ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
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Αξηζ.Απνθ. : 06/2011

ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ην Πξαθηηθό 06/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ ΔΤΡΩΣΑ
ηε θάια ζήκεξα, 01 Απξηιίνπ 2011 θαη ψξα 01:00 κ. κ. ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ηεο
έδξαο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή χζηεξα
απφ

ηελ

4196/28-03-2011

πξφζθιεζε

ηνπ

Πξνέδξνπ,

πνπ

επηδφζεθε

λφκηκα

κε

απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 62 ηνπ Λ.3852/10.
ΘΔΚΑ 1ν : Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζην Γ.. γηα ηε Υάξηα
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ Γεκόηε «Οδεγόο ηνπ
Γεκόηε».
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν πέληε (05)
κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα παξαθάησ πέληε (05) κέιε:
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ

1. Υξήζηνπ – Κηραινχηζνπ Ληθνιέηηα
2. Πιαηαλίηεο Ησάλλεο
3. Παπιάθεο Παλαγηψηεο
4. Παλαγησηαθάθνο Ζιίαο
5. Γηακαληάθνο Γεκήηξηνο
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ καο θ. Βαζηιαθάθνπ Π.
ηαπξνχια.
Ο Πξφεδξνο χζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:
ΘΔΚΑ: 1ν
Απόθαζε : 6ε
Ο θ. Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα είπε ηα εμήο:

Eηζαγσγή

Ση είλαη ε ράξηα θαη πνύ ρξεζηκεύεη;
Ζ ράξηα είλαη ν πξαθηηθφο νδεγφο ηνπ πνιίηε θαη ν ζχκβνπινο ηνπ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ
κε ην Γήκν. Γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή, απνηειεί δέζκε κέηξσλ θαη είλαη ε δέζκεπζή ηεο πξνο
εζάο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Κε ηε ράξηα:
■
Γηακνξθψλεηαη ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο πξνο ηνλ πνιίηε κε
ζαθέζηεξν ηξφπν.

■
Αλαδεηθλχνληαη ηα δηθαηψκαηά ζαο, ψζηε λα κελ ηα αλαδεηάηε θάζε θνξά ζηηο
δηάζπαξηεο δηαηάμεηο.
■
Δληζρχεηαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ καο ζην ρεηξηζκφ ησλ δεηεκάησλ
πνπ ζαο αθνξνχλ.

Οη Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηνπ Γήκνπ
Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο είλαη:
■
Ζ Λνκηκόηεηα
Ο Γήκνο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην, φπσο θαηαγξάθεηαη, θπξίσο, ζην
χληαγκα ηεο Υψξαο, ζηνλ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη ζην Πξφγξακκα
«Θαιιηθξάηεο».
■
Ζ Γηαθάλεηα
Ο πνιίηεο έρεη πξφζβαζε ζηελ πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, ζε ζρέζε κε
ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ αθνξνχλ.
■
Ζ Πιεξνθόξεζε
Ο Γήκνο εμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε θαη ππεχζπλε πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ θαη
πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν πιεξνθφξεζεο κε έληππα, ειεθηξνληθά ή άιια κέζα.
■
Ζ πκκεηνρή ηνπ δεκόηε θαη ε δηαβνύιεπζε
Θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ή δηαθνξψλ. Ο δεκφηεο
ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ ηξφπν πξνζθπγήο, ηε δηαδηθαζία, ηελ πξνζεζκία θαη ην ρξφλν πνπ
νθείιεη ην αξκφδην φξγαλν λα απαληήζεη θαη λα δψζεη ιχζε, θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν ηεο
«παξάζηαζεο» ηνπ δεκφηε ζηα φξγαλα θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ.
■
Ζ Φηιηθόηεηα
Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ είλαη θηιηθή πξνο ηνλ δεκφηε. Ο δεκφηεο
γλσξίδεη ηνλ ππάιιειν πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ππφζεζή ηνπ. Σα έγγξαθα ηνπ Γήκνπ πξνο
απηφλ είλαη εμαηνκηθεπκέλα, κε ηνλ απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ηφλν. Ο δεκφηεο δελ έρεη ηελ
αίζζεζε φηη ηηο ππνζέζεηο ηνπ ρεηξίδνληαη αλψλπκα, απνκαθξπζκέλα θαη απξνζπέιαζηα
φξγαλα πνπ δελ έρνπλ θαηαλφεζε ζηα πξνβιήκαηά ηνπ.
■
Ζ Ακεξνιεςία
Οη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ δξνπλ ακεξφιεπηα θαη είλαη αλεμάξηεηα
απφ επηξξνέο άζρεηεο κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ην νπνίν έρνπλ ηαρζεί λα ππεξεηνχλ.
■
Ζ Υξεζηή θαη αδηάθζνξε δηνίθεζε
Ζ Γεκνηηθή Αξρή δηαζθαιίδεη, κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζηεξψλεη, ηελ έληηκε
θαη άκεκπηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, ηεξνπκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ
θαλφλσλ ηεο επηείθεηαο θαη ηεο θαιφπηζηεο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ.
■
Ζ Αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ δεκνηώλ
Ο Γήκνο θαηαγξάθεη θαη παξεκβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ, έρνληαο
σο γλψκνλα ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζή ηνπ ζε απηέο.
■
Ζ Απνηειεζκαηηθόηεηα
Ζ παξέκβαζε ζηα πξνβιήκαηα, πνπ αθνξνχλ ην δεκφηε, είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη άκεζε,
ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.

Ζ Γηνηθεηηθή δνκή ηνπ Γήκνπ
Ο Γήκνο καο πξνήιζε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ Γήκσλ Γεξνλζξψλ, Έινπο, Θξνθεψλ,
Ληάησλ θαη θάιαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ.3852/2010 (Πξφγξακκα
«Θαιιηθξάηεο»)*. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηηο δηαηάμεηο απηέο ν Γήκνο καο απνηειείηαη απφ

2 Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, 17 Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο θαη 6 Σνπηθέο Θνηλφηεηεο. Πην αλαιπηηθά,
ν Γήκνο απνηειείηαη απφ ηε:
1.
Γεκνηηθή Δλφηεηα θάιαο
2.
Γεκνηηθή Δλφηεηα Βιαρηψηε
θαζψο θαη ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο (Γ.Θ) Αγ.Γεκεηξίνπ, Απηδέαο, Ληάησλ, Θξνθεψλ,
Γαθλίνπ, Κπξηηάο, Αζηεξίνπ, Αγ.Ησάλλε, Γιπθφβξπζεο, Έινπο, Γνπβψλ, Βξνληακά,
ηεθαληάο, Ιέεκνλα, Πεξηζηεξίνπ, Γεξαθίνπ, Θαξίηζαο θαη ηηο Σνπηθέο Θνηλφηεηεο (Σ.Θ)
Θξεκαζηήο, Ιαγίνπ, Βαζηιαθίνπ, Γξάκκνπζαο, Θαιιηζέαο, Αιεπνρσξίνπ.

Οη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα θαζψο θαη φισλ ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Γήκν καο
θνξέσλ (Λνκηθψλ Πξνζψπσλ, Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θ.ιπ.) βξίζθνληαη ζηα παξαθάησ
θηίξηα:



Γεκαξρείν θάιαο

Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο: Γεκνηνιφγηα: Παλαγηψηεο ηαζνχζεο 27353 60016
Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ: Κειέηεο Aτβαιηψηεο 27353 60039,
Αληαπνθξίηξηα ΟΓΑ θαη Γξαθείν πξνζσπηθνύ: ηαπξνχια Βαζηιαθάθνπ 27353 60028
Αιινδαπνί: νθία Θσζηαξέιινπ
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία: Βάζσ Καλάθνπ 27353 60024
Σακίαο: Ησάλλεο Βαξειιάο 27353 60023
Ινπνί Σακίεο: Καξία Θνκπφγεσξγα, νθία Θεβαίνπ, Ληθφιανο Εαθείξεο
Γξαθείν Θίλεζεο: Παλαγηψηεο Φηθιήο 27353 60033
Ιεμηαξρείν: Κεηαμία Θνπηζνπκπνχ 27353 60036
Δηζπξάθηνξεο: Γεσξγία Γεκεηξαθνπνχινπ, Διηζάβεη Θνπηζνβαζίιε, Παλαγηψηα
Ησάλλνπ



Γεκαξρείν Έινπο

Σει: 27350 42210
Fax: 2735029124
Αληηδήκαξρνο: Ησάλλεο Πιαηαλίηεο, Σει.: 2733 60213
ΘΔΠ: 27350 29126
Γηνηθεηηθή Τπεξεζία: Πνιίηεο ηπιηαλφο, Υηψηε Ακαιία
Σερληθή Τπεξεζία: Αληηγφλε ηξαηάθνπ, Γεψξγηνο Σδακνπξήο, Παλαγηψηεο Γεξηηιήο,
Γηνλχζεο Βαζηιείνπ, Παλαγηψηα Φηκνγεξάθνπ, Καξία Θενθηιάθνπ
Γεσπόλνη: Γεσξγία Θαξαράιηνπ, Γεσξγία Παλνηνπνχινπ, Αζελά Γθνξίηζα, Γεκήηξηνο
Κπνχηζαιεο, Αγγειηθή Καγθιάξα
Δηζπξάθηνξαο: Δπαγγειία Υαξαιάκπνπο
Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ
Γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζαο κε ηηο ππεξεζίεο καο, είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδεηε:
■
Σν σξάξην εξγαζίαο
Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ αξρίδεη ζηηο 7:30 π.κ. θαη ιήγεη ζηηο 3:00
κ.κ. γηα φιν ην έηνο (ρεηκψλα-θαινθαίξη).
■
Οη ώξεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνύ
Ζ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ γίλεηαη θάζε εξγάζηκε εκέξα απφ ηηο 8:30 π.κ.
έσο ηηο 2:30 κ.κ. ζε φιεο ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε απηέο πνπ εθαξκφδνπλ
εηδηθφ σξάξην, φπνπ νη ψξεο εμππεξέηεζεο ζπκπίπηνπλ κε ην σξάξην εξγαζίαο.

Αξγίεο – εκηαξγίεο
Πξηλ μεθηλήζεηε γηα θάπνηα ζπλαιιαγή κε ηηο ππεξεζίεο καο, βεβαησζείηε φηη δελ είλαη
αξγία. Αλ είλαη εκηαξγία, πξέπεη λα γλσξίδεηε πσο νη ππεξεζίεο καο θιείλνπλ θαηά 2-3
ψξεο λσξίηεξα.
■
Αξγίεο γεληθά (ζην δεκόζην)
■
Ζ 1ε Ηαλνπαξίνπ.
■
Σα Θενθάλεηα (6ε Ηαλνπαξίνπ).
■
Ζ Θαζαξή Γεπηέξα.
■
Ζ 25ε Καξηίνπ.
■
Ζ Κεγάιε Παξαζθεπή.
■
Ζ Γεπηέξα ηνπ Πάζρα.
■
Ζ 1ε Καΐνπ.
■
Ζ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο (Γεπηέξα Πεληεθνζηήο).
■
Ζ ηεο Θνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ (15ε Απγνχζηνπ).
■
Ζ 28ε Οθησβξίνπ.
■
Ζ 1ε θαη 2ε εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ (25ε θαη 26ε Γεθεκβξίνπ). Τπελζπκίδεηαη
φηη θαη ζην Γήκν καο, φπσο ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, εθαξκφδεηαη ε
πελζήκεξε εβδνκαδηαία εξγαζία (εθηφο αββάηνπ θαη Θπξηαθήο).
ην Γήκν καο, έρνπλ νξηζηεί επί πιένλ σο εκέξεο αξγίαο :
- ε 26ε Ηνπιίνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζηε θάια
- ε 6ε Γεθεκβξίνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ ζηηο Θξνθεέο
- ε 9ε Λνεκβξίνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Λεθηαξίνπ ζην Βιαρηψηε
- ε 2ε Κατνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ζην Γεξάθη
■
■
■
■
■

Ζκηαξγίεο
Ζ παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ.
Ζ παξακνλή ηνπ Λένπ έηνπο.
Ζ παξακνλή ησλ Θενθαλείσλ.
Ζ Κεγάιε Πέκπηε.

Ζ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε
Οη ππνρξεώζεηο δεκόζησλ ππεξεζηώλ
Όηαλ ππνβάιιεηε κηα αίηεζε ζην Γήκν ή ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα ππεξεζία, γηα θάπνην
ζέκα ζαο (παξνρή πιεξνθνξηψλ, ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, δηεθπεξαίσζε ππφζεζεο
θ.ιπ.), πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη φιεο νη ππεξεζίεο ππνρξενχληαη:

1

Λα απαληνύλ ζηηο αηηήζεηο ζαο θαη λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ζαο ην
αξγφηεξν κέζα ζε πελήληα (50) εκέξεο. Αλ ε αίηεζή ζαο έρεη ππνβιεζεί ζε αλαξκφδηα
ππεξεζία, απηή νθείιεη, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, λα ηε δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία θαη λα ζαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζεζκία αξρίδεη απφ
ηφηε πνπ πεξηήιζε ε αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία (άξζξν 4 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45
Α ).

2

Λα ζαο ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο άκεζα ή ην αξγφηεξν ζε δέθα
(10) εκέξεο (άξζξν 4 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

3

Λα δηαζέηνπλ, πξνο δηεπθφιπλζή ζαο, έληππα αηηήζεσλ θαη ππεχζπλσλ
δειψζεσλ (άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

4

Λα ζαο δηεπθνιύλνπλ ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο. Αλ δειψζεηε αδπλακία λα
γξάςεηε, ν αξκφδηνο ππάιιεινο, εθφζνλ ηνπ ην δεηήζεηε, νθείιεη λα ζπληάμεη ν ίδηνο ηελ

αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ ζαο, ζχκθσλα κε ηα φζα ηνπ ππαγνξεχζεηε (άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ
Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

5

Λα πξσηνθνιινύλ φιεο ηηο αηηήζεηο θαη λα ρνξεγνχλ απφδεημε, ζηελ νπνία
αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ πνπ έιαβε ε αίηεζε θαη ε εκεξνκελία εηζφδνπ ηεο
ζηελ ππεξεζία (άξζξν 12 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

6

Λα δέρνληαη ηηο αηηήζεηο πνπ ζηέιλεηε κε ηειενκνηνηππία (fax) θαη λα απαληνχλ
ζε αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιιεηε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email) (άξζξν 14 ηνπ Λ.2672/1998, ΦΔΘ 290 Α ).

7

Λα δέρνληαη, εθφζνλ είζηε Έιιελαο πνιίηεο, νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαθάησ
έγγξαθα πξνο επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηάο ζαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
αίηεζε (άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α', φπσο ηζρχεη):
■
δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο,
■
ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο,
■
δηαβαηήξην,
■
άδεηα νδήγεζεο θαη
■
αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Γεγνλφηα ή ζηνηρεία
πνπ δελ απνδεηθλχνληαη, βάζεη ησλ αλσηέξσ, γίλνληαη δεθηά, βάζεη ππεχζπλεο δήισζεο
(Λ.1599/1986), εθηφο αλ ππάξρεη αληίζεηε δηάηαμε. Όκνηα δήισζε ππνβάιιεηαη θαη φηαλ
ηα ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε δηεχζπλζε
θαηνηθίαο ή ην επάγγεικα έρνπλ κεηαβιεζεί (άξζξν 3 παξ. 5 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α
).
Γηα ηνπο αιινδαπνχο, ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο απνδεηθλχνληαη, ζηελ πεξίπησζε
πνιηηψλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ην
δηαβαηήξην, ελψ ζηελ πεξίπησζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, απφ ην δηαβαηήξην ή άιιν
έγγξαθν πνπ επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηε ρψξα ή άιιν λνκηκνπνηεηηθφ ηεο δηακνλήο ζηε
ρψξα έγγξαθν αξκφδηαο αξρήο (άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α', φπσο
ηζρχεη). Ζ ηαπηφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηελ έδξα ηνπο.

8

Λα βεβαηώλνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο (άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ Λ.2690/1999,
ΦΔΘ 45 Α ).

9

Λα επηθπξώλνπλ θσηναληίγξαθα ειιεληθψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ απφ ην
πξσηφηππν ή απφ αθξηβέο αληίγξαθν (άξζξν 11 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

10

Λα κελ απαηηνύλ, γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζήο ζαο, ηελ ππνβνιή
πηζηνπνηεηηθψλ ή άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ απηά δελ πξνβιέπνληαη ζε δηαηάμεηο
λφκσλ ή άιισλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο (άξζξν 10 παξ. 2 ηνπ
Λ.3230/2004, ΦΔΘ 44 Α').

11 Λα αλαδεηνύλ απηεπάγγειηα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο νξηζκέλεο θαηεγνξίεο
πηζηνπνηεηηθψλ, φηαλ απηά απαηηνχληαη σο δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο
ππφζεζήο ζαο (άξζξν 5 ηνπ Λ.3242/2004, ΦΔΘ 102 Α' θαη άξζξν 16 ηνπ Λ.3448/2006,
ΦΔΘ 57 Α ).

12

Λα πξνβαίλνπλ ζηελ αλαζχζηαζε ηνπ θαθέινπ πνπ έρεηε ππνβάιεη θαη έρεη
απσιεζζή (ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ), κε ππαηηηφηεηα ηεο ππεξεζίαο, ην
αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε δηαπίζησζε ηεο απψιεηαο (άξζξν 6 ηνπ
Λ.3242/2004, ΦΔΘ 102 Α 'θαη Π.Γ/γκα 114/2005, ΦΔΘ 165 Α ).

13

Λα ζαο επηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα (π.ρ. πξαθηηθά
θαη απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθζέζεηο, κειέηεο) θαη, εθφζνλ έρεηε εηδηθφ

έλλνκν ζπκθέξνλ, θαη ζε ηδησηηθά έγγξαθα πνπ θπιάζζνληαη ζηελ ππεξεζία θαη είλαη
ζρεηηθά κε ππφζεζή ζαο (άξζξν 5 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).
Σν δηθαίσκά ζαο απηφ αζθείηαη κε κειέηε ησλ εγγξάθσλ ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο ή
κε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ (εθηφο αλ ε αλαπαξαγσγή κπνξεί λα βιάςεη ηα πξσηφηππα).
Ζ ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εγγξάθσλ ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο
αίηεζεο (π.ρ. φηαλ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ), είλαη
είθνζη (20) εκέξεο.

14

Λα ζαο θαινύλ ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε, φηαλ πξφθεηηαη λα πξνβνχλ ζε
ελέξγεηα ή ζηε ιήςε κέηξνπ πνπ ζίγεη λφκηκα ζπκθέξνληα ή δηθαηψκαηά ζαο. Κφλν αθνχ
θιεζείηε θαη εθζέζεηε γξαπηά ή πξνθνξηθά ηηο απφςεηο ζαο, κπνξεί ε ππεξεζία λα
πξνρσξήζεη ζηε ιήςε ηνπ δπζκελνχο κέηξνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ νπνίνπ νθείιεη λα
αηηηνινγήζεη εηδηθψο (άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο θαη άξζξν 6 ηνπ Λ.2690/1999,
ΦΔΘ 45 Α ).

15

Λα δξνπλ ακεξόιεπηα θαη λα είλαη αλεμάξηεηεο απφ επηξξνέο άζρεηεο κε ην
δεκφζην ζπκθέξνλ, ην νπνίν έρνπλ ηαρζεί λα ππεξεηνχλ (άξζξν 7 ηνπ Λ.2690/1999 θαη
άξζξν 36 ηνπ Λ.3528/2007, ΦΔΘ 26 Α ).

16 Λα θαζηεξώλνπλ ώξεο ππνδνρήο θνηλνύ (γηα ηηο ψξεο ππνδνρήο ηνπ θνηλνχ απφ
ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, βι. παξαπάλσ).

17

Λα ηεξνύλ ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαηά ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη λα
ιακβάλνπλ εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ πξφζβαζε θαη άκεζε εμππεξέηεζε αηφκσλ κε
αλαπεξία, εγθχσλ, κεηέξσλ κε θαξνηζάθηα, ππεξήιηθσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θ.ιπ.
18
Λα παξέρνπλ κε ηξόπν ζαθή, απιό θαη θαηαλνεηό θάζε αλαγθαία
πιεξνθνξία, δηεπθξίληζε, ζπκβνπιή ή θαζνδήγεζε πνπ ηνπο δεηείηαη απφ ηνπο
πνιίηεο, ζρεηηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο.

Tα Θέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηώλ
(Λ.3013/2002, ΦΔΘ 102 Α', όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη)
■
Κέζσ ησλ Θ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ καο, κπνξείηε λα δηεθπεξαηψλεηε φιεο ζρεδφλ ηηο
ζπλαιιαγέο ζαο κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο (Τπνπξγεία, Οξγαληζκνχο, Γήκνπο,
Πεξηθέξεηεο θ.ιπ.), ρσξίο λα είζηε ππνρξεσκέλνη λα επηζθέπηεζηε ηηο ζπλαξκφδηεο
ππεξεζίεο θαη λα ηαιαηπσξείζηε κε πνιιέο κεηαθηλήζεηο.
Δζείο αξθεί λα ζπκπιεξψζεηε κηα αίηεζε ζην Θ.Δ.Π. θαη νη ππάιιεινη ζα αλαιάβνπλ λα
θέξνπλ εηο πέξαο ηελ ππφζεζή ζαο.
Πηα αλαιπηηθή ελεκέξσζή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο πηζηνπνηεκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηα Θέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, κπνξείηε λα επηζθεθηείηε
ηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ησλ Θ.Δ.Π.: www.kep. gov.gr ή λα θαιέζεηε ηελ ηειεθσληθή
γξακκή 1500 (βι. παξαθάησ), πνπ ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε, επηά εκέξεο ηελ
εβδνκάδα.
■

Σα Θ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ καο:

■
1ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα θάιαο
Γηεχζπλζε: θάια , Σ.Θ 23-051
Αξηζ. ηειεθ.: 27350 29200
Φαμ: 27350 24151
■
2ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Βιαρηψηε
Γηεχζπλζε: Βιαρηψηε Σ.Θ 23-055
Αξηζ. ηειεθ.: 27350 29126
■ 3ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Ληάησλ

Γηεχζπλζε: Ληάηα Σ.Θ 23-060
Αξηζ. ηειεθ.: 27323 60620
■ 4ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Γεξνλζξψλ
Γηεχζπλζε: Γεξάθη Σ.Θ 23-058
Αξηζ. ηειεθ.: 27310 71755
■ 5ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Θξνθεψλ
Γηεχζπλζε: Θξνθεψλ Σ.Θ 23-057
Αξηζ. ηειεθ.: 27350 71722

Ζ εζληθή πύιε δεκόζηαο δηνίθεζεο «Ermis»
(http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis)
Ζ Δζληθή Πχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ermis απνηειεί ηελ εληαία Θπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή
Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ηελ
αζθαιή δηεθπεξαίσζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ζ Πχιε ermis θηινδνμεί λα απνηειέζεη ην «Ζιεθηξνληθφ Πνιπθαηάζηεκα» ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, παξέρνληαο απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζηνπο πνιίηεο
θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ζρεηηθά κε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην Γεκφζην, θαζψο θαη
επηιεγκέλεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.

Οη ηειεθσληθέο αηηήζεηο κέζσ ηνπ 1502
(άξζξν 22 ηνπ Λ.2539/1997, ΦΔΘ244Α)
Παξάιιεια κε ηε δπλαηφηεηα ηεο απεπζείαο εμππεξέηεζήο ζαο απφ ηηο Γηνηθεηηθέο Αξρέο
ή απφ ηα Θ.Δ.Π., έρεηε δηθαίσκα λα δεηήζεηε ηειεθσληθά, ζηνλ αξηζκφ 1502, ηελ έθδνζε
θαη απνζηνιή νξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε πνπ
έρεηε δειψζεη. Κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ ρνξεγνχκελσλ
πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην αλσηέξσ κέηξν εμππεξέηεζεο
ησλ πνιηηψλ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Τπ. Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο): www.gspa.gr, ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Θέκαηα ελδηαθέξνληνο / 1502Πηζηνπνεηηθά».

Οη ηειεθσληθέο αηηήζεηο κέζσ ηνπ 1500
Κέζσ ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο 1500 πνπ έρεη θαζηεξσζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
πνιίηε, κπνξείηε:
■
λα ελεκεξσζείηε ή λα δεηήζεηε πιεξνθνξίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα φια ηα ζέκαηα
ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
■
λα δηεθπεξαηψζεηε ηειεθσληθά ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ησλ
Θ.Δ.Π., νη νπνίεο δελ απαηηνχλ δηθαηνινγεηηθά απφ πιεπξάο ζαο ή απαηηνχλ
δηθαηνινγεηηθά πνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ απηεπάγγειηα ππεξεζηαθψο.

Οη αηηήζεηο κέζσ δηαδηθηύνπ
αο παξέρεηαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεηε αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε
πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ζαο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή,
εθφζνλ βέβαηα δηαζέηεηε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν (internet) ή απφ θαηαζηήκαηα παξνρήο
ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (internet cafe), κε επίζθεςή ζαο ζηελ ηζηνζειίδα ησλ Θ.Δ.Π.:
www.kep.gov.gr. Κε ηελ αίηεζή ζαο, δειψλεηε θαη ην Θ.Δ.Π. πνπ επηζπκείηε λα
δηεθπεξαηψζεη ην αίηεκά ζαο. Ζ ελεκέξσζή ζαο απφ ην Θ.Δ.Π., γηα ηελ παξαιαβή ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ γίλεηαη είηε κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία, είηε κε απνζηνιή κελχκαηνο
(SMS).

Ζ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε
Σν δηθαίσκα γηα πιήξε απνδεκίσζε
(άξζξν 7παξ. 1 ηνπ Λ.3242/2004, ΦΔΘ102Α')
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή άιισλ
δηνηθεηηθψλ αξρψλ, νη πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ
ζαο, έρεηε δηθαίσκα λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα πιήξε απνδεκίσζε.
■
Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο απνδεκίσζεο
Ζ αίηεζε απνδεκίσζεο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, Δηδηθή Δπηηξνπή
Διέγρνπ Δθαξκνγήο Λνκνζεζίαο, κέζα ζε (60) εμήληα εκέξεο απφ ηελ παξέιεπζε
άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζήο ζαο ή ηελ νξηζηηθή
απάληεζε ζην αίηεκά ζαο.
Σελ αίηεζε απνδεκίσζεο ππνβάιιεηε, είηε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ
αίηεζεο απνδεκίσζεο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο, είηε κε απιή αίηεζή
ζαο πξνο ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή. Απφ ηελ αίηεζε απνδεκίσζεο ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα
ζηνηρεία ζαο, ε εκεξνκελία πνπ ππνβάιαηε ηελ αίηεζε, πνπ δελ απαληήζεθε, θαζψο θαη ε
ειεγρφκελε ππεξεζία. Σελ αίηεζε ηελ ππνβάιιεηε απηνπξνζψπσο, ηαρπδξνκηθψο επί
απνδείμεη ή κε ηειενκνηνηππία (fax) ζηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο:
■
ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Δθαξκνγήο Λνκνζεζίαο άξζξνπ δεύηεξνπ,
παξ. 2β ηνπ Λ.2690/1999 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ:
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Βαζ. νθίαο 15,
Σ.Θ. 106 74, Αζήλα
Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 210 33.93.101, -102, -104, -106, -108, -110,113, -115 Fax:
210-33.93.020, 210-33.93.100
■ ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Δθαξκνγήο Λνκνζεζίαο άξζξνπ δεύηεξνπ, παξ.
2β ηνπ Λ.2690/1999 ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο, θαζψο θαη ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην γεσγξαθηθφ ηεο ρψξν (Λ.Π.Γ.Γ., Γ.Ο.Τ.,
Γήκνη, Πεξηθέξεηεο θ.ιπ.):
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Σξίπνιε. Σ.Θ. 22-100, Γεσξγίνπ Α΄ 17-21
Σειεθ. επηθνηλσλίαο: 2710-243224
Fax: 2710-227745

O έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ηνπ Γήκνπ
(άξζξα 214-231 ηνπ Λ. 3852/2010)
Οη πξάμεηο ησλ ζπιινγηθψλ θαη κνλνκειψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ δήκσλ, θαζψο θαη
ησλ Λ.Π.Γ.Γ. απηψλ ειέγρνληαη, σο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηνπο, απφ ηελ Απηνηειή
Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., πνπ απνηειεί απνθεληξσκέλε ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ππαγφκελε απεπζείαο
ζηνλ Τπνπξγφ. Ο έιεγρνο ζπλίζηαηαη:
α) ζηνλ ππνρξεσηηθφ (άξζξν 225 ηνπ Λ. 3852/ 2010), ζηνλ νπνίνλ ππφθεηληαη νη
απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ κφλν νξγάλσλ ησλ δήκσλ, νη νπνίεο απνζηέιινληαη, κέζα ζε
πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ζηελ
Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α θαη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ζαξάληα (40)
εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπο ζε απηήλ, ειέγρνληαη απφ ηνλ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο θαη
β) ζηνλ απηεπάγγειην (άξζξν 226 ηνπ Λ.3852/2010), θαηά ηελ άζθεζε ηνπ νπνίνπ ν
Διεγθηήο Λνκηκφηεηαο κπνξεί λα αθπξψζεη νπνηαδήπνηε απφθαζε ησλ ζπιινγηθψλ ή
κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2)
κελψλ, αθφηνπ ε απφθαζε έρεη δεκνζηεπζεί ή εθδνζεί.

Ζ εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή
(άξζξν 227 ηνπ Λ. 3852/ 2010)
Δθφζνλ έρεηε έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξείηε λα πξνζβάιεηε ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ
ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο, ή ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ή
απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο, ή αθφηνπ ιάβαηε γλψζε απηψλ.
Πξνζθπγή κπνξεί λα αζθεζεί θαη θαηά παξάιεηςεο νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο ησλ
νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζθπγή αζθείηαη εληφο δεθαεκέξνπ απφ
ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο εηδηθήο πξνζεζκίαο πνπ ηπρφλ ηάζζεη ν λφκνο γηα ηελ έθδνζε
ηεο νηθείαο πξάμεο, δηαθνξεηηθά κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο. Ο Διεγθηήο Λνκηκφηεηαο απνθαίλεηαη επί ηεο αλσηέξσ πξνζθπγήο
κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε
αλσηέξσ πξνζεζκία ρσξίο λα εθδνζεί απφθαζε, ζεσξείηαη φηη ε πξνζθπγή έρεη ζησπεξψο
απνξξηθζεί.
Κε ηελ ίδηα πξνζθπγή, κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεκα ζηνλ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο λα
αλαζηείιεη κε απφθαζή ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.
Οη απνθάζεηο ηνπ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο πξνζβάιινληαη ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα κε ηα
έλδηθα βνεζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.

