθεκίζνπλ ππεξεζίεο θαη πξντφληα ή λα 

πξνζθέξνπλ ρνξεγίεο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ζε ρψξνπο 

ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Εσγξάθνπ  (θηήξηα, εγθαηαζηάζεηο, εθδφζεηο, πξνγξάκκαηα, 

ηζηφηνπν, αθίζεο θιπ), 

ηβ. ηεξεί ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηηο δξάζεηο ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

1.2 Ρν γξαθείν δελ θαιχπηεη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο άιισλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ζπλεξγάδεηαη φκσο εθ’ φζνλ ηίζεληαη θνηλνί 

ζηφρνη ή δηνξγαλψλνληαη θνηλά πξνγξάκκαηα. 

 

ΚΔΟΝΠ ΡΟΗΡΝ 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ 

ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ –ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ - ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ 

 

Άρζρο 12 

Γηεϊζσλζε, Ρκήκαηα θαη Γραθεία 

1.1.Νη πεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ, νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ηε Γηεχζπλζε ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, είλαη νη αθφινπζεο :  
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α. Ρκήκα πεξεζηψλ Γηνηθεηηθήο, Νηθνλνκηθήο θαη Ρερληθήο 

πνζηήξημεο 

β. Ρκήκα Ξνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

γ. Ρκήκα Αζιεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

1.2.Ρα Ρκήκαηα δηαξζξψλνληαη, πεξαηηέξσ, ζε Γξαθεία.  

1.3.Θάζε Ρκήκα έρεη έλαλ Ξξντζηάκελν, ν νπνίνο επζχλεηαη γηα ηα 

ππαγφκελα ζε απηφλ Γξαθεία θαη γηα ηελ νξζή θαη έγθαηξε 

δηεθπεξαίσζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ησλ Γξαθείσλ ηνπ 

Ρκήκαηφο ηνπ, επί ησλ νπνίσλ αζθεί ηελ επηβαιιφκελε επνπηεία, 

δηνίθεζε θαη έιεγρν.  

1.4.Ν Ξξντζηάκελνο θάζε Ρκήκαηνο, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, 

αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ αξραηφηεξν ππάιιειν ηνπ Ρκήκαηφο ηνπ.  

 

Άρζρο 13 

Αρκοδηωηεηες Γηεϊζσλζες Λοκηθοϊ Ξροζϋποσ 

1.1.Ζ Γηεχζπλζε ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ  εμεηδηθεχεη θαη εθαξκφδεη, ζην ρψξν ηεο, ηηο 

βαζηθέο αξρέο θαη ηε ζπλνιηθή πνιηηηθή ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, 

φπσο απηέο ραξάζζνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιηφ ηνπ θαη ηνλ 

Ξξφεδξν απηνχ.  

1.2.Ζ Γηεχζπλζε ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ έρεη επίζεο ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο 

εθηέιεζεο ηνπ εηεζίνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

δηαζεζίκσλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ησλ πάζεο θχζεσο πξνκεζεηψλ 

θαη ηεο κεραλνξγάλσζεο, θαζψο θαη ηεο νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο 

ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.  
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1.3.Πηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, ηα αθφινπζα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζηα 

Ρκήκαηα θαη πινπνηνχληαη κε κέξηκλα απηψλ :  

α. νξγάλσζε εθζέζεσλ δσγξαθηθήο/εηθαζηηθψλ ηερλψλ, 

β. νξγάλσζε δηαιέμεσλ πεξί ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ  

γ. νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία επηκνξθσηηθψλ ηκεκάησλ θαη 

ηκεκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο , 

δ. νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή αζιεηηθψλ αγψλσλ (πνδνζθαίξνπ 

θαη άιισλ αζιεκάησλ) κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ησλ αζιεηηθψλ 

νκάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ππεξηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

ε. νξγάλσζε ιατθψλ αγψλσλ δξφκνπ, 

ζη. ιεηηνπξγία Αθαδεκηψλ δηαθφξσλ αζιεκάησλ, γηα λα 

αγαπήζνπλ ηα παηδηά ηνλ αζιεηηζκφ, 

δ. εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ θπιηθείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο 

ρψξνπο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Εσγξάθνπ   

1.4.Ξέξαλ απηψλ, ε Γηεχζπλζε ηνπ  Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο 

πεξί ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ πνπ ελδηαθέξνπλ νκάδεο 

θαηνίθσλ ή νξηζκέλνπο θαηνίθνπο θαη αηηνχληαη απφ απηνχο. Νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο επηβαξχλνπλ νηθνλνκηθά ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο θαη φρη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ  θαη αλαπηχζζνληαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη ελδηαθεξφκελνη θαιχπηνπλ φια ηα έμνδα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ(απνδεκίσζε εθπαηδεπηψλ, απαζρφιεζε 

πξνζσπηθνχ, ππεξσξίεο θιπ).Δλδεηθηηθά, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

είλαη :  
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α.Νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ πνιηηηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ (κνπζηθήο, δσγξαθηθήο, ρνξνχ, ζεάηξνπ θιπ), 

β.Ιεηηνπξγία γπκλαζηεξίνπ κε φξγαλα γπκλαζηηθήο (γηφγθα, 

πηιάηεο θιπ), 

γ.Νξγάλσζε αζιεηηθψλ ηκεκάησλ γηα εθγχκλαζε ησλ 

επηζπκνχλησλ λα αζιεζνχλ  

θαζψο θαη άιιεο παξεκθεξείο κε ην ζθνπφ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Άρζρο 14 

Ξροχζηάκελος Γηεϊζσλζες ηοσ Λοκηθοϊ Ξροζϋποσ 

1.1.Ν Ξξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ πξνΐζηαηαη φισλ ησλ 

ππαγφκελσλ ζε απηή πεξεζηψλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, ζπληνλίδεη 

απηέο θαη έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο :  

α.Δπνπηεχεη φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ θαη 

ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, 

β.Φξνληίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, 

γ.Διέγρεη ην πξνζσπηθφ γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ, 

δ.Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θάζε κέηξν πνπ βειηηψλεη 

ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

ε.Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ έθδνζε 

ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηζηηθέο θαη 

αζιεηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 
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ζη.Δηζεγείηαη ηελ ηξνπνπνίεζε, φπσο απαηηείηαη, ηνπ 

Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο θαη ηνπ Θαλνληζκνχ 

Ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ  θαζψο θαη ηελ έθδνζε θαη 

έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εηδηθψλ Θαλνληζκψλ πνπ 

ξπζκίδνπλ επηκέξνπο ζέκαηα ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, 

δ.Κεξηκλά, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Ξξντζηακέλνπο ησλ 

Ρκεκάησλ γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη κε 

εθδειψζεσλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη, κε ηελ έγθξηζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη παξίζηαηαη ζ’ απηέο, 

ε.Ππλεξγάδεηαη κε ηε Λνκηθή θαη Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ 

γηα ηελ επίιπζε θαη πξνψζεζε λνκηθψλ θαη ηερληθψλ ζεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, 

κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, 

ζ.Κεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ρσξίο 

ςήθν, 

η.Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληνληζκφ 

ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ θαζψο θαη γηα ηε δηαθήκηζή ηνπο, 

ηα.Δηζεγείηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Έθνξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη γηα λέεο πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηνπο, 

ηβ.Νξγαλψλεη ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 

ζθνπνχο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ   

ηγ.Διέγρεη θαη ππνγξάθεη ηα εθδηδφκελα ρξεκαηηθά εληάικαηα, 

ηα νπνία δηαβηβάδνληαη ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ γηα ηελ ηειηθή ππνγξαθή, 
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ηδ.Ππλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα 

θαη πξνγξάκκαηα δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο, 

ηε.Ξαξαιακβάλεη ηελ εηζεξρφκελε αιιεινγξαθία, ηελ 

ραξαθηεξίδεη θαη ηελ θαηαλέκεη αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηεο, 

ηζη.Ρεξεί ην εκπηζηεπηηθφ πξσηφθνιιν, εθ’ φζνλ δελ ην ηεξεί ν 

Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ 

Νξγαληζκνχ, 

ηδ.Ξξνγξακκαηίδεη ηηο άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

1.2.Ν Ξξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, 

αλαπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ. 

3584/2007.  

Άρζρο 15  

Αρκοδηωηεηες Ξροχζηακέλφλ Γηοηθεηηθϋλ Δλοηήηφλ 

Ν Ξξντζηάκελνο κηα δηνηθεηηθήο ελφηεηαο (Γηεχζπλζεο-Ρκήκαηνο-

Απηνηεινχο Γξαθείνπ) επζχλεηαη έλαληη ηνπ ακέζσο ππεξθείκελνπ 

δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθηέιεζε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ελφηεηαο ,πξνγξακκαηίδνληαο ,νξγαλψλνληαο, 

ζπληνλίδνληαο θαη ειέγρνληαο ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα 

εθπιεξψλνληαη νη ζηφρνη ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ κε βάζε ηα 

πξνγξάκκαηα δξάζεο. 

Δηδηθφηεξα ν πξντζηάκελνο κηαο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο νθείιεη: 

1) λα δηαηππψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην ηεξαξρηθά αλψηεξν 

δηνηθεηηθφ φξγαλν θαη ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Νξγάλσζεο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηεο 

δηνηθεηηθήο ηνπ ελφηεηαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 
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2) λα θξνληίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαηά πεξίπησζε 

απνθάζεσλ ησλ ηεξαξρηθά αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ 

3) λα ππνγξάθεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη απνθάζεηο πνπ 

απνθεληξψλνληαη ζηνλ ππεξεζηαθφ κεραληζκφ κεηά απφ 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

4) λα κεξηκλά γηα ηελ ζηειέρσζε ,νξγάλσζε ,ζπληνληζκφ θαη 

έιεγρν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ ελφηεηαο κε 

ηξφπν ψζηε λα πινπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα 

δξάζεο, νη απνθάζεηο θαη νη εληνιέο. 

5) λα κεξηκλά γηα ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δξάζεο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο, ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ, ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ θαιχηεξε 

αληαπφθξηζε ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο. 

6) λα επνπηεχεη, αμηνινγεί θαη θαηεπζχλεη ην πξνζσπηθφ ηεο 

δηνηθεηηθήο ελφηεηαο, κεξηκλψληαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

επηκφξθσζή ηνπ, ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηελ 

δηαηήξεζε αξκνληθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

7) λα εηνηκάδεη πεξηνδηθνχο απνινγηζκνχο ησλ πξνγξακκάησλ 

δξάζεο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νηθνλνκηθνχο απνινγηζκνχο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ δηνηθεηηθή ηνπ 

ελφηεηα. 

8) λα παξαιακβάλεη ηελ αιιεινγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπ, λα ηελ ραξαθηεξίδεη θαη λα ηελ δηαλέκεη ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο 

νδεγίεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. 

9) λα εηζεγείηαη γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ πξνο ηνπο 

ηεξαξρηθά πξντζηακέλνπο ηνπ θαη λα παξίζηαηαη ,εθφζνλ 
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δεηεζεί, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζε 

Δπηηξνπέο. 

10) λα έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ή λα απνξξίςεη 

ελππφγξαθα εηζεγήζεηο θαη αηηήκαηα θαηψηεξσλ ηεξαξρηθψλ 

επηπέδσλ, κε ηαπηφρξνλε αηηηνινγεκέλε ελεκέξσζε ησλ 

αλψηεξσλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ. 

11) λα έρεη ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνπ ηεο ζεψξεζεο φισλ ησλ 

εγγξάθσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο πνπ 

επνπηεχεη. 

12) λα δέρεηαη ηνπο πνιίηεο, λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζε πεξηπηψζεηο παξαπφλσλ θαη 

αηηεκάησλ θαη λα απαληά ζηα αηηήκαηα πνπ ηίζεληαη ππφςηλ ηνπ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. 

13) λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Ξξντζηακέλνπο θαη ηνπο 

ππαιιήινπο άιισλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ ή ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ. 

14) λα ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο εθηφο Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο. 

15) λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ λνκηκφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

δηνηθεηηθήο ηνπ ελφηεηαο. 

16) λα παξαθνινπζεί ηελ λνκνζεζία, ηηο εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε 

θαη ηελ ηερλνινγία θαη ηηο εμειίμεηο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ 

ελφηεηαο. 

17) λα ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ θαη λα κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη  ησλ θαλνληζκψλ εζσηεξηθήο 
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ιεηηνπξγίαο θαη λα αζθεί έιεγρν ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

εθαξκφδεηαη. 

 

ΑΟΘΟΝ 16 

ΡΝ ΡΚΖΚΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ-0ΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖΠ 

ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ 

Ρν Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Νηθνλνκηθήο θαη Ρερληθήο πνζηήξημεο είλαη 

αξκφδην γηα ηνλ ζπληνληζκφ εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη δηαδηθαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νξζνινγηθή δηνίθεζε ,ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, ηε 

ιεηηνπξγία θεληξηθνχ πξσηνθφιινπ θαη ηελ παξνρή γεληθψλ 

ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο δηνηθεηηθέο ηνπ 

ελφηεηεο. 

 Ξαξάιιεια είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηήξεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, ηε 

ζσζηή απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ηελ νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηνπ, θαζψο θαη ηε 

δηαζθάιηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα φισλ ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ 

γηα ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. 

 Ρέινο ην Ρκήκα είλαη αξκφδην γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ θάζε είδνπο θηηξηαθψλ θαη 

ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

Ρν Ρκήκα Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο ζπγθξνηείηαη απφ δηνηθεηηθά, 

νηθνλνκηθά θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο γξαθεία θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 

ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο: 

Α. Γηνηθεηηθέο πεξεζίεο: 
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α) Γξαθείν Αλάπηπμεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ-Κεηξψνπ θαη 

Γηαδηθαζηψλ πξνζσπηθνχ 

β) Γξαθείν Γξακκαηείαο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

θαη Θεληξηθνχ Ξξσηνθφιινπ  

Β. Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο: 

α) Γξαθείν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ-Ινγηζηήξην 

β) Ρακείν 

γ) Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ θαη Απνζήθεο 

Γ. πεξεζίεο Ρερληθήο πνζηήξημεο-Θαζαξηφηεηαο θαη Φχιαμεο 

1.2.Ν Ξξντζηάκελνο ηνπ Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ, Νηθνλνκηθψλ θαη 

Ρερληθψλ πεξεζηψλ, πέξα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 12 παξ. 

1.3 γεληθψλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ, έρεη θαη ηηο αθφινπζεο :  

α. αζθεί επνπηεία θαη έιεγρν ηνπ Ρκήκαηνο ηνπ γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία απηνχ, ηελ ηήξεζε ηνπ Νξγαληζκνχ θαη ηνπ 

Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ  θαη ηελ πηζηή εθηέιεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

β. επζχλεηαη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ θαη ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηα Γξαθεία ηνπ Ρκήκαηφο ηνπ, 

γ. ζπληνλίδεη, θαζνδεγεί, επνπηεχεη θαη παξέρεη νδεγίεο ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηφο ηνπ, γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ, 

δ. ειέγρεη φια ηα έγγξαθα ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαη είλαη 

ππεχζπλνο έλαληη ηεο Γηεχζπλζεο γηα ηε λνκηκφηεηα θαη 

πιεξφηεηα απηψλ θαη ηελ έγθαηξε ζχληαμή ηνπο, 

ε. κεξηκλά γηα ηε ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

απνινγηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζπληή ηνπ Νξγαληζκνχ, 
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ζη. παξαθνινπζεί ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

εηζεγείηαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο πνπ αθνξά ζε ζέκαηα πξνυπνινγηζκνχ, 

δ. επηκειείηαη ηε δηαρείξηζε ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο, εμνθιεί 

θάζε κηθξνδαπάλε πνπ κπνξεί λα πιεξσζεί απφ απηή, 

ζπγθεληξψλεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλψλ 

απηψλ θαη πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

αλαπιήξσζε ηεο παγία πξνθαηαβνιήο, 

ε. ειέγρεη θαη πξνζππνγξάθεη ηα εθδηδφκελα ρξεκαηηθά 

εληάικαηα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηα νπνία 

δηαβηβάδνληαη ζηνλ Ξξφεδξν γηα ηειηθή ππνγξαθή. 

1.3.Νη επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ηνπ Ρκήκαηνο φπσο 

απνθεληξψλνληαη ζηα επηκέξνπο Γξαθεία έρνπλ σο αθνινχζσο :  

Πηελ Νξγαληθή Κνλάδα ησλ Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ: 

α) Γξαθείν Αλάπηπμεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ-Κεηξψνπ θαη 

Γηαδηθαζηψλ πξνζσπηθνχ: 

1)Πρεδηάδεη, εηζεγείηαη, ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο 

ζρέζεηο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ . 

2)Κεξηκλά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο αλά δηνηθεηηθή ελφηεηα ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Νξγάλσζεο θαη 

κεξηκλά γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη θαηάξηηζε ησλ πεξηγξαθψλ 

ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ επηκέξνπο ζέζεσλ 

3)Ξαξαθνινπζεί ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

ζηηο δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο κε γλψκνλα ηα πξνζφληα 

ησλ ζηειερψλ θαη ηελ απξφζθνπηε θαη δηαξθή θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ  
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4)Δηζεγείηαη ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ζηειερψλ κε βάζε ηα 

πξνζφληα ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θάιπςε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ  

5)Αμηνινγεί ηα πξνζφληα ησλ λενπξνζιακβαλφκελσλ ζηειερψλ 

θαη δηακνξθψλεη πξνηάζεηο πξνο ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ πξνο 

θάιπςε ζέζεσλ. 

6)Κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη δηαηεξεί αξρείν ησλ 

ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ 

7)Δηζεγείηαη θαη πινπνηεί κέηξα επηπξφζζεηεο ζηήξημεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ (νξγάλσζε 

κεηαθηλήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θιπ)  

8)Πρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη δηνξγαλψλεη πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ,αμηνινγεί ηελ πινπνίεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ 

9)Κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

10)Κεξηκλά γηα ηελ δηελέξγεηα θαη νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ θάιπςε 

ζέζεσλ εξγαζίαο κε βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. 

11)Ρεξεί ηα Κεηξψα ηνπ Ξξνζσπηθνχ ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη 

ηα ζηνηρεία ηεο αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο, νη 

θάζε είδνπο κεηαβνιέο ζηελ εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε θαη ηα 

πξνζφληα ηνπο. 
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12)Πρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη βειηηψζεηο θαη παξαθνινπζεί ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο (ηήξεζε σξαξίνπ, έγθξηζε θαη πξαγκαηνπνίεζε 

ππεξσξηψλ θιπ) 

13)Ππγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαη ηηο κεηαβνιέο 

ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηηο ακνηβέο ηνπο θαη ελεκεξψλεη έγθαηξα ηηο αξκφδηεο 

νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ψζηε λα πξνσζείηαη έγθαηξα ε πιεξσκή 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

14)Ππλεξγάδεηαη κε ηνπο Ξξντζηακέλνπο ησλ επηκέξνπο 

δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ  ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ηνπο 

ελεκεξψλεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ζε 

εξγαζηαθά ζέκαηα (δηαρείξηζε παξνπζηψλ, ππεξσξηψλ, αδεηψλ, 

βεβαηψζεσλ πξνο ην πξνζσπηθφ θιπ) 

15)Δθδίδεη θάζε είδνπο βεβαηψζεηο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

16)Διέγρεη ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο απφ κέξνπο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη αλαθέξεη ζρεηηθά ζηνλ Ξξντζηάκελν ηεο 

Γηεχζπλζεο. 

17)Σνξεγεί αληίγξαθα εγγξάθσλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ ζηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ, 

18)Ξαξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο παξνπζίεο, άδεηεο θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη πξνεηνηκάδεη ηε δηαδηθαζία γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ απφ ηνλ Ξξφεδξν ή ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, 
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19)Δθδίδεη ηηο εγθπθιίνπο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ πνπ ξπζκίδνπλ ηα εζσηεξηθά ιεηηνπξγηθά ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ  

20)Κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ θαη παξέρεη θάζε 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ 

παξέρεη ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο (ηερληθνχο, ηαηξνχο θιπ). 

21)Κεξηκλά γηα ηελ παξνπζία ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γξαθείνπ ζηηο εθδειψζεηο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, γηα ηελ 

παξνρή ησλ απαηηνπκέλσλ ππεξεζηψλ. 

β) Γξαθείν Γξακκαηείαο Γηνίθεζεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη 

Θεληξηθνχ Ξξσηνθφιινπ 

Ρν Γξαθείν απηφ παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηνλ 

Ξξφεδξν θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαζψο 

θαη ζε φιν ην Ρκήκα Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο θαη ηα ινηπά Γξαθεία. 

Ππγθεθξηκέλα παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ 

Αληηπξφεδξν ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ηδίσο: 

1) Νξγαλψλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη 

ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ Ππλεδξηάζεσλ 

2) Ρεξεί αξρείν απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

3) Ξαξάγεη, δηεθπεξαηψλεη θαη αξρεηνζεηεί έγγξαθα πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ 

4) Ξξνγξακκαηίδεη ,νξγαλψλεη θαη ξπζκίδεη ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ 

Ξξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ηηο Δπηηξνπέο, Ππιιφγνπο, δεκφηεο 
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θαη θνξείο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

ζθνπνχ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Εσγξάθνπ   

5) Γηεμάγεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Ξξνέδξνπ 

θαη ηεξεί ην πξσηφθνιιν θαη ην αξρείν ηεο. 

6) Ρεξεί αξρείν ησλ θάζε είδνπο απνθάζεσλ ηνπ Γήκνπ πξνο 

ρξήζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ 

θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

Ξξνέδξνπ. 

7) Θαζαξνγξάθεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ελεκεξψλεη 

ην βηβιίν ζπλεδξηάζεσλ, δεκνζηεχεη θαη θνηλνπνηεί ακειιεηί ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ φηαλ απηφ ρξεηάδεηαη. 

8) Ξαξέρεη δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηνλ 

Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

9) Ρεξεί εκεξνιφγην ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ζπκκεηνρψλ ηνπ 

Ξξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ, ζε Δπηηξνπέο θαη ζπζθέςεηο, εληφο θαη εθηφο 

ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Εσγξάθνπ   

10) Ξαξέρεη νπνηαδήπνηε ππνζηήξημε ζην έξγν ηνπ Ξξνέδξνπ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κεηά απφ εηδηθή εληνιή ηνπ. 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο δηεθπεξαηψλεη θαη 

αξρεηνζεηεί ηελ αιιεινγξαθία, ηεξεί αξρείν εηζεξρφκελσλ θαη 

εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ θαη κεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη ηεο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ θαηά ηηο 

εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο θαη κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ζειίδαο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ  ζε ζπλεξγαζία κε ην Απηνηειέο 

Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ, κεξηκλά γηα ηελ 
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ηνηρνθφιιεζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ δηαθεξχμεσλ ησλ δεκνπξαζηψλ 

θαζψο θαη ησλ εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ρξήδνπλ επξείαο 

θνηλνπνίεζεο. 