Ζ αλαθνξά ζην ζπλήγνξν ηνπ πνιίηε
ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο λνκηκφηεηαο ή πξνζβνιήο λφκηκνπ ζπκθέξνληνο ή
δηθαηψκαηφο ζαο απφ ηε Γηνίθεζε, κπνξείηε λα δεηήζεηε κε ελππφγξαθε αλαθνξά ζαο ηε
δηακεζνιάβεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. Ζ αλαθνξά πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε έμη
(6) κήλεο, αθφηνπ ιάβαηε γλψζε ησλ ελεξγεηψλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο.
Ζ δηακεζνιάβεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ζαο, ηελ ππεξάζπηζή ζαο έλαληη δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ζαο, ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο. Ο πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε εδξεχεη ζηελ Αζήλα, (Υαηδεγηάλλε Κέμε 5, Σ.Θ115 28, πεξηνρή Υίιηνλ). Σα
γξαθεία ηνπ είλαη αλνηθηά απφ ηηο 8:30 ην πξσί έσο ηηο 2:00 ην κεζεκέξη, απφ ηε Γεπηέξα
έσο ηελ Παξαζθεπή. Αλαθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη κε ηειενκνηνηππία (fax)
ζηνλ αξηζκφ 210 - 72.92.129. Πα αλαιπηηθφηεξε ελεκέξσζή ζαο ζρεηηθά κε ηηο
αξκνδηφηεηεο, ηε ζπγθξφηεζε θαη ην έξγν ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, κπνξείηε λα
επηζθεθηείηε ηνλ επίζεκν ηζηνρψξν ηεο Αξρήο: www.synigoros.gr

Ζ θαηαγγειία ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή
Θάζε πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νπνηνζδήπνηε δηακέλεη ζε έλα
θξάηνο-κέινο, έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη θαηαγγειία ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή, αλ
εθηηκά φηη είλαη ζχκα «θαθήο δηνίθεζεο» εθ κέξνπο ελφο ζεζκηθνχ νξγάλνπ ή νξγαληζκνχ
ηεο Δ.Δ. Ζ θαηαγγειία ζηνλ Γηακεζνιαβεηή κπνξεί λα ππνβιεζεί, κέζσ απινχ ή
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ηειενκνηνηππίαο (fax), ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επίζεκεο
γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ εληχπνπ θαηαγγειίαο είλαη δηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ρψξν ηνπ
Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή: http://www.ombudsman.europa.eu.
Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο:
Ο Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο (The European Ombudsman)
1, Avenue du President Robert Schuman
B.P. 403
FR- 67001 Strasbourg Cedex, France
αξηζκ. ηειεθψλνπ: 00 33 388.172.313
fax: 00 33 388.179.062
e-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int

Σν ζώκα επηζεσξεηώλ - ειεγθηώλ δεκόζηαο δηνίθεζεο
Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.) είλαη φξγαλν
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πνπ ζπζηάζεθε κε ην Λφκν 2477/1997
(ΦΔΘ 59 Α ). ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνληαη:

■
ε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ, εθηάθησλ ειέγρσλ θαη εξεπλψλ ζηνπο θνξείο ηνπ
Γεκνζίνπ,
■
ε δηελέξγεηα έλνξθσλ δηνηθεηηθψλ εμεηάζεσλ ζηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο,
■
ε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθψλ εμεηάζεσλ ή πξναλαθξίζεσλ, κεηά απφ εηζαγγειηθή
παξαγγειία, γηα αδηθήκαηα ππαιιήισλ,
■
ε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ πνηληθή θαη πεηζαξρηθή δίσμε
ππαιιήισλ,
■
ε παξαπνκπή ησλ ππεπζχλσλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ζηελ
εηζαγγειηθή αξρή ή ζην αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν,
■
ε άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο γηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ιεηηνπξγψλ θαη
ππαιιήισλ, πνπ δηαπηζηψλνληαη ζην πιαίζην ησλ έλνξθσλ δηνηθεηηθψλ εμεηάζεσλ, ηα
νπνία ηηκσξνχληαη κε ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο,
■
ν έιεγρνο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ππαιιήισλ ησλ ειεγρφκελσλ θνξέσλ.
Βαζηθή επηδίσμε, ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ηνπ ψκαηνο, είλαη ε
δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε
ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο δξάζεο ηνπο. Απηφ
επηηπγράλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
■
εληνπίδνληαο θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο, δηαθζνξάο, αδηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ,
αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ
■
θαηαινγίδνληαο επζχλεο ζε ππαιιήινπο θαη ππεξεζίεο, φπνπ απηφ θξίλεηαη
απαξαίηεην
■
πξνηείλνληαο ηε ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ έρνπλ εληνπηζηεί.
Γηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζεζκνχ, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηνλ επίζεκν ηζηνρψξν
ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ.: www.seedd.gr
ηνηρεία επηθνηλσλίαο:
Σαρπδ. δηεχζπλζε: Ιεσθ. πγγξνχ 60,
Σ.Θ. 117 42, Αζήλα.
Ώξεο ππνδνρήο θνηλνχ: 12:00 κ.κ. - 2:20 κ.κ.
Σειεθ. επηθνηλσλίαο: 210 92.81.800, 210 92.81.921
Fax: 210 92.81.819
E-mail: seedd@seedd.gr

Ο γεληθόο επηζεσξεηήο δεκόζηαο δηνίθεζεο
Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνηειεί κνλνπξφζσπν φξγαλν ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο πνπ έρεη σο θχξηα απνζηνιή:
■
ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο,
■
ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ψκαηνο ΔπηζεσξεηψλΔιεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη φισλ ησλ ηδηαίηεξσλ σκάησλ θαη Τπεξεζηψλ
Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
■
ηνλ εληνπηζκφ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο. Κεηαμχ άιισλ, ν
Πεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο:
■
Γηεμάγεη ειέγρνπο, επαλειέγρνπο, επηζεσξήζεηο θαη έξεπλεο ή δηαηάζζεη ηε
δηελέξγεηά ηνπο, απφ ηα ειεγθηηθά ζψκαηα ηεο Γηνίθεζεο, ζε Τπνπξγεία, Γήκνπο,
Πεξηθέξεηεο, λνκηθά πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο απηψλ θ.ιπ.
■
Αμηνινγεί θαη δηεξεπλά θαηαγγειίεο ή αλαθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην Πξαθείν
ηνπ, ζρεηηθά κε θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο ζηνπο αλσηέξσ θνξείο θαη ζηα ψκαηα
Διέγρνπ απηψλ
■
Γηεμάγεη έιεγρν ησλ εηήζησλ δειψζεσλ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο («πφζελ έζρεο»)
ησλ πξντζηακέλσλ θαη ππαιιήισλ ησλ πνιενδνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ, ησλ Γ.Ο.Τ.
θαη ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Θξάηνπο θαη κπνξεί λα δίλεη εληνιή άξζεο ηνπ
ηξαπεδηθνχ, θνξνινγηθνχ θαη ρξεκαηηζηεξηαθνχ απνξξήηνπ
■
Κπνξεί λα δηεμάγεη έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε θαη λα αζθεί ή λα δηαηάζζεη ηελ
άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο ή ηε ιήςε άιισλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ

■
Τπνβάιιεη λνκνζεηηθέο ή νξγαλσηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ
αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ην έξγν ηνπ Γεληθνχ
Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν
ηνπ ζεζκνχ: www.gedd.gr

Ζ αληαπνθξηηηθή δεκόζηα δηνίθεζε - ππεξεζίεο κίαο ζηάζεο
■ Ση είλαη ε Αληαπνθξηηηθή Γηνίθεζε:
Ο παιαηφηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνο έλα ζχζηεκα θαλφλσλ,
πνπ πξέπεη λα ππαθνχνπλ νη πνιίηεο - δηνηθνχκελνη, έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ έλα
ζχζηεκα, ην νπνίν έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ
πνιηηψλ.
Σν λέν αμίσκα, ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε αληαπνθξηηηθή δηνίθεζε είλαη απιφ θαη
ζπγθεθξηκέλν:
Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη νη Γεκφζηνη Οξγαληζκνί ππάξρνπλ θπξίσο γηα λα εμππεξεηνχλ
ηνπο πνιίηεο. Οη παξαδνζηαθέο αμίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηζφηεηα, λνκηκφηεηα
θ.ιπ. εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν γηα ηε ζχγρξνλε Αληαπνθξηηηθή
Γηνίθεζε, αιιά παξάιιεια ζεσξνχληαη σο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία
λέσλ αμηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γηνίθεζεο
πξνο ηνπο πνιίηεο.
Οη λέεο απηέο αμίεο είλαη: Α. Ζ δηαθάλεηα
Οη πνιίηεο έρνπλ δηθαίσκα λα γλσξίδνπλ πψο εξγάδεηαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε, πνηεο είλαη νη
αξκνδηφηεηεο θαη νη επηηξεπφκελεο ελέξγεηεο ηνπ θάζε δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ, πνηνο είλαη
ππεχζπλνο θαηά πεξίπησζε θ.ιπ. Β. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ
Οη πνιίηεο δελ είλαη πιένλ παζεηηθνί απνδέθηεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ
άκεζα, είηε κεκνλσκέλα, είηε κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπιινγηθνχο θνξείο
(ζσκαηεία, ζπιιφγνπο, θιπ). Γ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ
Ζ Γηνίθεζε έρεη πξνρσξήζεη θαη έρεη ζε κεγάιν βαζκφ επηηχρεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
θηινζνθίαο «έλα κέγεζνο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο» (δειαδή ηελ παξνρή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο γηα φινπο) κε ηε λέα αληίιεςε γηα ηελ παξνρή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο κε πνιινχο ηξφπνπο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη φινη νη πνιίηεο
ζηηο αλάγθεο ή ηηο επηζπκίεο ηνπο π.ρ. ν πνιίηεο κπνξεί λα δεηήζεη κηα πιεξνθνξία απφ ηε
Γηνίθεζε πξνθνξηθά, γξαπηά, ηειεθσληθά, κε fax, θ.ιπ. αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ. Γ.
Ζ πξνζβαζηκφηεηα
Οη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηε Γηνίθεζε κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ζε
ψξεο πνπ δηεπθνιχλνληαη. Ζ αλάγθε απηή νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ κηαο
ζηάζεο.
■
Ση είλαη νη Τπεξεζίεο κηαο ηάζεο
χκθσλα κε ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο, ε νξγάλσζε ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ απέβιεπε
θαηά θχξην ιφγν ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, παξά ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ
πνιίηε.
Ζ θηινζνθία ηεο ζχγρξνλεο Αληαπνθξηηηθήο Γηνίθεζεο, αληίζεηα, επηβάιιεη νη δεκφζηεο
ππεξεζίεο λα έρνπλ σο ζηφρν θπξίσο ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε.
Ο πνιίηεο αλ είλαη δπλαηφλ, κε κηα κφλν επίζθεςε, ζε κηα κφλν Γεκφζηα Τπεξεζία, λα
ηθαλνπνηεί φιεο ηνπ ηηο αλάγθεο.
■
Πνην είλαη ην ζπκβόιαηό καο κε ηνπο δεκόηεο;
ηφρνο καο είλαη θάζε δξαζηεξηφηεηα, θάζε ηκήκα, θάζε εξγαδφκελνο ζε νπνηνδήπνηε
επίπεδν, αξρίδνληαο απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
δεκνηψλ καο θαη κάιηζηα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Πα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ
απηνχ ν Γήκνο καο εθαξκφδεη ηηο παξαθάησ κνξθέο Τπεξεζηψλ κηαο ηάζεο:

■
Δμππεξέηεζε από έλα ζεκείν
Ο Γεκφηεο εμππεξεηείηαη πιήξσο απφ έλα κφλν ζεκείν. Αληί, δειαδή, λα απεπζχλεηαη
ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο, απεπζχλεηαη ζε έλα κφλν ζεκείν, ζην γξαθείν
Δμππεξέηεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ δεκφηε ή ζην ηειέθσλν 2735-023192, απφ ην νπνίν
ζα κπνξεί λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο.
■
Δμππεξέηεζε από έλα πξόζσπν
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ δεκφηε απφ ην δήκν καο,
απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κηα ζεηξά απφ δηαδνρηθέο ελέξγεηεο ησλ
νξγαληθψλ καο κνλάδσλ. Πξνθεηκέλνπ ν δεκφηεο λα κελ ηαιαηπσξείηαη απεπζπλφκελνο
δηαδνρηθά ζε δηάθνξα ηκήκαηα θαη ζπλεξγαδφκελνο κε δηαθνξεηηθνχο ππαιιήινπο, κέρξη
λα νινθιεξσζεί ε φιε δηαδηθαζία, ε Τπεξεζία καο νξίδεη έλαλ ππάιιειν (πξφζσπν
επαθήο), ν νπνίνο κεξηκλά γηα ην ζέκα ηνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πνιίηεδεκφηε.
■
Δμππεξέηεζε εηδηθώλ νκάδσλ πνιηηώλ
Κηα άιιε κνξθή ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο, πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο καο, είλαη ε
νκαδνπνίεζε ησλ πνιηηψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ε εμππεξέηεζή ηνπο απφ
αληίζηνηρεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο.
Σέηνηεο νκάδεο είλαη νη ειηθησκέλνη, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, νη εηεξνδεκφηεο, νη
κεηνλφηεηεο θ.ιπ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ν ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη ζε κηα κφλν
ππεξεζία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ.

Ζ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζην Γήκν ηνπ
Ο Γήκνο δηνηθείηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή
Πνηφηεηαο Εσήο, ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ηνλ Γήκαξρν (άξζξν 7, παξ. 1 ηνπ Λ.
3852/ 2010).
1.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη ην ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο ζηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ
ππνζέζεσλ.
Υσξίο λα πθίζηαηαη θάπνηα ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ,
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζεσξείηαη σο ην αξκφδην φξγαλν λα ιάβεη απφθαζε γηα θάπνην
ζέκα, φηαλ γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ή είλαη ππφ ακθηζβήηεζε ην αξκφδην
δηνηθεηηθφ φξγαλν. Έηζη, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ην δήκν, εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηαβίβαζε ζε
επηηξνπή ηνπ.
Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε θα. Διέλε Γεληάθνπ θαη απνηειείηαη απφ
ηνπο παξαθάησ Γεκνηηθνχο χκβνπινπο:
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΛΘΡΩΛ
Υξήζηνπ – Κηραινχηζνπ Ληθνιιέηα
Σζίπνπξαο Υξήζηνο
Αξγπξίνπ Παλαγηψηεο
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΔΙΟΤ
Βέξδνο Γήκνο
Κπαιακπάλνο Βαζίιεηνο
Πιαηαλίηεο Ησάλλεο
Αιεμαλδξάθνο Γεψξγηνο
Γθνπβνχζε-Θξεηηθάθνπ Αξγπξψ
νχκπαζεο Γεψξγηνο
Κπισλάθνπ Κεηαμία
Πήιηνπξαο Φίιιηπνο
ηακαηάθνπ ηαπξνχια

ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΘΡΟΘΔΩΛ
Πνινιφο Παλαγηψηεο
Παλαγησηαθάθνο Ζιίαο
Αγξαληψηεο Πέηξνο
Πεηξνπνχινπ – Γθακνπιάθνπ Παξαζθεπή
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΛΗΑΣΩΛ
Παπιάθεο Παλαγηψηεο
Παπαγηαλλνπνχινπ Παλαγηψηα
παλφο Θπξηάθνο
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΘΑΙΑ
Γεληάθνπ Διέλε
Κέλεγαο σηήξηνο
Ιπκπέξεο Παλαγηψηεο
Σζηκπίδεο Γεψξγηνο
Γηακαληάθνο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Δπζχκηνο
Καζηξνγηαλλάθνο Παλαγηψηεο
Κνηζάθνο Ληθφιανο
2.
Οη Δπηηξνπέο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη ηε δπλαηφηεηα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ
λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε
ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ.
Έηζη, ζην Γήκν καο ιεηηνπξγνχλ νη εμήο Δπηηξνπέο, κε ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη
κέιε απηψλ:
1. Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
2. Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο
3. Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή
Θαη είλαη ππφ ζχζηαζε ην πκβνχιην Γηαβνχιεπζεο, ην πκβνχιην Έληαμεο Κεηαλαζηψλ
θαη ην πκβνχιην Πξφιεςεο ηεο Παξαβαηηθφηεηαο / Δγθιεκαηηθφηεηαο.
3.
Οη Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ
Ο Γήκαξρνο είλαη κνλνκειέο φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη πξναζπίδεη ηα ηνπηθά
ζπκθέξνληα, θαηεπζχλεη ηηο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ
αλάπηπμεο θαη δηαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Αζθεί ζπγθεθξηκέλεο
αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ απνδίδνληαη απφ δηαηάμεηο λφκσλ ή άιια θαλνληζηηθά
λνκνζεηήκαηα.
4.
Οη Αληηδήκαξρνη
Σν Γήκαξρν επηθνπξνχλ νη Αληηδήκαξρνη, νη νπνίνη είλαη νη ζχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο
πνπ νξίδεη ν δήκαξρνο θαη ζηνπο νπνίνπο κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ γηα
θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο (θαζ' χιελ Αληηδήκαξρνο) θαη γηα ζπγθεθξηκέλε
πεξηθέξεηα Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο, πνπ ζπλελψζεθε θαη δεκηνχξγεζε ην Γήκν καο (θαηά
ηφπνλ Αληηδήκαξρνο). ην Γήκν καο, έρνπλ νξηζηεί νη αθφινπζνη Αληηδήκαξρνη:
1. Γηακαληάθνο Γεκήηξηνο
2. Παλαγησηαθάθνο Ζιίαο
3. Παπιάθεο Παλαγηψηεο
4. Πιαηαλίηεο Ησάλλεο
5. Υξήζηνπ – Κηραινχηζνπ Ληθνιέηα

5.
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή
ην Γήκν καο έρεη ζπζηαζεί εθηειεζηηθή επηηξνπή ζηελ νπνία κεηέρνπλ ν Γήκαξρνο θαη
φινη νη Αληηδήκαξρνη. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ ζπληνληζηηθφ θαη
εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνηηθήο πνιηηηθήο
ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ.
6.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο
νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ, αλάινγα κε ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πξνεξρφκελσλ θαηά έλα
κέξνο απφ ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο. Αληηθαζηζηά ζηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο ηελ παιηά «Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή».
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο είλαη:
ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ :
1. Σζηκπίδεο Γεψξγηνο
2. Γθνπβνχζε – Θξεηηθάθνπ Αξγπξψ
3. Βέξδνο Γήκνο
4. Αιεμαλδξάθνο Γεψξγηνο
5. νχκπαζεο Γεψξγηνο
6. Πήιηνπξαο Φίιηππνο
ΑΛΑΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ :
1. Ιπκπέξεο Παλαγηψηεο
2. Πνινιφο Παλαγηψηεο
3. Αγξαληψηεο Πέηξνο
4. Αξγπξίνπ Παλαγηψηεο
5. Κπισλάθνπ Κεηαμία
7.
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο
ην Γήκν καο έρεη ζπζηαζεί Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ε νπνία είλαη απνθαζηζηηθφ θαη
εηζεγεηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ηε
ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αξκνδηνηήησλ ηνπ
Γήκνπ.
1. Κπαιακπάλνο Βαζίιεηνο
2. Ιπκπέξεο Παλαγηψηεο
3. Πνινιφο Παλαγηψηεο
4. Παπαρξήζηνπ Δπζχκηνο
5. ηακαηάθνπ ηαπξνχια
6. Καζηξνγηαλλάθνο Παλαγηψηεο
ΑΛΑΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ :
1. Αγξαληψηεο Πέηξνο
2. Βέξδνο Γήκνο
3. Αιεμαλδξάθνο Γεψξγηνο
4. Πεηξνπνχινπ-Γθακνπιάθνπ Παξαζθεπή
5. παλφο Θπξηάθνο

Ζ δηνηθεηηθή βνήζεηα
ην Γήκν καο, ιεηηνπξγεί εηδηθφ γξαθείν γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο βνήζεηαο ζε άηνκα
πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο ή ζηα
Θ.Δ.Π. Έηζη, επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο καο πνπ είλαη ε θηιηθφηεξε θαη εχρξεζηε παξνρή
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο καο, ρσξίο δηαθξίζεηο.

Ζ ζπκκεηνρή δεκνηώλ - πιεξνθόξεζε

■
Οη δεκφηεο θαη γεληθά νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ καο κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ αηνκηθά
ή ζπιινγηθά ζην Γήκν καο, ζηηο δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ζε φια ηα Λνκηθά
Πξφζσπα θαη θνξείο πνπ επνπηεχεη, εξσηήζεηο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο, φπσο θαη
πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη εξσηήζεηο απαληψληαη ππνρξεσηηθά, νη
δε πξνηάζεηο ζπδεηνχληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ
καο, φπνπ νη δεκφηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο θαη λα
ππνζηεξίδνπλ θαη πξνθνξηθά ηηο απφςεηο ηνπο.
■
Θάζε δεκφηεο, θάηνηθνο ή θνξνινγνχκελνο ηνπ Γήκνπ καο, κπνξεί λα δηαηππψζεη
ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, πνπ γίλεηαη
θάζε έηνο κεηά απφ έγθαηξε αλαθνίλσζε θαη έρεη γεληθά σο ζέκαηα ηνλ απνινγηζκφ ησλ
πεπξαγκέλσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο δξάζεο.
■
ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, δεκνζηεχνληαη, γηα
ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θάζε θνξά ζην δεκνηηθφ
καο ζπκβνχιην, φπσο θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαη δηάθνξεο
αλαθνηλψζεηο, ρξήζηκεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ δεκφηε. Δπηπιένλ, ζηελ ηζηνζειίδα
πνπ ιεηηνπξγεί ν Γήκνο καο (www.eurotas.gr), ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ελεκεξσζεί,
πέξαλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ηνπηθά θαη γηα δηάθνξα άιια ζέκαηα, πνπ
πηζαλφλ λα ηνπ είλαη ρξήζηκα.
Λ.Π.Γ.Γ. Οη δεκνηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί θαη ηα δεκνηηθά ζηάδηα
Οη πξψελ Παηδηθνί ηαζκνί, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ καο
κέρξη ην έηνο 2010 θαζψο θαη ηα δεκνηηθά ζηάδηα θαη νη Ο.Λ.Α, κεηαβηβάζηεθαλ κε ην
Λ.3852/2010 ζην Γήκν καο θαη ιεηηνπξγνχλ σο εληαίν Λ.Π.Γ.Γ., κε ηίηιν «ΛΗΘΖΦΟΡΟ
ΒΡΔΣΣΑΘΟ» ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γήκνπ.
Οη Παηδηθνί ηαζκνί είλαη ηέζζεξηο (4) θαη ζηεγάδνληαη ζηε θάια, ζην Βιαρηψηε, ζηνλ
Άγην Ησάλλε θαη ζηηο Θξνθεέο.
Σα Γεκνηηθά ηάδηα είλαη ηξία (3) θαη βξίζθνληαη ζηε θάια, ζηηο Θξνθεέο θαη ζην Έινο.
Οη Ο.Λ.Α αλήθνπλ ζηνπο πξψελ δήκνπο Έινπο θαη Ληάησλ.
θνπόο









Ζ παξακνλή ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, ε θαζεκεξηλή θχιαμε, ε θξνληίδα,
ε εκεξήζηα δηαηξνθή, ε δηαπαηδαγψγεζε θαη ςπραγσγία ησλ λεπίσλ,
θαζψο θαη ε πνιχπιεπξε λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη
ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ε θπζηθή κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ
νηθνγελεηαθή δσή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ε πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο
ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ λεπίσλ πνπ δχλαληαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ
παηδηθψλ ζηαζκψλ λα θηινμελήζνπλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Λνκηθνχ
πξνζψπνπ κε απφθαζή ηνπ ζα θαζνξίδεη κε δηαθάλεηα ηα θξηηήξηα
πξνηεξαηφηεηαο.
Ζ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ψζηε λα παξακέλνπλ
απηφλνκα, ηζφηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ
δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ
θαη ε ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, ε
ςπραγσγία ηνπο, ε κειέηε θαη εθαξκνγή ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ
δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε Θέληξσλ αλνηθηήο πξνζηαζίαο θαη δεκηνπξγηθήο
απαζρφιεζεο ειηθησκέλσλ ηνπ Γήκνπ.
Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ε ζρεδίαζε, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ
πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ.
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε
πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζηγγάλσλ, παιηλλνζηνχλησλ
νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκηθή θαη
πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Ζ κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ Γεκνηψλ, κε
ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα.






















Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο, κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο,
εζεινληηθψλ
νξγαλψζεσλ
θαη
νκάδσλ
εζεινληψλ
πνπ
ζα
δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ
έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ζην Γήκν καο.
Ζ κεηαθνξά εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ (ειηθησκέλσλ, ΑΚΔΑ θιπ).
Θέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ-ΘΖΦΖ, Θέληξα ΓηεκέξεπζεοΖκεξήζηαο Φξνληίδαο ΑκΔΑ, Παηδηθέο Υαξέο θ.α.
Ζ θνηλσληθή θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο , πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο,
ππνζηήξημεο αηφκσλ κε αλαπεξία, ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη
θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ.
Ζ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ, θαζψο θαη ηνπ
αζιεηηζκνχ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Ζ θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ δεκνηψλ θαη θνξέσλ ηνπ
Αζιεηηζκνχ θαη Λενιαίαο ζε ζέκαηα Αζιεηηθά (καδηθνχ θαη αγσληζηηθνχ
αζιεηηζκνχ), Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ε ελίζρπζε θάζε
δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο αιιά θαη κε
νξγαλσκέλνπο δεκφηεο.
Ζ δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Θιεηζηνχ Γεκνηηθνχ Γπκλαζηεξίνπ Βιαρηψηε,
θαζψο θαη ησλ ππαξρφλησλ αλνηθηψλ Γπκλαζηεξίσλ - Γεπέδσλ ηνπ Γήκνπ
θαζψο θαη ηελ ππφ ζπγρψλεπζε Λ.Π.Γ.Γ. Γεκνηηθψλ ηαδίσλ θάιαο,
Έινπο, Θξνθεψλ. Πξνο ελίζρπζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζθνπψλ κπνξεί λα
πξνσζεί ςπραγσγηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηδξχνληαο θέληξα
αζιεκάησλ, ζρνιψλ Γνλέσλ θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Ζ ζπλεξγαζία κε ηα πξνγξάκκαηα Αζιεηηζκνχ θαη Λενιαίαο ηεο Γ.Γ.
Αζιεηηζκνχ θαη ηεο Γ.Γ. Λεφηεηαο.
Ζ δηάζεζε θπξίσο ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο – ηεο δσξεάο Οξγάλσλ
ψκαηνο- ηεο Γσξεάο Κπεινχ ησλ νζηψλ θαη Ηαηξηθήο κέξηκλαο ζαλ
πξάμε πςίζηεο αιιειεγγχεο αιηξνπηζκνχ πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο. Ζ
δηαθψηηζε ηεο θνηλήο γλψκεο πάλσ ζηελ αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο
επγεληθήο ζπλήζεηαο θαη εγγξαθή δσξεηψλ.
Ζ ζπγθέληξσζε αίκαηνο ρσξίο ακνηβή απφ αηκνδφηεο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ
ππνβνήζεζε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ πάξηεο,
Γ.Λ.Θ.Τ. Κνιάσλ, Θ.Τ. Βιαρηψηε θαη ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ ηνπ Γήκνπ
Δπξψηα θαη ηε δεκηνπξγία Σξάπεδαο Αίκαηνο, ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζην
Γ.Λ.Λ. πάξηεο φπνπ ζα θπιάζζεηαη ην αίκα.
Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε αίκα ησλ Γεκνηψλ ηνπ Γήκνπ καο, πνπ έρνπλ
αλάγθε, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ Κεζνγεηαθή
αλαηκία , ζηνπο αηκνδφηεο κέιε θαη ζηνπο κέρξη Α’ βαζκνχ ζπγγελείαο εμ
αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, (θαζψο θαη ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά δεκνηψλ
καο).
Οη Γηαιέμεηο, δεκνζηεχζεηο, έληππεο εθδφζεηο , εθδειψζεηο θαη γεληθά ε κε
θάζε λφκηκν θαη γφληκν κέζν δηάδνζε ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο ηεο
δσξεάο νξγάλσλ ψκαηνο ηεο δσξεάο Κπεινχ ησλ νζηψλ.
Ζ κε θάζε λφκηκν ηξφπν ππνζηήξημε, ζπκπαξάζηαζε θαη παξνρή εζηθήο
βνήζεηαο ζηνπο αηκνδφηεο, ζηνπο δσξεηέο νξγάλσλ
ζψκαηνο, ζηνπο
δσξεηέο κπεινχ ησλ νζηψλ θαη ζηνπο πάζρνληεο απφ αλίαηεο θαη
καθξνρξφληεο αζζέλεηεο .Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ην ΛΠΓΓ ζα
ζπλεξγάδεηαη κε θάζε αξκφδην παξάγνληα ή Αξρή (Τπνπξγεία, Θεληξηθέο
θαη πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο απηψλ, ΟΣΑ θιπ), Θξαηηθά Λνζνθνκεία θαη
ηδίσο κε ηνλ Διιεληθφ Δξπζξφ ηαπξφ, ηελ Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη
ειέγρνπ κεηακνζρεχζεσλ , ηε Κνλάδα αλαδήηεζεο εζεινληψλ, δνηψλ
αξρέγνλσλ Αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο Πξφλνηαο , κε
Θέληξα αηκνδνζίαο θιπ. Σσλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά.














Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δεκνηηθψλ
θαη θνηλνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο.
Ζ Γεκηνπξγία θαη Ιεηηνπξγία Αζιεηηθψλ Θέληξσλ θαη Γπκλαζηεξίσλ ,
ρψξσλ Αζινπαηδηψλ θαη Γπκλαζηηθήο ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απμεκέλεο
αλάγθεο γηα άζιεζε ησλ Γεκνηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ Λέσλ.
Ζ Αλάπηπμε ηνπ Καδηθνχ Αζιεηηζκνχ , γηα λα θαιπθηνχλ νη αλάγθεο θαηά
ειηθία θαη ελδηαθέξνληα.
Ζ Θαιιηέξγεηα ησλ ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ , θίιαζινπ
αγσληζηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ δεκνηψλ , καθξηά απφ
θαλαηηζκνχο, αληαγσληζκνχο θαη θεξδνζθνπηθνχο ζηφρνπο, κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπο , ζε Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( θιαζηθφο Αζιεηηζκφο,
Δλφξγαλε Γπκλαζηηθή, Πνδφζθαηξν, κπάζθεη, βφιετ, πνδειαζία θιπ.).
Ζ Αλάπηπμε ηνπ ζρνιηθνχ θαη εμσζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ.
Ζ θαηαζθεπή, ε ζπληήξεζε & ε ιεηηνπξγία θέληξσλ παηδηθήο ραξάο θαη
αλαςπρήο.
Ζ ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δεκνηηθψλ
θαη θνηλνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο.
Ζ πξνψζεζε, πινπνίεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ καδηθνχ αζιεηηζκνχ
θαη δηνξγάλσζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ.
Ζ πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηεο άζιεζεο ζε φιεο ηηο ειηθίεο, ε αλάδεημε ηεο
επγελνχο άκηιιαο κέζα απφ ην Οιπκπηαθφ ηδεψδεο ηνπ αζιεηηζκνχ , ε
δηάδνζε ηνπ αζιεηηζκνχ ηδηαηηέξσο ζηηο κηθξέο ειηθίεο θαη ε αλάδεημε
ηαιέλησλ πνπ ζα εθπξνζσπνχλ ην Γήκν ζε αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο.
Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη».

Γηα λα επηηεπρζεί ν αλσηέξσ ζθνπφο, εθαξκφδνληαη επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα αγσγήο
θαη δηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ηφζν εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζηαζκψλ, (φπσο θνπθινζέαηξν, ρνξφο, ενξηαζηηθέο
θαη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο, θ.ιπ.), φζν θαη εθηφο απηψλ, (φπσο επηζθέςεηο ζε κνπζεία,
πάξθα, δσνινγηθνχο θήπνπο, θ.ιπ.).
Πέξαλ απηνχ, ππάξρεη επαξθήο ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ απφ παηδίαηξν, ν
νπνίνο έρεη πξνζιεθζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ.
εκείσζε: Ζ πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε μεθηλά πιένλ απφ ην λεπηαγσγείν, φπνπ ε θνίηεζε
γηα έλα έηνο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή πνπ παξέρεη είλαη ππνρξεσηηθή. Αθνινπζεί ε
θνίηεζε ζην Γεκνηηθφ.
«Θνηλσθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Δπξώηα»
Απνηειείηαη απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ θνηλσθειψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ πξψελ Γήκσλ
θάιαο θαη Έινπο, ην Πλεπκαηηθφ θέληξν Γήκνπ Θξνθεψλ ‘’ ΛΗΘΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΘΟ’’
θαη Φηιαξκνληθή Γήκνπ Έινπο.

Σκοπός:




Ζ ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα
δεκηνπξγίαο πνιηηηζηηθήο
ππνδνκήο, δηαθχιαμεο θαη δηάδνζεο ηεο ιατθήο παξάδνζεο, πξνβνιήο ηεο
ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ηε δεκηνπξγία ηαπηφρξνλα ηνπηθνχ ηζηνξηθνχ αξρείνπ,
δηάδνζεο θαη αλάπηπμεο θαιιηηερληθήο παηδείαο, ζηήξημεο θαη δηάδνζεο ηεο
ζχγρξνλεο θαιιηηερληθήο θαη πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο, πξνβνιήο ,αλάπηπμεο
θαη δηάδνζεο ησλ ηερλψλ, δεκηνπξγίαο ηεο αλαγθαίαο ππνδνκήο γηα ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ
ρξφλνπ.
Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, ε ζπκκεηνρή θαη ε πινπνίεζε ζε δξάζεηο θαη
πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κέξηκλα, ππνζηήξημε εθπαίδεπζε λέσλ –
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ( δηα βίνπ κάζεζε ) ηνπ
δήκνπ καο .






























Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ.
Ζ ελ γέλεη εμππεξέηεζε θαη εμχςσζε ηνπ πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ
θαη γεληθφηεξα ηεο πεξηνρήο κε ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ εληφο ηεο αηζνχζεο ή
δηα δαλεηζκνχ, ε εμεχξεζε βηβιίσλ εζληθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, εζηθνπιαζηηθνχ,
επαγγεικαηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ ή αγνξά ηνχησλ.
Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη εξαζηηερληθά
ζπγθξνηήκαηα. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη
ηνπ Λνκνχ γηα ηελ απφ θνηλνχ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ θαη
πλεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα θαη έμσ απφ ηα ζρνιεία θαη ηελ
εμαζθάιηζε νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηεο
λενιαίαο γεληθφηεξα ζηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο.
Ζ εμάπισζε θαη αλαβάζκηζε ηεο κνπζηθήο παηδείαο ζην Γήκν Δπξψηα, ε
δηδαζθαιία ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ κνπζηθήο, ε εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ,
ε δεκηνπξγία ρνξσδίαο θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε δεκηνπξγία
νξρήζηξαο κνπζηθψλ νξγάλσλ [πλεπζηψλ, θξνπζηψλ, εγρφξδσλ] θαη
ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαζψο θαη ε πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ηεο
κνπζηθήο παξάδνζεο ηνπ λνκνχ καο.
Ζ ελ γέλεη εμππεξέηεζε θαη πξναγσγή ηνπ κνπζηθνχ αηζζήκαηνο θαη ε
ςπραγσγία ησλ θαηνίθσλ ηεο θσκνπφιεσο θαη γεληθφηεξα ηεο πεξηνρήο, δηα
ηεο δηδαζθαιίαο πλεπζηψλ νξγάλσλ, δεκηνπξγίαο κπάληαο θαη ζπκκεηνρήο ηεο
εηο δηαθφξνπο εθδειψζεηο (εζληθέο ενξηέο, ζπλαπιίεο, ρνξνεζπεξίδαο θηι).
Ζ έληαμε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα
πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο Δ.Δ.
Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ.
Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο.
Ζ δεκηνπξγία πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ, ηζηνξηθψλ δηαδξνκψλ, νξεηβαηηθψλ
δηαδξνκψλ.
Ζ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη κλεκείσλ ηεο Φχζεο.
Ζ ζηήξημε θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ησλ δεκηνπξγψλ ηεο ηδηαίηεξα φηαλ
απηνί θαηάγνληαη απφ ην Γήκν θαη ε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.
Ζ απφθηεζε κνπζηθήο παηδείαο θαη ε εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ κε ζηφρν ηε
δεκηνπξγία νξρήζηξαο θαη ρνξσδίαο.
Ο εμνπιηζκφο θαη ε ζπληήξεζε ηεο Φηιαξκνληθήο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζε
εθδειψζεηο.
Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη εξαζηηερληθά
ζπγθξνηήκαηα. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη
ηνπ Λνκνχ γηα ηελ απφ θνηλνχ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ θαη
πλεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα θαη έμσ απφ ηα ζρνιεία θαη ηελ
εμαζθάιηζε νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηεο
λενιαίαο γεληθφηεξα ζηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο.
Ζ έληαμε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα
πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο Δ.Δ.
Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ
θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.
Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλάπιαζε ππνβαζκηζκέλσλ
πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ.
Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη επηκφξθσζε ησλ πνιηηψλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.
Ζ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ
αεηθφξν θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ.
Ζ αλάιεςε δξάζεσλ ή ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη
εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο.
Ζ θαηάξηηζε θαη εμνηθείσζε ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ κε ηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο.
Ζ αλαδήηεζε, ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ζπκκεηνρή ζε εζληθά θαη επξσπατθά
πξνγξάκκαηα.
Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο.





















Κειέηεο, έξεπλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ.
Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο θαη πιεξνθφξεζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
Γήκνπ.
Ζ δεκηνπξγία θέληξνπ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο λέσλ.
Ζ δεκηνπξγία ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ βαζηθέο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ ζε
ζέκαηα πξφζβαζεο θαη επηθνηλσλίαο.
Ζ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κε ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο.
Ζ ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο Αγξνηηθψλ θαη Θηελνηξνθηθψλ Πξντφλησλ.
Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θαη’ επέθηαζε ε επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο
επεκεξίαο κε ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη νπνίεο δελ ζα έρνπλ εκπνξηθφ
ραξαθηήξα ( αξ. 254 παξ. 2 λ. 3463/06):
Σε ιεηηνπξγία ηνπ γεσξγηθνχ ηλζηηηνχηνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα: 1) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζε
εδαθηθά δείγκαηα 2) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζε
δείγκαηα θπηηθψλ ηζηψλ γεσξγηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο (
θπιινδηαγλσζηηθέο αλαιχζεηο) 3) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη
θπζηθνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζε δείγκαηα λεξνχ (πφζηκα λεξά,
επηθαλεηαθά, ππφγεηα) 4) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ
εμεηάζεσλ ζε δείγκαηα πνζίκσλ λεξψλ 5) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη
θπζηθνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζε δείγκαηα αλεπεμέξγαζησλ αζηηθψλ
αιιά θαη βηνκεραληθψλ απφβιεησλ 6) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη
θπζηθνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ αιιά θαη κηθξνβηνινγηθψλ εμεηάζεσλ
ζε δείγκαηα επεμεξγαζκέλσλ αζηηθψλ αιιά θαη βηνκεραληθψλ απφβιεησλ 7) ηε
παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία λεξψλ, ηε
βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο θαιήο ηνπο
πνηφηεηαο 8) ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο λεξψλ
θαη εδαθψλ 9) ηε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ νξζή
θαιιηεξγεηηθή πξαθηηθή, ηε ιίπαλζε ησλ εδαθψλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο
παξάγσγεο θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο θαιιηεξγεηηθήο απφδνζεο θαη ηελ
απνθπγή ηεο ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ αιιά θαη ησλ ππφγεησλ
πδξνθνξηψλ 10) ηε ζπκκέηνρε ηεο ζε πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία
ηνπ πδαηηθνχ θαη εδαθηθνχ πεξηβάιινληνο.
πκκεηνρή
θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο Αγξνηψλ ,
Θηελνηξφθσλ, κειηζζνθφκσλ απφ πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ .
Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη ε πξνψζεζε
πεξηβαιινληηθήο επηκφξθσζεο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα
ηηο πεξηνρέο NATURA ,αιιά θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ΔΠΑ θαη
πξνγξακκάησλ
Δ.Δ. κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε κέηξσλ αλαβάζκηζεο ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη
ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα
επαηζζεηνπνίεζεο γηα ζπάληα είδε δψσλ – πγξνβηφηνπσλ .
Ζ δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ , θαξλαβαιηνχ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ .
Ζ νξγάλσζε δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο.
Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ θαη ε αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο
ηνπ Γήκνπ Δπξψηα φπσο (κε πεξηνξηζηηθά):
1. Γηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ
2. Γηνξγάλσζε επνρηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ εθδειψζεσλ φπσο Δθδειψζεηο
θαξλάβαινπ, Θάζηξεηα, ρξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο (ηδηαίηεξα ηνπ
Θαξλαβαιηνχ Θξνθεψλ), γηνξηή ηεο ειηάο, γηνξηή ησλ εζπεξηδνεηδψλ
(πνξηνθαιηνχ, καληαξηληνχ, ιεκνληνχ θ.ι.π.).
3. Ζ ιεηηνπξγία Κνπζηθψλ πλφισλ ζε πνηθίια κνπζηθά είδε, δηα κέζνπ
πξνγξακκάησλ κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπγθξφηεζεο ηνπο.
Γηαθξηηφ
κνπζηθφ ζχλνιν ζα απνηειέζεη ε δεκηνπξγία κπάληαο Φηιαξκνληθήο κε ζθνπφ
ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε Δζληθέο Γηνξηέο αιιά θαη άιιεο εθδειψζεηο πνιηηηζκνχ








ηνπ Γήκνπ. ηφρνο ησλ δξάζεσλ απηψλ ζα είλαη ε πξναγσγή ηνπ κνπζηθνχ
αηζζήκαηνο θαη ε ςπραγσγία.
4. Γεκηνπξγία νκάδσλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, εξγαζηεξίσλ δσγξαθηθήο θαη
γεληθφηεξα θαιψλ ηερλψλ.
5. Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
6. Ζ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ
επαγγεικαηηψλ ηνπ Γήκνπ
7. Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ
θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ
εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ.
Ιεηηνπξγία θαη πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πλεπκαηηθνχ Θέληξνπ
«Ληθεθφξνο Βξεηηάθνο» ψζηε λα αλαδεηρζεί ζε ππξήλα πνιηηηζκνχ αληάμηνπ
ηνπ νλφκαηνο, πνπ θέξεη.
Ιεηηνπξγία ρεηκεξηλνχ θαη ζεξηλνχ θηλεκαηνγξάθνπ

Παξάξηεκα
Σειεθσληθόο θαηάινγνο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ
Σειεθσληθό θέληξν
Σειεθσληθόο θαηάινγνο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ
Σειεθσληθόο θαηάινγνο Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ
Άιια ρξήζηκα ηειέθσλα

Βηβιηνγξαθία
>
χληαγκα, Άξζξν 10 (Γηθαίσκα Αλαθνξάο Πνιηηψλ)
>
Λ.3463/2006 (ΦΔΘ114Α) «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ»
>
Λ.2690/1999 (ΦΔΘ45Α) «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο» θ.ιπ. φπσο
ηζρχεη
>
Λ.1599/1986, Άξζξα 8,14,22 (ΦΔΘ 75Α) Τπεχζπλε Γήισζε - Δπηθχξσζε
θσηναληηγξάθσλ
>
Λ.2539/1997 Άξζξν 22 (ΦΔΘ 244Α) - Σειεθσληθέο αηηήζεηο
>
Λ.2672/1998 Άξζξν 14 (ΦΔΘ 290Α) - Δπηθνηλσλία κε Γεκφζηεο Τπεξεζίεο κέζσ
Fax θαη E-mail
>
Λ.3242/2004 (ΦΔΘ 102Α) Άξζξν 5, Λ. 3448/2006 (ΦΔΘ 57Α) Άξζξν 16, γηα
απηεπάγγειηε αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθψλ
>
Λ.1943/1991, (ΦΔΘ 50Α) Άξζξν 5, Λ.2690/1999, (ΦΔΘ 45Α), Άξζξν δεχηεξν θαη
άξζξα 4,5, Λ.3230/2004, (ΦΔΘ 44Α), Άξζξν 11 θαη Λ.3242/2004 (ΦΔΘ 102Α) Άξζξα 6,7
γηα ηηο πξνζεζκίεο δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ
>
Λφκνη γηα ΘΔΠ: 3013/2002 (ΦΔΘ102Α), 3051/2002 (ΦΔΘ220Α), 3146/2003 (ΦΔΘ
125Α) 3200/2003 (ΦΔΘ 281Α ), 3202/2003 (ΦΔΘ 284Α), 3230/2004 (ΦΔΘ 44Α),
3242/2004 (ΦΔΘ 102Α ), 3260/2004 (ΦΔΘ 151Α), 3320/2005 (ΦΔΘ 48Α), 3345/2005
(ΦΔΘ 138Α), 3448/2006 (ΦΔΘ 57Α)
>
Λ.3051/2002, Άξζξν 2 (ΦΔΘ220Α) θαη Γλσκνδνηηθή Οινκέιεηα Λ..Θ. 591/2000
ζρεηηθά κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο θαη Αλεμάξηεηεο Αξρέο
>
Λ.2477/1997 (ΦΔΘ 59Α) θαη Λ.3094/2003 (ΦΔΘ 10Α) «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε»
>
πλζήθε Δπξσπατθήο Έλσζεο 1992 ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηνπ Δπξσπαίνπ
Κεζνιαβεηή
>
Λ.3443/2006 (ΦΔΘ 41Α) «Σνπηθά πκβνχιηα Λέσλ», έθδνζε ΘΔΓΘΔ

>
Λ.2880/2001 (ΦΔΘ 9Α) ζρεηηθά κε κεηαβίβαζε ησλ Θξαηηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ
ζηνπο Γήκνπο
>
Λ.3106/2003 (ΦΔΘ 30Α) Άξζξν 13, Λ.3146/2003 (ΦΔΘ 125Α) Άξζξν 13 θαη
ΘΤΑ Π4Β/5814/1997 (ΦΔΘ 917Β) γηα πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη».
>
Απφθαζε Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γ/ΑΓΠ/Γ2γ/νηθ/1692/27-6-2006 (ΦΔΘ 769Β)
ζρεηηθά κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε θνηλνχ
>
Οδεγφο θαιήο ζπκπεξηθνξάο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2005
>
Οδεγφο ηνπ πνιίηε κε αλαπεξία, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2007
>
Υάξηα Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ηνπ Γεκφηε, ΘΔΓΘΔ, 2008
>
Υάξηα Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ηνπ Γεκφηε, ΘΔΓΘΔ, 2010
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ησλ κειψλ ηεο θαη αθνχ έιαβε
ππφςε ηεο
 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,
 Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/10
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δηζεγείηαη ζην Γ. . ηε Υάξηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Γεκφηε
«Οδεγφο ηνπ

Γεκφηε» ,ηνπ Γήκνπ Δπξψηα ην θείκελν ηνπ νπνίνπ έρεη σο εμήο:

Ση είλαη ε ράξηα θαη πνύ ρξεζηκεύεη;
Ζ ράξηα είλαη ν πξαθηηθφο νδεγφο ηνπ πνιίηε θαη ν ζχκβνπινο ηνπ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ
κε ην Γήκν. Γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή, απνηειεί δέζκε κέηξσλ θαη είλαη ε δέζκεπζή ηεο πξνο
εζάο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Κε ηε ράξηα:
■
Γηακνξθψλεηαη ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο πξνο ηνλ πνιίηε κε
ζαθέζηεξν ηξφπν.
■
Αλαδεηθλχνληαη ηα δηθαηψκαηά ζαο, ψζηε λα κελ ηα αλαδεηάηε θάζε θνξά ζηηο
δηάζπαξηεο δηαηάμεηο.
■
Δληζρχεηαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ καο ζην ρεηξηζκφ ησλ δεηεκάησλ
πνπ ζαο αθνξνχλ.

Οη Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηνπ Γήκνπ
Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο είλαη:
■
Ζ Λνκηκόηεηα
Ο Γήκνο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην, φπσο θαηαγξάθεηαη, θπξίσο, ζην
χληαγκα ηεο Υψξαο, ζηνλ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη ζην Πξφγξακκα
«Θαιιηθξάηεο».
■
Ζ Γηαθάλεηα
Ο πνιίηεο έρεη πξφζβαζε ζηελ πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, ζε ζρέζε κε
ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ αθνξνχλ.
■
Ζ Πιεξνθόξεζε
Ο Γήκνο εμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε θαη ππεχζπλε πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ θαη
πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν πιεξνθφξεζεο κε έληππα, ειεθηξνληθά ή άιια κέζα.
■
Ζ πκκεηνρή ηνπ δεκόηε θαη ε δηαβνύιεπζε
Θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ή δηαθνξψλ. Ο δεκφηεο
ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ ηξφπν πξνζθπγήο, ηε δηαδηθαζία, ηελ πξνζεζκία θαη ην ρξφλν πνπ
νθείιεη ην αξκφδην φξγαλν λα απαληήζεη θαη λα δψζεη ιχζε, θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν ηεο
«παξάζηαζεο» ηνπ δεκφηε ζηα φξγαλα θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ.

■
Ζ Φηιηθόηεηα
Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ είλαη θηιηθή πξνο ηνλ δεκφηε. Ο δεκφηεο
γλσξίδεη ηνλ ππάιιειν πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ππφζεζή ηνπ. Σα έγγξαθα ηνπ Γήκνπ πξνο
απηφλ είλαη εμαηνκηθεπκέλα, κε ηνλ απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ηφλν. Ο δεκφηεο δελ έρεη ηελ
αίζζεζε φηη ηηο ππνζέζεηο ηνπ ρεηξίδνληαη αλψλπκα, απνκαθξπζκέλα θαη απξνζπέιαζηα
φξγαλα πνπ δελ έρνπλ θαηαλφεζε ζηα πξνβιήκαηά ηνπ.
■
Ζ Ακεξνιεςία
Οη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ δξνπλ ακεξφιεπηα θαη είλαη αλεμάξηεηα
απφ επηξξνέο άζρεηεο κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ην νπνίν έρνπλ ηαρζεί λα ππεξεηνχλ.
■
Ζ Υξεζηή θαη αδηάθζνξε δηνίθεζε
Ζ Γεκνηηθή Αξρή δηαζθαιίδεη, κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζηεξψλεη, ηελ έληηκε
θαη άκεκπηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, ηεξνπκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ
θαλφλσλ ηεο επηείθεηαο θαη ηεο θαιφπηζηεο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ.
■
Ζ Αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ δεκνηώλ
Ο Γήκνο θαηαγξάθεη θαη παξεκβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ, έρνληαο
σο γλψκνλα ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζή ηνπ ζε απηέο.
■
Ζ Απνηειεζκαηηθόηεηα
Ζ παξέκβαζε ζηα πξνβιήκαηα, πνπ αθνξνχλ ην δεκφηε, είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη άκεζε,
ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.

Ζ Γηνηθεηηθή δνκή ηνπ Γήκνπ
Ο Γήκνο καο πξνήιζε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ Γήκσλ Γεξνλζξψλ, Έινπο, Θξνθεψλ,
Ληάησλ θαη θάιαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ.3852/2010 (Πξφγξακκα
«Θαιιηθξάηεο»)*. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηηο δηαηάμεηο απηέο ν Γήκνο καο απνηειείηαη απφ
2 Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, 17 Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο θαη 6 Σνπηθέο Θνηλφηεηεο. Πην αλαιπηηθά,
ν Γήκνο απνηειείηαη απφ ηε:
1.
Γεκνηηθή Δλφηεηα θάιαο
2.
Γεκνηηθή Δλφηεηα Βιαρηψηε
θαζψο θαη ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο (Γ.Θ) Αγ.Γεκεηξίνπ, Απηδέαο, Ληάησλ, Θξνθεψλ,
Γαθλίνπ, Κπξηηάο, Αζηεξίνπ, Αγ.Ησάλλε, Γιπθφβξπζεο, Έινπο, Γνπβψλ, Βξνληακά,
ηεθαληάο, Ιέεκνλα, Πεξηζηεξίνπ, Γεξαθίνπ, Θαξίηζαο θαη ηηο Σνπηθέο Θνηλφηεηεο (Σ.Θ)
Θξεκαζηήο, Ιαγίνπ, Βαζηιαθίνπ, Γξάκκνπζαο, Θαιιηζέαο, Αιεπνρσξίνπ.

Οη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα θαζψο θαη φισλ ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Γήκν καο
θνξέσλ (Λνκηθψλ Πξνζψπσλ, Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θ.ιπ.) βξίζθνληαη ζηα παξαθάησ
θηίξηα:



Γεκαξρείν θάιαο

Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο: Γεκνηνιφγηα: Παλαγηψηεο ηαζνχζεο 27353 60016
Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ: Κειέηεο Aτβαιηψηεο 27353 60039,
Αληαπνθξίηξηα ΟΓΑ θαη Γξαθείν πξνζσπηθνύ: ηαπξνχια Βαζηιαθάθνπ 27353 60028
Αιινδαπνί: νθία Θσζηαξέιινπ
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία: Βάζσ Καλάθνπ 27353 60024
Σακίαο: Ησάλλεο Βαξειιάο 27353 60023
Ινπνί Σακίεο: Καξία Θνκπφγεσξγα, νθία Θεβαίνπ, Ληθφιανο Εαθείξεο
Γξαθείν Θίλεζεο: Παλαγηψηεο Φηθιήο 27353 60033
Ιεμηαξρείν: Κεηαμία Θνπηζνπκπνχ 27353 60036
Δηζπξάθηνξεο: Γεσξγία Γεκεηξαθνπνχινπ, Διηζάβεη Θνπηζνβαζίιε, Παλαγηψηα
Ησάλλνπ



Γεκαξρείν Έινπο

Σει: 27350 42210
Fax: 2735029124
Αληηδήκαξρνο: Ησάλλεο Πιαηαλίηεο, Σει.: 2733 60213
ΘΔΠ: 27350 29126
Γηνηθεηηθή Τπεξεζία: Πνιίηεο ηπιηαλφο, Υηψηε Ακαιία
Σερληθή Τπεξεζία: Αληηγφλε ηξαηάθνπ, Γεψξγηνο Σδακνπξήο, Παλαγηψηεο Γεξηηιήο,
Γηνλχζεο Βαζηιείνπ, Παλαγηψηα Φηκνγεξάθνπ, Καξία Θενθηιάθνπ
Γεσπόλνη: Γεσξγία Θαξαράιηνπ, Γεσξγία Παλνηνπνχινπ, Αζελά Γθνξίηζα, Γεκήηξηνο
Κπνχηζαιεο, Αγγειηθή Καγθιάξα
Δηζπξάθηνξαο: Δπαγγειία Υαξαιάκπνπο
Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ
Γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζαο κε ηηο ππεξεζίεο καο, είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδεηε:
■
Σν σξάξην εξγαζίαο
Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ αξρίδεη ζηηο 7:30 π.κ. θαη ιήγεη ζηηο 3:00
κ.κ. γηα φιν ην έηνο (ρεηκψλα-θαινθαίξη).
■
Οη ώξεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνύ
Ζ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ γίλεηαη θάζε εξγάζηκε εκέξα απφ ηηο 8:30 π.κ.
έσο ηηο 2:30 κ.κ. ζε φιεο ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε απηέο πνπ εθαξκφδνπλ
εηδηθφ σξάξην, φπνπ νη ψξεο εμππεξέηεζεο ζπκπίπηνπλ κε ην σξάξην εξγαζίαο.

Αξγίεο – εκηαξγίεο
Πξηλ μεθηλήζεηε γηα θάπνηα ζπλαιιαγή κε ηηο ππεξεζίεο καο, βεβαησζείηε φηη δελ είλαη
αξγία. Αλ είλαη εκηαξγία, πξέπεη λα γλσξίδεηε πσο νη ππεξεζίεο καο θιείλνπλ θαηά 2-3
ψξεο λσξίηεξα.
■
Αξγίεο γεληθά (ζην δεκόζην)
■
Ζ 1ε Ηαλνπαξίνπ.
■
Σα Θενθάλεηα (6ε Ηαλνπαξίνπ).
■
Ζ Θαζαξή Γεπηέξα.
■
Ζ 25ε Καξηίνπ.
■
Ζ Κεγάιε Παξαζθεπή.
■
Ζ Γεπηέξα ηνπ Πάζρα.
■
Ζ 1ε Καΐνπ.
■
Ζ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο (Γεπηέξα Πεληεθνζηήο).
■
Ζ ηεο Θνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ (15ε Απγνχζηνπ).
■
Ζ 28ε Οθησβξίνπ.
■
Ζ 1ε θαη 2ε εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ (25ε θαη 26ε Γεθεκβξίνπ). Τπελζπκίδεηαη
φηη θαη ζην Γήκν καο, φπσο ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, εθαξκφδεηαη ε
πελζήκεξε εβδνκαδηαία εξγαζία (εθηφο αββάηνπ θαη Θπξηαθήο).
ην Γήκν καο, έρνπλ νξηζηεί επί πιένλ σο εκέξεο αξγίαο :
- ε 26ε Ηνπιίνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζηε θάια
- ε 6ε Γεθεκβξίνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ ζηηο Θξνθεέο
- ε 9ε Λνεκβξίνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Λεθηαξίνπ ζην Βιαρηψηε
- ε 2ε Κατνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ζην Γεξάθη
■
■
■
■

Ζκηαξγίεο
Ζ παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ.
Ζ παξακνλή ηνπ Λένπ έηνπο.
Ζ παξακνλή ησλ Θενθαλείσλ.

■

Ζ Κεγάιε Πέκπηε.

Ζ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε
Οη ππνρξεώζεηο δεκόζησλ ππεξεζηώλ
Όηαλ ππνβάιιεηε κηα αίηεζε ζην Γήκν ή ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα ππεξεζία, γηα θάπνην
ζέκα ζαο (παξνρή πιεξνθνξηψλ, ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, δηεθπεξαίσζε ππφζεζεο
θ.ιπ.), πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη φιεο νη ππεξεζίεο ππνρξενχληαη:

1

Λα απαληνύλ ζηηο αηηήζεηο ζαο θαη λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ζαο ην
αξγφηεξν κέζα ζε πελήληα (50) εκέξεο. Αλ ε αίηεζή ζαο έρεη ππνβιεζεί ζε αλαξκφδηα
ππεξεζία, απηή νθείιεη, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, λα ηε δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία θαη λα ζαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζεζκία αξρίδεη απφ
ηφηε πνπ πεξηήιζε ε αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία (άξζξν 4 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45
Α ).

2

Λα ζαο ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο άκεζα ή ην αξγφηεξν ζε δέθα
(10) εκέξεο (άξζξν 4 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

3

Λα δηαζέηνπλ, πξνο δηεπθφιπλζή ζαο, έληππα αηηήζεσλ θαη ππεχζπλσλ
δειψζεσλ (άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

4

Λα ζαο δηεπθνιύλνπλ ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο. Αλ δειψζεηε αδπλακία λα
γξάςεηε, ν αξκφδηνο ππάιιεινο, εθφζνλ ηνπ ην δεηήζεηε, νθείιεη λα ζπληάμεη ν ίδηνο ηελ
αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ ζαο, ζχκθσλα κε ηα φζα ηνπ ππαγνξεχζεηε (άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ
Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

5

Λα πξσηνθνιινύλ φιεο ηηο αηηήζεηο θαη λα ρνξεγνχλ απφδεημε, ζηελ νπνία
αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ πνπ έιαβε ε αίηεζε θαη ε εκεξνκελία εηζφδνπ ηεο
ζηελ ππεξεζία (άξζξν 12 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

6

Λα δέρνληαη ηηο αηηήζεηο πνπ ζηέιλεηε κε ηειενκνηνηππία (fax) θαη λα απαληνχλ
ζε αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιιεηε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email) (άξζξν 14 ηνπ Λ.2672/1998, ΦΔΘ 290 Α ).

7

Λα δέρνληαη, εθφζνλ είζηε Έιιελαο πνιίηεο, νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαθάησ
έγγξαθα πξνο επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηάο ζαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
αίηεζε (άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α', φπσο ηζρχεη):
■
δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο,
■
ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο,
■
δηαβαηήξην,
■
άδεηα νδήγεζεο θαη
■
αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Γεγνλφηα ή ζηνηρεία
πνπ δελ απνδεηθλχνληαη, βάζεη ησλ αλσηέξσ, γίλνληαη δεθηά, βάζεη ππεχζπλεο δήισζεο
(Λ.1599/1986), εθηφο αλ ππάξρεη αληίζεηε δηάηαμε. Όκνηα δήισζε ππνβάιιεηαη θαη φηαλ
ηα ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε δηεχζπλζε
θαηνηθίαο ή ην επάγγεικα έρνπλ κεηαβιεζεί (άξζξν 3 παξ. 5 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α
).
Γηα ηνπο αιινδαπνχο, ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο απνδεηθλχνληαη, ζηελ πεξίπησζε
πνιηηψλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ην
δηαβαηήξην, ελψ ζηελ πεξίπησζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, απφ ην δηαβαηήξην ή άιιν
έγγξαθν πνπ επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηε ρψξα ή άιιν λνκηκνπνηεηηθφ ηεο δηακνλήο ζηε
ρψξα έγγξαθν αξκφδηαο αξρήο (άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α', φπσο

ηζρχεη). Ζ ηαπηφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηελ έδξα ηνπο.

8

Λα βεβαηώλνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο (άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ Λ.2690/1999,
ΦΔΘ 45 Α ).

9

Λα επηθπξώλνπλ θσηναληίγξαθα ειιεληθψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ απφ ην
πξσηφηππν ή απφ αθξηβέο αληίγξαθν (άξζξν 11 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

10

Λα κελ απαηηνύλ, γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζήο ζαο, ηελ ππνβνιή
πηζηνπνηεηηθψλ ή άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ απηά δελ πξνβιέπνληαη ζε δηαηάμεηο
λφκσλ ή άιισλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο (άξζξν 10 παξ. 2 ηνπ
Λ.3230/2004, ΦΔΘ 44 Α').

11 Λα αλαδεηνύλ απηεπάγγειηα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο νξηζκέλεο θαηεγνξίεο
πηζηνπνηεηηθψλ, φηαλ απηά απαηηνχληαη σο δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο
ππφζεζήο ζαο (άξζξν 5 ηνπ Λ.3242/2004, ΦΔΘ 102 Α' θαη άξζξν 16 ηνπ Λ.3448/2006,
ΦΔΘ 57 Α ).

12

Λα πξνβαίλνπλ ζηελ αλαζχζηαζε ηνπ θαθέινπ πνπ έρεηε ππνβάιεη θαη έρεη
απσιεζζή (ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ), κε ππαηηηφηεηα ηεο ππεξεζίαο, ην
αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε δηαπίζησζε ηεο απψιεηαο (άξζξν 6 ηνπ
Λ.3242/2004, ΦΔΘ 102 Α 'θαη Π.Γ/γκα 114/2005, ΦΔΘ 165 Α ).