  Δπίζεο ην Γξαθείν ηεξεί ην Θεληξηθφ Ξξσηφθνιιν ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο γξακκαηείεο ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ θαη 

δηεθπεξαηψλεη ηελ θαηαρψξεζε αηηήζεσλ θαη εηζεξρφκελσλ θαη 

εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ θαζψο θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηηο ινηπέο 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο, ηνλ Γήκν, ηηο ινηπέο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 

ηνπο πνιίηεο. 

Πηελ Νξγαληθή Κνλάδα ησλ Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ : 

α) Γξαθείν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ-Ινγηζηήξην: 

1) Κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο 

απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

Ρεξεί ηηο ζρεηηθέο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηα 

αληίζηνηρα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ εθάζηνηε θείκελε λνκνζεζία. 

2) Ρεξεί ηα αξρεία θάζε είδνπο παξαζηαηηθψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο 

απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ  

3) Ξαξαθνινπζεί θαη κεξηκλά γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 

θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ  

4) Ξαξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε ινγηζηηθή ζπκθσλία ησλ 

δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ κε ηξάπεδεο, πξνκεζεπηέο, 

πηζησηέο θαη άιινπο ζπλαιιαζζνκέλνπο κε ην Λνκηθφ Ξξφζσπν 

θαζψο θαη ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ κε ηνλ δήκν 
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5) Δθδίδεη ινγηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην ηεξνχκελν ινγηζηηθφ ζρέδην (π.ρ. 

απνηειέζκαηα ρξήζεο, ηζνινγηζκνί θιπ) θαη ελεκεξψλεη ηα 

φξγαλα ηνλ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

6) Ξαξέρεη θάζε είδνπο πιεξνθφξεζε πξνο ηα αξκφδηα 

φξγαλα γηα ηελ εμέιημε ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ. 

7) Κεξηκλά γηα ηελ παξνρή θάζε είδνπο ζηνηρείσλ πνπ 

δεηνχληαη απφ Γεκφζηεο /Διεγθηηθέο πεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

8) Ρεξεί εηδηθφ ζχζηεκα ινγηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο Ξξνγξακκάησλ θαη Έξγσλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ ή /θαη απφ επξσπατθνχο θαη δηεζλείο 

πφξνπο. Ρεξεί αξρείν ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλνληζκνχο ησλ εθάζηνηε θνξέσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

κεξηκλά γηα ηελ εηνηκαζία πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφνδν ησλ πξνεγνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ. 

9) Ρεξεί αξρείν ησλ ζπκβάζεσλ γηα ππεξεζίεο, έξγα θαη 

πξνκήζεηεο πνπ αλαζέηεη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. Ξαξαιακβάλεη 

θαη ειέγρεη ηα θάζε είδνπο παξαζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά 

πεξίπησζε γηα ηελ πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ ζηνπο αληίζηνηρνπο δηθαηνχρνπο θαη ειέγρεη ηελ 

χπαξμε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ δηελέξγεηα πιεξσκψλ κε 

βάζεη ηηο δηαηάμεηο ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ. 

10) Διέγρεη ηελ πξφβιεςε ησλ νθεηιψλ ζηνπο αληίζηνηρνπο 

θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη 

ειέγρεη ηελ επάξθεηα ησλ πηζηψζεσλ. 
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11) Δθδίδεη εληάικαηα πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ θαη ηα απνζηέιιεη ζην  Ρακείν γηα πιεξσκή. 

12) Ππλεξγάδεηαη κε Ρξάπεδεο θαη κεξηκλά γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

13) Κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο ησλ 

Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ.  

14) Φξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε ζχληαμε θαη αλακφξθσζε ηνπ 

εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηελ έγθαηξε ζχληαμε 

ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ θαη ηζνινγηζκνχ, 

15) Φξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε επηρνξήγεζε ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ  

απφ ην Γήκν θαη γηα ηελ έγθαηξε είζπξαμε ησλ δηαθφξσλ 

εζφδσλ θαη δηθαησκάησλ απηνχ 

16) Ξαξαθνινπζεί ηα έζνδα θαη έμνδα ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ, θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη ελεκεξψλεη 

έγθαηξα ηνλ Ξξφεδξν θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απηνχ.  

17) Κεξηκλά γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ απφ δηαθεκίζεηο, 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη θάζε είδνπο  

πξνζφδνπο απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. 

18) Κεξηκλά γηα ηελ απνξξφθεζε θνλδπιίσλ απφ 

επηρνξεγήζεηο θαη αμηνπνηεί ηηο δσξεέο πξνο ην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν. 

19) Φξνληίδεη γηα ηελ έθδνζε θαη έγθξηζε ησλ αλαγθαίσλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

20) Φξνληίδεη γηα ηηο πιεξσκέο ησλ κηζζσκάησλ, ησλ 

πξνκεζεηψλ θιπ εμφδσλ, θφξσλ, ηειψλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ, ραξηνζήκνπ 

ΗΘΑ θιπ θαη γηα ηελ έγθαηξε απφδνζε ησλ ππέξ ηξίησλ 
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θξαηήζεσλ θαζψο θαη ησλ νθεηιψλ απφ θαηαςεθίζηεθεο εηο 

βάξνο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ κεηά απφ 

ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

21) Ππλεξγάδεηαη κε ηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, 

θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηχπσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ θαηάξηηζε 

απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε 

ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηά ηνπο. 

22) Ππγθεληξψλεη ηνπο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη δηακνξθψλεη ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ,ηνλ 

νπνίν ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηα αξκφδηα φξγαλα. 

23) Ξαξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ, 

επηζεκαίλεη ηηο απνθιίζεηο κεηαμχ απνινγηζηηθψλ θαη 

πξνυπνινγηζηηθψλ κεγεζψλ, κεξηκλά γηα ηελ εξκελεία ησλ 

απνθιίζεσλ θαη εηζεγείηαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

24) Ππλεξγάδεηαη κε ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ θαζψο θαη κε ηελ θεληξηθή νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ακθίδξνκεο 

ελεκέξσζεο θαη ξνήο νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ θάζε ππεξεζίαο. 

25) Κεξηκλά γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ζηα αξκφδηα 

φξγαλα ησλ πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ 

εθάζηνηε εθαξκφδεηαη. 

26) Ξαξαθνινπζεί ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εμέιημε ησλ 

ηακεηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. Γηεξεπλά ηηο 

ηακεηαθέο αλάγθεο θαη εηζεγείηαη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ 
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εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θάιπςε ησλ 

ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

27) Ρεξεί ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη εθδίδεη βεβαηψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο είζπξαμε δηαθφξσλ δηθαησκάησλ θαη 

εηζθνξψλ πξνο ην Λνκηθφ Ξξφζσπν. 

28) Ξαξαθνινπζεί θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ δνζνιεςηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ κέζσ ησλ 

δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηνπ. 

29) Ρεξεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ δσξεψλ θαη ησλ θιεξνδνηεκάησλ πξνο ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο. 

30) Ρεξεί ηα αξρεία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη θπζηθή κνξθή (θάθεινη 

κε ζηνηρεία πεξηγξαθηθά θαη ηδηνθηεζηαθά έγγξαθα) 

31) Κεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο 

αλσηέξσ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (πρ. θαηάξηηζε 

ζπκβάζεσλ κηζζψζεσλ, κέξηκλα είζπξαμεο κηζζσκάησλ, 

παξαρσξεηήξηα ρξήζεο θιπ) 

32) Ππληάζζεη βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο θαη θαηαινγίζηεθεο 

πξάμεηο. 

33) Ππγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία κεηαβνιψλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ θαηαβιεζέλησλ παξνρψλ ή θαηαινγηζζέλησλ 

πνζψλ πξνο ην Λνκηθφ Ξξφζσπν, πνπ έρνπλ επίδξαζε ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ ακνηβψλ ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ησλ 

κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ πιεξσκή ησλ ακνηβψλ. 
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34) Κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε βεβαηψζεσλ θαηαβιεζεηζψλ 

ακνηβψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ θαη ηελ απφδνζε πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ 

αληίζηνηρσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.  

35) Δλεκεξψλεη ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηνπ 

Ρκήκαηνο θαζψο θαη ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. γηα ηελ πνξεία ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Νξγαληζκνχ απφ ινγαξηαζκνχο ηειεθψλνπ, 

λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πιηθψλ, αλαισζίκσλ, εμνπιηζκνχ 

θαη άιισλ θαηά πεξίπησζηλ δαπαλψλ, 

36) Ππλεξγάδεηαη κε ηε Λνκηθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ ηδίσο 

γηα ζέκαηα αθάιππησλ επηηαγψλ θαζψο θαη γηα δεζκεχζεηο 

ηηκνινγίσλ ησλ πηζησηψλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ ιφγσ θαηάζρεζεο, 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, θαηαβνιήο νθεηιφκελσλ πνζψλ ζε 

ηξίηνπο απφ δηθαζηηθέο απνθάζεηο  

37) Ππληάζζεη ηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο φινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ, κεξηκλά γηα ηελ ηαθηηθή θαη έγθαηξε πιεξσκή ησλ 

απνδνρψλ ηνπ, κεξηκλά γηα θάζε εξγαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αζθάιηζε ηνπ θαη ηεξεί αξρείν κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε ην γξαθείν πξνζσπηθνχ γηα θάζε ηνκέα πνπ 

έρεη επίπησζε ζηε κηζζνινγηθή θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ, 

38) Ξαξαθνινπζεί ην χςνο ησλ κηζζψλ, ησλ ππεξσξηψλ θαη 

ησλ πάζεο θχζεσο παξνρψλ θαη επηδνκάησλ θαη εθαξκφδεη ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο, 

39)  Διέγρεη θαη λνκηκνπνηεί ηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη 

πξνσζεί ηηο ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο ακνηβψλ ζηηο ζπλεξγαδφκελεο 

κε ην Λνκηθφ Ξξφζσπν ή ηνλ Γήκν ηξάπεδεο γηα πιεξσκή, 

40) Έρεη ηελ επζχλε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ πηζησηψλ ηνπ 

Λνκηθφ Ξξφζσπν, κε ηελ πξνζππνγξαθή ησλ πξάμεσλ 
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εθθαζάξηζεο θαη έθδνζεο ησλ νηθείσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, 

εληφο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

41) Ρεξεί ην αξρείν ησλ παγίσλ θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (κεραλήκαηα, νρήκαηα, ζπζθεπέο, εμνπιηζκφο, έξγα 

ηέρλεο, κνπζηθά φξγαλα, είδε θξνληηζηεξίνπ ζεάηξνπ, 

θνζηνχκηα θιπ) θαη παξαθνινπζεί ηελ θαηαλνκή, 

42) Διέγρεη ηελ χπαξμε ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή 

ηεο δαπάλε, πξηλ απηή εθθαζαξηζηεί, 

43) Ππληάζζεη εηήζην πξνυπνινγηζκφ –απνινγηζκφ –

ηζνζθειηζκφ, θαηαζηάζεηο εζφδσλ-εμφδσλ θαηά ηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πνπ νξίδεη ε εθάζηνηε θείκελε λνκνζεζία θαζψο θαη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ππνβάιιεη ζηα ζπλαξκφδηα φξγαλα ηνπ 

Γήκνπ θαη ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

β) Ρακείν 

1) Γηελεξγεί ηηο Ξιεξσκέο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο κε βάζε ηα 

Δληάικαηα Ξιεξσκήο θαη κεηά απφ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

νξίδεη ν λφκνο 

2) Δηζπξάηηεη θάζε έζνδν απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Εσγξάθνπ, πξνζφδνπο, δηαθεκίζεηο θαη απφ θάζε άιιε λφκηκε 

πξνέιεπζε. 

3) Θαηαγξάθεη ηηο δηελεξγνχκελεο πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο θαη κεξηκλά γηα ηελ απφδνζε ησλ θάζε θχζεο 

θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα επηκέξνπο εληάικαηα 

πιεξσκήο. 

4) Γηελεξγεί ηηο εηζπξάμεηο ησλ νθεηιψλ πξνο ην Λνκηθφ Ξξφζσπν 

θαη ελεκεξψλεη ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα κε ηηο ζρεηηθέο ηακεηαθέο 

εγγξαθέο. 
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5) Ξαξαθνινπζεί ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

νθεηιεηψλ πξνο ην Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο γηα ηηο θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο. 

6) Ρεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ κε ηηο Ρξάπεδεο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ δηελέξγεηα 

εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ κέζσ επηηαγψλ. 

7) Ρεξεί ην αλαγθαίν θπζηθφ ηακείν ζηα γξαθεία ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ. 

8) Ρεξεί αξρεία ησλ θάζε είδνπο παξαζηαηηθψλ θαη αληίζηνηρσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ κε ηηο ηακεηαθέο 

εγγξαθέο. 

9) Ξαξαθνινπζεί ηελ ηακεηαθή ξεπζηφηεηα θαη πξνγξακκαηίδεη ηηο 

πιεξσκέο ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο ππεξεζίεο.  

γ) Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ θαη Απνζήθεο 

1) Θαηαξηίδεη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απαηηνχκελσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, ζπγθεληξψλεη ηηο αηηήζεηο ησλ ππεξεζηψλ, 

εμεηάδεη ηελ ζθνπηκφηεηα απηψλ θαη δηακνξθψλεη πεξηνδηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο πιηθψλ ,εμνπιηζκνχ θαη 

ππεξεζηψλ θαη εηζεγείηαη απηά γηα έγθξηζε ζηα αξκφδηα φξγαλα. 

2) Γηελεξγεί έξεπλεο αγνξάο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ εηδψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη ηε ιήςε ζηνηρείσλ, ηηκψλ πξνκήζεηαο ή 

ππεξεζίαο. 

3) Γηελεξγεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε ησλ πξνκεζεηψλ θαη 

ησλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ήηνη κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα θάζε θνξά 
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ηκήκαηα ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, θαηαξηίδεη ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο 

ησλ ζπκβάζεσλ θαη φισλ ησλ απνθάζεσλ θαη εηζεγείηαη ηελ 

ζπγθξφηεζε φισλ ησλ επηηξνπψλ πνπ απαηηνχληαη(δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκψλ, αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη παξαιαβήο ησλ 

εηδψλ) ζην θάζε θνξά απνθαηλφκελν φξγαλν, παξαθνινπζεί ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη γεληθά κεξηκλά γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε θάζε πξνκήζεηαο ή ππεξεζίαο κέρξη θαη ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

4) Κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ραξαθηεξηζκνχ 

πιηθψλ/ εμνπιηζκνχ σο άρξεζησλ ή πιηθψλ πνπ πιενλάδνπλ θαη 

ηεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαηαζηξνθήο, απνκάθξπλζεο ή εθπνίεζεο ησλ 

πιηθψλ απηψλ. 

5) Ρεξεί ηα πιεξνθνξηαθά αξρεία θαη έγγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (αξρείν πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ, αξρείν 

πξνκεζεπηψλ, αξρείν θαθέισλ πξνκεζεηψλ.) 

6) Κεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

πξνκεζεπηέο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ παγίσλ ή αλαιψζηκσλ πνπ 

απαηηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

7) Κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ βηβιίσλ ησλ 

απνζεθψλ πιηθνχ (θαηά είδνο, πνζφηεηα θαη αμία) κε ηα εηζαγφκελα 

θαη εμαγφκελα είδε, θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο ησλ 

εηδψλ πνπ ηεξνχληαη ζηα απνζέκαηα ησλ απνζεθψλ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ. 

8) Κεξηκλά, ηεξεί θαη ελεκεξψλεη ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα 

νξγάλσζεο ηεο απνζήθεο, ηεξεί θπζηθά βηβιία εηζαγσγήο θαη 

εμαγσγήο πιηθψλ, παξαθνινπζεί ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζνινγηθή 

ρξήζε ησλ απνζεκάησλ, 
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9) Ξαξαθνινπζεί ηα απνζέκαηα ησλ απνζεθψλ θαη δηαηππψλεη 

εηζεγήζεηο γηα ηελ αλάγθε αλαλέσζήο ηνπο. Ππλεξγάδεηαη ζρεηηθά κε 

ηηο ππεξεζίεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ πιηθψλ ησλ απνζεθψλ. 

10) Ρεξεί ην αξρείν ησλ παγίσλ θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ θαηαλνκή ησλ παγίσλ 

απηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ. 

11) Κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ πεξηνδηθψλ 

απνγξαθψλ ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ. 

Πηελ Νξγαληθή Κνλάδα ηεο Ρερληθήο πνζηήξημεο ,Θαζαξηφηεηαο θαη 

Φχιαμεο: 

Πηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείν Ρερληθήο πνζηήξημεο, Θαζαξηφηεηαο 

θαη Φχιαμεο ππάγνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, 

ηεο θχιαμεο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο φισλ ησλ δνκψλ πνπ ππάγνληαη 

ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1)Ππλεξγάδεηαη κε ηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

θαη ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο θαη αηηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ησλ 

θηηξηαθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ. 

2)Κεξηκλά γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ησλ θηηξηαθψλ θαη 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ(εθπφλεζε κε πξνζσπηθφ ηνπ 

Ρκήκαηνο ή κε αλάζεζε ζε ηξίηνπο) 

3)Κεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ηνπ 

νπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ πνπ 

πξννξίδεηαη γηα ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

κεηαθνξά, πξνεηνηκαζία θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζηνπο ρψξνπο ησλ 

εθδειψζεσλ. 
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4)Κεξηκλά γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ δηαθφξσλ εθδειψζεσλ 

πνπ νξγαλψλεη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν(θαηαζθεπή πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο, ζηήζηκν ζθεληθψλ, απνζήθεπζε πιηθψλ θιπ) 

5)Δπηβιέπεη, ζπγθξνηεί, νξγαλψλεη θαη δηνηθεί ηα ζρεηηθά ηερληθά 

ζπλεξγεία ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ φηαλ εθηεινχλ εξγαζία κε 

απηεπηζηαζία θαηά ηνλ πξνζήθνληα ηξφπν ησλ αξρψλ θάζε ηερληθήο 

θαη επηζηήκεο 

6)Δπηβιέπεη ηελ νξζή εθηέιεζε θαηά ηνπο θαλφλεο ηηο ηερληθήο θαη 

ηεο επηζηήκεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Ρκήκαηνο πνπ αλαηίζεληαη ζε 

ηξίηνπο θαη κεξηκλά γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ηνπο . 

7)Κεξηκλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ εξγαιείσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ εξγαιείσλ θαη ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζην Λνκηθφ 

Ξξφζσπν. 

8)Ππγθξνηεί ,νξγαλψλεη θαη δηνηθεί ζπλεξγεία ακέζνπ επέκβαζεο ζε 

πεξηπηψζεηο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ εθηφο πξνγξάκκαηνο. 

9)Κεξηκλά κε ην εθάζηνηε ππάξρνλ πξνζσπηθφ θχιαμεο θαη 

θαζαξηφηεηαο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ 

πγηεηλήο ησλ θηηξίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αλήθνπλ ζην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν θαη επηκειείηαη ηελ απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ζπλήζε ρξήζε ηνπο. 

10)Ππλεξγάδεηαη κε ηηο Ρερληθέο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζπληεξήζεσλ ή θαηαζθεπψλ 

11)Δπζχλεηαη γηα ηε θχιαμε, ζπληήξεζε, επηζθεπή ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κέζσλ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ   

12) Tεξεί ελεκεξσηηθά κεηξψα γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ 

πιηθφ εμνπιηζκφ,  
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13)Φξνληίδεη γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα 

φ,ηη αθνξά ζηε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, 

14)Ππλεξγάδεηαη κε ηα άιια Γξαθεία θαη Ρκήκαηα γηα ζέκαηα 

ζπλαξκνδηφηεηαο,  

15)Φξνληίδεη θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ζπληήξεζε θαη θαιή 

ιεηηνπξγία φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ  θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

(α) θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

(β) ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

(γ) πδξαπιηθψλ θαη ζεξκνυδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

(δ) μπινπξγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

(ε) ριννηαπήησλ, 

(ζη) θήπσλ – παξηεξηψλ θιπ 

16)Έρεη επζχλε γηα ηε ράξαμε θαη θξεζθάξηζκα ησλ γξακκψλ, ζε 

φινπο ηνπο δεκνηηθνχο αγσληζηηθνχο ρψξνπο θαη ζπλεξγάδεηαη πξνο 

ηνχην κε ην Γξαθείν Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ,  

17)Κεξηκλά γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο 

Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, 

18)Όπνπ ιεηηνπξγνχλ θαπζηήξεο ιέβεηεο BOILER, θαη κνλάδεο 

θιηκαηηζκνχ(air-condition) επηκειείηαη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο, 

ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν, είηε απφ ππάιιειν αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο είηε απφ εηδηθφ ηδησηηθφ ζπλεξγείν ζπληήξεζεο, θαη 

κεξηκλά γηα ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο, 
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19)Κεξηκλά γηα ηελ παξνπζία ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γξαθείνπ ζηηο εθδειψζεηο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, γηα ηελ παξνρή 

ησλ απαηηνπκέλσλ ππεξεζηψλ. 

ΑΟΘΟΝ 17  

ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ 

 

Ρν Ρκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

Ρν Ρκήκα Ξνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζπγθξνηείηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο νξγαλσηηθέο δνκέο :  

α.ην Γεκνηηθφ Υδείν Εσγξάθνπ 

β.ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε, 

γ.ηα Ξξνγξάκκαηα Θαιιηηερληθήο Δπηκφξθσζεο 

δ.ην Γξαθείν Νξγάλσζεο Ξνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ-Φεζηηβάι, 

Γξακκαηεηαθήο πνζηήξημεο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Ρκήκαηνο. 

Νη αξκνδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ είλαη νη 

αθφινπζεο: 

α)Γεκνηηθφ Υδείν Εσγξάθνπ  

- Γηέπεηαη σο πξνο ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ηελ εθάζηνηε 

θείκελε λνκνζεζία γηα ηα Υδεία θαη επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγείν 

Ξνιηηηζκνχ σο πξνο ην παξερφκελν έξγν-πξφγξακκα ζπνπδψλ θιπ 

θαη απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο σο πξνο ηελ θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε απηφ. 

-Δπηκειείηαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Υδείνπ, ησλ Σνξσδηψλ θαη ηεο 

Φηιαξκνληθήο ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ 
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- Κεξηκλά γηα ηελ ζχζηαζε ,ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηκεκάησλ 

κνπζηθήο παηδείαο ζηνλ ηνκέα ηεο  θιαζζηθήο, βπδαληηλήο, 

παξαδνζηαθήο  θαη ζχγρξνλεο κνπζηθήο  θαη θξνληίδεη γηα ηε 

δηδαζθαιία κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζεσξίαο θαη ηζηνξίαο ηεο κνπζηθήο 

γηα θάζε ηνκέα ηεο κνπζηθήο. 

-Κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζε καζεκάησλ κνπζηθήο πξνπαηδείαο 

- Κεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη εκθάληζε ρνξσδίαο, 

νξρήζηξαο θαη κνπζηθψλ ζπλφισλ θιαζζηθήο ,ζχγρξνλεο θαη 

παξαδνζηαθήο κνπζηθήο 

- Κεξηκλά γηα ηελ ζχζηαζε ,εθπαίδεπζε ,θαηάξηηζε θαη εκθάληζε ηεο 

Φηιαξκνληθήο ηνπ Γήκνπ 

-Ππλεξγάδεηαη κε ην Ρκήκα Ξνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ γηα ηελ 

δηνξγάλσζε κνπζηθψλ εθδειψζεσλ θαη κε ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ(ζέαηξν-ρνξφο-εηθαζηηθά θιπ) 

γηα θνηλέο δξάζεηο 

- Γηνξγαλψλεη δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο πνπ πξνάγνπλ ηε 

κνπζηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πξαγκαηνπνηεί ζεκηλάξηα θαη 

ηκήκαηα δηα βίνπ κάζεζεο γηα ηελ ιφγηα, παξαδνζηαθή, βπδαληηλή 

θαη ζχγρξνλε κνπζηθή. 

-Ξαξαθνινπζεί ηηο επηδφζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ελεκεξψλεη ηνπο 

θεδεκφλεο ηνπ γηα ηελ πνξεία ηνπο. 

-Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε αξρείνπ καζεηψλ κνπζηθψλ ηκεκάησλ 

θαζψο θαη ελεξγψλ θαη ηζηνξηθψλ αξρείσλ εγγξάθσλ ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

- Ξξνεηνηκάδεη θαη παξαθνινπζεί ηε ζρνιηθή ρξνληά(εγγξαθέο, 

θαξηέιεο καζεηψλ, πξφγξακκα ζρνιηθνχ έηνπο) 

-πνδέρεηαη, θαηαρσξεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο αηηήζεηο εγγξαθήο θαη 

δηαγξαθήο κειψλ απφ ηα ηκήκαηα θαη ηεξεί ζρεηηθά αξρεία 
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-Ξαξαθνινπζεί ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκκεηνρψλ 

κεληαίσο θαη ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο πνπ θαζπζηεξνχλ ηελ 

πιεξσκή ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπο γηα ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο θαζψο θαη 

ζπλεξγάδεηαη ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ θαη ην Ρακείν γηα θάζε πεξαηηέξσ λφκηκε ελέξγεηα. 

-Ξαξαθνινπζεί ηελ θνίηεζε ησλ καζεηψλ (θαξηέιεο, ππνρξεσηηθά 

καζήκαηα) 

-Νξγαλψλεη εμεηάζεηο θαη απνλέκεη βεβαηψζεηο ζπνπδψλ, πηπρία θαη 

δηπιψκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ θαη ηελ 

εθάζηνηε θείκελε λνκνζεζία θαη ηεξεί πξαθηηθά ησλ εμεηάζεσλ. 

-Ππλεξγάδεηαη κε παλεπηζηήκηα θαη πνιηηηζηηθνχο θνξείο ζε εζληθφ 

θαη δηεζλέο επίπεδν θαη θαηαξηίδεη πξνγξάκκαηα-δξάζεηο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο κνπζηθήο παηδείαο ζηνπο πνιίηεο. 

-Ρεξεί εκεξήζηα παξνπζηνιφγηα πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ησλ 

εξγαδφκελσλ θαζεγεηψλ θαη επηκνξθσηψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ θαξηειψλ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ καζεηψλ. 

-Ξαξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία παξαξηεκάησλ πνπ αλήθνπλ δηνηθεηηθά 

ζην Ρκήκα  

- Ρν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Υδείνπ, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, νθείιεη λα ζπκκεηέρεη ζε 

ζρεδηαδφκελα πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο 

ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη λα ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ 

παξνρή κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ςπραγσγίαο ζε ζπλεξγαζία κε 

άιιεο νξγαλσηηθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ ζε ζρνιεία, ΘΑΞΖ, ΘΓΑΞ θιπ. 

θαηά  ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ παξέρνπλ ακηγψο δηδαθηηθφ έξγν 

ή πνπ θαηά ην εθάζηνηε νξηδφκελν απφ ην λφκν ρξφλν ε δνκή ηνπ 

Υδείνπ αθνινπζεί ηηο ζρνιηθέο αξγίεο. 
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-Φξνληίδεη γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ θαιή θαηάζηαζε φινπ ηνπ 

πιηθνχ πνπ αθνξά ηηο παξαπάλσ δξάζεηο(κνπζηθά φξγαλα, αλαιφγηα, 

βηβιία, παξηηηνχξεο θιπ) θαη ηεξεί βηβιίν πιηθνχ  

-Γηαηεξεί αξρείν εθδειψζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ηα κνπζηθά ζχλνια 

ηνπ Υδείνπ. 

-Θαηαξηίδεη εμάκελν απνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπ Υδείνπ θαηφπηλ ησλ 

εθζέζεσλ απνινγηζκνχ έξγνπ ησλ δαζθάισλ ησλ Υδείσλ γηα ηελ 

πνξεία ησλ καζεηψλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγάλσζαλ θαη 

ζπκκεηέρνπλ 

-Κεξηκλά γηα ηελ δεκηνπξγία Κνπζηθψλ Βηβιηνζεθψλ κε ζπιινγή 

κνπζηθψλ βηβιίσλ, παξηηηνχξσλ, CD's θαη DVD's θιπ γηα ηελ ζηήξημε 

ησλ αλαγθψλ ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ Υδείνπ θαη νξγαλψλεη εηδηθφ 

ρψξν κειέηεο θαη αθξφαζεο. 

β) Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 

-Φξνληίδεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο, ηηο πξνφδνπο θαη ηηο 

κεζφδνπο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο θαη δηνξγαλψλεη εηδηθά ζεκηλάξηα θαη 

δεκηνπξγεί θέληξα πιεξνθφξεζεο. 

- Ξαξαθνινπζεί ηηο λέεο εθδφζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αλαγλσζηηθνχ 

θνηλνχ θαη κεξηκλά γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο 

βηβιηνζήθεο κε πάζεο θχζεσο έληππν πιηθφ, βηβιία, πεξηνδηθά, 

αθίζεο, ράξηεο θιπ κε αγνξέο, αληαιιαγέο πνιιαπιψο αληηηχπσλ κε 

άιιεο Βηβιηνζήθεο θαη Ηδξχκαηα θαζψο θαη κε δσξεέο 

-Φξνληίδεη γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ κε βάζε ηα δηεζλή θαη 

εζληθά πξφηππα θαη ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ βηβιηνγξαθηθψλ 

εξγαιείσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ ηεο ζπιινγήο πνπ επηηξέπεη ηελ 

πξφζβαζε θαη ηελ έξεπλα θαη κέζσ δηαδηθηχνπ. 
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-Φξνληίδεη γηα ηνλ ζπλερή εκπινπηηζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

ζπιινγήο, ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ κε ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηε 

ζπλερή ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηξφπν θαη ηηο 

κεζφδνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. 

-Φξνληίδεη γηα ηελ ζπληήξεζε, βηβιηνδέηεζε θαη δηαθχιαμε ησλ 

εληχπσλ θαη ησλ ζπιινγψλ ηεο βηβιηνζήθεο ,γηα ηελ απφζπξζε 

θζαξκέλνπ πιηθνχ θαη ηελ ελεκέξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ 

θαηαιφγσλ 

-Φξνληίδεη γηα ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

Βηβιηνζήθεο θαζψο θαη γηα ηελ δεκηνπξγία επξχηεξνπ αλαγλσζηηθνχ 

θνηλνχ 

-Κεξηκλά γηα ηελ πξνζθνξά εμ απνζηάζεσο ππεξεζηψλ θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπλήζεηαο ζε παηδηά θαη λένπο 

-Δθπνλεί πξνγξάκκαηα θαη δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο θαη ζπλεξγάδεηαη 

κε ην γξαθείν εθδειψζεσλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ηνπ Γήκνπ 

κε ζηφρν ηελ πξνβνιή ηνπ βηβιίνπ σο κέζνπ κφξθσζεο, 

ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θηιαλαγλσζίαο. 

- Κεξηκλά γηα ηελ πεξηνδηθή απνγξαθή ηνπ πιηθνχ θαη ηεξεί αξρείν 

πιηθνχ  

-Κεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, 

κνξθσηηθψλ κεηνλνηήησλ, κεηαλαζηψλ θαζψο θαη νηθνδέζκησλ 

αλαγλσζηψλ 

-Κεξηκλά γηα ηελ ιεηηνπξγία δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο γηα ηα κέιε ηεο 

Βηβιηνζήθεο  θαη παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε ησλ δαλεηδνκέλσλ 

βηβιίσλ θαη εηδνπνηεί ηνπο ρξήζηεο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 

επηζηξνθήο  

-  Νξγαλψλεη ην ρψξν αλαγλσζηεξίνπ γηα ηνπο πνιίηεο. 
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- πνδέρεηαη, θαηαρσξεί θαη δηαρεηξίδεηαη αηηήζεηο εγγξαθήο ή 

δηαγξαθήο  κειψλ, ρνξεγεί θάξηεο κέινπο 

- Ξαξαθνινπζεί ηηο ζπλδξνκέο ηεο βηβιηνζήθεο ζε εθεκεξίδεο, 

πεξηνδηθά θαη εηζεγείηαη ηελ αγνξά λέσλ ηίηισλ. 

- Κεξηκλά, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εθάζηνηε θείκελε λνκνζεζία 

πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, γηα ηελ κηθξνθσηνγξάθηζε θαη ηελ 

ςεθηνπνίεζε ησλ εκεξήζησλ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ ,ησλ ζπαλίσλ 

εθδφζεσλ θαη ηνπ πνιχηηκνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ 

-Γηνξγαλψλεη εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηνπ ζπγγξαθηθνχ 

θαη πνηεηηθνχ πιηθνχ Διιήλσλ θαη κε ινγνηερλψλ 

- Δλεκεξψλεη ηελ ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηελ Γεκνηηθήο 

Βηβιηνζήθεο 

- Φξνληίδεη γηα ηελ θαηάξηηζε βηβιηνγξαθηψλ, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

απφθηεζε ζπάλησλ βηβιίσλ ή εληχπσλ, ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

βηβιηνζήθεο κε δηαθάλεηεο κηθξνθίικ ,δίζθνπο, θαζέηεο ,CD.CD-

ROM,DVD θαζψο θαη κε νπηηθναθνπζηηθφ, ειεθηξνληθφ θαη θάζε 

είδνπο πιηθφ ζπλαθέο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

- Ξξνβαίλεη ζε εηήζην απνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ηεο βηβιηνζήθεο 

- Δθαξκφδεη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζρεηηθέο κε 

ηε δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο βηβιηνζήθεο, ηε δεκηνπξγία 

παξαξηεκάησλ ηεο θιπ, 

- Θαζνδεγεί θαη ελεκεξψλεη ηνπο αλαγλψζηεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε : 

(α) πιεξνθνξηαθνχ θαη άιινπ κε δαλεηδνκέλνπ πιηθνχ, 

(β) θαηαιφγσλ ηεο βηβιηνζήθεο – βηβιηνγξαθηψλ – επξεηεξίσλ 

-Κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε άιιεο δεκνηηθέο 

βηβιηνζήθεο θαη ηδξχκαηα, ψζηε κε ην ζπλδπαζκφ ζπλεηζθνξάο, απφ 

θνηλνχ απφθηεζεο αιιά θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ 
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νηθνλνκηθψλ πφξσλ, λα επηηπγράλεηαη ε πιεξέζηεξε θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. 

-Κεξηκλά γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζηελ 

πιεξνθφξεζε, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

-Κεξηκλά γηα ηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο.  