13

Λα ζαο επηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα (π.ρ. πξαθηηθά
θαη απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθζέζεηο, κειέηεο) θαη, εθφζνλ έρεηε εηδηθφ
έλλνκν ζπκθέξνλ, θαη ζε ηδησηηθά έγγξαθα πνπ θπιάζζνληαη ζηελ ππεξεζία θαη είλαη
ζρεηηθά κε ππφζεζή ζαο (άξζξν 5 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).
Σν δηθαίσκά ζαο απηφ αζθείηαη κε κειέηε ησλ εγγξάθσλ ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο ή
κε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ (εθηφο αλ ε αλαπαξαγσγή κπνξεί λα βιάςεη ηα πξσηφηππα).
Ζ ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εγγξάθσλ ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο
αίηεζεο (π.ρ. φηαλ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ), είλαη
είθνζη (20) εκέξεο.

14

Λα ζαο θαινύλ ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε, φηαλ πξφθεηηαη λα πξνβνχλ ζε
ελέξγεηα ή ζηε ιήςε κέηξνπ πνπ ζίγεη λφκηκα ζπκθέξνληα ή δηθαηψκαηά ζαο. Κφλν αθνχ
θιεζείηε θαη εθζέζεηε γξαπηά ή πξνθνξηθά ηηο απφςεηο ζαο, κπνξεί ε ππεξεζία λα
πξνρσξήζεη ζηε ιήςε ηνπ δπζκελνχο κέηξνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ νπνίνπ νθείιεη λα
αηηηνινγήζεη εηδηθψο (άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο θαη άξζξν 6 ηνπ Λ.2690/1999,
ΦΔΘ 45 Α ).

15

Λα δξνπλ ακεξόιεπηα θαη λα είλαη αλεμάξηεηεο απφ επηξξνέο άζρεηεο κε ην
δεκφζην ζπκθέξνλ, ην νπνίν έρνπλ ηαρζεί λα ππεξεηνχλ (άξζξν 7 ηνπ Λ.2690/1999 θαη
άξζξν 36 ηνπ Λ.3528/2007, ΦΔΘ 26 Α ).

16 Λα θαζηεξώλνπλ ώξεο ππνδνρήο θνηλνύ (γηα ηηο ψξεο ππνδνρήο ηνπ θνηλνχ απφ
ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, βι. παξαπάλσ).

17

Λα ηεξνύλ ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαηά ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη λα
ιακβάλνπλ εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ πξφζβαζε θαη άκεζε εμππεξέηεζε αηφκσλ κε
αλαπεξία, εγθχσλ, κεηέξσλ κε θαξνηζάθηα, ππεξήιηθσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θ.ιπ.
18
Λα παξέρνπλ κε ηξόπν ζαθή, απιό θαη θαηαλνεηό θάζε αλαγθαία
πιεξνθνξία, δηεπθξίληζε, ζπκβνπιή ή θαζνδήγεζε πνπ ηνπο δεηείηαη απφ ηνπο
πνιίηεο, ζρεηηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο.

Tα Θέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηώλ
(Λ.3013/2002, ΦΔΘ 102 Α', όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη)
■
Κέζσ ησλ Θ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ καο, κπνξείηε λα δηεθπεξαηψλεηε φιεο ζρεδφλ ηηο
ζπλαιιαγέο ζαο κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο (Τπνπξγεία, Οξγαληζκνχο, Γήκνπο,
Πεξηθέξεηεο θ.ιπ.), ρσξίο λα είζηε ππνρξεσκέλνη λα επηζθέπηεζηε ηηο ζπλαξκφδηεο
ππεξεζίεο θαη λα ηαιαηπσξείζηε κε πνιιέο κεηαθηλήζεηο.
Δζείο αξθεί λα ζπκπιεξψζεηε κηα αίηεζε ζην Θ.Δ.Π. θαη νη ππάιιεινη ζα αλαιάβνπλ λα
θέξνπλ εηο πέξαο ηελ ππφζεζή ζαο.
Πηα αλαιπηηθή ελεκέξσζή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο πηζηνπνηεκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηα Θέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, κπνξείηε λα επηζθεθηείηε
ηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ησλ Θ.Δ.Π.: www.kep. gov.gr ή λα θαιέζεηε ηελ ηειεθσληθή
γξακκή 1500 (βι. παξαθάησ), πνπ ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε, επηά εκέξεο ηελ
εβδνκάδα.
■

Σα Θ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ καο:

■
1ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα θάιαο
Γηεχζπλζε: θάια , Σ.Θ 23-051
Αξηζ. ηειεθ.: 27350 29200
Φαμ: 27350 24151
■
2ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Βιαρηψηε
Γηεχζπλζε: Βιαρηψηε Σ.Θ 23-055
Αξηζ. ηειεθ.: 27350 29126
■ 3ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Ληάησλ
Γηεχζπλζε: Ληάηα Σ.Θ 23-060
Αξηζ. ηειεθ.: 27323 60620
■ 4ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Γεξνλζξψλ
Γηεχζπλζε: Γεξάθη Σ.Θ 23-058
Αξηζ. ηειεθ.: 27310 71755
■ 5ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Θξνθεψλ
Γηεχζπλζε: Θξνθεψλ Σ.Θ 23-057
Αξηζ. ηειεθ.: 27350 71722

Ζ εζληθή πύιε δεκόζηαο δηνίθεζεο «Ermis»
(http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis)
Ζ Δζληθή Πχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ermis απνηειεί ηελ εληαία Θπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή
Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ηελ
αζθαιή δηεθπεξαίσζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ζ Πχιε ermis θηινδνμεί λα απνηειέζεη ην «Ζιεθηξνληθφ Πνιπθαηάζηεκα» ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, παξέρνληαο απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζηνπο πνιίηεο
θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ζρεηηθά κε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην Γεκφζην, θαζψο θαη
επηιεγκέλεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.

Οη ηειεθσληθέο αηηήζεηο κέζσ ηνπ 1502
(άξζξν 22 ηνπ Λ.2539/1997, ΦΔΘ244Α)
Παξάιιεια κε ηε δπλαηφηεηα ηεο απεπζείαο εμππεξέηεζήο ζαο απφ ηηο Γηνηθεηηθέο Αξρέο
ή απφ ηα Θ.Δ.Π., έρεηε δηθαίσκα λα δεηήζεηε ηειεθσληθά, ζηνλ αξηζκφ 1502, ηελ έθδνζε
θαη απνζηνιή νξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε πνπ
έρεηε δειψζεη. Κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ ρνξεγνχκελσλ
πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην αλσηέξσ κέηξν εμππεξέηεζεο
ησλ πνιηηψλ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Τπ. Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο): www.gspa.gr, ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Θέκαηα ελδηαθέξνληνο / 1502Πηζηνπνεηηθά».

Οη ηειεθσληθέο αηηήζεηο κέζσ ηνπ 1500
Κέζσ ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο 1500 πνπ έρεη θαζηεξσζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
πνιίηε, κπνξείηε:
■
λα ελεκεξσζείηε ή λα δεηήζεηε πιεξνθνξίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα φια ηα ζέκαηα
ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
■
λα δηεθπεξαηψζεηε ηειεθσληθά ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ησλ
Θ.Δ.Π., νη νπνίεο δελ απαηηνχλ δηθαηνινγεηηθά απφ πιεπξάο ζαο ή απαηηνχλ
δηθαηνινγεηηθά πνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ απηεπάγγειηα ππεξεζηαθψο.

Οη αηηήζεηο κέζσ δηαδηθηύνπ
αο παξέρεηαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεηε αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε
πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ζαο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή,
εθφζνλ βέβαηα δηαζέηεηε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν (internet) ή απφ θαηαζηήκαηα παξνρήο
ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (internet cafe), κε επίζθεςή ζαο ζηελ ηζηνζειίδα ησλ Θ.Δ.Π.:
www.kep.gov.gr. Κε ηελ αίηεζή ζαο, δειψλεηε θαη ην Θ.Δ.Π. πνπ επηζπκείηε λα
δηεθπεξαηψζεη ην αίηεκά ζαο. Ζ ελεκέξσζή ζαο απφ ην Θ.Δ.Π., γηα ηελ παξαιαβή ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ γίλεηαη είηε κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία, είηε κε απνζηνιή κελχκαηνο
(SMS).

Ζ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε
Σν δηθαίσκα γηα πιήξε απνδεκίσζε
(άξζξν 7παξ. 1 ηνπ Λ.3242/2004, ΦΔΘ102Α')
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή άιισλ
δηνηθεηηθψλ αξρψλ, νη πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ
ζαο, έρεηε δηθαίσκα λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα πιήξε απνδεκίσζε.
■
Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο απνδεκίσζεο
Ζ αίηεζε απνδεκίσζεο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, Δηδηθή Δπηηξνπή
Διέγρνπ Δθαξκνγήο Λνκνζεζίαο, κέζα ζε (60) εμήληα εκέξεο απφ ηελ παξέιεπζε
άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζήο ζαο ή ηελ νξηζηηθή
απάληεζε ζην αίηεκά ζαο.
Σελ αίηεζε απνδεκίσζεο ππνβάιιεηε, είηε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ
αίηεζεο απνδεκίσζεο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο, είηε κε απιή αίηεζή
ζαο πξνο ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή. Απφ ηελ αίηεζε απνδεκίσζεο ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα
ζηνηρεία ζαο, ε εκεξνκελία πνπ ππνβάιαηε ηελ αίηεζε, πνπ δελ απαληήζεθε, θαζψο θαη ε
ειεγρφκελε ππεξεζία. Σελ αίηεζε ηελ ππνβάιιεηε απηνπξνζψπσο, ηαρπδξνκηθψο επί
απνδείμεη ή κε ηειενκνηνηππία (fax) ζηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο:
■
ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Δθαξκνγήο Λνκνζεζίαο άξζξνπ δεύηεξνπ,
παξ. 2β ηνπ Λ.2690/1999 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ:
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Βαζ. νθίαο 15,
Σ.Θ. 106 74, Αζήλα
Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 210 33.93.101, -102, -104, -106, -108, -110,113, -115 Fax:
210-33.93.020, 210-33.93.100
■ ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Δθαξκνγήο Λνκνζεζίαο άξζξνπ δεύηεξνπ, παξ.
2β ηνπ Λ.2690/1999 ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο, θαζψο θαη ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην γεσγξαθηθφ ηεο ρψξν (Λ.Π.Γ.Γ., Γ.Ο.Τ.,
Γήκνη, Πεξηθέξεηεο θ.ιπ.):
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Σξίπνιε. Σ.Θ. 22-100, Γεσξγίνπ Α΄ 17-21
Σειεθ. επηθνηλσλίαο: 2710-243224
Fax: 2710-227745

O έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ηνπ Γήκνπ
(άξζξα 214-231 ηνπ Λ. 3852/2010)
Οη πξάμεηο ησλ ζπιινγηθψλ θαη κνλνκειψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ δήκσλ, θαζψο θαη
ησλ Λ.Π.Γ.Γ. απηψλ ειέγρνληαη, σο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηνπο, απφ ηελ Απηνηειή
Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., πνπ απνηειεί απνθεληξσκέλε ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ππαγφκελε απεπζείαο
ζηνλ Τπνπξγφ. Ο έιεγρνο ζπλίζηαηαη:
α) ζηνλ ππνρξεσηηθφ (άξζξν 225 ηνπ Λ. 3852/ 2010), ζηνλ νπνίνλ ππφθεηληαη νη
απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ κφλν νξγάλσλ ησλ δήκσλ, νη νπνίεο απνζηέιινληαη, κέζα ζε
πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ζηελ
Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α θαη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ζαξάληα (40)
εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπο ζε απηήλ, ειέγρνληαη απφ ηνλ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο θαη
β) ζηνλ απηεπάγγειην (άξζξν 226 ηνπ Λ.3852/2010), θαηά ηελ άζθεζε ηνπ νπνίνπ ν
Διεγθηήο Λνκηκφηεηαο κπνξεί λα αθπξψζεη νπνηαδήπνηε απφθαζε ησλ ζπιινγηθψλ ή
κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2)
κελψλ, αθφηνπ ε απφθαζε έρεη δεκνζηεπζεί ή εθδνζεί.

Ζ εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή
(άξζξν 227 ηνπ Λ. 3852/ 2010)
Δθφζνλ έρεηε έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξείηε λα πξνζβάιεηε ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ
ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο, ή ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ή
απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο, ή αθφηνπ ιάβαηε γλψζε απηψλ.
Πξνζθπγή κπνξεί λα αζθεζεί θαη θαηά παξάιεηςεο νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο ησλ
νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζθπγή αζθείηαη εληφο δεθαεκέξνπ απφ
ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο εηδηθήο πξνζεζκίαο πνπ ηπρφλ ηάζζεη ν λφκνο γηα ηελ έθδνζε
ηεο νηθείαο πξάμεο, δηαθνξεηηθά κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο. Ο Διεγθηήο Λνκηκφηεηαο απνθαίλεηαη επί ηεο αλσηέξσ πξνζθπγήο
κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε
αλσηέξσ πξνζεζκία ρσξίο λα εθδνζεί απφθαζε, ζεσξείηαη φηη ε πξνζθπγή έρεη ζησπεξψο
απνξξηθζεί.
Κε ηελ ίδηα πξνζθπγή, κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεκα ζηνλ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο λα
αλαζηείιεη κε απφθαζή ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.
Οη απνθάζεηο ηνπ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο πξνζβάιινληαη ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα κε ηα
έλδηθα βνεζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.

Ζ αλαθνξά ζην ζπλήγνξν ηνπ πνιίηε
ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο λνκηκφηεηαο ή πξνζβνιήο λφκηκνπ ζπκθέξνληνο ή
δηθαηψκαηφο ζαο απφ ηε Γηνίθεζε, κπνξείηε λα δεηήζεηε κε ελππφγξαθε αλαθνξά ζαο ηε
δηακεζνιάβεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. Ζ αλαθνξά πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε έμη
(6) κήλεο, αθφηνπ ιάβαηε γλψζε ησλ ελεξγεηψλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο.
Ζ δηακεζνιάβεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ζαο, ηελ ππεξάζπηζή ζαο έλαληη δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ζαο, ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο. Ο πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε εδξεχεη ζηελ Αζήλα, (Υαηδεγηάλλε Κέμε 5, Σ.Θ115 28, πεξηνρή Υίιηνλ). Σα
γξαθεία ηνπ είλαη αλνηθηά απφ ηηο 8:30 ην πξσί έσο ηηο 2:00 ην κεζεκέξη, απφ ηε Γεπηέξα
έσο ηελ Παξαζθεπή. Αλαθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη κε ηειενκνηνηππία (fax)
ζηνλ αξηζκφ 210 - 72.92.129. Πα αλαιπηηθφηεξε ελεκέξσζή ζαο ζρεηηθά κε ηηο
αξκνδηφηεηεο, ηε ζπγθξφηεζε θαη ην έξγν ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, κπνξείηε λα
επηζθεθηείηε ηνλ επίζεκν ηζηνρψξν ηεο Αξρήο: www.synigoros.gr

Ζ θαηαγγειία ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή
Θάζε πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νπνηνζδήπνηε δηακέλεη ζε έλα
θξάηνο-κέινο, έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη θαηαγγειία ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή, αλ
εθηηκά φηη είλαη ζχκα «θαθήο δηνίθεζεο» εθ κέξνπο ελφο ζεζκηθνχ νξγάλνπ ή νξγαληζκνχ
ηεο Δ.Δ. Ζ θαηαγγειία ζηνλ Γηακεζνιαβεηή κπνξεί λα ππνβιεζεί, κέζσ απινχ ή
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ηειενκνηνηππίαο (fax), ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επίζεκεο
γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ εληχπνπ θαηαγγειίαο είλαη δηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ρψξν ηνπ
Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή: http://www.ombudsman.europa.eu.
Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο:
Ο Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο (The European Ombudsman)
1, Avenue du President Robert Schuman
B.P. 403
FR- 67001 Strasbourg Cedex, France
αξηζκ. ηειεθψλνπ: 00 33 388.172.313
fax: 00 33 388.179.062
e-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int

Σν ζώκα επηζεσξεηώλ - ειεγθηώλ δεκόζηαο δηνίθεζεο
Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.) είλαη φξγαλν
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πνπ ζπζηάζεθε κε ην Λφκν 2477/1997
(ΦΔΘ 59 Α ). ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνληαη:

■
ε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ, εθηάθησλ ειέγρσλ θαη εξεπλψλ ζηνπο θνξείο ηνπ
Γεκνζίνπ,
■
ε δηελέξγεηα έλνξθσλ δηνηθεηηθψλ εμεηάζεσλ ζηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο,
■
ε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθψλ εμεηάζεσλ ή πξναλαθξίζεσλ, κεηά απφ εηζαγγειηθή
παξαγγειία, γηα αδηθήκαηα ππαιιήισλ,
■
ε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ πνηληθή θαη πεηζαξρηθή δίσμε
ππαιιήισλ,
■
ε παξαπνκπή ησλ ππεπζχλσλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ζηελ
εηζαγγειηθή αξρή ή ζην αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν,
■
ε άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο γηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ιεηηνπξγψλ θαη
ππαιιήισλ, πνπ δηαπηζηψλνληαη ζην πιαίζην ησλ έλνξθσλ δηνηθεηηθψλ εμεηάζεσλ, ηα
νπνία ηηκσξνχληαη κε ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο,
■
ν έιεγρνο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ππαιιήισλ ησλ ειεγρφκελσλ θνξέσλ.
Βαζηθή επηδίσμε, ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ηνπ ψκαηνο, είλαη ε
δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε
ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο δξάζεο ηνπο. Απηφ
επηηπγράλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
■
εληνπίδνληαο θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο, δηαθζνξάο, αδηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ,
αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ
■
θαηαινγίδνληαο επζχλεο ζε ππαιιήινπο θαη ππεξεζίεο, φπνπ απηφ θξίλεηαη
απαξαίηεην
■
πξνηείλνληαο ηε ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ έρνπλ εληνπηζηεί.
Γηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζεζκνχ, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηνλ επίζεκν ηζηνρψξν
ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ.: www.seedd.gr
ηνηρεία επηθνηλσλίαο:
Σαρπδ. δηεχζπλζε: Ιεσθ. πγγξνχ 60,
Σ.Θ. 117 42, Αζήλα.
Ώξεο ππνδνρήο θνηλνχ: 12:00 κ.κ. - 2:20 κ.κ.
Σειεθ. επηθνηλσλίαο: 210 92.81.800, 210 92.81.921
Fax: 210 92.81.819
E-mail: seedd@seedd.gr

Ο γεληθόο επηζεσξεηήο δεκόζηαο δηνίθεζεο
Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνηειεί κνλνπξφζσπν φξγαλν ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο πνπ έρεη σο θχξηα απνζηνιή:
■
ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο,
■
ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ψκαηνο ΔπηζεσξεηψλΔιεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη φισλ ησλ ηδηαίηεξσλ σκάησλ θαη Τπεξεζηψλ
Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
■
ηνλ εληνπηζκφ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο. Κεηαμχ άιισλ, ν
Πεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο:
■
Γηεμάγεη ειέγρνπο, επαλειέγρνπο, επηζεσξήζεηο θαη έξεπλεο ή δηαηάζζεη ηε
δηελέξγεηά ηνπο, απφ ηα ειεγθηηθά ζψκαηα ηεο Γηνίθεζεο, ζε Τπνπξγεία, Γήκνπο,
Πεξηθέξεηεο, λνκηθά πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο απηψλ θ.ιπ.
■
Αμηνινγεί θαη δηεξεπλά θαηαγγειίεο ή αλαθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην Πξαθείν
ηνπ, ζρεηηθά κε θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο ζηνπο αλσηέξσ θνξείο θαη ζηα ψκαηα
Διέγρνπ απηψλ
■
Γηεμάγεη έιεγρν ησλ εηήζησλ δειψζεσλ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο («πφζελ έζρεο»)
ησλ πξντζηακέλσλ θαη ππαιιήισλ ησλ πνιενδνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ, ησλ Γ.Ο.Τ.
θαη ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Θξάηνπο θαη κπνξεί λα δίλεη εληνιή άξζεο ηνπ
ηξαπεδηθνχ, θνξνινγηθνχ θαη ρξεκαηηζηεξηαθνχ απνξξήηνπ
■
Κπνξεί λα δηεμάγεη έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε θαη λα αζθεί ή λα δηαηάζζεη ηελ
άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο ή ηε ιήςε άιισλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ

■
Τπνβάιιεη λνκνζεηηθέο ή νξγαλσηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ
αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ην έξγν ηνπ Γεληθνχ
Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν
ηνπ ζεζκνχ: www.gedd.gr

Ζ αληαπνθξηηηθή δεκόζηα δηνίθεζε - ππεξεζίεο κίαο ζηάζεο
■ Ση είλαη ε Αληαπνθξηηηθή Γηνίθεζε:
Ο παιαηφηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνο έλα ζχζηεκα θαλφλσλ,
πνπ πξέπεη λα ππαθνχνπλ νη πνιίηεο - δηνηθνχκελνη, έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ έλα
ζχζηεκα, ην νπνίν έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ
πνιηηψλ.
Σν λέν αμίσκα, ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε αληαπνθξηηηθή δηνίθεζε είλαη απιφ θαη
ζπγθεθξηκέλν:
Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη νη Γεκφζηνη Οξγαληζκνί ππάξρνπλ θπξίσο γηα λα εμππεξεηνχλ
ηνπο πνιίηεο. Οη παξαδνζηαθέο αμίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηζφηεηα, λνκηκφηεηα
θ.ιπ. εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν γηα ηε ζχγρξνλε Αληαπνθξηηηθή
Γηνίθεζε, αιιά παξάιιεια ζεσξνχληαη σο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία
λέσλ αμηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γηνίθεζεο
πξνο ηνπο πνιίηεο.
Οη λέεο απηέο αμίεο είλαη: Α. Ζ δηαθάλεηα
Οη πνιίηεο έρνπλ δηθαίσκα λα γλσξίδνπλ πψο εξγάδεηαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε, πνηεο είλαη νη
αξκνδηφηεηεο θαη νη επηηξεπφκελεο ελέξγεηεο ηνπ θάζε δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ, πνηνο είλαη
ππεχζπλνο θαηά πεξίπησζε θ.ιπ. Β. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ
Οη πνιίηεο δελ είλαη πιένλ παζεηηθνί απνδέθηεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ
άκεζα, είηε κεκνλσκέλα, είηε κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπιινγηθνχο θνξείο
(ζσκαηεία, ζπιιφγνπο, θιπ). Γ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ
Ζ Γηνίθεζε έρεη πξνρσξήζεη θαη έρεη ζε κεγάιν βαζκφ επηηχρεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
θηινζνθίαο «έλα κέγεζνο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο» (δειαδή ηελ παξνρή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο γηα φινπο) κε ηε λέα αληίιεςε γηα ηελ παξνρή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο κε πνιινχο ηξφπνπο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη φινη νη πνιίηεο
ζηηο αλάγθεο ή ηηο επηζπκίεο ηνπο π.ρ. ν πνιίηεο κπνξεί λα δεηήζεη κηα πιεξνθνξία απφ ηε
Γηνίθεζε πξνθνξηθά, γξαπηά, ηειεθσληθά, κε fax, θ.ιπ. αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ. Γ.
Ζ πξνζβαζηκφηεηα
Οη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηε Γηνίθεζε κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ζε
ψξεο πνπ δηεπθνιχλνληαη. Ζ αλάγθε απηή νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ κηαο
ζηάζεο.
■
Ση είλαη νη Τπεξεζίεο κηαο ηάζεο
χκθσλα κε ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο, ε νξγάλσζε ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ απέβιεπε
θαηά θχξην ιφγν ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, παξά ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ
πνιίηε.
Ζ θηινζνθία ηεο ζχγρξνλεο Αληαπνθξηηηθήο Γηνίθεζεο, αληίζεηα, επηβάιιεη νη δεκφζηεο
ππεξεζίεο λα έρνπλ σο ζηφρν θπξίσο ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε.
Ο πνιίηεο αλ είλαη δπλαηφλ, κε κηα κφλν επίζθεςε, ζε κηα κφλν Γεκφζηα Τπεξεζία, λα
ηθαλνπνηεί φιεο ηνπ ηηο αλάγθεο.
■
Πνην είλαη ην ζπκβόιαηό καο κε ηνπο δεκόηεο;
ηφρνο καο είλαη θάζε δξαζηεξηφηεηα, θάζε ηκήκα, θάζε εξγαδφκελνο ζε νπνηνδήπνηε
επίπεδν, αξρίδνληαο απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
δεκνηψλ καο θαη κάιηζηα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Πα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ
απηνχ ν Γήκνο καο εθαξκφδεη ηηο παξαθάησ κνξθέο Τπεξεζηψλ κηαο ηάζεο:

■
Δμππεξέηεζε από έλα ζεκείν
Ο Γεκφηεο εμππεξεηείηαη πιήξσο απφ έλα κφλν ζεκείν. Αληί, δειαδή, λα απεπζχλεηαη
ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο, απεπζχλεηαη ζε έλα κφλν ζεκείν, ζην γξαθείν
Δμππεξέηεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ δεκφηε ή ζην ηειέθσλν 2735-023192, απφ ην νπνίν
ζα κπνξεί λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο.
■
Δμππεξέηεζε από έλα πξόζσπν
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ δεκφηε απφ ην δήκν καο,
απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κηα ζεηξά απφ δηαδνρηθέο ελέξγεηεο ησλ
νξγαληθψλ καο κνλάδσλ. Πξνθεηκέλνπ ν δεκφηεο λα κελ ηαιαηπσξείηαη απεπζπλφκελνο
δηαδνρηθά ζε δηάθνξα ηκήκαηα θαη ζπλεξγαδφκελνο κε δηαθνξεηηθνχο ππαιιήινπο, κέρξη
λα νινθιεξσζεί ε φιε δηαδηθαζία, ε Τπεξεζία καο νξίδεη έλαλ ππάιιειν (πξφζσπν
επαθήο), ν νπνίνο κεξηκλά γηα ην ζέκα ηνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πνιίηεδεκφηε.
■
Δμππεξέηεζε εηδηθώλ νκάδσλ πνιηηώλ
Κηα άιιε κνξθή ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο, πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο καο, είλαη ε
νκαδνπνίεζε ησλ πνιηηψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ε εμππεξέηεζή ηνπο απφ
αληίζηνηρεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο.
Σέηνηεο νκάδεο είλαη νη ειηθησκέλνη, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, νη εηεξνδεκφηεο, νη
κεηνλφηεηεο θ.ιπ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ν ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη ζε κηα κφλν
ππεξεζία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ.

Ζ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζην Γήκν ηνπ
Ο Γήκνο δηνηθείηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή
Πνηφηεηαο Εσήο, ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ηνλ Γήκαξρν (άξζξν 7, παξ. 1 ηνπ Λ.
3852/ 2010).
1.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη ην ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο ζηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ
ππνζέζεσλ.
Υσξίο λα πθίζηαηαη θάπνηα ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ,
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζεσξείηαη σο ην αξκφδην φξγαλν λα ιάβεη απφθαζε γηα θάπνην
ζέκα, φηαλ γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ή είλαη ππφ ακθηζβήηεζε ην αξκφδην
δηνηθεηηθφ φξγαλν. Έηζη, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ην δήκν, εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηαβίβαζε ζε
επηηξνπή ηνπ.
Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε θα. Διέλε Γεληάθνπ θαη απνηειείηαη απφ
ηνπο παξαθάησ Γεκνηηθνχο χκβνπινπο:
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΛΘΡΩΛ
Υξήζηνπ – Κηραινχηζνπ Ληθνιιέηα
Σζίπνπξαο Υξήζηνο
Αξγπξίνπ Παλαγηψηεο
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΔΙΟΤ
Βέξδνο Γήκνο
Κπαιακπάλνο Βαζίιεηνο
Πιαηαλίηεο Ησάλλεο
Αιεμαλδξάθνο Γεψξγηνο
Γθνπβνχζε-Θξεηηθάθνπ Αξγπξψ
νχκπαζεο Γεψξγηνο
Κπισλάθνπ Κεηαμία
Πήιηνπξαο Φίιιηπνο
ηακαηάθνπ ηαπξνχια

ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΘΡΟΘΔΩΛ
Πνινιφο Παλαγηψηεο
Παλαγησηαθάθνο Ζιίαο
Αγξαληψηεο Πέηξνο
Πεηξνπνχινπ – Γθακνπιάθνπ Παξαζθεπή
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΛΗΑΣΩΛ
Παπιάθεο Παλαγηψηεο
Παπαγηαλλνπνχινπ Παλαγηψηα
παλφο Θπξηάθνο
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΘΑΙΑ
Γεληάθνπ Διέλε
Κέλεγαο σηήξηνο
Ιπκπέξεο Παλαγηψηεο
Σζηκπίδεο Γεψξγηνο
Γηακαληάθνο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Δπζχκηνο
Καζηξνγηαλλάθνο Παλαγηψηεο
Κνηζάθνο Ληθφιανο
2.
Οη Δπηηξνπέο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη ηε δπλαηφηεηα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ
λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε
ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ.
Έηζη, ζην Γήκν καο ιεηηνπξγνχλ νη εμήο Δπηηξνπέο, κε ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη
κέιε απηψλ:
4. Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
5. Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο
6. Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή
Θαη είλαη ππφ ζχζηαζε ην πκβνχιην Γηαβνχιεπζεο, ην πκβνχιην Έληαμεο Κεηαλαζηψλ
θαη ην πκβνχιην Πξφιεςεο ηεο Παξαβαηηθφηεηαο / Δγθιεκαηηθφηεηαο.
3.
Οη Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ
Ο Γήκαξρνο είλαη κνλνκειέο φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη πξναζπίδεη ηα ηνπηθά
ζπκθέξνληα, θαηεπζχλεη ηηο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ
αλάπηπμεο θαη δηαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Αζθεί ζπγθεθξηκέλεο
αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ απνδίδνληαη απφ δηαηάμεηο λφκσλ ή άιια θαλνληζηηθά
λνκνζεηήκαηα.
4.
Οη Αληηδήκαξρνη
Σν Γήκαξρν επηθνπξνχλ νη Αληηδήκαξρνη, νη νπνίνη είλαη νη ζχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο
πνπ νξίδεη ν δήκαξρνο θαη ζηνπο νπνίνπο κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ γηα
θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο (θαζ' χιελ Αληηδήκαξρνο) θαη γηα ζπγθεθξηκέλε
πεξηθέξεηα Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο, πνπ ζπλελψζεθε θαη δεκηνχξγεζε ην Γήκν καο (θαηά
ηφπνλ Αληηδήκαξρνο). ην Γήκν καο, έρνπλ νξηζηεί νη αθφινπζνη Αληηδήκαξρνη:
6. Γηακαληάθνο Γεκήηξηνο
7. Παλαγησηαθάθνο Ζιίαο
8. Παπιάθεο Παλαγηψηεο
9. Πιαηαλίηεο Ησάλλεο
10. Υξήζηνπ – Κηραινχηζνπ Ληθνιέηα

5.
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή
ην Γήκν καο έρεη ζπζηαζεί εθηειεζηηθή επηηξνπή ζηελ νπνία κεηέρνπλ ν Γήκαξρνο θαη
φινη νη Αληηδήκαξρνη. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ ζπληνληζηηθφ θαη
εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνηηθήο πνιηηηθήο
ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ.
6.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο
νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ, αλάινγα κε ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πξνεξρφκελσλ θαηά έλα
κέξνο απφ ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο. Αληηθαζηζηά ζηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο ηελ παιηά «Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή».
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο είλαη:
ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ:
7. Σζηκπίδεο Γεψξγηνο
8. Γθνπβνχζε – Θξεηηθάθνπ Αξγπξψ
9. Βέξδνο Γήκνο
10. Αιεμαλδξάθνο Γεψξγηνο
11. νχκπαζεο Γεψξγηνο
12. Πήιηνπξαο Φίιηππνο
ΑΛΑΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ:
6. Ιπκπέξεο Παλαγηψηεο
7. Πνινιφο Παλαγηψηεο
8. Αγξαληψηεο Πέηξνο
9. Αξγπξίνπ Παλαγηψηεο
10. Κπισλάθνπ Κεηαμία
7.
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο
ην Γήκν καο έρεη ζπζηαζεί Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ε νπνία είλαη απνθαζηζηηθφ θαη
εηζεγεηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ηε
ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αξκνδηνηήησλ ηνπ
Γήκνπ.
7. Κπαιακπάλνο Βαζίιεηνο
8. Ιπκπέξεο Παλαγηψηεο
9. Πνινιφο Παλαγηψηεο
10. Παπαρξήζηνπ Δπζχκηνο
11. ηακαηάθνπ ηαπξνχια
12. Καζηξνγηαλλάθνο Παλαγηψηεο
ΑΛΑΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ :
6. Αγξαληψηεο Πέηξνο
7. Βέξδνο Γήκνο
8. Αιεμαλδξάθνο Γεψξγηνο
9. Πεηξνπνχινπ-Γθακνπιάθνπ Παξαζθεπή
10. παλφο Θπξηάθνο

Ζ δηνηθεηηθή βνήζεηα
ην Γήκν καο, ιεηηνπξγεί εηδηθφ γξαθείν γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο βνήζεηαο ζε άηνκα
πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο ή ζηα
Θ.Δ.Π. Έηζη, επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο καο πνπ είλαη ε θηιηθφηεξε θαη εχρξεζηε παξνρή
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο καο, ρσξίο δηαθξίζεηο.