γ) Ξξνγξάκκαηα Θαιιηηερληθήο Δπηκφξθσζεο 

Ρα αληηθείκελα ηεο δνκήο πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

θαιιηηερληθήο επηκφξθσζεο ζηνπο θάησζη ηνκείο, κε ηε δπλαηφηεηα 

δηακφξθσζεο θαη λέσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ: 

α) Σνξφο 

-Φξνληίδεη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ 

θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ δηδαζθαιία παξαδνζηαθψλ ειιεληθψλ 

ρνξψλ, επξσπατθψλ, latin θαη άιισλ ρνξψλ. 

- Ππλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν Ξνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ γηα ηε 

δηνξγάλσζε παξαζηάζεσλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ηνκέα. 

β) Θέαηξν –Θηλεκαηνγξάθνο-Φσηνγξαθία 

-Έρεη ηελ επζχλε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο (ππνθξηηηθή, 

ζεαηξνινγία,θηλεζηνινγία, νξζνθσλία, απηνζρεδηαζκφο θιπ) θαη ηεο 

ηέρλεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη video. 

- Έρεη ηελ επζχλε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηέρλεο ηεο θσηνγξαθίαο 

- Έρεη ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο εξαζηηερληθήο ζθελήο παηδηψλ-

εθήβσλ θαη εξαζηηερληθψλ ηκεκάησλ ελειίθσλ. 
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- Γηνξγαλψλεη ζεαηξηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Ξνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ 

-Έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεαηξηθψλ ζθελψλ θαη ηνπ 

ρεηκεξηλνχ θαη ζεξηλνχ θηλεκαηνγξάθνπ ηνπ Γήκνπ  

- Κεξηκλά γηα ηελ πξνβνιή πνηνηηθψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ ηνπ 

ειιεληθνχ θαη κε θηλεκαηνγξάθνπ 

-Δηζεγείηαη πξνηάζεηο γηα ηελ δηνξγάλσζε ζεαηξηθψλ παξαγσγψλ, 

ηηο πινπνηεί θαη ηηο παξνπζηάδεη ζηνπο πνιίηεο  

-Γηνξγαλψλεη εθζέζεηο θσηνγξαθίεο θαη πξνβάιεη ην έξγν ησλ 

καζεηψλ. 

-πνδέρεηαη, θαηαρσξεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο αηηήζεηο εγγξαθήο ησλ 

καζεηψλ θαη παξαθνινπζεί ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκκεηνρψλ ησλ καζεηψλ  θαη ηνπο ελεκεξψλεη ζε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

γ) Δηθαζηηθέο Ρέρλεο-Δθαξκνζκέλεο Ρέρλεο 

- Φξνληίδεη γηα ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ θαη ηελ παξάδνζε 

καζεκάησλ δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, ραξαθηηθήο, θνζκεηηθήο θαη 

άιισλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ 

- Κεξηκλά γηα ηε δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ εθζέζεσλ, ζε ζπλεξγαζία ,κε 

ην Ρκήκα Ξνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ, κε ηα έξγα ησλ καζεηψλ 

- Φξνληίδεη γηα ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ γηα θαη ηελ δηδαζθαιία 

πθαληηθήο-ξαπηηθήο-παξαδνζηαθνχ θεληήκαηνο -ζθελνγξαθίαο-

ελδπκαηνινγίαο, γξαθηθψλ ηερλψλ-ηέρλεο βηβιίσλ, αγηνγξαθίαο, 

ςεθηδσηά, καξκαξνηερλίαο, θεξακηθήο, μπινγιππηηθήο θαη ινηπψλ 

ηερλψλ. 
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-Κεξηκλά γηα ηε δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Ρκήκα Ξνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ κε ηα έξγα ησλ καζεηψλ 

-πνδέρεηαη, θαηαρσξεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο αηηήζεηο εγγξαθήο ησλ 

καζεηψλ θαη παξαθνινπζεί ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκκεηνρψλ ησλ καζεηψλ  θαη ηνπο ελεκεξψλεη ζε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

δ) Γξαθείν Νξγάλσζεο Ξνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ θαη Φεζηηβάι- 

Γξακκαηεηαθήο πνζηήξημεο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Ρκήκαηνο 

 Ρν Γξαθείν ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ζην Απηνηειέο Γξαθείν 

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη  Νξγάλσζεο θαζψο θαη ζηνπο ηεξαξρηθψο 

αλψηεξνπο ηεο ππεξεζίαο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ πξνγξάκκαηα 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ δεκνηψλ 

 Πην πιαίζην ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ δηνξγαλψλεη θάζε είδνπο 

εθδειψζεηο φπσο κνπζηθέο εθδειψζεηο, δηαιέμεηο, εθζέζεηο, 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ηνπηθά θεζηηβάι θιπ. 

 Έρεη ηελ επζχλε ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εθδειψζεσλ απφ ηελ έξεπλα γηα ηελ εμεχξεζε ησλ 

θαηάιιεισλ ζπληειεζηψλ κέρξη θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη εηζήγεζε 

ησλ φξσλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ζην λνκηθφ ζχκβνπιν. 

 Κεξηκλά γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε θάζε 

είδνπο πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ εθδειψζεσλ. 
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 Έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο 

ηεο νινθιήξσζεο ησλ αλσηέξσ εθδειψζεσλ κέρξη θαη ηεο 

νινθιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπο. 

 Γηνξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο 

απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ θεζηηβάι κε ζπγθεθξηκέλε θάζε 

θνξά  ζεκαηηθή . 

 Κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε εθδήισζεο έρεη ηελ επζχλε ηεο 

ππνβνιήο ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο απνινγηζηηθήο 

αλαθνξάο κε ηα νηθνλνκηθά θαη άιια ζηνηρεία ηεο εθδήισζεο. 

Ρν Γξαθείν επίζεο παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζην 

Ρκήκα θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) Ρεξεί ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Ρκήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

Γηεπζπληή θαη ηνπ Ξξνέδξνπ. 

β)πνδέρεηαη ,θαηαρσξεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο αηηήζεηο εγγξαθήο θαη 

δηαγξαθήο κειψλ ζηηο δηάθνξεο δνκέο ηνπ Ρκήκαηνο. 

γ) Ππγθεληξψλεη θαη παξαθνινπζεί κεληαίσο ηα απνδεηθηηθά 

θαηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκκεηνρψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ δνκψλ 

ηνπ Ρκήκαηνο, ελεκεξψλεη πξνο ηνχην ην Ρακείν ηεο Γηεχζπλζεο θαη 

ελεκεξψλεη ηα κέιε πνπ θαζπζηεξνχλ ηελ πιεξσκή ηνπο. 

δ) νξγαλψλεη ηελ απνδνηηθφηεξε θχιαμε ,θαζαξηφηεηα θαη εππξεπή 

εκθάληζε ησλ πνιηηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο 

θαη εηζεγείηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο 

ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, θχιαμεο θαη θαζαξηφηεηαο έλα 

πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο σο άλσ αξκνδηφηεηαο. 
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ΑΟΘΟΝ 18 

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ 

Ρν Ρκήκα Αζιεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ είλαη αξκφδην γηα ηελ 

θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αλήθνπλ ή 

δηαρεηξίδεηαη ην Λνκηθφ Ξξφζσπν ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηηο 

ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ηνλ Έθνξν Αζιεηηζκνχ ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ηα κέιε ηεο Αζιεηηθήο Γλσκνδνηηθήο 

Δπηηξνπήο εθφζνλ έρεη ζπζηαζεί θαη δηεπθνιχλεη ιεηηνπξγηθά ην έξγν 

ηνπο. 

Ρν Ρκήκα ζηειερψλεηαη απφ επηκέξνπο νξγαληθέο κνλάδεο: 

α) Ρν Γξαθείν Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αζιεηηθψλ Δθδειψζεσλ, 

Γξακκαηεηαθήο πνζηήξημεο θαη Γηνίθεζεο 

β) Ρν Γξαθείν Ιεηηνπξγίαο Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

γ) Ρν Γξαθείν γεηνλνκηθήο Κέξηκλαο 

Νη αξκνδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ αλαιχνληαη 

σο αθνινχζσο: 

α) Ρν Γξαθείν Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αζιεηηθψλ Δθδειψζεσλ, 

Γξακκαηεηαθήο πνζηήξημεο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Ρκήκαηνο παξέρεη 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο απηφ. Ρεξεί ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Ρκήκαηνο 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ Ξξνέδξνπ, 

ππνδέρεηαη ,θαηαρσξεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο αηηήζεηο εγγξαθήο ή 

δηαγξαθήο κειψλ ζηηο δηάθνξεο επηκέξνπο ππαγφκελεο δνκέο θαη 

ηεξεί ηα ζρεηηθά αξρεία θαη παξαθνινπζεί κεληαίσο ηελ ηαθηνπνίεζε 

νηθνλνκηθψλ ζπκκεηνρψλ, ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο ησλ 
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εγθαηαζηάζεσλ θαη αθνινχζσο ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

Πρεδηάδεη, ζπληάζζεη, εηζεγείηαη ,παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί 

πξνγξάκκαηα άζιεζεο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ζε ζπλεξγαζία θαη κε 

ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

Ππληάζζεη θαη εηζεγείηαη ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα 

ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ άζιεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Θαηαξηίδεη, εηζεγείηαη θαη νξγαλψλεη ην πξφγξακκα ησλ 

αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ηνπηθνχο θαη θεληξηθνχο 

θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ  θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Πρεδηάδεη επίζεο θαη πξνηείλεη, νξγαλψλεη θαη πινπνηεί 

ζπλέδξηα, επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα, ηνπξλνπά θαη 

θάζε είδνπο αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη επηκειείηαη ηεο δηνξγάλσζεο 

ππνδνρήο, θηινμελίαο θαη μελάγεζεο πξνζσπηθνηήησλ θαζψο θαη 

αζιεηψλ θαη νκάδσλ. 

Ππλεξγάδεηαη θαη αμηνπνηεί ζπλεξγαζίεο κε θνξείο πνπ 

πξνσζνχλ ηνλ πγηή ηξφπν δσήο θαη ην αζιεηηθφ πλεχκα. 

Φξνληίδεη γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ εθαξκνγή ρνξεγηθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ εθδειψζεσλ θαη εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο(δηακφξθσζε εζηηαηνξίσλ, θπιηθείσλ, 

ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ, ελνηθίαζε εγθαηαζηάζεσλ γηα 

ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ, εθζέζεσλ θιπ) 

Κεξηκλά επίζεο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ γηα θάζε 

εθδήισζε θαη πξνγξάκκαηνο, επηκειείηαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 
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πξνυπνινγηζκνχ θαη ζπληάζζεη ηνπο αληίζηνηρνπο απνινγηζκνχο πνπ 

ππνβάιιεη ζηνλ δηεπζπληή θαη ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

β) Ρν Γξαθείν Ιεηηνπξγίαο ησλ Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ επηβιέπεη 

θαη επηκειείηαη ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο ήηνη δεκνηηθψλ ζηαδίσλ, 

γπκλαζηεξίσλ θαη γεπέδσλ θιεηζηψλ θαη αλνηθηψλ, θνιπκβεηεξίσλ, 

ελφξγαλσλ γπκλαζηεξίσλ θιπ ζχκθσλα κε ηα σξνιφγηα 

πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 Δηζεγείηαη θαη επηκειείηαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπο ζε θνξείο ή 

νκάδεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο αγψλσλ ησλ νκάδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο. Δπίζεο είλαη αξκφδην λα εηζεγείηαη 

ην πξφγξακκα πξνπνλήζεσλ ησλ δηαθφξσλ αζιεηηθψλ ηκεκάησλ θαη 

ησλ ζπιιφγσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ή ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

 Κεξηκλά γηα ηελ θχιαμε, θαζαξηφηεηα θαη εππξεπή εκθάληζε 

ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ ή/θαη κε ην 

Γξαθείν Ρερληθήο πνζηήξημεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, ψζηε ε 

εθηέιεζε έξγσλ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο απηψλ θαζψο θαη ησλ κεραλεκάησλ λα 

πξνγξακκαηίδνληαη έγθαηξα θαη λα εθηεινχληαη ζε πεξηφδνπο πνπ δελ 

επεξεάδνπλ, θαηά ην δπλαηφ, ηε δηεμαγσγή αγψλσλ. Έρεη επίζεο ηελ 

επζχλε λα παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ πνπ γίλνληαη ζηηο 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζπλεξγάδεηαη γη’ απηά κε ηηο αξκφδηεο 

ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ή ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ή κε ηνλ 

αξκφδην θνξέα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Δπίζεο πξνζδηνξίδεη ηηο 

αλάγθεο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη 



 

71 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ηνπ Γήκνπ. 