Ζ ζπκκεηνρή δεκνηώλ - πιεξνθόξεζε

■
Οη δεκφηεο θαη γεληθά νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ καο κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ αηνκηθά
ή ζπιινγηθά ζην Γήκν καο, ζηηο δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ζε φια ηα Λνκηθά
Πξφζσπα θαη θνξείο πνπ επνπηεχεη, εξσηήζεηο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο, φπσο θαη
πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη εξσηήζεηο απαληψληαη ππνρξεσηηθά, νη
δε πξνηάζεηο ζπδεηνχληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ
καο, φπνπ νη δεκφηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο θαη λα
ππνζηεξίδνπλ θαη πξνθνξηθά ηηο απφςεηο ηνπο.
■
Θάζε δεκφηεο, θάηνηθνο ή θνξνινγνχκελνο ηνπ Γήκνπ καο, κπνξεί λα δηαηππψζεη
ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, πνπ γίλεηαη
θάζε έηνο κεηά απφ έγθαηξε αλαθνίλσζε θαη έρεη γεληθά σο ζέκαηα ηνλ απνινγηζκφ ησλ
πεπξαγκέλσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο δξάζεο.
■
ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, δεκνζηεχνληαη, γηα
ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θάζε θνξά ζην δεκνηηθφ
καο ζπκβνχιην, φπσο θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαη δηάθνξεο
αλαθνηλψζεηο, ρξήζηκεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ δεκφηε. Δπηπιένλ, ζηελ ηζηνζειίδα
πνπ ιεηηνπξγεί ν Γήκνο καο (www.eurotas.gr), ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ελεκεξσζεί,
πέξαλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ηνπηθά θαη γηα δηάθνξα άιια ζέκαηα, πνπ
πηζαλφλ λα ηνπ είλαη ρξήζηκα.
Λ.Π.Γ.Γ. Οη δεκνηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί θαη ηα δεκνηηθά ζηάδηα
Οη πξψελ Παηδηθνί ηαζκνί, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ καο
κέρξη ην έηνο 2010 θαζψο θαη ηα δεκνηηθά ζηάδηα θαη νη Ο.Λ.Α, κεηαβηβάζηεθαλ κε ην
Λ.3852/2010 ζην Γήκν καο θαη ιεηηνπξγνχλ σο εληαίν Λ.Π.Γ.Γ., κε ηίηιν «ΛΗΘΖΦΟΡΟ
ΒΡΔΣΣΑΘΟ» ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γήκνπ.
Οη Παηδηθνί ηαζκνί είλαη ηέζζεξηο (4) θαη ζηεγάδνληαη ζηε θάια, ζην Βιαρηψηε, ζηνλ
Άγην Ησάλλε θαη ζηηο Θξνθεέο.
Σα Γεκνηηθά ηάδηα είλαη ηξία (3) θαη βξίζθνληαη ζηε θάια, ζηηο Θξνθεέο θαη ζην Έινο.
Οη Ο.Λ.Α αλήθνπλ ζηνπο πξψελ δήκνπο Έινπο θαη Ληάησλ.
θνπόο









Ζ παξακνλή ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, ε θαζεκεξηλή θχιαμε, ε θξνληίδα,
ε εκεξήζηα δηαηξνθή, ε δηαπαηδαγψγεζε θαη ςπραγσγία ησλ λεπίσλ,
θαζψο θαη ε πνιχπιεπξε λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη
ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ε θπζηθή κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ
νηθνγελεηαθή δσή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ε πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο
ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ λεπίσλ πνπ δχλαληαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ
παηδηθψλ ζηαζκψλ λα θηινμελήζνπλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Λνκηθνχ
πξνζψπνπ κε απφθαζή ηνπ ζα θαζνξίδεη κε δηαθάλεηα ηα θξηηήξηα
πξνηεξαηφηεηαο.
Ζ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ψζηε λα παξακέλνπλ
απηφλνκα, ηζφηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ
δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ
θαη ε ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, ε
ςπραγσγία ηνπο, ε κειέηε θαη εθαξκνγή ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ
δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε Θέληξσλ αλνηθηήο πξνζηαζίαο θαη δεκηνπξγηθήο
απαζρφιεζεο ειηθησκέλσλ ηνπ Γήκνπ.
Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ε ζρεδίαζε, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ
πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ.
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε
πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζηγγάλσλ, παιηλλνζηνχλησλ
νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκηθή θαη
πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Ζ κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ Γεκνηψλ, κε
ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα.






















Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο, κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο,
εζεινληηθψλ
νξγαλψζεσλ
θαη
νκάδσλ
εζεινληψλ
πνπ
ζα
δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ
έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ζην Γήκν καο.
Ζ κεηαθνξά εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ (ειηθησκέλσλ, ΑΚΔΑ θιπ).
Θέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ-ΘΖΦΖ, Θέληξα ΓηεκέξεπζεοΖκεξήζηαο Φξνληίδαο ΑκΔΑ, Παηδηθέο Υαξέο θ.α.
Ζ θνηλσληθή θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο , πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο,
ππνζηήξημεο αηφκσλ κε αλαπεξία, ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη
θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ.
Ζ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ, θαζψο θαη ηνπ
αζιεηηζκνχ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Ζ θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ δεκνηψλ θαη θνξέσλ ηνπ
Αζιεηηζκνχ θαη Λενιαίαο ζε ζέκαηα Αζιεηηθά (καδηθνχ θαη αγσληζηηθνχ
αζιεηηζκνχ), Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ε ελίζρπζε θάζε
δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο αιιά θαη κε
νξγαλσκέλνπο δεκφηεο.
Ζ δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Θιεηζηνχ Γεκνηηθνχ Γπκλαζηεξίνπ Βιαρηψηε,
θαζψο θαη ησλ ππαξρφλησλ αλνηθηψλ Γπκλαζηεξίσλ - Γεπέδσλ ηνπ Γήκνπ
θαζψο θαη ηελ ππφ ζπγρψλεπζε Λ.Π.Γ.Γ. Γεκνηηθψλ ηαδίσλ θάιαο,
Έινπο, Θξνθεψλ. Πξνο ελίζρπζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζθνπψλ κπνξεί λα
πξνσζεί ςπραγσγηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηδξχνληαο θέληξα
αζιεκάησλ, ζρνιψλ Γνλέσλ θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Ζ ζπλεξγαζία κε ηα πξνγξάκκαηα Αζιεηηζκνχ θαη Λενιαίαο ηεο Γ.Γ.
Αζιεηηζκνχ θαη ηεο Γ.Γ. Λεφηεηαο.
Ζ δηάζεζε θπξίσο ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο – ηεο δσξεάο Οξγάλσλ
ψκαηνο- ηεο Γσξεάο Κπεινχ ησλ νζηψλ θαη Ηαηξηθήο κέξηκλαο ζαλ
πξάμε πςίζηεο αιιειεγγχεο αιηξνπηζκνχ πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο. Ζ
δηαθψηηζε ηεο θνηλήο γλψκεο πάλσ ζηελ αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο
επγεληθήο ζπλήζεηαο θαη εγγξαθή δσξεηψλ.
Ζ ζπγθέληξσζε αίκαηνο ρσξίο ακνηβή απφ αηκνδφηεο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ
ππνβνήζεζε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ πάξηεο,
Γ.Λ.Θ.Τ. Κνιάσλ, Θ.Τ. Βιαρηψηε θαη ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ ηνπ Γήκνπ
Δπξψηα θαη ηε δεκηνπξγία Σξάπεδαο Αίκαηνο, ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζην
Γ.Λ.Λ. πάξηεο φπνπ ζα θπιάζζεηαη ην αίκα.
Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε αίκα ησλ Γεκνηψλ ηνπ Γήκνπ καο, πνπ έρνπλ
αλάγθε, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ Κεζνγεηαθή
αλαηκία , ζηνπο αηκνδφηεο κέιε θαη ζηνπο κέρξη Α’ βαζκνχ ζπγγελείαο εμ
αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, (θαζψο θαη ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά δεκνηψλ
καο).
Οη Γηαιέμεηο, δεκνζηεχζεηο, έληππεο εθδφζεηο , εθδειψζεηο θαη γεληθά ε κε
θάζε λφκηκν θαη γφληκν κέζν δηάδνζε ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο ηεο
δσξεάο νξγάλσλ ψκαηνο ηεο δσξεάο Κπεινχ ησλ νζηψλ.
Ζ κε θάζε λφκηκν ηξφπν ππνζηήξημε, ζπκπαξάζηαζε θαη παξνρή εζηθήο
βνήζεηαο ζηνπο αηκνδφηεο, ζηνπο δσξεηέο νξγάλσλ
ζψκαηνο, ζηνπο
δσξεηέο κπεινχ ησλ νζηψλ θαη ζηνπο πάζρνληεο απφ αλίαηεο θαη
καθξνρξφληεο αζζέλεηεο .Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ην ΛΠΓΓ ζα
ζπλεξγάδεηαη κε θάζε αξκφδην παξάγνληα ή Αξρή (Τπνπξγεία, Θεληξηθέο
θαη πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο απηψλ, ΟΣΑ θιπ), Θξαηηθά Λνζνθνκεία θαη
ηδίσο κε ηνλ Διιεληθφ Δξπζξφ ηαπξφ, ηελ Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη
ειέγρνπ κεηακνζρεχζεσλ , ηε Κνλάδα αλαδήηεζεο εζεινληψλ, δνηψλ
αξρέγνλσλ Αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο Πξφλνηαο , κε
Θέληξα αηκνδνζίαο θιπ. Σσλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά.














Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δεκνηηθψλ
θαη θνηλνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο.
Ζ Γεκηνπξγία θαη Ιεηηνπξγία Αζιεηηθψλ Θέληξσλ θαη Γπκλαζηεξίσλ ,
ρψξσλ Αζινπαηδηψλ θαη Γπκλαζηηθήο ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απμεκέλεο
αλάγθεο γηα άζιεζε ησλ Γεκνηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ Λέσλ.
Ζ Αλάπηπμε ηνπ Καδηθνχ Αζιεηηζκνχ , γηα λα θαιπθηνχλ νη αλάγθεο θαηά
ειηθία θαη ελδηαθέξνληα.
Ζ Θαιιηέξγεηα ησλ ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ , θίιαζινπ
αγσληζηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ δεκνηψλ , καθξηά απφ
θαλαηηζκνχο, αληαγσληζκνχο θαη θεξδνζθνπηθνχο ζηφρνπο, κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπο , ζε Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( θιαζηθφο Αζιεηηζκφο,
Δλφξγαλε Γπκλαζηηθή, Πνδφζθαηξν, κπάζθεη, βφιετ, πνδειαζία θιπ.).
Ζ Αλάπηπμε ηνπ ζρνιηθνχ θαη εμσζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ.
Ζ θαηαζθεπή, ε ζπληήξεζε & ε ιεηηνπξγία θέληξσλ παηδηθήο ραξάο θαη
αλαςπρήο.
Ζ ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δεκνηηθψλ
θαη θνηλνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο.
Ζ πξνψζεζε, πινπνίεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ καδηθνχ αζιεηηζκνχ
θαη δηνξγάλσζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ.
Ζ πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηεο άζιεζεο ζε φιεο ηηο ειηθίεο, ε αλάδεημε ηεο
επγελνχο άκηιιαο κέζα απφ ην Οιπκπηαθφ ηδεψδεο ηνπ αζιεηηζκνχ , ε
δηάδνζε ηνπ αζιεηηζκνχ ηδηαηηέξσο ζηηο κηθξέο ειηθίεο θαη ε αλάδεημε
ηαιέλησλ πνπ ζα εθπξνζσπνχλ ην Γήκν ζε αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο.
Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη».

Γηα λα επηηεπρζεί ν αλσηέξσ ζθνπφο, εθαξκφδνληαη επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα αγσγήο
θαη δηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ηφζν εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζηαζκψλ, (φπσο θνπθινζέαηξν, ρνξφο, ενξηαζηηθέο
θαη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο, θ.ιπ.), φζν θαη εθηφο απηψλ, (φπσο επηζθέςεηο ζε κνπζεία,
πάξθα, δσνινγηθνχο θήπνπο, θ.ιπ.).
Πέξαλ απηνχ, ππάξρεη επαξθήο ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ απφ παηδίαηξν, ν
νπνίνο έρεη πξνζιεθζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ.
εκείσζε: Ζ πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε μεθηλά πιένλ απφ ην λεπηαγσγείν, φπνπ ε θνίηεζε
γηα έλα έηνο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή πνπ παξέρεη είλαη ππνρξεσηηθή. Αθνινπζεί ε
θνίηεζε ζην Γεκνηηθφ.
«Θνηλσθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Δπξώηα»
Απνηειείηαη απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ θνηλσθειψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ πξψελ Γήκσλ
θάιαο θαη Έινπο, ην Πλεπκαηηθφ θέληξν Γήκνπ Θξνθεψλ ‘’ ΛΗΘΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΘΟ’’
θαη ηε Φηιαξκνληθή Γήκνπ Έινπο.

Σκοπός:




Ζ ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα
δεκηνπξγίαο πνιηηηζηηθήο
ππνδνκήο, δηαθχιαμεο θαη δηάδνζεο ηεο ιατθήο παξάδνζεο, πξνβνιήο ηεο
ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ηε δεκηνπξγία ηαπηφρξνλα ηνπηθνχ ηζηνξηθνχ αξρείνπ,
δηάδνζεο θαη αλάπηπμεο θαιιηηερληθήο παηδείαο, ζηήξημεο θαη δηάδνζεο ηεο
ζχγρξνλεο θαιιηηερληθήο θαη πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο, πξνβνιήο ,αλάπηπμεο
θαη δηάδνζεο ησλ ηερλψλ, δεκηνπξγίαο ηεο αλαγθαίαο ππνδνκήο γηα ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ
ρξφλνπ.
Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, ε ζπκκεηνρή θαη ε πινπνίεζε ζε δξάζεηο θαη
πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κέξηκλα, ππνζηήξημε εθπαίδεπζε λέσλ –
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ( δηα βίνπ κάζεζε ) ηνπ
δήκνπ καο .






























Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ.
Ζ ελ γέλεη εμππεξέηεζε θαη εμχςσζε ηνπ πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ
θαη γεληθφηεξα ηεο πεξηνρήο κε ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ εληφο ηεο αηζνχζεο ή
δηα δαλεηζκνχ, ε εμεχξεζε βηβιίσλ εζληθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, εζηθνπιαζηηθνχ,
επαγγεικαηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ ή αγνξά ηνχησλ.
Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη εξαζηηερληθά
ζπγθξνηήκαηα. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη
ηνπ Λνκνχ γηα ηελ απφ θνηλνχ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ θαη
πλεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα θαη έμσ απφ ηα ζρνιεία θαη ηελ
εμαζθάιηζε νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηεο
λενιαίαο γεληθφηεξα ζηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο.
Ζ εμάπισζε θαη αλαβάζκηζε ηεο κνπζηθήο παηδείαο ζην Γήκν Δπξψηα, ε
δηδαζθαιία ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ κνπζηθήο, ε εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ,
ε δεκηνπξγία ρνξσδίαο θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε δεκηνπξγία
νξρήζηξαο κνπζηθψλ νξγάλσλ [πλεπζηψλ, θξνπζηψλ, εγρφξδσλ] θαη
ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαζψο θαη ε πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ηεο
κνπζηθήο παξάδνζεο ηνπ λνκνχ καο.
Ζ ελ γέλεη εμππεξέηεζε θαη πξναγσγή ηνπ κνπζηθνχ αηζζήκαηνο θαη ε
ςπραγσγία ησλ θαηνίθσλ ηεο θσκνπφιεσο θαη γεληθφηεξα ηεο πεξηνρήο, δηα
ηεο δηδαζθαιίαο πλεπζηψλ νξγάλσλ, δεκηνπξγίαο κπάληαο θαη ζπκκεηνρήο ηεο
εηο δηαθφξνπο εθδειψζεηο (εζληθέο ενξηέο, ζπλαπιίεο, ρνξνεζπεξίδαο θηι).
Ζ έληαμε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα
πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο Δ.Δ.
Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ.
Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο.
Ζ δεκηνπξγία πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ, ηζηνξηθψλ δηαδξνκψλ, νξεηβαηηθψλ
δηαδξνκψλ.
Ζ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη κλεκείσλ ηεο Φχζεο.
Ζ ζηήξημε θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ησλ δεκηνπξγψλ ηεο ηδηαίηεξα φηαλ
απηνί θαηάγνληαη απφ ην Γήκν θαη ε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.
Ζ απφθηεζε κνπζηθήο παηδείαο θαη ε εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ κε ζηφρν ηε
δεκηνπξγία νξρήζηξαο θαη ρνξσδίαο.
Ο εμνπιηζκφο θαη ε ζπληήξεζε ηεο Φηιαξκνληθήο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζε
εθδειψζεηο.
Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη εξαζηηερληθά
ζπγθξνηήκαηα. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη
ηνπ Λνκνχ γηα ηελ απφ θνηλνχ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ θαη
πλεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα θαη έμσ απφ ηα ζρνιεία θαη ηελ
εμαζθάιηζε νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηεο
λενιαίαο γεληθφηεξα ζηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο.
Ζ έληαμε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα
πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο Δ.Δ.
Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ
θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.
Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλάπιαζε ππνβαζκηζκέλσλ
πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ.
Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη επηκφξθσζε ησλ πνιηηψλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.
Ζ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ
αεηθφξν θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ.
Ζ αλάιεςε δξάζεσλ ή ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη
εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο.
Ζ θαηάξηηζε θαη εμνηθείσζε ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ κε ηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο.
Ζ αλαδήηεζε, ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ζπκκεηνρή ζε εζληθά θαη επξσπατθά
πξνγξάκκαηα.
Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο.





















Κειέηεο, έξεπλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ.
Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο θαη πιεξνθφξεζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
Γήκνπ.
Ζ δεκηνπξγία θέληξνπ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο λέσλ.
Ζ δεκηνπξγία ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ βαζηθέο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ ζε
ζέκαηα πξφζβαζεο θαη επηθνηλσλίαο.
Ζ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κε ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο.
Ζ ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο Αγξνηηθψλ θαη Θηελνηξνθηθψλ Πξντφλησλ.
Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θαη’ επέθηαζε ε επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο
επεκεξίαο κε ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη νπνίεο δελ ζα έρνπλ εκπνξηθφ
ραξαθηήξα ( αξ. 254 παξ. 2 λ. 3463/06):
Σε ιεηηνπξγία ηνπ γεσξγηθνχ ηλζηηηνχηνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα: 1) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζε
εδαθηθά δείγκαηα 2) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζε
δείγκαηα θπηηθψλ ηζηψλ γεσξγηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο (
θπιινδηαγλσζηηθέο αλαιχζεηο) 3) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη
θπζηθνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζε δείγκαηα λεξνχ (πφζηκα λεξά,
επηθαλεηαθά, ππφγεηα) 4) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ
εμεηάζεσλ ζε δείγκαηα πνζίκσλ λεξψλ 5) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη
θπζηθνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζε δείγκαηα αλεπεμέξγαζησλ αζηηθψλ
αιιά θαη βηνκεραληθψλ απφβιεησλ 6) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη
θπζηθνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ αιιά θαη κηθξνβηνινγηθψλ εμεηάζεσλ
ζε δείγκαηα επεμεξγαζκέλσλ αζηηθψλ αιιά θαη βηνκεραληθψλ απφβιεησλ 7) ηε
παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία λεξψλ, ηε
βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο θαιήο ηνπο
πνηφηεηαο 8) ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο λεξψλ
θαη εδαθψλ 9) ηε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ νξζή
θαιιηεξγεηηθή πξαθηηθή, ηε ιίπαλζε ησλ εδαθψλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο
παξάγσγεο θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο θαιιηεξγεηηθήο απφδνζεο θαη ηελ
απνθπγή ηεο ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ αιιά θαη ησλ ππφγεησλ
πδξνθνξηψλ 10) ηε ζπκκέηνρε ηεο ζε πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία
ηνπ πδαηηθνχ θαη εδαθηθνχ πεξηβάιινληνο.
πκκεηνρή
θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο Αγξνηψλ ,
Θηελνηξφθσλ, κειηζζνθφκσλ απφ πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ .
Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη ε πξνψζεζε
πεξηβαιινληηθήο επηκφξθσζεο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα
ηηο πεξηνρέο NATURA ,αιιά θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ΔΠΑ θαη
πξνγξακκάησλ
Δ.Δ. κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε κέηξσλ αλαβάζκηζεο ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη
ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα
επαηζζεηνπνίεζεο γηα ζπάληα είδε δψσλ – πγξνβηφηνπσλ .
Ζ δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ , θαξλαβαιηνχ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ .
Ζ νξγάλσζε δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο.
Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ θαη ε αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο
ηνπ Γήκνπ Δπξψηα φπσο (κε πεξηνξηζηηθά):
1. Γηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ
2. Γηνξγάλσζε επνρηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ εθδειψζεσλ φπσο Δθδειψζεηο
θαξλάβαινπ, Θάζηξεηα, ρξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο (ηδηαίηεξα ηνπ
Θαξλαβαιηνχ Θξνθεψλ), γηνξηή ηεο ειηάο, γηνξηή ησλ εζπεξηδνεηδψλ
(πνξηνθαιηνχ, καληαξηληνχ, ιεκνληνχ θ.ι.π.).
3. Ζ ιεηηνπξγία Κνπζηθψλ πλφισλ ζε πνηθίια κνπζηθά είδε, δηα κέζνπ
πξνγξακκάησλ κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπγθξφηεζεο ηνπο.
Γηαθξηηφ
κνπζηθφ ζχλνιν ζα απνηειέζεη ε δεκηνπξγία κπάληαο Φηιαξκνληθήο κε ζθνπφ
ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε Δζληθέο Γηνξηέο αιιά θαη άιιεο εθδειψζεηο πνιηηηζκνχ








ηνπ Γήκνπ. ηφρνο ησλ δξάζεσλ απηψλ ζα είλαη ε πξναγσγή ηνπ κνπζηθνχ
αηζζήκαηνο θαη ε ςπραγσγία.
4. Γεκηνπξγία νκάδσλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, εξγαζηεξίσλ δσγξαθηθήο θαη
γεληθφηεξα θαιψλ ηερλψλ.
5. Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
6. Ζ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ
επαγγεικαηηψλ ηνπ Γήκνπ
7. Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ
θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ
εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ.
Ιεηηνπξγία θαη πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πλεπκαηηθνχ Θέληξνπ
«Ληθεθφξνο Βξεηηάθνο» ψζηε λα αλαδεηρζεί ζε ππξήλα πνιηηηζκνχ αληάμηνπ
ηνπ νλφκαηνο, πνπ θέξεη.
Ιεηηνπξγία ρεηκεξηλνχ θαη ζεξηλνχ θηλεκαηνγξάθνπ

Παξάξηεκα
Σειεθσληθόο θαηάινγνο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ
Σειεθσληθό θέληξν
Σειεθσληθόο θαηάινγνο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ
Σειεθσληθόο θαηάινγνο Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ
Άιια ρξήζηκα ηειέθσλα

Βηβιηνγξαθία
>
χληαγκα, Άξζξν 10 (Γηθαίσκα Αλαθνξάο Πνιηηψλ)
>
Λ.3463/2006 (ΦΔΘ114Α) «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ»
>
Λ.2690/1999 (ΦΔΘ45Α) «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο» θ.ιπ. φπσο
ηζρχεη
>
Λ.1599/1986, Άξζξα 8,14,22 (ΦΔΘ 75Α) Τπεχζπλε Γήισζε - Δπηθχξσζε
θσηναληηγξάθσλ
>
Λ.2539/1997 Άξζξν 22 (ΦΔΘ 244Α) - Σειεθσληθέο αηηήζεηο
>
Λ.2672/1998 Άξζξν 14 (ΦΔΘ 290Α) - Δπηθνηλσλία κε Γεκφζηεο Τπεξεζίεο κέζσ
Fax θαη E-mail
>
Λ.3242/2004 (ΦΔΘ 102Α) Άξζξν 5, Λ. 3448/2006 (ΦΔΘ 57Α) Άξζξν 16, γηα
απηεπάγγειηε αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθψλ
>
Λ.1943/1991, (ΦΔΘ 50Α) Άξζξν 5, Λ.2690/1999, (ΦΔΘ 45Α), Άξζξν δεχηεξν θαη
άξζξα 4,5, Λ.3230/2004, (ΦΔΘ 44Α), Άξζξν 11 θαη Λ.3242/2004 (ΦΔΘ 102Α) Άξζξα 6,7
γηα ηηο πξνζεζκίεο δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ
>
Λφκνη γηα ΘΔΠ: 3013/2002 (ΦΔΘ102Α), 3051/2002 (ΦΔΘ220Α), 3146/2003 (ΦΔΘ
125Α) 3200/2003 (ΦΔΘ 281Α ), 3202/2003 (ΦΔΘ 284Α), 3230/2004 (ΦΔΘ 44Α),
3242/2004 (ΦΔΘ 102Α ), 3260/2004 (ΦΔΘ 151Α), 3320/2005 (ΦΔΘ 48Α), 3345/2005
(ΦΔΘ 138Α), 3448/2006 (ΦΔΘ 57Α)
>
Λ.3051/2002, Άξζξν 2 (ΦΔΘ220Α) θαη Γλσκνδνηηθή Οινκέιεηα Λ..Θ. 591/2000
ζρεηηθά κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο θαη Αλεμάξηεηεο Αξρέο
>
Λ.2477/1997 (ΦΔΘ 59Α) θαη Λ.3094/2003 (ΦΔΘ 10Α) «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε»
>
πλζήθε Δπξσπατθήο Έλσζεο 1992 ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηνπ Δπξσπαίνπ
Κεζνιαβεηή
>
Λ.3443/2006 (ΦΔΘ 41Α) «Σνπηθά πκβνχιηα Λέσλ», έθδνζε ΘΔΓΘΔ

>
Λ.2880/2001 (ΦΔΘ 9Α) ζρεηηθά κε κεηαβίβαζε ησλ Θξαηηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ
ζηνπο Γήκνπο
>
Λ.3106/2003 (ΦΔΘ 30Α) Άξζξν 13, Λ.3146/2003 (ΦΔΘ 125Α) Άξζξν 13 θαη
ΘΤΑ Π4Β/5814/1997 (ΦΔΘ 917Β) γηα πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη».
>
Απφθαζε Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γ/ΑΓΠ/Γ2γ/νηθ/1692/27-6-2006 (ΦΔΘ 769Β)
ζρεηηθά κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε θνηλνχ
>
Οδεγφο θαιήο ζπκπεξηθνξάο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2005
>
Οδεγφο ηνπ πνιίηε κε αλαπεξία, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2007
>
Υάξηα Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ηνπ Γεκφηε, ΘΔΓΘΔ, 2008
>
Υάξηα Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ηνπ Γεκφηε, ΘΔΓΘΔ, 2010
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δηζεγείηαη ζην Γ.. ηε Υάξηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Γεκφηε
«Οδεγφο ηνπ

Γεκφηε» ην θείκελν ηνπ νπνίνπ έρεη σο εμήο:

Eηζαγσγή
Ση είλαη ε ράξηα θαη πνύ ρξεζηκεύεη;
Ζ ράξηα είλαη ν πξαθηηθφο νδεγφο ηνπ πνιίηε θαη ν ζχκβνπινο ηνπ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ
κε ην Γήκν. Γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή, απνηειεί δέζκε κέηξσλ θαη είλαη ε δέζκεπζή ηεο πξνο
εζάο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Κε ηε ράξηα:
■
Γηακνξθψλεηαη ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο πξνο ηνλ πνιίηε κε
ζαθέζηεξν ηξφπν.
■
Αλαδεηθλχνληαη ηα δηθαηψκαηά ζαο, ψζηε λα κελ ηα αλαδεηάηε θάζε θνξά ζηηο
δηάζπαξηεο δηαηάμεηο.
■
Δληζρχεηαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ καο ζην ρεηξηζκφ ησλ δεηεκάησλ
πνπ ζαο αθνξνχλ.

Οη Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηνπ Γήκνπ
Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο είλαη:
■
Ζ Λνκηκόηεηα
Ο Γήκνο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην, φπσο θαηαγξάθεηαη, θπξίσο, ζην
χληαγκα ηεο Υψξαο, ζηνλ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη ζην Πξφγξακκα
«Θαιιηθξάηεο».
■
Ζ Γηαθάλεηα
Ο πνιίηεο έρεη πξφζβαζε ζηελ πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, ζε ζρέζε κε
ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ αθνξνχλ.
■
Ζ Πιεξνθόξεζε
Ο Γήκνο εμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε θαη ππεχζπλε πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ θαη
πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν πιεξνθφξεζεο κε έληππα, ειεθηξνληθά ή άιια κέζα.
■
Ζ πκκεηνρή ηνπ δεκόηε θαη ε δηαβνύιεπζε
Θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ή δηαθνξψλ. Ο δεκφηεο
ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ ηξφπν πξνζθπγήο, ηε δηαδηθαζία, ηελ πξνζεζκία θαη ην ρξφλν πνπ
νθείιεη ην αξκφδην φξγαλν λα απαληήζεη θαη λα δψζεη ιχζε, θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν ηεο
«παξάζηαζεο» ηνπ δεκφηε ζηα φξγαλα θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ.
■
Ζ Φηιηθόηεηα
Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ είλαη θηιηθή πξνο ηνλ δεκφηε. Ο δεκφηεο
γλσξίδεη ηνλ ππάιιειν πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ππφζεζή ηνπ. Σα έγγξαθα ηνπ Γήκνπ πξνο
απηφλ είλαη εμαηνκηθεπκέλα, κε ηνλ απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ηφλν. Ο δεκφηεο δελ έρεη ηελ

αίζζεζε φηη ηηο ππνζέζεηο ηνπ ρεηξίδνληαη αλψλπκα, απνκαθξπζκέλα θαη απξνζπέιαζηα
φξγαλα πνπ δελ έρνπλ θαηαλφεζε ζηα πξνβιήκαηά ηνπ.
■
Ζ Ακεξνιεςία
Οη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ δξνπλ ακεξφιεπηα θαη είλαη αλεμάξηεηα
απφ επηξξνέο άζρεηεο κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ην νπνίν έρνπλ ηαρζεί λα ππεξεηνχλ.
■
Ζ Υξεζηή θαη αδηάθζνξε δηνίθεζε
Ζ Γεκνηηθή Αξρή δηαζθαιίδεη, κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζηεξψλεη, ηελ έληηκε
θαη άκεκπηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, ηεξνπκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ
θαλφλσλ ηεο επηείθεηαο θαη ηεο θαιφπηζηεο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ.
■
Ζ Αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ δεκνηώλ
Ο Γήκνο θαηαγξάθεη θαη παξεκβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ, έρνληαο
σο γλψκνλα ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζή ηνπ ζε απηέο.
■
Ζ Απνηειεζκαηηθόηεηα
Ζ παξέκβαζε ζηα πξνβιήκαηα, πνπ αθνξνχλ ην δεκφηε, είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη άκεζε,
ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.

Ζ Γηνηθεηηθή δνκή ηνπ Γήκνπ
Ο Γήκνο καο πξνήιζε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ Γήκσλ Γεξνλζξψλ, Έινπο, Θξνθεψλ,
Ληάησλ θαη θάιαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ.3852/2010 (Πξφγξακκα
«Θαιιηθξάηεο»)*. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηηο δηαηάμεηο απηέο ν Γήκνο καο απνηειείηαη απφ
2 Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, 17 Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο θαη 6 Σνπηθέο Θνηλφηεηεο. Πην αλαιπηηθά,
ν Γήκνο απνηειείηαη απφ ηε:
1.
Γεκνηηθή Δλφηεηα θάιαο
2.
Γεκνηηθή Δλφηεηα Βιαρηψηε
θαζψο θαη ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο (Γ.Θ) Αγ.Γεκεηξίνπ, Απηδέαο, Ληάησλ, Θξνθεψλ,
Γαθλίνπ, Κπξηηάο, Αζηεξίνπ, Αγ.Ησάλλε, Γιπθφβξπζεο, Έινπο, Γνπβψλ, Βξνληακά,
ηεθαληάο, Ιέεκνλα, Πεξηζηεξίνπ, Γεξαθίνπ, Θαξίηζαο θαη ηηο Σνπηθέο Θνηλφηεηεο (Σ.Θ)
Θξεκαζηήο, Ιαγίνπ, Βαζηιαθίνπ, Γξάκκνπζαο, Θαιιηζέαο, Αιεπνρσξίνπ.

Οη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα θαζψο θαη φισλ ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Γήκν καο
θνξέσλ (Λνκηθψλ Πξνζψπσλ, Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θ.ιπ.) βξίζθνληαη ζηα παξαθάησ
θηίξηα:



Γεκαξρείν θάιαο

Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο: Γεκνηνιφγηα: Παλαγηψηεο ηαζνχζεο 27353 60016
Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ: Κειέηεο Aτβαιηψηεο 27353 60039,
Αληαπνθξίηξηα ΟΓΑ θαη Γξαθείν πξνζσπηθνύ: ηαπξνχια Βαζηιαθάθνπ 27353 60028
Αιινδαπνί: νθία Θσζηαξέιινπ
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία: Βάζσ Καλάθνπ 27353 60024
Σακίαο: Ησάλλεο Βαξειάο 27353 60023
Ινπνί Σακίεο: Καξία Θνκπφγεσξγα, νθία Θεβαίνπ, Ληθφιανο Εαθείξεο
Γξαθείν Θίλεζεο: Παλαγηψηεο Φηθιήο 27353 60033
Ιεμηαξρείν: Κεηαμία Θνπηζνπκπνχ 27353 60036
Δηζπξάθηνξεο: Γεσξγία Γεκεηξαθνπνχινπ, Διηζάβεη Θνπηζνβαζίιε, Παλαγηψηα
Ησάλλνπ



Γεκαξρείν Έινπο

Σει: 27350 42210

Fax: 2735029124
Αληηδήκαξρνο: Ησάλλεο Πιαηαλίηεο, Σει.: 2733 60213
ΘΔΠ: 27350 29126
Γηνηθεηηθή Τπεξεζία: Πνιίηεο ηπιηαλφο, Υηψηε Ακαιία
Σερληθή Τπεξεζία: Αληηγφλε ηξαηάθνπ, Γεψξγηνο Σδακνπξήο, Παλαγηψηεο Γεξηηιήο,
Γηνλχζεο Βαζηιείνπ, Παλαγηψηα Φηκνγεξάθνπ, Καξία Θενθηιάθνπ
Γεσπόλνη: Γεσξγία Θαξαράιηνπ, Γεσξγία Παλνηνπνχινπ, Αζελά Γθνξίηζα, Γεκήηξηνο
Κπνχηζαιεο, Αγγειηθή Καγθιάξα
Δηζπξάθηνξαο: Δπαγγειία Υαξαιάκπνπο
Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ
Γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζαο κε ηηο ππεξεζίεο καο, είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδεηε:
■
Σν σξάξην εξγαζίαο
Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ αξρίδεη ζηηο 7:30 π.κ. θαη ιήγεη ζηηο 3:00
κ.κ. γηα φιν ην έηνο (ρεηκψλα-θαινθαίξη).
■
Οη ώξεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνύ
Ζ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ γίλεηαη θάζε εξγάζηκε εκέξα απφ ηηο 8:30 π.κ.
έσο ηηο 2:30 κ.κ. ζε φιεο ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε απηέο πνπ εθαξκφδνπλ
εηδηθφ σξάξην, φπνπ νη ψξεο εμππεξέηεζεο ζπκπίπηνπλ κε ην σξάξην εξγαζίαο.

Αξγίεο – εκηαξγίεο
Πξηλ μεθηλήζεηε γηα θάπνηα ζπλαιιαγή κε ηηο ππεξεζίεο καο, βεβαησζείηε φηη δελ είλαη
αξγία. Αλ είλαη εκηαξγία, πξέπεη λα γλσξίδεηε πσο νη ππεξεζίεο καο θιείλνπλ θαηά 2-3
ψξεο λσξίηεξα.
■
Αξγίεο γεληθά (ζην δεκόζην)
■
Ζ 1ε Ηαλνπαξίνπ.
■
Σα Θενθάλεηα (6ε Ηαλνπαξίνπ).
■
Ζ Θαζαξή Γεπηέξα.
■
Ζ 25ε Καξηίνπ.
■
Ζ Κεγάιε Παξαζθεπή.
■
Ζ Γεπηέξα ηνπ Πάζρα.
■
Ζ 1ε Καΐνπ.
■
Ζ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο (Γεπηέξα Πεληεθνζηήο).
■
Ζ ηεο Θνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ (15ε Απγνχζηνπ).
■
Ζ 28ε Οθησβξίνπ.
■
Ζ 1ε θαη 2ε εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ (25ε θαη 26ε Γεθεκβξίνπ). Τπελζπκίδεηαη
φηη θαη ζην Γήκν καο, φπσο ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, εθαξκφδεηαη ε
πελζήκεξε εβδνκαδηαία εξγαζία (εθηφο αββάηνπ θαη Θπξηαθήο).
ην Γήκν καο, έρνπλ νξηζηεί επί πιένλ σο εκέξεο αξγίαο :
- ε 26ε Ηνπιίνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζηε θάια
- ε 6ε Γεθεκβξίνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ ζηηο Θξνθεέο
- ε 9ε Λνεκβξίνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Λεθηαξίνπ ζην Βιαρηψηε
- ε 2ε Κατνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ζην Γεξάθη
■
■
■
■
■

Ζκηαξγίεο
Ζ παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ.
Ζ παξακνλή ηνπ Λένπ έηνπο.
Ζ παξακνλή ησλ Θενθαλείσλ.
Ζ Κεγάιε Πέκπηε.

Ζ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε
Οη ππνρξεώζεηο δεκόζησλ ππεξεζηώλ
Όηαλ ππνβάιιεηε κηα αίηεζε ζην Γήκν ή ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα ππεξεζία, γηα θάπνην
ζέκα ζαο (παξνρή πιεξνθνξηψλ, ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, δηεθπεξαίσζε ππφζεζεο
θ.ιπ.), πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη φιεο νη ππεξεζίεο ππνρξενχληαη:

1

Λα απαληνύλ ζηηο αηηήζεηο ζαο θαη λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ζαο ην
αξγφηεξν κέζα ζε πελήληα (50) εκέξεο. Αλ ε αίηεζή ζαο έρεη ππνβιεζεί ζε αλαξκφδηα
ππεξεζία, απηή νθείιεη, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, λα ηε δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία θαη λα ζαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζεζκία αξρίδεη απφ
ηφηε πνπ πεξηήιζε ε αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία (άξζξν 4 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45
Α ).

2

Λα ζαο ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο άκεζα ή ην αξγφηεξν ζε δέθα
(10) εκέξεο (άξζξν 4 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

3

Λα δηαζέηνπλ, πξνο δηεπθφιπλζή ζαο, έληππα αηηήζεσλ θαη ππεχζπλσλ
δειψζεσλ (άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

4

Λα ζαο δηεπθνιύλνπλ ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο. Αλ δειψζεηε αδπλακία λα
γξάςεηε, ν αξκφδηνο ππάιιεινο, εθφζνλ ηνπ ην δεηήζεηε, νθείιεη λα ζπληάμεη ν ίδηνο ηελ
αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ ζαο, ζχκθσλα κε ηα φζα ηνπ ππαγνξεχζεηε (άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ
Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

5

Λα πξσηνθνιινύλ φιεο ηηο αηηήζεηο θαη λα ρνξεγνχλ απφδεημε, ζηελ νπνία
αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ πνπ έιαβε ε αίηεζε θαη ε εκεξνκελία εηζφδνπ ηεο
ζηελ ππεξεζία (άξζξν 12 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

6

Λα δέρνληαη ηηο αηηήζεηο πνπ ζηέιλεηε κε ηειενκνηνηππία (fax) θαη λα απαληνχλ
ζε αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιιεηε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email) (άξζξν 14 ηνπ Λ.2672/1998, ΦΔΘ 290 Α ).

7

Λα δέρνληαη, εθφζνλ είζηε Έιιελαο πνιίηεο, νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαθάησ
έγγξαθα πξνο επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηάο ζαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
αίηεζε (άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α', φπσο ηζρχεη):
■
δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο,
■
ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο,
■
δηαβαηήξην,
■
άδεηα νδήγεζεο θαη
■
αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Γεγνλφηα ή ζηνηρεία
πνπ δελ απνδεηθλχνληαη, βάζεη ησλ αλσηέξσ, γίλνληαη δεθηά, βάζεη ππεχζπλεο δήισζεο
(Λ.1599/1986), εθηφο αλ ππάξρεη αληίζεηε δηάηαμε. Όκνηα δήισζε ππνβάιιεηαη θαη φηαλ
ηα ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε δηεχζπλζε
θαηνηθίαο ή ην επάγγεικα έρνπλ κεηαβιεζεί (άξζξν 3 παξ. 5 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α
).
Γηα ηνπο αιινδαπνχο, ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο απνδεηθλχνληαη, ζηελ πεξίπησζε
πνιηηψλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ην
δηαβαηήξην, ελψ ζηελ πεξίπησζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, απφ ην δηαβαηήξην ή άιιν
έγγξαθν πνπ επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηε ρψξα ή άιιν λνκηκνπνηεηηθφ ηεο δηακνλήο ζηε
ρψξα έγγξαθν αξκφδηαο αξρήο (άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α', φπσο
ηζρχεη). Ζ ηαπηφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηελ έδξα ηνπο.

8

Λα βεβαηώλνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο (άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ Λ.2690/1999,
ΦΔΘ 45 Α ).

9

Λα επηθπξώλνπλ θσηναληίγξαθα ειιεληθψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ απφ ην
πξσηφηππν ή απφ αθξηβέο αληίγξαθν (άξζξν 11 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

10

Λα κελ απαηηνύλ, γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζήο ζαο, ηελ ππνβνιή
πηζηνπνηεηηθψλ ή άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ απηά δελ πξνβιέπνληαη ζε δηαηάμεηο
λφκσλ ή άιισλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο (άξζξν 10 παξ. 2 ηνπ
Λ.3230/2004, ΦΔΘ 44 Α').

11 Λα αλαδεηνύλ απηεπάγγειηα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο νξηζκέλεο θαηεγνξίεο
πηζηνπνηεηηθψλ, φηαλ απηά απαηηνχληαη σο δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο
ππφζεζήο ζαο (άξζξν 5 ηνπ Λ.3242/2004, ΦΔΘ 102 Α' θαη άξζξν 16 ηνπ Λ.3448/2006,
ΦΔΘ 57 Α ).

12

Λα πξνβαίλνπλ ζηελ αλαζχζηαζε ηνπ θαθέινπ πνπ έρεηε ππνβάιεη θαη έρεη
απσιεζζή (ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ), κε ππαηηηφηεηα ηεο ππεξεζίαο, ην
αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε δηαπίζησζε ηεο απψιεηαο (άξζξν 6 ηνπ
Λ.3242/2004, ΦΔΘ 102 Α 'θαη Π.Γ/γκα 114/2005, ΦΔΘ 165 Α ).

13

Λα ζαο επηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα (π.ρ. πξαθηηθά
θαη απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθζέζεηο, κειέηεο) θαη, εθφζνλ έρεηε εηδηθφ
έλλνκν ζπκθέξνλ, θαη ζε ηδησηηθά έγγξαθα πνπ θπιάζζνληαη ζηελ ππεξεζία θαη είλαη
ζρεηηθά κε ππφζεζή ζαο (άξζξν 5 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).
Σν δηθαίσκά ζαο απηφ αζθείηαη κε κειέηε ησλ εγγξάθσλ ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο ή
κε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ (εθηφο αλ ε αλαπαξαγσγή κπνξεί λα βιάςεη ηα πξσηφηππα).
Ζ ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εγγξάθσλ ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο
αίηεζεο (π.ρ. φηαλ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ), είλαη
είθνζη (20) εκέξεο.

14

Λα ζαο θαινύλ ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε, φηαλ πξφθεηηαη λα πξνβνχλ ζε
ελέξγεηα ή ζηε ιήςε κέηξνπ πνπ ζίγεη λφκηκα ζπκθέξνληα ή δηθαηψκαηά ζαο. Κφλν αθνχ
θιεζείηε θαη εθζέζεηε γξαπηά ή πξνθνξηθά ηηο απφςεηο ζαο, κπνξεί ε ππεξεζία λα
πξνρσξήζεη ζηε ιήςε ηνπ δπζκελνχο κέηξνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ νπνίνπ νθείιεη λα
αηηηνινγήζεη εηδηθψο (άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο θαη άξζξν 6 ηνπ Λ.2690/1999,
ΦΔΘ 45 Α ).

15

Λα δξνπλ ακεξόιεπηα θαη λα είλαη αλεμάξηεηεο απφ επηξξνέο άζρεηεο κε ην
δεκφζην ζπκθέξνλ, ην νπνίν έρνπλ ηαρζεί λα ππεξεηνχλ (άξζξν 7 ηνπ Λ.2690/1999 θαη
άξζξν 36 ηνπ Λ.3528/2007, ΦΔΘ 26 Α ).

16 Λα θαζηεξώλνπλ ώξεο ππνδνρήο θνηλνύ (γηα ηηο ψξεο ππνδνρήο ηνπ θνηλνχ απφ
ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, βι. παξαπάλσ).

17

Λα ηεξνύλ ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαηά ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη λα
ιακβάλνπλ εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ πξφζβαζε θαη άκεζε εμππεξέηεζε αηφκσλ κε
αλαπεξία, εγθχσλ, κεηέξσλ κε θαξνηζάθηα, ππεξήιηθσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θ.ιπ.
18
Λα παξέρνπλ κε ηξόπν ζαθή, απιό θαη θαηαλνεηό θάζε αλαγθαία
πιεξνθνξία, δηεπθξίληζε, ζπκβνπιή ή θαζνδήγεζε πνπ ηνπο δεηείηαη απφ ηνπο
πνιίηεο, ζρεηηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο.

Tα Θέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηώλ
(Λ.3013/2002, ΦΔΘ 102 Α', όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη)

■
Κέζσ ησλ Θ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ καο, κπνξείηε λα δηεθπεξαηψλεηε φιεο ζρεδφλ ηηο
ζπλαιιαγέο ζαο κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο (Τπνπξγεία, Οξγαληζκνχο, Γήκνπο,
Πεξηθέξεηεο θ.ιπ.), ρσξίο λα είζηε ππνρξεσκέλνη λα επηζθέπηεζηε ηηο ζπλαξκφδηεο
ππεξεζίεο θαη λα ηαιαηπσξείζηε κε πνιιέο κεηαθηλήζεηο.
Δζείο αξθεί λα ζπκπιεξψζεηε κηα αίηεζε ζην Θ.Δ.Π. θαη νη ππάιιεινη ζα αλαιάβνπλ λα
θέξνπλ εηο πέξαο ηελ ππφζεζή ζαο.
Πηα αλαιπηηθή ελεκέξσζή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο πηζηνπνηεκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηα Θέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, κπνξείηε λα επηζθεθηείηε
ηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ησλ Θ.Δ.Π.: www.kep. gov.gr ή λα θαιέζεηε ηελ ηειεθσληθή
γξακκή 1500 (βι. παξαθάησ), πνπ ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε, επηά εκέξεο ηελ
εβδνκάδα.
■

Σα Θ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ καο:

■
1ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα θάιαο
Γηεχζπλζε: θάια , Σ.Θ 23-051
Αξηζ. ηειεθ.: 27350 29200
Φαμ: 27350 24151
■
2ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Βιαρηψηε
Γηεχζπλζε: Βιαρηψηε Σ.Θ 23-055
Αξηζ. ηειεθ.: 27350 29126
■ 3ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Ληάησλ
Γηεχζπλζε: Ληάηα Σ.Θ 23-060
Αξηζ. ηειεθ.: 27323 60620
■ 4ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Γεξνλζξψλ
Γηεχζπλζε: Γεξάθη Σ.Θ 23-058
Αξηζ. ηειεθ.: 27310 71755
■ 5ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Θξνθεψλ
Γηεχζπλζε: Θξνθεψλ Σ.Θ 23-057
Αξηζ. ηειεθ.: 27350 71722

Ζ εζληθή πύιε δεκόζηαο δηνίθεζεο «Ermis»
(http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis)
Ζ Δζληθή Πχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ermis απνηειεί ηελ εληαία Θπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή
Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ηελ
αζθαιή δηεθπεξαίσζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ζ Πχιε ermis θηινδνμεί λα απνηειέζεη ην «Ζιεθηξνληθφ Πνιπθαηάζηεκα» ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, παξέρνληαο απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζηνπο πνιίηεο
θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ζρεηηθά κε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην Γεκφζην, θαζψο θαη
επηιεγκέλεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.

Οη ηειεθσληθέο αηηήζεηο κέζσ ηνπ 1502
(άξζξν 22 ηνπ Λ.2539/1997, ΦΔΘ244Α)
Παξάιιεια κε ηε δπλαηφηεηα ηεο απεπζείαο εμππεξέηεζήο ζαο απφ ηηο Γηνηθεηηθέο Αξρέο
ή απφ ηα Θ.Δ.Π., έρεηε δηθαίσκα λα δεηήζεηε ηειεθσληθά, ζηνλ αξηζκφ 1502, ηελ έθδνζε
θαη απνζηνιή νξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε πνπ
έρεηε δειψζεη. Κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ ρνξεγνχκελσλ
πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην αλσηέξσ κέηξν εμππεξέηεζεο
ησλ πνιηηψλ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Τπ. Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο): www.gspa.gr, ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Θέκαηα ελδηαθέξνληνο / 1502Πηζηνπνεηηθά».

Οη ηειεθσληθέο αηηήζεηο κέζσ ηνπ 1500
Κέζσ ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο 1500 πνπ έρεη θαζηεξσζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
πνιίηε, κπνξείηε:
■
λα ελεκεξσζείηε ή λα δεηήζεηε πιεξνθνξίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα φια ηα ζέκαηα
ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
■
λα δηεθπεξαηψζεηε ηειεθσληθά ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ησλ
Θ.Δ.Π., νη νπνίεο δελ απαηηνχλ δηθαηνινγεηηθά απφ πιεπξάο ζαο ή απαηηνχλ
δηθαηνινγεηηθά πνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ απηεπάγγειηα ππεξεζηαθψο.

Οη αηηήζεηο κέζσ δηαδηθηύνπ
αο παξέρεηαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεηε αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε
πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ζαο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή,
εθφζνλ βέβαηα δηαζέηεηε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν (internet) ή απφ θαηαζηήκαηα παξνρήο
ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (internet cafe), κε επίζθεςή ζαο ζηελ ηζηνζειίδα ησλ Θ.Δ.Π.:
www.kep.gov.gr. Κε ηελ αίηεζή ζαο, δειψλεηε θαη ην Θ.Δ.Π. πνπ επηζπκείηε λα
δηεθπεξαηψζεη ην αίηεκά ζαο. Ζ ελεκέξσζή ζαο απφ ην Θ.Δ.Π., γηα ηελ παξαιαβή ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ γίλεηαη είηε κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία, είηε κε απνζηνιή κελχκαηνο
(SMS).

Ζ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε
Σν δηθαίσκα γηα πιήξε απνδεκίσζε
(άξζξν 7παξ. 1 ηνπ Λ.3242/2004, ΦΔΘ102Α')
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή άιισλ
δηνηθεηηθψλ αξρψλ, νη πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ
ζαο, έρεηε δηθαίσκα λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα πιήξε απνδεκίσζε.
■
Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο απνδεκίσζεο
Ζ αίηεζε απνδεκίσζεο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, Δηδηθή Δπηηξνπή
Διέγρνπ Δθαξκνγήο Λνκνζεζίαο, κέζα ζε (60) εμήληα εκέξεο απφ ηελ παξέιεπζε
άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζήο ζαο ή ηελ νξηζηηθή
απάληεζε ζην αίηεκά ζαο.
Σελ αίηεζε απνδεκίσζεο ππνβάιιεηε, είηε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ
αίηεζεο απνδεκίσζεο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο, είηε κε απιή αίηεζή
ζαο πξνο ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή. Απφ ηελ αίηεζε απνδεκίσζεο ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα
ζηνηρεία ζαο, ε εκεξνκελία πνπ ππνβάιαηε ηελ αίηεζε, πνπ δελ απαληήζεθε, θαζψο θαη ε
ειεγρφκελε ππεξεζία. Σελ αίηεζε ηελ ππνβάιιεηε απηνπξνζψπσο, ηαρπδξνκηθψο επί
απνδείμεη ή κε ηειενκνηνηππία (fax) ζηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο:
■
ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Δθαξκνγήο Λνκνζεζίαο άξζξνπ δεύηεξνπ,
παξ. 2β ηνπ Λ.2690/1999 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ:
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Βαζ. νθίαο 15,
Σ.Θ. 106 74, Αζήλα
Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 210 33.93.101, -102, -104, -106, -108, -110,113, -115 Fax:
210-33.93.020, 210-33.93.100
■ ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Δθαξκνγήο Λνκνζεζίαο άξζξνπ δεύηεξνπ, παξ.
2β ηνπ Λ.2690/1999 ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο, θαζψο θαη ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην γεσγξαθηθφ ηεο ρψξν (Λ.Π.Γ.Γ., Γ.Ο.Τ.,
Γήκνη, Πεξηθέξεηεο θ.ιπ.):
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Σξίπνιε. Σ.Θ. 22-100, Γεσξγίνπ Α΄ 17-21
Σειεθ. επηθνηλσλίαο: 2710-243224
Fax: 2710-227745

O έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ηνπ Γήκνπ
(άξζξα 214-231 ηνπ Λ. 3852/2010)
Οη πξάμεηο ησλ ζπιινγηθψλ θαη κνλνκειψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ δήκσλ, θαζψο θαη
ησλ Λ.Π.Γ.Γ. απηψλ ειέγρνληαη, σο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηνπο, απφ ηελ Απηνηειή
Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., πνπ απνηειεί απνθεληξσκέλε ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ππαγφκελε απεπζείαο
ζηνλ Τπνπξγφ. Ο έιεγρνο ζπλίζηαηαη:
α) ζηνλ ππνρξεσηηθφ (άξζξν 225 ηνπ Λ. 3852/ 2010), ζηνλ νπνίνλ ππφθεηληαη νη
απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ κφλν νξγάλσλ ησλ δήκσλ, νη νπνίεο απνζηέιινληαη, κέζα ζε
πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ζηελ
Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α θαη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ζαξάληα (40)
εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπο ζε απηήλ, ειέγρνληαη απφ ηνλ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο θαη
β) ζηνλ απηεπάγγειην (άξζξν 226 ηνπ Λ.3852/2010), θαηά ηελ άζθεζε ηνπ νπνίνπ ν
Διεγθηήο Λνκηκφηεηαο κπνξεί λα αθπξψζεη νπνηαδήπνηε απφθαζε ησλ ζπιινγηθψλ ή
κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2)
κελψλ, αθφηνπ ε απφθαζε έρεη δεκνζηεπζεί ή εθδνζεί.

Ζ εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή
(άξζξν 227 ηνπ Λ. 3852/ 2010)
Δθφζνλ έρεηε έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξείηε λα πξνζβάιεηε ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ
ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο, ή ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ή
απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο, ή αθφηνπ ιάβαηε γλψζε απηψλ.
Πξνζθπγή κπνξεί λα αζθεζεί θαη θαηά παξάιεηςεο νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο ησλ
νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζθπγή αζθείηαη εληφο δεθαεκέξνπ απφ
ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο εηδηθήο πξνζεζκίαο πνπ ηπρφλ ηάζζεη ν λφκνο γηα ηελ έθδνζε
ηεο νηθείαο πξάμεο, δηαθνξεηηθά κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο. Ο Διεγθηήο Λνκηκφηεηαο απνθαίλεηαη επί ηεο αλσηέξσ πξνζθπγήο
κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε
αλσηέξσ πξνζεζκία ρσξίο λα εθδνζεί απφθαζε, ζεσξείηαη φηη ε πξνζθπγή έρεη ζησπεξψο
απνξξηθζεί.
Κε ηελ ίδηα πξνζθπγή, κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεκα ζηνλ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο λα
αλαζηείιεη κε απφθαζή ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.
Οη απνθάζεηο ηνπ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο πξνζβάιινληαη ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα κε ηα
έλδηθα βνεζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.