 Διέγρεη θαη επηκειείηαη ηελ θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ 

γπκλαζηηθήο, ησλ ερεηηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ ελ γέλεη θνξεηψλ θαη 

ζηαζεξψλ εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο αζιεηηθνχο 

ρψξνπο άζιεζεο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο πξνκήζεηεο ησλ πιηθψλ πνπ 

είλαη θάζε θνξά αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εηζεγείηαη ζην αξκφδην ηκήκα ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπο. 

 Γηαηεξεί θπζηθή απνζήθε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ ησλ 

αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη ζπλεξγάδεηαη πξνο ηνχην κε ην Γξαθείν 

Απνζήθεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, δηαηεξεί βηβιίν απνζήθεο θαη 

θαηαγξάθεη ηελ θαηαλνκή ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ ζηνπο ρψξνπο 

άζιεζεο, θαηαγξάθεη δε ηελ θαηαλνκή ησλ πιηθψλ ζηνπο εθάζηνηε 

ρψξνπο θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ. Δπζχλεηαη 

γηα ηε θχιαμε ηνπ πιηθνχ θαη ησλ κέζσλ εμνπιηζκνχ φισλ ησλ 

ρψξσλ άζιεζεο θαη ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη γηα 

ηελ θαιή ρξήζε ησλ θπζηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ ριννηαπήησλ, ησλ 

ζηίβσλ, ζθακκάησλ θιπ 

 Ξξνεηνηκάδεη ηνπο ρψξνπο άζιεζεο γηα ηελ δηεμαγσγή 

αζιεηηθψλ γεγνλφησλ κε ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ επίβιεςε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ γηα ην αληίζηνηρν θάζε 

θνξά άζιεκα. 

 γ)Ρν Γξαθείν γεηνλνκηθήο Κέξηκλαο 

 Νξγαλψλεη, κεξηκλά θαη εμαζθαιίδεη ηελ πγεηνλνκηθή θάιπςε 

ησλ αζινπκέλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ησλ κειψλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ ζε πεξίπησζε αηπρεκάησλ. Φξνληίδεη γηα 
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ηελ χπαξμε ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ άκεζε παξνρή πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζηνπο αζινχκελνπο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξνρή πξψησλ 

βνεζεηψλ. 

 Κεξηκλά γηα ηελ ζπιινγή ηαηξηθψλ βεβαηψζεσλ ησλ 

αζινπκέλσλ σο πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα αζιεηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη δηαηεξεί ζρεηηθφ ηαηξηθφ αξρείν. Δλεκεξψλεη ηνπο 

αζιεηηθνχο επηζηήκνλεο γηα ηπρφλ ηαηξηθά πξνβιήκαηα ησλ 

αζινπκέλσλ θαη θαηαξηίδεη εμεηδηθεπκέλα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ εθγχκλαζε ηδηαίηεξσλ αζιεηηθψλ πιεζπζκψλ. 

 Δπίζεο κεξηκλά γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ, παξεπξίζθεηαη 

ζηηο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο γηα ράξηλ ηεο αζθάιεηαο ησλ 

αζινπκέλσλ.   

ΚΔΟΝΠ ΡΔΡΑΟΡΝ 

ΓΗΝΗΘΖΠΖ-ΔΞΝΞΡΔΗΑ-ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ 

ΑΟΘΟΝ 19 

ΓΗΝΗΘΖΠΖ-ΔΞΝΞΡΔΗΑ-ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ 

 Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ηνπ 

Ππκβνχιην πνπ νξίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ 

Εσγξάθνπ ,απφ ην νπνίν εμαξηάηαη θαη επνπηεχεηαη φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη. 

 Ν Ξξφεδξνο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηηο 

ππεξεζίεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κε απνδνηηθφ ηξφπν ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη 

πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 
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 Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ είλαη δπλαηφλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ππφ ηε κνξθή 

παξαξηεκάησλ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

εθφζνλ ζηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςηλ ηνπ ζηελ απφθαζή ηνπ  ηηο εηζεγήζεηο 

απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

επηηξνπψλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ. 

 Όιεο νη πεξεζίεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζπλεξγάδνληαη κε 

ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Νξγάλσζεο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

εθαξκνγή ησλ πεξηνδηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γεληθά ησλ 

πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνλ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

 Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δχλαηαη λα ζπγθαιεί 

πεξηνδηθά ή θαηά πεξίπησζε Ππληνληζηηθά Ππκβνχιηα ζηα νπνία 

κεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη κε απφθαζε Ξξνέδξνπ είλαη δπλαηφο ν 

νξηζκφο: 

α) Κφληκσλ ή θαηά πεξίπησζε δηαηκεκαηηθψλ επηηξνπψλ θαη νκάδσλ  

εξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ δηνηθεηηθέο 

ελφηεηεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ 

β) Νκάδαο δηνίθεζεο έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο 

γ) Ππληνληζηψλ (project managers) γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή 

πξνγξακκάησλ κε αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ απφ δηάθνξεο ελφηεηεο. 

δ) παιιήισλ -ζπλδέζκσλ κεηαμχ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ κε ηζρπξή 

αιιειεμάξηεζε. 

ΑΟΘΟΝ 20  
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ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

1. Νη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη 

ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο ζεσξνχληαη σο ε γεληθή πεξηγξαθή ηνπ 

ξφινπ ηνπο θαη απνηεινχλ ην βαζηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Ιεπηνκεξέζηεξεο πεξηγξαθέο αξκνδηνηήησλ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε 

ηελ ζχληαμε θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 

2. Ν ιεπηνκεξήο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε νξγαληθήο 

κνλάδαο, νη ζέζεηο εξγαζίαο, νη πεξηγξαθέο θαζεθφλησλ, νη 

δηαδηθαζίεο δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ παξαξηεκάησλ, νξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ 

Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή θαζνξίδνληαη κε εηδηθνχο 

θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο πνπ ζπληάζζνληαη κε απφθαζε Ξξνέδξνπ 

κεηά απφ εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ πξντζηακέλσλ θαη ςεθίδνληαη απφ 

ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

3. Ν θάζε ππάιιεινο ζπκπεξηθέξεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ κε πξνζνρή, επηκέιεηα θαη επζπλεηδεζία 

αθνινπζψληαο ηνπο Λφκνπο, ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ηηο εθάζηνηε νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ησλ 

Ξξντζηακέλσλ ηνπ. 

ΚΔΟΝΠ ΞΔΚΞΡΝ 

ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΟΘΟΝ 21 

ΝΟΓΑΛΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΝ  

ΓΗΘΑΗΝ (ΚΝΛΗΚΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) 

1. Νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ πεξηγξάθνληαη ζην Λ.2120/1920, Ξ.Γ. 164/2004, Ξ.Γ. 
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37Α/1987 ,ζην Ξ.Γ. 22/1990 θαη ζην Ξ.Γ. 50/2001, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχνπλ θαη δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

A. Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΞΔ) 

Β. Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΡΔ) 

Γ. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) 

Γ. πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ) 

2. Πηελ θαηεγνξία Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο δελ ππάγνληαη 

θιάδνη αιιά πξνβιέπνληαη: 

 

ΚΛΑΓΟΙ ΠΔ 
 

Κενές θέζεις ποσ διαηηρούνηαι  με 

ΦΔΚ 2010/Β/19-6-12 

ΠΔ 1 Γιοικηηικών-Οικονομικών 1 

ύνολο θέζεων ΠΔ 1 

 

3. Πηελ θαηεγνξία Ρερλνινγηθήο Θαηεχζπλζεο ππάγνληαη νη εμήο 

θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 

ΚΛΑΓΟΙ ΣΔ Κενές θέζεις 

ποσ 

διαηηρούνηαι 

με ηο ΦΔΚ 

2010/ηΒ/ 19-

6-12 

σνιζηώμενες ζύμθωνα με ηο 

άρθρο 10 παρ. 3 ηοσ  

Ν3584/07   

ΣΔ 17 Γιοικηηικών-Λογιζηών 2 0 

ΣΔ 22 Γιοίκηζηρ Μονάδων 

Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ 

2 0 

ΣΔ 8 Νοζηλεςηών 1 0 

ΣΔ Πληποθοπικήρ  0 1 

ύνολο θέζεων ΣΔ 6 
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4. Πηελ θαηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη 

εμήο θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 

 

ΚΛΑΓΟΙ ΓΔ 

Κενές θέζεις ποσ 

διαηηρούνηαι  με ηο 

ΦΔΚ 2010/Β/19-6-12 

σνιζηώμενες ζύμθωνα 

με ηο άρθρο 10 παρ. 3 

ηοσ  Ν3584/07 

ΓΔ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 5 0 

ΓΔ 24 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ 

1 0 

ΓΔ 30 ΣΔΥΝΗΣΩΝ 2 2 

ΓΔ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ  0 1 

ΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 0 2 

ΓΔ 35 

ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΟΤΡΩΝ-

ΓΔΝΓΡΟΚΟΜΩΝ 

1 0 

ύνολο θέζεων ΓΔ 14 

 

5. Πηελ θαηεγνξία πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο 

θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ ζέζεηο: 

ΚΛΑΓΟΙ ΤΔ 

Κενές θέζεις ποσ 

διαηηρούνηαι  με ΦΔΚ 

2010/Β/19-6-12 & 

674/η.Γ΄/13-7-2012 

σνιζηώμενες 

ζύμθωνα με ηο άρθρο 

10 παρ. 3 ηοσ  

Ν3584/07 

ΤΔ16 Καθαπιζηπιών 

εζωηεπικών και εξωηεπικών 

σώπων 
4 2 

ΤΔ 16 Κληηήπων-Δπγαηών-

Φςλάκων 
6 0 

ΤΔ16 Νςσηοθςλάκων-

Γενικών Καθηκόνηων 
3 0 

ΤΔ Φςλάκων 

 
1 0 

ύνολο θέζεων ΤΔ 

 

16 
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ΑΟΘΟΝ 22 

ΞΟΝΠΥΟΗΛΔΠ ΞΟΝΠΥΞΝΞΑΓΔΗΠ ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΘΑΗΝ 

Ξξνβιέπνληαη νη παξαθάησ ζέζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ πξνζσπηθφ 

κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη νη νπνίεο είλαη 

πξνζσπνπαγείο. Νη ζέζεηο απηέο θαηαξγνχληαη φηαλ θελσζνχλ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

α) Πηελ θαηεγνξία Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο δελ ππάξρεη ζέζε.  