Ζ αλαθνξά ζην ζπλήγνξν ηνπ πνιίηε
ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο λνκηκφηεηαο ή πξνζβνιήο λφκηκνπ ζπκθέξνληνο ή
δηθαηψκαηφο ζαο απφ ηε Γηνίθεζε, κπνξείηε λα δεηήζεηε κε ελππφγξαθε αλαθνξά ζαο ηε
δηακεζνιάβεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. Ζ αλαθνξά πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε έμη
(6) κήλεο, αθφηνπ ιάβαηε γλψζε ησλ ελεξγεηψλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο.
Ζ δηακεζνιάβεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ζαο, ηελ ππεξάζπηζή ζαο έλαληη δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ζαο, ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο. Ο πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε εδξεχεη ζηελ Αζήλα, (Υαηδεγηάλλε Κέμε 5, Σ.Θ115 28, πεξηνρή Υίιηνλ). Σα
γξαθεία ηνπ είλαη αλνηθηά απφ ηηο 8:30 ην πξσί έσο ηηο 2:00 ην κεζεκέξη, απφ ηε Γεπηέξα
έσο ηελ Παξαζθεπή. Αλαθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη κε ηειενκνηνηππία (fax)
ζηνλ αξηζκφ 210 - 72.92.129. Πα αλαιπηηθφηεξε ελεκέξσζή ζαο ζρεηηθά κε ηηο
αξκνδηφηεηεο, ηε ζπγθξφηεζε θαη ην έξγν ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, κπνξείηε λα
επηζθεθηείηε ηνλ επίζεκν ηζηνρψξν ηεο Αξρήο: www.synigoros.gr

Ζ θαηαγγειία ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή
Θάζε πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νπνηνζδήπνηε δηακέλεη ζε έλα
θξάηνο-κέινο, έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη θαηαγγειία ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή, αλ
εθηηκά φηη είλαη ζχκα «θαθήο δηνίθεζεο» εθ κέξνπο ελφο ζεζκηθνχ νξγάλνπ ή νξγαληζκνχ
ηεο Δ.Δ. Ζ θαηαγγειία ζηνλ Γηακεζνιαβεηή κπνξεί λα ππνβιεζεί, κέζσ απινχ ή
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ηειενκνηνηππίαο (fax), ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επίζεκεο
γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ εληχπνπ θαηαγγειίαο είλαη δηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ρψξν ηνπ
Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή: http://www.ombudsman.europa.eu.
Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο:
Ο Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο (The European Ombudsman)
1, Avenue du President Robert Schuman
B.P. 403
FR- 67001 Strasbourg Cedex, France
αξηζκ. ηειεθψλνπ: 00 33 388.172.313
fax: 00 33 388.179.062
e-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int

Σν ζώκα επηζεσξεηώλ - ειεγθηώλ δεκόζηαο δηνίθεζεο
Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.) είλαη φξγαλν
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πνπ ζπζηάζεθε κε ην Λφκν 2477/1997
(ΦΔΘ 59 Α ). ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνληαη:

■
ε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ, εθηάθησλ ειέγρσλ θαη εξεπλψλ ζηνπο θνξείο ηνπ
Γεκνζίνπ,
■
ε δηελέξγεηα έλνξθσλ δηνηθεηηθψλ εμεηάζεσλ ζηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο,
■
ε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθψλ εμεηάζεσλ ή πξναλαθξίζεσλ, κεηά απφ εηζαγγειηθή
παξαγγειία, γηα αδηθήκαηα ππαιιήισλ,
■
ε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ πνηληθή θαη πεηζαξρηθή δίσμε
ππαιιήισλ,
■
ε παξαπνκπή ησλ ππεπζχλσλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ζηελ
εηζαγγειηθή αξρή ή ζην αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν,
■
ε άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο γηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ιεηηνπξγψλ θαη
ππαιιήισλ, πνπ δηαπηζηψλνληαη ζην πιαίζην ησλ έλνξθσλ δηνηθεηηθψλ εμεηάζεσλ, ηα
νπνία ηηκσξνχληαη κε ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο,
■
ν έιεγρνο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ππαιιήισλ ησλ ειεγρφκελσλ θνξέσλ.
Βαζηθή επηδίσμε, ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ηνπ ψκαηνο, είλαη ε
δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε
ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο δξάζεο ηνπο. Απηφ
επηηπγράλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
■
εληνπίδνληαο θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο, δηαθζνξάο, αδηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ,
αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ
■
θαηαινγίδνληαο επζχλεο ζε ππαιιήινπο θαη ππεξεζίεο, φπνπ απηφ θξίλεηαη
απαξαίηεην
■
πξνηείλνληαο ηε ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ έρνπλ εληνπηζηεί.
Γηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζεζκνχ, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηνλ επίζεκν ηζηνρψξν
ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ.: www.seedd.gr
ηνηρεία επηθνηλσλίαο:
Σαρπδ. δηεχζπλζε: Ιεσθ. πγγξνχ 60,
Σ.Θ. 117 42, Αζήλα.
Ώξεο ππνδνρήο θνηλνχ: 12:00 κ.κ. - 2:20 κ.κ.
Σειεθ. επηθνηλσλίαο: 210 92.81.800, 210 92.81.921
Fax: 210 92.81.819
E-mail: seedd@seedd.gr

Ο γεληθόο επηζεσξεηήο δεκόζηαο δηνίθεζεο
Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνηειεί κνλνπξφζσπν φξγαλν ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο πνπ έρεη σο θχξηα απνζηνιή:
■
ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο,
■
ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ψκαηνο ΔπηζεσξεηψλΔιεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη φισλ ησλ ηδηαίηεξσλ σκάησλ θαη Τπεξεζηψλ
Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
■
ηνλ εληνπηζκφ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο. Κεηαμχ άιισλ, ν
Πεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο:
■
Γηεμάγεη ειέγρνπο, επαλειέγρνπο, επηζεσξήζεηο θαη έξεπλεο ή δηαηάζζεη ηε
δηελέξγεηά ηνπο, απφ ηα ειεγθηηθά ζψκαηα ηεο Γηνίθεζεο, ζε Τπνπξγεία, Γήκνπο,
Πεξηθέξεηεο, λνκηθά πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο απηψλ θ.ιπ.
■
Αμηνινγεί θαη δηεξεπλά θαηαγγειίεο ή αλαθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην Πξαθείν
ηνπ, ζρεηηθά κε θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο ζηνπο αλσηέξσ θνξείο θαη ζηα ψκαηα
Διέγρνπ απηψλ
■
Γηεμάγεη έιεγρν ησλ εηήζησλ δειψζεσλ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο («πφζελ έζρεο»)
ησλ πξντζηακέλσλ θαη ππαιιήισλ ησλ πνιενδνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ, ησλ Γ.Ο.Τ.
θαη ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Θξάηνπο θαη κπνξεί λα δίλεη εληνιή άξζεο ηνπ
ηξαπεδηθνχ, θνξνινγηθνχ θαη ρξεκαηηζηεξηαθνχ απνξξήηνπ
■
Κπνξεί λα δηεμάγεη έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε θαη λα αζθεί ή λα δηαηάζζεη ηελ
άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο ή ηε ιήςε άιισλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ

■
Τπνβάιιεη λνκνζεηηθέο ή νξγαλσηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ
αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ην έξγν ηνπ Γεληθνχ
Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν
ηνπ ζεζκνχ: www.gedd.gr

Ζ αληαπνθξηηηθή δεκόζηα δηνίθεζε - ππεξεζίεο κίαο ζηάζεο
■ Ση είλαη ε Αληαπνθξηηηθή Γηνίθεζε:
Ο παιαηφηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνο έλα ζχζηεκα θαλφλσλ,
πνπ πξέπεη λα ππαθνχνπλ νη πνιίηεο - δηνηθνχκελνη, έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ έλα
ζχζηεκα, ην νπνίν έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ
πνιηηψλ.
Σν λέν αμίσκα, ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε αληαπνθξηηηθή δηνίθεζε είλαη απιφ θαη
ζπγθεθξηκέλν:
Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη νη Γεκφζηνη Οξγαληζκνί ππάξρνπλ θπξίσο γηα λα εμππεξεηνχλ
ηνπο πνιίηεο. Οη παξαδνζηαθέο αμίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηζφηεηα, λνκηκφηεηα
θ.ιπ. εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν γηα ηε ζχγρξνλε Αληαπνθξηηηθή
Γηνίθεζε, αιιά παξάιιεια ζεσξνχληαη σο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία
λέσλ αμηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γηνίθεζεο
πξνο ηνπο πνιίηεο.
Οη λέεο απηέο αμίεο είλαη: Α. Ζ δηαθάλεηα
Οη πνιίηεο έρνπλ δηθαίσκα λα γλσξίδνπλ πψο εξγάδεηαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε, πνηεο είλαη νη
αξκνδηφηεηεο θαη νη επηηξεπφκελεο ελέξγεηεο ηνπ θάζε δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ, πνηνο είλαη
ππεχζπλνο θαηά πεξίπησζε θ.ιπ. Β. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ
Οη πνιίηεο δελ είλαη πιένλ παζεηηθνί απνδέθηεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ
άκεζα, είηε κεκνλσκέλα, είηε κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπιινγηθνχο θνξείο
(ζσκαηεία, ζπιιφγνπο, θιπ). Γ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ
Ζ Γηνίθεζε έρεη πξνρσξήζεη θαη έρεη ζε κεγάιν βαζκφ επηηχρεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
θηινζνθίαο «έλα κέγεζνο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο» (δειαδή ηελ παξνρή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο γηα φινπο) κε ηε λέα αληίιεςε γηα ηελ παξνρή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο κε πνιινχο ηξφπνπο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη φινη νη πνιίηεο
ζηηο αλάγθεο ή ηηο επηζπκίεο ηνπο π.ρ. ν πνιίηεο κπνξεί λα δεηήζεη κηα πιεξνθνξία απφ ηε
Γηνίθεζε πξνθνξηθά, γξαπηά, ηειεθσληθά, κε fax, θ.ιπ. αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ. Γ.
Ζ πξνζβαζηκφηεηα
Οη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηε Γηνίθεζε κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ζε
ψξεο πνπ δηεπθνιχλνληαη. Ζ αλάγθε απηή νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ κηαο
ζηάζεο.
■
Ση είλαη νη Τπεξεζίεο κηαο ηάζεο
χκθσλα κε ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο, ε νξγάλσζε ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ απέβιεπε
θαηά θχξην ιφγν ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, παξά ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ
πνιίηε.
Ζ θηινζνθία ηεο ζχγρξνλεο Αληαπνθξηηηθήο Γηνίθεζεο, αληίζεηα, επηβάιιεη νη δεκφζηεο
ππεξεζίεο λα έρνπλ σο ζηφρν θπξίσο ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε.
Ο πνιίηεο αλ είλαη δπλαηφλ, κε κηα κφλν επίζθεςε, ζε κηα κφλν Γεκφζηα Τπεξεζία, λα
ηθαλνπνηεί φιεο ηνπ ηηο αλάγθεο.
■
Πνην είλαη ην ζπκβόιαηό καο κε ηνπο δεκόηεο;
ηφρνο καο είλαη θάζε δξαζηεξηφηεηα, θάζε ηκήκα, θάζε εξγαδφκελνο ζε νπνηνδήπνηε
επίπεδν, αξρίδνληαο απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
δεκνηψλ καο θαη κάιηζηα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Πα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ
απηνχ ν Γήκνο καο εθαξκφδεη ηηο παξαθάησ κνξθέο Τπεξεζηψλ κηαο ηάζεο:

■
Δμππεξέηεζε από έλα ζεκείν
Ο Γεκφηεο εμππεξεηείηαη πιήξσο απφ έλα κφλν ζεκείν. Αληί, δειαδή, λα απεπζχλεηαη
ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο, απεπζχλεηαη ζε έλα κφλν ζεκείν, ζην γξαθείν
Δμππεξέηεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ δεκφηε ή ζην ηειέθσλν 2735-023192, απφ ην νπνίν
ζα κπνξεί λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο.
■
Δμππεξέηεζε από έλα πξόζσπν
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ δεκφηε απφ ην δήκν καο,
απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κηα ζεηξά απφ δηαδνρηθέο ελέξγεηεο ησλ
νξγαληθψλ καο κνλάδσλ. Πξνθεηκέλνπ ν δεκφηεο λα κελ ηαιαηπσξείηαη απεπζπλφκελνο
δηαδνρηθά ζε δηάθνξα ηκήκαηα θαη ζπλεξγαδφκελνο κε δηαθνξεηηθνχο ππαιιήινπο, κέρξη
λα νινθιεξσζεί ε φιε δηαδηθαζία, ε Τπεξεζία καο νξίδεη έλαλ ππάιιειν (πξφζσπν
επαθήο), ν νπνίνο κεξηκλά γηα ην ζέκα ηνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πνιίηεδεκφηε.
■
Δμππεξέηεζε εηδηθώλ νκάδσλ πνιηηώλ
Κηα άιιε κνξθή ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο, πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο καο, είλαη ε
νκαδνπνίεζε ησλ πνιηηψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ε εμππεξέηεζή ηνπο απφ
αληίζηνηρεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο.
Σέηνηεο νκάδεο είλαη νη ειηθησκέλνη, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, νη εηεξνδεκφηεο, νη
κεηνλφηεηεο θ.ιπ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ν ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη ζε κηα κφλν
ππεξεζία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ.

Ζ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζην Γήκν ηνπ
Ο Γήκνο δηνηθείηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή
Πνηφηεηαο Εσήο, ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ηνλ Γήκαξρν (άξζξν 7, παξ. 1 ηνπ Λ.
3852/ 2010).
1.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη ην ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο ζηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ
ππνζέζεσλ.
Υσξίο λα πθίζηαηαη θάπνηα ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ,
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζεσξείηαη σο ην αξκφδην φξγαλν λα ιάβεη απφθαζε γηα θάπνην
ζέκα, φηαλ γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ή είλαη ππφ ακθηζβήηεζε ην αξκφδην
δηνηθεηηθφ φξγαλν. Έηζη, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ην δήκν, εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηαβίβαζε ζε
επηηξνπή ηνπ.
Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε θα. Διέλε Γεληάθνπ θαη απνηειείηαη απφ
ηνπο παξαθάησ Γεκνηηθνχο χκβνπινπο:
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΛΘΡΩΛ
Υξήζηνπ – Κηραινχηζνπ Ληθνιιέηα
Σζίπνπξαο Υξήζηνο
Αξγπξίνπ Παλαγηψηεο
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΔΙΟΤ
Βέξδνο Γήκνο
Κπαιακπάλνο Βαζίιεηνο
Πιαηαλίηεο Ησάλλεο
Αιεμαλδξάθνο Γεψξγηνο
Γθνπβνχζε-Θξεηηθάθνπ Αξγπξψ
νχκπαζεο Γεψξγηνο
Κπισλάθνπ Κεηαμία
Πήιηνπξαο Φίιιηπνο
ηακαηάθνπ ηαπξνχια

ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΘΡΟΘΔΩΛ
Πνινιφο Παλαγηψηεο
Παλαγησηαθάθνο Ζιίαο
Αγξαληψηεο Πέηξνο
Πεηξνπνχινπ – Γθακνπιάθνπ Παξαζθεπή
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΛΗΑΣΩΛ
Παπιάθεο Παλαγηψηεο
Παπαγηαλλνπνχινπ Παλαγηψηα
παλφο Θπξηάθνο
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΘΑΙΑ
Γεληάθνπ Διέλε
Κέλεγαο σηήξηνο
Ιπκπέξεο Παλαγηψηεο
Σζηκπίδεο Γεψξγηνο
Γηακαληάθνο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Δπζχκηνο
Καζηξνγηαλλάθνο Παλαγηψηεο
Κνηζάθνο Ληθφιανο
2.
Οη Δπηηξνπέο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη ηε δπλαηφηεηα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ
λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε
ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ.
Έηζη, ζην Γήκν καο ιεηηνπξγνχλ νη εμήο Δπηηξνπέο, κε ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη
κέιε απηψλ:
7. Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
8. Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο
9. Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή
Θαη είλαη ππφ ζχζηαζε ην πκβνχιην Γηαβνχιεπζεο, ην πκβνχιην Έληαμεο Κεηαλαζηψλ
θαη ην πκβνχιην Πξφιεςεο ηεο Παξαβαηηθφηεηαο / Δγθιεκαηηθφηεηαο.
3.
Οη Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ
Ο Γήκαξρνο είλαη κνλνκειέο φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη πξναζπίδεη ηα ηνπηθά
ζπκθέξνληα, θαηεπζχλεη ηηο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ
αλάπηπμεο θαη δηαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Αζθεί ζπγθεθξηκέλεο
αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ απνδίδνληαη απφ δηαηάμεηο λφκσλ ή άιια θαλνληζηηθά
λνκνζεηήκαηα.
4.
Οη Αληηδήκαξρνη
Σν Γήκαξρν επηθνπξνχλ νη Αληηδήκαξρνη, νη νπνίνη είλαη νη ζχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο
πνπ νξίδεη ν δήκαξρνο θαη ζηνπο νπνίνπο κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ γηα
θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο (θαζ' χιελ Αληηδήκαξρνο) θαη γηα ζπγθεθξηκέλε
πεξηθέξεηα Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο, πνπ ζπλελψζεθε θαη δεκηνχξγεζε ην Γήκν καο (θαηά
ηφπνλ Αληηδήκαξρνο). ην Γήκν καο, έρνπλ νξηζηεί νη αθφινπζνη Αληηδήκαξρνη:
11. Γηακαληάθνο Γεκήηξηνο
12. Παλαγησηαθάθνο Ζιίαο
13. Παπιάθεο Παλαγηψηεο
14. Πιαηαλίηεο Ησάλλεο
15. Υξήζηνπ – Κηραινχηζνπ Ληθνιέηα

5.
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή
ην Γήκν καο έρεη ζπζηαζεί εθηειεζηηθή επηηξνπή ζηελ νπνία κεηέρνπλ ν Γήκαξρνο θαη
φινη νη Αληηδήκαξρνη. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ ζπληνληζηηθφ θαη
εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνηηθήο πνιηηηθήο
ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ.
6.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο
νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ, αλάινγα κε ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πξνεξρφκελσλ θαηά έλα
κέξνο απφ ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο. Αληηθαζηζηά ζηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο ηελ παιηά «Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή».
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο είλαη:
ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ :
13. Σζηκπίδεο Γεψξγηνο
14. Γθνπβνχζε – Θξεηηθάθνπ Αξγπξψ
15. Βέξδνο Γήκνο
16. Αιεμαλδξάθνο Γεψξγηνο
17. νχκπαζεο Γεψξγηνο
18. Πήιηνπξαο Φίιηππνο
ΑΛΑΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ :
11. Ιπκπέξεο Παλαγηψηεο
12. Πνινιφο Παλαγηψηεο
13. Αγξαληψηεο Πέηξνο
14. Αξγπξίνπ Παλαγηψηεο
15. Κπισλάθνπ Κεηαμία
7.
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο
ην Γήκν καο έρεη ζπζηαζεί Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ε νπνία είλαη απνθαζηζηηθφ θαη
εηζεγεηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ηε
ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αξκνδηνηήησλ ηνπ
Γήκνπ.
13. Κπαιακπάλνο Βαζίιεηνο
14. Ιπκπέξεο Παλαγηψηεο
15. Πνινιφο Παλαγηψηεο
16. Παπαρξήζηνπ Δπζχκηνο
17. ηακαηάθνπ ηαπξνχια
18. Καζηξνγηαλλάθνο Παλαγηψηεο
ΑΛΑΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ :
11. Αγξαληψηεο Πέηξνο
12. Βέξδνο Γήκνο
13. Αιεμαλδξάθνο Γεψξγηνο
14. Πεηξνπνχινπ-Γθακνπιάθνπ Παξαζθεπή
15. παλφο Θπξηάθνο

Ζ δηνηθεηηθή βνήζεηα
ην Γήκν καο, ιεηηνπξγεί εηδηθφ γξαθείν γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο βνήζεηαο ζε άηνκα
πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο ή ζηα
Θ.Δ.Π. Έηζη, επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο καο πνπ είλαη ε θηιηθφηεξε θαη εχρξεζηε παξνρή
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο καο, ρσξίο δηαθξίζεηο.

Ζ ζπκκεηνρή δεκνηώλ - πιεξνθόξεζε

■
Οη δεκφηεο θαη γεληθά νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ καο κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ αηνκηθά
ή ζπιινγηθά ζην Γήκν καο, ζηηο δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ζε φια ηα Λνκηθά
Πξφζσπα θαη θνξείο πνπ επνπηεχεη, εξσηήζεηο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο, φπσο θαη
πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη εξσηήζεηο απαληψληαη ππνρξεσηηθά, νη
δε πξνηάζεηο ζπδεηνχληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ
καο, φπνπ νη δεκφηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο θαη λα
ππνζηεξίδνπλ θαη πξνθνξηθά ηηο απφςεηο ηνπο.
■
Θάζε δεκφηεο, θάηνηθνο ή θνξνινγνχκελνο ηνπ Γήκνπ καο, κπνξεί λα δηαηππψζεη
ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, πνπ γίλεηαη
θάζε έηνο κεηά απφ έγθαηξε αλαθνίλσζε θαη έρεη γεληθά σο ζέκαηα ηνλ απνινγηζκφ ησλ
πεπξαγκέλσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο δξάζεο.
■
ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, δεκνζηεχνληαη, γηα
ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θάζε θνξά ζην δεκνηηθφ
καο ζπκβνχιην, φπσο θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαη δηάθνξεο
αλαθνηλψζεηο, ρξήζηκεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ δεκφηε. Δπηπιένλ, ζηελ ηζηνζειίδα
πνπ ιεηηνπξγεί ν Γήκνο καο (www.eurotas.gr), ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ελεκεξσζεί,
πέξαλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ηνπηθά θαη γηα δηάθνξα άιια ζέκαηα, πνπ
πηζαλφλ λα ηνπ είλαη ρξήζηκα.
Λ.Π.Γ.Γ. Οη δεκνηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί θαη ηα δεκνηηθά ζηάδηα
Οη πξψελ Παηδηθνί ηαζκνί, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ καο
κέρξη ην έηνο 2010 θαζψο θαη ηα δεκνηηθά ζηάδηα θαη νη Ο.Λ.Α, κεηαβηβάζηεθαλ κε ην
Λ.3852/2010 ζην Γήκν καο θαη ιεηηνπξγνχλ σο εληαίν Λ.Π.Γ.Γ., κε ηίηιν «ΛΗΘΖΦΟΡΟ
ΒΡΔΣΣΑΘΟ» ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γήκνπ.
Οη Παηδηθνί ηαζκνί είλαη ηέζζεξηο (4) θαη ζηεγάδνληαη ζηε θάια, ζην Βιαρηψηε, ζηνλ
Άγην Ησάλλε θαη ζηηο Θξνθεέο.
Σα Γεκνηηθά ηάδηα είλαη ηξία (3) θαη βξίζθνληαη ζηε θάια, ζηηο Θξνθεέο θαη ζην Έινο.
Οη Ο.Λ.Α αλήθνπλ ζηνπο πξψελ δήκνπο Έινπο θαη Ληάησλ.
θνπόο









Ζ παξακνλή ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, ε θαζεκεξηλή θχιαμε, ε θξνληίδα,
ε εκεξήζηα δηαηξνθή, ε δηαπαηδαγψγεζε θαη ςπραγσγία ησλ λεπίσλ,
θαζψο θαη ε πνιχπιεπξε λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη
ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ε θπζηθή κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ
νηθνγελεηαθή δσή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ε πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο
ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ λεπίσλ πνπ δχλαληαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ
παηδηθψλ ζηαζκψλ λα θηινμελήζνπλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Λνκηθνχ
πξνζψπνπ κε απφθαζή ηνπ ζα θαζνξίδεη κε δηαθάλεηα ηα θξηηήξηα
πξνηεξαηφηεηαο.
Ζ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ψζηε λα παξακέλνπλ
απηφλνκα, ηζφηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ
δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ
θαη ε ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, ε
ςπραγσγία ηνπο, ε κειέηε θαη εθαξκνγή ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ
δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε Θέληξσλ αλνηθηήο πξνζηαζίαο θαη δεκηνπξγηθήο
απαζρφιεζεο ειηθησκέλσλ ηνπ Γήκνπ.
Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ε ζρεδίαζε, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ
πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ.
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε
πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζηγγάλσλ, παιηλλνζηνχλησλ
νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκηθή θαη
πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Ζ κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ Γεκνηψλ, κε
ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα.






















Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο, κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο,
εζεινληηθψλ
νξγαλψζεσλ
θαη
νκάδσλ
εζεινληψλ
πνπ
ζα
δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ
έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ζην Γήκν καο.
Ζ κεηαθνξά εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ (ειηθησκέλσλ, ΑΚΔΑ θιπ).
Θέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ-ΘΖΦΖ, Θέληξα ΓηεκέξεπζεοΖκεξήζηαο Φξνληίδαο ΑκΔΑ, Παηδηθέο Υαξέο θ.α.
Ζ θνηλσληθή θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο , πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο,
ππνζηήξημεο αηφκσλ κε αλαπεξία, ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη
θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ.
Ζ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ, θαζψο θαη ηνπ
αζιεηηζκνχ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Ζ θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ δεκνηψλ θαη θνξέσλ ηνπ
Αζιεηηζκνχ θαη Λενιαίαο ζε ζέκαηα Αζιεηηθά (καδηθνχ θαη αγσληζηηθνχ
αζιεηηζκνχ), Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ε ελίζρπζε θάζε
δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο αιιά θαη κε
νξγαλσκέλνπο δεκφηεο.
Ζ δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Θιεηζηνχ Γεκνηηθνχ Γπκλαζηεξίνπ Βιαρηψηε,
θαζψο θαη ησλ ππαξρφλησλ αλνηθηψλ Γπκλαζηεξίσλ - Γεπέδσλ ηνπ Γήκνπ
θαζψο θαη ηελ ππφ ζπγρψλεπζε Λ.Π.Γ.Γ. Γεκνηηθψλ ηαδίσλ θάιαο,
Έινπο, Θξνθεψλ. Πξνο ελίζρπζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζθνπψλ κπνξεί λα
πξνσζεί ςπραγσγηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηδξχνληαο θέληξα
αζιεκάησλ, ζρνιψλ Γνλέσλ θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Ζ ζπλεξγαζία κε ηα πξνγξάκκαηα Αζιεηηζκνχ θαη Λενιαίαο ηεο Γ.Γ.
Αζιεηηζκνχ θαη ηεο Γ.Γ. Λεφηεηαο.
Ζ δηάζεζε θπξίσο ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο – ηεο δσξεάο Οξγάλσλ
ψκαηνο- ηεο Γσξεάο Κπεινχ ησλ νζηψλ θαη Ηαηξηθήο κέξηκλαο ζαλ
πξάμε πςίζηεο αιιειεγγχεο αιηξνπηζκνχ πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο. Ζ
δηαθψηηζε ηεο θνηλήο γλψκεο πάλσ ζηελ αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο
επγεληθήο ζπλήζεηαο θαη εγγξαθή δσξεηψλ.
Ζ ζπγθέληξσζε αίκαηνο ρσξίο ακνηβή απφ αηκνδφηεο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ
ππνβνήζεζε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ πάξηεο,
Γ.Λ.Θ.Τ. Κνιάσλ, Θ.Τ. Βιαρηψηε θαη ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ ηνπ Γήκνπ
Δπξψηα θαη ηε δεκηνπξγία Σξάπεδαο Αίκαηνο, ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζην
Γ.Λ.Λ. πάξηεο φπνπ ζα θπιάζζεηαη ην αίκα.
Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε αίκα ησλ Γεκνηψλ ηνπ Γήκνπ καο, πνπ έρνπλ
αλάγθε, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ Κεζνγεηαθή
αλαηκία , ζηνπο αηκνδφηεο κέιε θαη ζηνπο κέρξη Α’ βαζκνχ ζπγγελείαο εμ
αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, (θαζψο θαη ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά δεκνηψλ
καο).
Οη Γηαιέμεηο, δεκνζηεχζεηο, έληππεο εθδφζεηο , εθδειψζεηο θαη γεληθά ε κε
θάζε λφκηκν θαη γφληκν κέζν δηάδνζε ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο ηεο
δσξεάο νξγάλσλ ψκαηνο ηεο δσξεάο Κπεινχ ησλ νζηψλ.
Ζ κε θάζε λφκηκν ηξφπν ππνζηήξημε, ζπκπαξάζηαζε θαη παξνρή εζηθήο
βνήζεηαο ζηνπο αηκνδφηεο, ζηνπο δσξεηέο νξγάλσλ
ζψκαηνο, ζηνπο
δσξεηέο κπεινχ ησλ νζηψλ θαη ζηνπο πάζρνληεο απφ αλίαηεο θαη
καθξνρξφληεο αζζέλεηεο .Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ην ΛΠΓΓ ζα
ζπλεξγάδεηαη κε θάζε αξκφδην παξάγνληα ή Αξρή (Τπνπξγεία, Θεληξηθέο
θαη πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο απηψλ, ΟΣΑ θιπ), Θξαηηθά Λνζνθνκεία θαη
ηδίσο κε ηνλ Διιεληθφ Δξπζξφ ηαπξφ, ηελ Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη
ειέγρνπ κεηακνζρεχζεσλ , ηε Κνλάδα αλαδήηεζεο εζεινληψλ, δνηψλ
αξρέγνλσλ Αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο Πξφλνηαο , κε
Θέληξα αηκνδνζίαο θιπ. Σσλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά.














Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δεκνηηθψλ
θαη θνηλνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο.
Ζ Γεκηνπξγία θαη Ιεηηνπξγία Αζιεηηθψλ Θέληξσλ θαη Γπκλαζηεξίσλ ,
ρψξσλ Αζινπαηδηψλ θαη Γπκλαζηηθήο ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απμεκέλεο
αλάγθεο γηα άζιεζε ησλ Γεκνηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ Λέσλ.
Ζ Αλάπηπμε ηνπ Καδηθνχ Αζιεηηζκνχ , γηα λα θαιπθηνχλ νη αλάγθεο θαηά
ειηθία θαη ελδηαθέξνληα.
Ζ Θαιιηέξγεηα ησλ ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ , θίιαζινπ
αγσληζηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ δεκνηψλ , καθξηά απφ
θαλαηηζκνχο, αληαγσληζκνχο θαη θεξδνζθνπηθνχο ζηφρνπο, κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπο , ζε Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( θιαζηθφο Αζιεηηζκφο,
Δλφξγαλε Γπκλαζηηθή, Πνδφζθαηξν, κπάζθεη, βφιετ, πνδειαζία θιπ.).
Ζ Αλάπηπμε ηνπ ζρνιηθνχ θαη εμσζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ.
Ζ θαηαζθεπή, ε ζπληήξεζε & ε ιεηηνπξγία θέληξσλ παηδηθήο ραξάο θαη
αλαςπρήο.
Ζ ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δεκνηηθψλ
θαη θνηλνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο.
Ζ πξνψζεζε, πινπνίεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ καδηθνχ αζιεηηζκνχ
θαη δηνξγάλσζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ.
Ζ πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηεο άζιεζεο ζε φιεο ηηο ειηθίεο, ε αλάδεημε ηεο
επγελνχο άκηιιαο κέζα απφ ην Οιπκπηαθφ ηδεψδεο ηνπ αζιεηηζκνχ , ε
δηάδνζε ηνπ αζιεηηζκνχ ηδηαηηέξσο ζηηο κηθξέο ειηθίεο θαη ε αλάδεημε
ηαιέλησλ πνπ ζα εθπξνζσπνχλ ην Γήκν ζε αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο.
Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη».

Γηα λα επηηεπρζεί ν αλσηέξσ ζθνπφο, εθαξκφδνληαη επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα αγσγήο
θαη δηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ηφζν εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζηαζκψλ, (φπσο θνπθινζέαηξν, ρνξφο, ενξηαζηηθέο
θαη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο, θ.ιπ.), φζν θαη εθηφο απηψλ, (φπσο επηζθέςεηο ζε κνπζεία,
πάξθα, δσνινγηθνχο θήπνπο, θ.ιπ.).
Πέξαλ απηνχ, ππάξρεη επαξθήο ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ απφ παηδίαηξν, ν
νπνίνο έρεη πξνζιεθζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ.
εκείσζε: Ζ πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε μεθηλά πιένλ απφ ην λεπηαγσγείν, φπνπ ε θνίηεζε
γηα έλα έηνο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή πνπ παξέρεη είλαη ππνρξεσηηθή. Αθνινπζεί ε
θνίηεζε ζην Γεκνηηθφ.
«Θνηλσθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Δπξώηα»
Απνηειείηαη απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ θνηλσθειψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ πξψελ Γήκσλ
θάιαο θαη Έινπο, ην Πλεπκαηηθφ θέληξν Γήκνπ Θξνθεψλ ‘’ ΛΗΘΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΘΟ’’
θαη Φηιαξκνληθή Γήκνπ Έινπο.

Σκοπός:




Ζ ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα
δεκηνπξγίαο πνιηηηζηηθήο
ππνδνκήο, δηαθχιαμεο θαη δηάδνζεο ηεο ιατθήο παξάδνζεο, πξνβνιήο ηεο
ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ηε δεκηνπξγία ηαπηφρξνλα ηνπηθνχ ηζηνξηθνχ αξρείνπ,
δηάδνζεο θαη αλάπηπμεο θαιιηηερληθήο παηδείαο, ζηήξημεο θαη δηάδνζεο ηεο
ζχγρξνλεο θαιιηηερληθήο θαη πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο, πξνβνιήο ,αλάπηπμεο
θαη δηάδνζεο ησλ ηερλψλ, δεκηνπξγίαο ηεο αλαγθαίαο ππνδνκήο γηα ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ
ρξφλνπ.
Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, ε ζπκκεηνρή θαη ε πινπνίεζε ζε δξάζεηο θαη
πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κέξηκλα, ππνζηήξημε εθπαίδεπζε λέσλ –
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ( δηα βίνπ κάζεζε ) ηνπ
δήκνπ καο .






























Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ.
Ζ ελ γέλεη εμππεξέηεζε θαη εμχςσζε ηνπ πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ
θαη γεληθφηεξα ηεο πεξηνρήο κε ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ εληφο ηεο αηζνχζεο ή
δηα δαλεηζκνχ, ε εμεχξεζε βηβιίσλ εζληθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, εζηθνπιαζηηθνχ,
επαγγεικαηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ ή αγνξά ηνχησλ.
Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη εξαζηηερληθά
ζπγθξνηήκαηα. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη
ηνπ Λνκνχ γηα ηελ απφ θνηλνχ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ θαη
πλεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα θαη έμσ απφ ηα ζρνιεία θαη ηελ
εμαζθάιηζε νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηεο
λενιαίαο γεληθφηεξα ζηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο.
Ζ εμάπισζε θαη αλαβάζκηζε ηεο κνπζηθήο παηδείαο ζην Γήκν Δπξψηα, ε
δηδαζθαιία ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ κνπζηθήο, ε εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ,
ε δεκηνπξγία ρνξσδίαο θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε δεκηνπξγία
νξρήζηξαο κνπζηθψλ νξγάλσλ [πλεπζηψλ, θξνπζηψλ, εγρφξδσλ] θαη
ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαζψο θαη ε πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ηεο
κνπζηθήο παξάδνζεο ηνπ λνκνχ καο.
Ζ ελ γέλεη εμππεξέηεζε θαη πξναγσγή ηνπ κνπζηθνχ αηζζήκαηνο θαη ε
ςπραγσγία ησλ θαηνίθσλ ηεο θσκνπφιεσο θαη γεληθφηεξα ηεο πεξηνρήο, δηα
ηεο δηδαζθαιίαο πλεπζηψλ νξγάλσλ, δεκηνπξγίαο κπάληαο θαη ζπκκεηνρήο ηεο
εηο δηαθφξνπο εθδειψζεηο (εζληθέο ενξηέο, ζπλαπιίεο, ρνξνεζπεξίδαο θηι).
Ζ έληαμε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα
πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο Δ.Δ.
Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ.
Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο.
Ζ δεκηνπξγία πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ, ηζηνξηθψλ δηαδξνκψλ, νξεηβαηηθψλ
δηαδξνκψλ.
Ζ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη κλεκείσλ ηεο Φχζεο.
Ζ ζηήξημε θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ησλ δεκηνπξγψλ ηεο ηδηαίηεξα φηαλ
απηνί θαηάγνληαη απφ ην Γήκν θαη ε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.
Ζ απφθηεζε κνπζηθήο παηδείαο θαη ε εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ κε ζηφρν ηε
δεκηνπξγία νξρήζηξαο θαη ρνξσδίαο.
Ο εμνπιηζκφο θαη ε ζπληήξεζε ηεο Φηιαξκνληθήο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζε
εθδειψζεηο.
Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη εξαζηηερληθά
ζπγθξνηήκαηα. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη
ηνπ Λνκνχ γηα ηελ απφ θνηλνχ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ θαη
πλεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα θαη έμσ απφ ηα ζρνιεία θαη ηελ
εμαζθάιηζε νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηεο
λενιαίαο γεληθφηεξα ζηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο.
Ζ έληαμε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα
πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο Δ.Δ.
Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ
θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.
Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλάπιαζε ππνβαζκηζκέλσλ
πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ.
Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη επηκφξθσζε ησλ πνιηηψλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.
Ζ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ
αεηθφξν θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ.
Ζ αλάιεςε δξάζεσλ ή ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη
εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο.
Ζ θαηάξηηζε θαη εμνηθείσζε ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ κε ηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο.
Ζ αλαδήηεζε, ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ζπκκεηνρή ζε εζληθά θαη επξσπατθά
πξνγξάκκαηα.
Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο.





