β) Πηελ θαηεγνξία Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο 

θιάδνη: 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΣΔ 1 Βιβλιοθηκονόμων 1 

ΣΔ4 Σεσνικών 1 

ΣΔ14 Καθηγήηπια  1 

ύνολο προζωποπαγών θέζεων 3 

 

γ) Πηελ θαηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο 

θιάδνη: 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 2 

ΓΔ35 ΚΖΠΟΤΡΩΝ 1 

ύνολο προζωποπαγών θέζεων 3 

 

δ) Πηελ θαηεγνξία πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο 

θιάδνη: 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΤΔ 16 Πποζωπικό Καθαπιόηηηαρ 2 

ύνολο προζωποπαγών θέζεων 2 
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ΑΟΘΟΝ 23 

ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΞΝΞΑΓΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ 

ΓΗΘΑΗΝ ΑΝΟΗΠΡΝ ΣΟΝΛΝ (ΗΓΑΣ) 

1. Ξξνβιέπνληαη νη παξαθάησ νξγαληθέο ζέζεηο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη νη νπνίεο είλαη πξνζσπνπαγείο. Νη ζέζεηο απηέο 

θαηαξγνχληαη φηαλ θελσζνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν: 

α) Πηελ θαηεγνξία Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη 

εμήο θιάδνη: 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΠΔ ΓΤΜΝΑΣΩΝ 5 

ΠΔ ΘΔΑΣΡΟΛΟΓΩΝ 1 

ΠΔ ΕΩΓΡΑΦΩΝ 2 

ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ/ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 1 

ύνολο οργανικών θέζεων ΙΓΑΥ 9 

  

Πηελ θαηεγνξία Ξαλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο κε ζρέζε 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Σξφλνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο ππάγνληαη 

νη εμήο θιάδνη: 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΒΗΟΛΗΟΤ 1 

ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΝΩΣΔΡΩΝ 

ΘΔΩΡΖΣΗΚΩΝ 

1 

ύνολο οργανικών θέζεων ΙΓΑΥ 

μερικής απαζτόληζης 

2 

 

β) Πηελ θαηεγνξία Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη 

εμήο θιάδνη : 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΣΔ 14 Καθηγήηπια πιάνος 1 

ΣΔ Βιβλιοθηκονόμων 1 
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ύνολο οργανικών θέζεων ΙΓΑΥ 2 

 

γ) Πηελ θαηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη 

εμήο θιάδνη: 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 8 

ΓΔ ΜΟΤΗΚΩΝ 1 

ΓΔ ΦΤΛΑΚΩΝ 3 

ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ 1 

ύνολο οργανικών θέζεων ΙΓΑΥ 13 

 

 δ)Πηελ θαηεγνξία πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη 

εμήο θιάδνη: 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ 1 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ-ΦΤΛΑΚΩΝ 3 

ΤΔ ΦΤΛΑΚΩΝ 1 

ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΩΝ 2 

ύνολο οργανικών θέζεων ΙΓΑΥ 7 

 

ε) Κε ην ΦΔΘ 3334/Γ/13-12-2012 ζπζηήζεθαλ  νη παξαθάησ ζέζεηο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (ΗΓΑΣ) θαη δπλάκεη ηνπ ΦΔΘ 

544/ΡΒ΄/6-04-2015  έγηλε ε θαηαλνκή αηφκσλ ζε απηέο: 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΓΔ ΜΟΤΗΚΩΝ (Κιθάπα)    1  (μεπικήρ απαζσόληζηρ 38 ώπερ/ 

εβδομάδα) 

ΓΔ ΜΟΤΗΚΩΝ (Σπομπόνι) 1  (μεπικήρ απαζσόληζηρ 31 

ώπερ/εβδομάδα) 

ύνολο πποζωποπαγών θέζεων ΗΓΑΥ 2 

 

ΑΟΘΟΝ 24 

ΔΞΝΣΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 
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Ξξνβιέπνληαη 20 ζέζεηο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ πνπ ν αξηζκφο 

θαη ε εηδηθφηεηα ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ θάζε θνξά αηφκσλ ζα 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε επνρηθψλ, πεξηνδηθψλ θαη πξφζθαηξσλ αλαγθψλ θαζψο 

θαη γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα 

κε ηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ηνκέσλ ηνπ γξαθείνπ: 

Λνκηθνχ Ππκβνχινπ, Θαιιηηερληθνχ Γηεπζπληή, Ρερληθνχ 

Πχκβνπινπ, Ινγηζηή, Ηαηξνχ πεξεζίαο ζα πξνζιακβάλεηαη 

πξνζσπηθφ κε Πχκβαζε Κίζζσζεο Έξγνπ ή αλάζεζεο εξγαζηψλ πνπ 

ν αξηζκφο θαη ε εηδηθφηεηά ηνπο νξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

ΑΟΘΟΝ 25 

ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΝΗ ΝΟΓΑΛΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ 

 Ξξντζηάκελνη ηεο Γηεχζπλζεο θαη ησλ Ρκεκάησλ ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κφληκνη ππάιιεινη θαη ππάιιεινη κε ζρέζε 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πιήξνπο απαζρφιεζεο σο 

θάησζη: 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ) 

ΚΛΑΓΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. 

«ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΕΩΓΡΑΦΟΤ» 

 

 

 

 

 

 

ΠΔ Γιοικηηικού ή ΠΔ Οικονομικού ή 

ΠΔ Γιοικηηικού-Οικονομικού ή  ΠΔ 

Γςμναζηών ή ΠΔ Θεαηπολόγων  ή ΠΔ 

Εωγπάθων ή ΠΔ Μοςζικών ή ΣΔ 

Γιοικηηικού ή ΣΔ Γιοικηηικού 

Λογιζηικού ή ΣΔ Σεσνικών ή ΣΔ 

Μοςζικών ή ΣΔ Γιοίκηζηρ Μονάδων 

Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ή ΣΔ 

Νοζηλεςηών ή TE Βιβλιοθηκονόμων  
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ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ-

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ -ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΠΔ Γιοικηηικού ή ΠΔ Οικονομικού ή 

ΠΔ Γιοικηηικού-Οικονομικού ή ΠΔ 

Γςμναζηών ή ΠΔ Θεαηπολόγων  ή ΠΔ 

Εωγπάθων ή ΠΔ Μοςζικών ή ΣΔ 

Γιοικηηικού ή ΣΔ Γιοικηηικού  

Λογιζηικού ή ΣΔ Σεσνικών ή ΣΔ 

Γιοίκηζηρ Μονάδων Σοπικήρ 

Αςηοδιοίκηζηρ ή TE Βιβλιοθηκονόμων 

ή ΓΔ Γιοικηηικού ή ΓΔ Ζλεκηπολόγων 

ή ΓΔ Σεσνιηών ή ΓΔ Γενδποκηποςπών 

-Γενδποκόμων ή ΓΔ Κηποςπών ή  ΓΔ 

Φςλάκων  

ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΩΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ  

ΠΔ Θεαηπολόγων  ή ΠΔ Εωγπάθων ή 

ΠΔ Μοςζικών ή ΣΔ Μοςζικών ή ΣΔ 

Γιοικηηικού ή ΣΔ Γιοικηηικού  

Λογιζηικού ή ΣΔ Σεσνικών ή ΣΔ 

Γιοίκηζηρ Μονάδων Σοπικήρ 

Αςηοδιοίκηζηρ ή TE Βιβλιοθηκονόμων 

ή ΓΔ Γιοικηηικού ή ΓΔ Μοςζικών 

 

ΣΜΖΜΑ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ 

ΠΔ Γιοικηηικού ή ΠΔ Οικονομικού ή 

ΠΔ Γιοικηηικού-Οικονομικού ή ΠΔ 

Γςμναζηών ή ΣΔ Γιοικηηικού ή ΣΔ 

Γιοικηηικού Λογιζηικού ή ΣΔ 

Σεσνικών ή ΣΔ Γιοίκηζηρ Μονάδων 

Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ή ΣΔ 

Νοζηλεςηών ή ΓΔ Γιοικηηικού ή ΓΔ 

Ζλεκηπολόγων ή ΓΔ Σεσνιηών ή ΓΔ 

Γενδποκηποςπών-Γενδποκόμων ή ΓΔ 

Κηποςπών ή ΓΔ Φςλάκων  

 

ΑΟΘΟΝ 26 

Γηα ηνλ δηνξηζκφ, ηα θαζήθνληα, ηνπο πεξηνξηζκνχο ,ην ρξφλν 

εξγαζίαο, ηελ αζηηθήο επζχλε, ηα δηθαηψκαηα, ηηο άδεηεο, ηηο 

κεηαβνιέο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, ην πξνβάδηζκα, ηηο εζηθέο 

ακνηβέο, ηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα, ηε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο 

θαη ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ ππαιιήισλ 

εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο Λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

ΑΟΘΟΝ 27 
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Ν παξφλ Νξγαληζκφο ζεσξείηαη έλαο θαη εληαίνο γηα φια ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν. 

Θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Νξγαληζκνχ νη ππεξεηνχληεο ζην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν ππάιιεινη θαηαηάζζνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο 

ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ.  

Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο επηκέξνπο νξγαληθέο 

κνλάδεο γίλεηαη κε απφθαζε Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ κνλάδσλ, ηα 

πξνζφληα, ηελ πείξα θαη ηηο εηδηθέο γλψζεηο ησλ ππαιιήισλ. 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ δεκνζίεπζή 

ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο νπφηε θαη παχεη λα ηζρχεη 

θάζε πξνεγνχκελε απφθαζε. 

 

ΑΘΟΝΡΔΙΔΡΗΝ ΑΟΘΟΝ 

ΘΑΙΤΖ ΓΑΞΑΛΖΠ 

Απω ηελ απωθαζε ασηή προθαιείηαη δαπάλε ϊυοσς 

1.370.696,09€ γηα ηο ηρέτολ έηος 2015 ποσ ζα θαισθζεί απω 

ηοσς Θ.Α. 02.10.6011.01 κε ηίηιο «Ραθηηθές αποδοτές 

κολίκφλ σπαιιήιφλ», ΘΑ 02.10.6021.01 κε ηίηιο «Ραθηηθές 

αποδοτές παιιήιφλ ΗΓΑΣ», ΘΑ 02.10.6041.01 κε ηίηιο « 

Αποδοτές παιιήιφλ ΗΓΝΣ» θαη ηφλ αληίζηοητφλ ΘΑ ποσ 

αθοροϊλ θραηήζεης ηοσς : KA.02.10.6051.01 «εργοδοηηθές 

εηζθορές κολίκοσ προζφπηθοϊ», ΘΑ 02.10.6052.01 

«εργοδοηηθή εηζθορά ΗΘΑ ΗΓΑΣ» ,ΘΑ 02.10.6054.01 

«εργοδοηηθή εηζθορά ΗΘΑ ΗΓΝΣ» ηοσ προψποιογηζκοϊ ηοσ 

Λοκηθοϊ Ξροζϋποσ. 
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Γηα ηα επωκελα 5 έηε προβιέπεηαη εηήζηα δαπάλε ϊυοσς 

2.154.150,70 €  ε οποία ζα προβιέπεηαη ζηοσς αληίζηοητοσς 

προψποιογηζκοϊς. 

 

Προσ το ςκοπό αυτό ςυντάχκθκε το απόςπαςμα από το πρακτικό και υπογράφεται 
 
 

Εωγπάθος 30/4/2015 

 

 

                         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ      ΣΑ ΜΔΛΗ: 

          ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΝΣΗΩΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΓΚΡΔΚΑ 

      ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΡΑΚΑΝΣΟΤΝΑ  

      ΗΩΑΝΝΖ ΒΟΤΡΣΖ  

ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΡΗΒΑ 

      ΣΔΛΛΑ ΒΔΛΔΝΣΕΑ 

      ΣΤΛΗΑΝΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ  

      ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΟΠΟΤΛΟ 

      ΘΔΟΓΩΡΟ ΚΟΛΛΗΑ 

      ΠΑΝΑΓ. ΣΟΤΛΗΑ 

             

            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Ν.Π. 

  
 
                    ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΝΣΗΩΣΖ 

 