Κειέηεο, έξεπλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ.
Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο θαη πιεξνθφξεζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
Γήκνπ.
Ζ δεκηνπξγία θέληξνπ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο λέσλ.
Ζ δεκηνπξγία ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ βαζηθέο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ ζε
ζέκαηα πξφζβαζεο θαη επηθνηλσλίαο.
Ζ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κε ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο.
Ζ ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο Αγξνηηθψλ θαη Θηελνηξνθηθψλ Πξντφλησλ.
Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θαη’ επέθηαζε ε επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο
επεκεξίαο κε ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη νπνίεο δελ ζα έρνπλ εκπνξηθφ
ραξαθηήξα ( αξ. 254 παξ. 2 λ. 3463/06):
Σε ιεηηνπξγία ηνπ γεσξγηθνχ ηλζηηηνχηνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα: 1) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζε
εδαθηθά δείγκαηα 2) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζε
δείγκαηα θπηηθψλ ηζηψλ γεσξγηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο (
θπιινδηαγλσζηηθέο αλαιχζεηο) 3) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη
θπζηθνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζε δείγκαηα λεξνχ (πφζηκα λεξά,
επηθαλεηαθά, ππφγεηα) 4) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ
εμεηάζεσλ ζε δείγκαηα πνζίκσλ λεξψλ 5) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη
θπζηθνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζε δείγκαηα αλεπεμέξγαζησλ αζηηθψλ
αιιά θαη βηνκεραληθψλ απφβιεησλ 6) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη
θπζηθνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ αιιά θαη κηθξνβηνινγηθψλ εμεηάζεσλ
ζε δείγκαηα επεμεξγαζκέλσλ αζηηθψλ αιιά θαη βηνκεραληθψλ απφβιεησλ 7) ηε
παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία λεξψλ, ηε
βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο θαιήο ηνπο
πνηφηεηαο 8) ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο λεξψλ
θαη εδαθψλ 9) ηε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ νξζή
θαιιηεξγεηηθή πξαθηηθή, ηε ιίπαλζε ησλ εδαθψλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο
παξάγσγεο θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο θαιιηεξγεηηθήο απφδνζεο θαη ηελ
απνθπγή ηεο ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ αιιά θαη ησλ ππφγεησλ
πδξνθνξηψλ 10) ηε ζπκκέηνρε ηεο ζε πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία
ηνπ πδαηηθνχ θαη εδαθηθνχ πεξηβάιινληνο.
πκκεηνρή
θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο Αγξνηψλ ,
Θηελνηξφθσλ, κειηζζνθφκσλ απφ πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ .
Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη ε πξνψζεζε
πεξηβαιινληηθήο επηκφξθσζεο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα
ηηο πεξηνρέο NATURA ,αιιά θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ΔΠΑ θαη
πξνγξακκάησλ
Δ.Δ. κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε κέηξσλ αλαβάζκηζεο ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη
ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα
επαηζζεηνπνίεζεο γηα ζπάληα είδε δψσλ – πγξνβηφηνπσλ .
Ζ δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ , θαξλαβαιηνχ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ .
Ζ νξγάλσζε δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο.
Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ θαη ε αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο
ηνπ Γήκνπ Δπξψηα φπσο (κε πεξηνξηζηηθά):
1. Γηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ
2. Γηνξγάλσζε επνρηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ εθδειψζεσλ φπσο Δθδειψζεηο
θαξλάβαινπ, Θάζηξεηα, ρξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο (ηδηαίηεξα ηνπ
Θαξλαβαιηνχ Θξνθεψλ), γηνξηή ηεο ειηάο, γηνξηή ησλ εζπεξηδνεηδψλ
(πνξηνθαιηνχ, καληαξηληνχ, ιεκνληνχ θ.ι.π.).
3. Ζ ιεηηνπξγία Κνπζηθψλ πλφισλ ζε πνηθίια κνπζηθά είδε, δηα κέζνπ
πξνγξακκάησλ κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπγθξφηεζεο ηνπο.
Γηαθξηηφ
κνπζηθφ ζχλνιν ζα απνηειέζεη ε δεκηνπξγία κπάληαο Φηιαξκνληθήο κε ζθνπφ
ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε Δζληθέο Γηνξηέο αιιά θαη άιιεο εθδειψζεηο πνιηηηζκνχ








ηνπ Γήκνπ. ηφρνο ησλ δξάζεσλ απηψλ ζα είλαη ε πξναγσγή ηνπ κνπζηθνχ
αηζζήκαηνο θαη ε ςπραγσγία.
4. Γεκηνπξγία νκάδσλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, εξγαζηεξίσλ δσγξαθηθήο θαη
γεληθφηεξα θαιψλ ηερλψλ.
5. Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
6. Ζ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ
επαγγεικαηηψλ ηνπ Γήκνπ
7. Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ
θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ
εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ.
Ιεηηνπξγία θαη πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πλεπκαηηθνχ Θέληξνπ
«Ληθεθφξνο Βξεηηάθνο» ψζηε λα αλαδεηρζεί ζε ππξήλα πνιηηηζκνχ αληάμηνπ
ηνπ νλφκαηνο, πνπ θέξεη.
Ιεηηνπξγία ρεηκεξηλνχ θαη ζεξηλνχ θηλεκαηνγξάθνπ

Παξάξηεκα
Σειεθσληθόο θαηάινγνο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ
Σειεθσληθό θέληξν
Σειεθσληθόο θαηάινγνο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ
Σειεθσληθόο θαηάινγνο Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ
Άιια ρξήζηκα ηειέθσλα

Βηβιηνγξαθία
>
χληαγκα, Άξζξν 10 (Γηθαίσκα Αλαθνξάο Πνιηηψλ)
>
Λ.3463/2006 (ΦΔΘ114Α) «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ»
>
Λ.2690/1999 (ΦΔΘ45Α) «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο» θ.ιπ. φπσο
ηζρχεη
>
Λ.1599/1986, Άξζξα 8,14,22 (ΦΔΘ 75Α) Τπεχζπλε Γήισζε - Δπηθχξσζε
θσηναληηγξάθσλ
>
Λ.2539/1997 Άξζξν 22 (ΦΔΘ 244Α) - Σειεθσληθέο αηηήζεηο
>
Λ.2672/1998 Άξζξν 14 (ΦΔΘ 290Α) - Δπηθνηλσλία κε Γεκφζηεο Τπεξεζίεο κέζσ
Fax θαη E-mail
>
Λ.3242/2004 (ΦΔΘ 102Α) Άξζξν 5, Λ. 3448/2006 (ΦΔΘ 57Α) Άξζξν 16, γηα
απηεπάγγειηε αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθψλ
>
Λ.1943/1991, (ΦΔΘ 50Α) Άξζξν 5, Λ.2690/1999, (ΦΔΘ 45Α), Άξζξν δεχηεξν θαη
άξζξα 4,5, Λ.3230/2004, (ΦΔΘ 44Α), Άξζξν 11 θαη Λ.3242/2004 (ΦΔΘ 102Α) Άξζξα 6,7
γηα ηηο πξνζεζκίεο δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ
>
Λφκνη γηα ΘΔΠ: 3013/2002 (ΦΔΘ102Α), 3051/2002 (ΦΔΘ220Α), 3146/2003 (ΦΔΘ
125Α) 3200/2003 (ΦΔΘ 281Α ), 3202/2003 (ΦΔΘ 284Α), 3230/2004 (ΦΔΘ 44Α),
3242/2004 (ΦΔΘ 102Α ), 3260/2004 (ΦΔΘ 151Α), 3320/2005 (ΦΔΘ 48Α), 3345/2005
(ΦΔΘ 138Α), 3448/2006 (ΦΔΘ 57Α)
>
Λ.3051/2002, Άξζξν 2 (ΦΔΘ220Α) θαη Γλσκνδνηηθή Οινκέιεηα Λ..Θ. 591/2000
ζρεηηθά κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο θαη Αλεμάξηεηεο Αξρέο
>
Λ.2477/1997 (ΦΔΘ 59Α) θαη Λ.3094/2003 (ΦΔΘ 10Α) «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε»
>
πλζήθε Δπξσπατθήο Έλσζεο 1992 ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηνπ Δπξσπαίνπ
Κεζνιαβεηή
>
Λ.3443/2006 (ΦΔΘ 41Α) «Σνπηθά πκβνχιηα Λέσλ», έθδνζε ΘΔΓΘΔ

>
Λ.2880/2001 (ΦΔΘ 9Α) ζρεηηθά κε κεηαβίβαζε ησλ Θξαηηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ
ζηνπο Γήκνπο
>
Λ.3106/2003 (ΦΔΘ 30Α) Άξζξν 13, Λ.3146/2003 (ΦΔΘ 125Α) Άξζξν 13 θαη
ΘΤΑ Π4Β/5814/1997 (ΦΔΘ 917Β) γηα πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη».
>
Απφθαζε Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γ/ΑΓΠ/Γ2γ/νηθ/1692/27-6-2006 (ΦΔΘ 769Β)
ζρεηηθά κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε θνηλνχ
>
Οδεγφο θαιήο ζπκπεξηθνξάο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2005
>
Οδεγφο ηνπ πνιίηε κε αλαπεξία, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2007
>
Υάξηα Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ηνπ Γεκφηε, ΘΔΓΘΔ, 2008
>
Υάξηα Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ηνπ Γεκφηε, ΘΔΓΘΔ, 2010
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ησλ κειψλ ηεο θαη αθνχ έιαβε
ππφςε ηεο
 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,
 Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/10
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δηζεγείηαη ζην Γ. . ηε Υάξηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Γεκφηε
«Οδεγφο ηνπ

Γεκφηε» ,ηνπ Γήκνπ Δπξψηα ην θείκελν ηνπ νπνίνπ έρεη σο εμήο:

Ση είλαη ε ράξηα θαη πνύ ρξεζηκεύεη;
Ζ ράξηα είλαη ν πξαθηηθφο νδεγφο ηνπ πνιίηε θαη ν ζχκβνπινο ηνπ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ
κε ην Γήκν. Γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή, απνηειεί δέζκε κέηξσλ θαη είλαη ε δέζκεπζή ηεο πξνο
εζάο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Κε ηε ράξηα:
■
Γηακνξθψλεηαη ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο πξνο ηνλ πνιίηε κε
ζαθέζηεξν ηξφπν.
■
Αλαδεηθλχνληαη ηα δηθαηψκαηά ζαο, ψζηε λα κελ ηα αλαδεηάηε θάζε θνξά ζηηο
δηάζπαξηεο δηαηάμεηο.
■
Δληζρχεηαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ καο ζην ρεηξηζκφ ησλ δεηεκάησλ
πνπ ζαο αθνξνχλ.

Οη Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηνπ Γήκνπ
Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο είλαη:
■
Ζ Λνκηκόηεηα
Ο Γήκνο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην, φπσο θαηαγξάθεηαη, θπξίσο, ζην
χληαγκα ηεο Υψξαο, ζηνλ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη ζην Πξφγξακκα
«Θαιιηθξάηεο».
■
Ζ Γηαθάλεηα
Ο πνιίηεο έρεη πξφζβαζε ζηελ πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, ζε ζρέζε κε
ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ αθνξνχλ.
■
Ζ Πιεξνθόξεζε
Ο Γήκνο εμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε θαη ππεχζπλε πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ θαη
πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν πιεξνθφξεζεο κε έληππα, ειεθηξνληθά ή άιια κέζα.
■
Ζ πκκεηνρή ηνπ δεκόηε θαη ε δηαβνύιεπζε
Θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ή δηαθνξψλ. Ο δεκφηεο
ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ ηξφπν πξνζθπγήο, ηε δηαδηθαζία, ηελ πξνζεζκία θαη ην ρξφλν πνπ
νθείιεη ην αξκφδην φξγαλν λα απαληήζεη θαη λα δψζεη ιχζε, θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν ηεο
«παξάζηαζεο» ηνπ δεκφηε ζηα φξγαλα θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ.

■
Ζ Φηιηθόηεηα
Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ είλαη θηιηθή πξνο ηνλ δεκφηε. Ο δεκφηεο
γλσξίδεη ηνλ ππάιιειν πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ππφζεζή ηνπ. Σα έγγξαθα ηνπ Γήκνπ πξνο
απηφλ είλαη εμαηνκηθεπκέλα, κε ηνλ απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ηφλν. Ο δεκφηεο δελ έρεη ηελ
αίζζεζε φηη ηηο ππνζέζεηο ηνπ ρεηξίδνληαη αλψλπκα, απνκαθξπζκέλα θαη απξνζπέιαζηα
φξγαλα πνπ δελ έρνπλ θαηαλφεζε ζηα πξνβιήκαηά ηνπ.
■
Ζ Ακεξνιεςία
Οη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ δξνπλ ακεξφιεπηα θαη είλαη αλεμάξηεηα
απφ επηξξνέο άζρεηεο κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ην νπνίν έρνπλ ηαρζεί λα ππεξεηνχλ.
■
Ζ Υξεζηή θαη αδηάθζνξε δηνίθεζε
Ζ Γεκνηηθή Αξρή δηαζθαιίδεη, κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζηεξψλεη, ηελ έληηκε
θαη άκεκπηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, ηεξνπκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ
θαλφλσλ ηεο επηείθεηαο θαη ηεο θαιφπηζηεο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ.
■
Ζ Αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ δεκνηώλ
Ο Γήκνο θαηαγξάθεη θαη παξεκβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ, έρνληαο
σο γλψκνλα ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζή ηνπ ζε απηέο.
■
Ζ Απνηειεζκαηηθόηεηα
Ζ παξέκβαζε ζηα πξνβιήκαηα, πνπ αθνξνχλ ην δεκφηε, είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη άκεζε,
ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.

Ζ Γηνηθεηηθή δνκή ηνπ Γήκνπ
Ο Γήκνο καο πξνήιζε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ Γήκσλ Γεξνλζξψλ, Έινπο, Θξνθεψλ,
Ληάησλ θαη θάιαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ.3852/2010 (Πξφγξακκα
«Θαιιηθξάηεο»)*. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηηο δηαηάμεηο απηέο ν Γήκνο καο απνηειείηαη απφ
2 Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, 17 Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο θαη 6 Σνπηθέο Θνηλφηεηεο. Πην αλαιπηηθά,
ν Γήκνο απνηειείηαη απφ ηε:
1.
Γεκνηηθή Δλφηεηα θάιαο
2.
Γεκνηηθή Δλφηεηα Βιαρηψηε
θαζψο θαη ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο (Γ.Θ) Αγ.Γεκεηξίνπ, Απηδέαο, Ληάησλ, Θξνθεψλ,
Γαθλίνπ, Κπξηηάο, Αζηεξίνπ, Αγ.Ησάλλε, Γιπθφβξπζεο, Έινπο, Γνπβψλ, Βξνληακά,
ηεθαληάο, Ιέεκνλα, Πεξηζηεξίνπ, Γεξαθίνπ, Θαξίηζαο θαη ηηο Σνπηθέο Θνηλφηεηεο (Σ.Θ)
Θξεκαζηήο, Ιαγίνπ, Βαζηιαθίνπ, Γξάκκνπζαο, Θαιιηζέαο, Αιεπνρσξίνπ.

Οη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα θαζψο θαη φισλ ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Γήκν καο
θνξέσλ (Λνκηθψλ Πξνζψπσλ, Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θ.ιπ.) βξίζθνληαη ζηα παξαθάησ
θηίξηα:



Γεκαξρείν θάιαο

Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο: Γεκνηνιφγηα: Παλαγηψηεο ηαζνχζεο 27353 60016
Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ: Κειέηεο Aτβαιηψηεο 27353 60039,
Αληαπνθξίηξηα ΟΓΑ θαη Γξαθείν πξνζσπηθνύ: ηαπξνχια Βαζηιαθάθνπ 27353 60028
Αιινδαπνί: νθία Θσζηαξέιινπ
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία: Βάζσ Καλάθνπ 27353 60024
Σακίαο: Ησάλλεο Βαξειάο 27353 60023
Ινπνί Σακίεο: Καξία Θνκπφγεσξγα, νθία Θεβαίνπ, Ληθφιανο Εαθείξεο
Γξαθείν Θίλεζεο: Παλαγηψηεο Φηθιήο 27353 60033
Ιεμηαξρείν: Κεηαμία Θνπηζνπκπνχ 27353 60036
Δηζπξάθηνξεο: Γεσξγία Γεκεηξαθνπνχινπ, Διηζάβεη Θνπηζνβαζίιε, Παλαγηψηα
Ησάλλνπ



Γεκαξρείν Έινπο

Σει: 27350 42210
Fax: 2735029124
Αληηδήκαξρνο: Ησάλλεο Πιαηαλίηεο, Σει.: 2733 60213
ΘΔΠ: 27350 29126
Γηνηθεηηθή Τπεξεζία: Πνιίηεο ηπιηαλφο, Υηψηε Ακαιία
Σερληθή Τπεξεζία: Αληηγφλε ηξαηάθνπ, Γεψξγηνο Σδακνπξήο, Παλαγηψηεο Γεξηηιήο,
Γηνλχζεο Βαζηιείνπ, Παλαγηψηα Φηκνγεξάθνπ, Καξία Θενθηιάθνπ
Γεσπόλνη: Γεσξγία Θαξαράιηνπ, Γεσξγία Παλνηνπνχινπ, Αζελά Γθνξίηζα, Γεκήηξηνο
Κπνχηζαιεο, Αγγειηθή Καγθιάξα
Δηζπξάθηνξαο: Δπαγγειία Υαξαιάκπνπο
Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ
Γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζαο κε ηηο ππεξεζίεο καο, είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδεηε:
■
Σν σξάξην εξγαζίαο
Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ αξρίδεη ζηηο 7:30 π.κ. θαη ιήγεη ζηηο 3:00
κ.κ. γηα φιν ην έηνο (ρεηκψλα-θαινθαίξη).
■
Οη ώξεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνύ
Ζ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ γίλεηαη θάζε εξγάζηκε εκέξα απφ ηηο 8:30 π.κ.
έσο ηηο 2:30 κ.κ. ζε φιεο ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε απηέο πνπ εθαξκφδνπλ
εηδηθφ σξάξην, φπνπ νη ψξεο εμππεξέηεζεο ζπκπίπηνπλ κε ην σξάξην εξγαζίαο.

Αξγίεο – εκηαξγίεο
Πξηλ μεθηλήζεηε γηα θάπνηα ζπλαιιαγή κε ηηο ππεξεζίεο καο, βεβαησζείηε φηη δελ είλαη
αξγία. Αλ είλαη εκηαξγία, πξέπεη λα γλσξίδεηε πσο νη ππεξεζίεο καο θιείλνπλ θαηά 2-3
ψξεο λσξίηεξα.
■
Αξγίεο γεληθά (ζην δεκόζην)
■
Ζ 1ε Ηαλνπαξίνπ.
■
Σα Θενθάλεηα (6ε Ηαλνπαξίνπ).
■
Ζ Θαζαξή Γεπηέξα.
■
Ζ 25ε Καξηίνπ.
■
Ζ Κεγάιε Παξαζθεπή.
■
Ζ Γεπηέξα ηνπ Πάζρα.
■
Ζ 1ε Καΐνπ.
■
Ζ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο (Γεπηέξα Πεληεθνζηήο).
■
Ζ ηεο Θνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ (15ε Απγνχζηνπ).
■
Ζ 28ε Οθησβξίνπ.
■
Ζ 1ε θαη 2ε εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ (25ε θαη 26ε Γεθεκβξίνπ). Τπελζπκίδεηαη
φηη θαη ζην Γήκν καο, φπσο ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, εθαξκφδεηαη ε
πελζήκεξε εβδνκαδηαία εξγαζία (εθηφο αββάηνπ θαη Θπξηαθήο).
ην Γήκν καο, έρνπλ νξηζηεί επί πιένλ σο εκέξεο αξγίαο :
- ε 26ε Ηνπιίνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζηε θάια
- ε 6ε Γεθεκβξίνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ ζηηο Θξνθεέο
- ε 9ε Λνεκβξίνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Λεθηαξίνπ ζην Βιαρηψηε
- ε 2ε Κατνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ζην Γεξάθη
■
■
■
■

Ζκηαξγίεο
Ζ παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ.
Ζ παξακνλή ηνπ Λένπ έηνπο.
Ζ παξακνλή ησλ Θενθαλείσλ.

■

Ζ Κεγάιε Πέκπηε.

Ζ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε
Οη ππνρξεώζεηο δεκόζησλ ππεξεζηώλ
Όηαλ ππνβάιιεηε κηα αίηεζε ζην Γήκν ή ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα ππεξεζία, γηα θάπνην
ζέκα ζαο (παξνρή πιεξνθνξηψλ, ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, δηεθπεξαίσζε ππφζεζεο
θ.ιπ.), πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη φιεο νη ππεξεζίεο ππνρξενχληαη:

1

Λα απαληνύλ ζηηο αηηήζεηο ζαο θαη λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ζαο ην
αξγφηεξν κέζα ζε πελήληα (50) εκέξεο. Αλ ε αίηεζή ζαο έρεη ππνβιεζεί ζε αλαξκφδηα
ππεξεζία, απηή νθείιεη, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, λα ηε δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία θαη λα ζαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζεζκία αξρίδεη απφ
ηφηε πνπ πεξηήιζε ε αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία (άξζξν 4 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45
Α ).

2

Λα ζαο ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο άκεζα ή ην αξγφηεξν ζε δέθα
(10) εκέξεο (άξζξν 4 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

3

Λα δηαζέηνπλ, πξνο δηεπθφιπλζή ζαο, έληππα αηηήζεσλ θαη ππεχζπλσλ
δειψζεσλ (άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

4

Λα ζαο δηεπθνιύλνπλ ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο. Αλ δειψζεηε αδπλακία λα
γξάςεηε, ν αξκφδηνο ππάιιεινο, εθφζνλ ηνπ ην δεηήζεηε, νθείιεη λα ζπληάμεη ν ίδηνο ηελ
αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ ζαο, ζχκθσλα κε ηα φζα ηνπ ππαγνξεχζεηε (άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ
Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

5

Λα πξσηνθνιινύλ φιεο ηηο αηηήζεηο θαη λα ρνξεγνχλ απφδεημε, ζηελ νπνία
αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ πνπ έιαβε ε αίηεζε θαη ε εκεξνκελία εηζφδνπ ηεο
ζηελ ππεξεζία (άξζξν 12 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

6

Λα δέρνληαη ηηο αηηήζεηο πνπ ζηέιλεηε κε ηειενκνηνηππία (fax) θαη λα απαληνχλ
ζε αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιιεηε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email) (άξζξν 14 ηνπ Λ.2672/1998, ΦΔΘ 290 Α ).

7

Λα δέρνληαη, εθφζνλ είζηε Έιιελαο πνιίηεο, νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαθάησ
έγγξαθα πξνο επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηάο ζαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
αίηεζε (άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α', φπσο ηζρχεη):
■
δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο,
■
ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο,
■
δηαβαηήξην,
■
άδεηα νδήγεζεο θαη
■
αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Γεγνλφηα ή ζηνηρεία
πνπ δελ απνδεηθλχνληαη, βάζεη ησλ αλσηέξσ, γίλνληαη δεθηά, βάζεη ππεχζπλεο δήισζεο
(Λ.1599/1986), εθηφο αλ ππάξρεη αληίζεηε δηάηαμε. Όκνηα δήισζε ππνβάιιεηαη θαη φηαλ
ηα ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε δηεχζπλζε
θαηνηθίαο ή ην επάγγεικα έρνπλ κεηαβιεζεί (άξζξν 3 παξ. 5 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α
).
Γηα ηνπο αιινδαπνχο, ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο απνδεηθλχνληαη, ζηελ πεξίπησζε
πνιηηψλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ην
δηαβαηήξην, ελψ ζηελ πεξίπησζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, απφ ην δηαβαηήξην ή άιιν
έγγξαθν πνπ επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηε ρψξα ή άιιν λνκηκνπνηεηηθφ ηεο δηακνλήο ζηε
ρψξα έγγξαθν αξκφδηαο αξρήο (άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α', φπσο

ηζρχεη). Ζ ηαπηφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηελ έδξα ηνπο.

8

Λα βεβαηώλνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο (άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ Λ.2690/1999,
ΦΔΘ 45 Α ).

9

Λα επηθπξώλνπλ θσηναληίγξαθα ειιεληθψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ απφ ην
πξσηφηππν ή απφ αθξηβέο αληίγξαθν (άξζξν 11 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).

10

Λα κελ απαηηνύλ, γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζήο ζαο, ηελ ππνβνιή
πηζηνπνηεηηθψλ ή άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ απηά δελ πξνβιέπνληαη ζε δηαηάμεηο
λφκσλ ή άιισλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο (άξζξν 10 παξ. 2 ηνπ
Λ.3230/2004, ΦΔΘ 44 Α').

11 Λα αλαδεηνύλ απηεπάγγειηα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο νξηζκέλεο θαηεγνξίεο
πηζηνπνηεηηθψλ, φηαλ απηά απαηηνχληαη σο δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο
ππφζεζήο ζαο (άξζξν 5 ηνπ Λ.3242/2004, ΦΔΘ 102 Α' θαη άξζξν 16 ηνπ Λ.3448/2006,
ΦΔΘ 57 Α ).

12

Λα πξνβαίλνπλ ζηελ αλαζχζηαζε ηνπ θαθέινπ πνπ έρεηε ππνβάιεη θαη έρεη
απσιεζζή (ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ), κε ππαηηηφηεηα ηεο ππεξεζίαο, ην
αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε δηαπίζησζε ηεο απψιεηαο (άξζξν 6 ηνπ
Λ.3242/2004, ΦΔΘ 102 Α 'θαη Π.Γ/γκα 114/2005, ΦΔΘ 165 Α ).

13

Λα ζαο επηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα (π.ρ. πξαθηηθά
θαη απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθζέζεηο, κειέηεο) θαη, εθφζνλ έρεηε εηδηθφ
έλλνκν ζπκθέξνλ, θαη ζε ηδησηηθά έγγξαθα πνπ θπιάζζνληαη ζηελ ππεξεζία θαη είλαη
ζρεηηθά κε ππφζεζή ζαο (άξζξν 5 ηνπ Λ.2690/1999, ΦΔΘ 45 Α ).
Σν δηθαίσκά ζαο απηφ αζθείηαη κε κειέηε ησλ εγγξάθσλ ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο ή
κε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ (εθηφο αλ ε αλαπαξαγσγή κπνξεί λα βιάςεη ηα πξσηφηππα).
Ζ ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εγγξάθσλ ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο
αίηεζεο (π.ρ. φηαλ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ), είλαη
είθνζη (20) εκέξεο.

14

Λα ζαο θαινύλ ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε, φηαλ πξφθεηηαη λα πξνβνχλ ζε
ελέξγεηα ή ζηε ιήςε κέηξνπ πνπ ζίγεη λφκηκα ζπκθέξνληα ή δηθαηψκαηά ζαο. Κφλν αθνχ
θιεζείηε θαη εθζέζεηε γξαπηά ή πξνθνξηθά ηηο απφςεηο ζαο, κπνξεί ε ππεξεζία λα
πξνρσξήζεη ζηε ιήςε ηνπ δπζκελνχο κέηξνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ νπνίνπ νθείιεη λα
αηηηνινγήζεη εηδηθψο (άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο θαη άξζξν 6 ηνπ Λ.2690/1999,
ΦΔΘ 45 Α ).

15

Λα δξνπλ ακεξόιεπηα θαη λα είλαη αλεμάξηεηεο απφ επηξξνέο άζρεηεο κε ην
δεκφζην ζπκθέξνλ, ην νπνίν έρνπλ ηαρζεί λα ππεξεηνχλ (άξζξν 7 ηνπ Λ.2690/1999 θαη
άξζξν 36 ηνπ Λ.3528/2007, ΦΔΘ 26 Α ).

16 Λα θαζηεξώλνπλ ώξεο ππνδνρήο θνηλνύ (γηα ηηο ψξεο ππνδνρήο ηνπ θνηλνχ απφ
ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, βι. παξαπάλσ).

17

Λα ηεξνύλ ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαηά ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη λα
ιακβάλνπλ εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ πξφζβαζε θαη άκεζε εμππεξέηεζε αηφκσλ κε
αλαπεξία, εγθχσλ, κεηέξσλ κε θαξνηζάθηα, ππεξήιηθσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θ.ιπ.
18
Λα παξέρνπλ κε ηξόπν ζαθή, απιό θαη θαηαλνεηό θάζε αλαγθαία
πιεξνθνξία, δηεπθξίληζε, ζπκβνπιή ή θαζνδήγεζε πνπ ηνπο δεηείηαη απφ ηνπο
πνιίηεο, ζρεηηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο.

Tα Θέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηώλ
(Λ.3013/2002, ΦΔΘ 102 Α', όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη)
■
Κέζσ ησλ Θ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ καο, κπνξείηε λα δηεθπεξαηψλεηε φιεο ζρεδφλ ηηο
ζπλαιιαγέο ζαο κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο (Τπνπξγεία, Οξγαληζκνχο, Γήκνπο,
Πεξηθέξεηεο θ.ιπ.), ρσξίο λα είζηε ππνρξεσκέλνη λα επηζθέπηεζηε ηηο ζπλαξκφδηεο
ππεξεζίεο θαη λα ηαιαηπσξείζηε κε πνιιέο κεηαθηλήζεηο.
Δζείο αξθεί λα ζπκπιεξψζεηε κηα αίηεζε ζην Θ.Δ.Π. θαη νη ππάιιεινη ζα αλαιάβνπλ λα
θέξνπλ εηο πέξαο ηελ ππφζεζή ζαο.
Πηα αλαιπηηθή ελεκέξσζή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο πηζηνπνηεκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηα Θέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, κπνξείηε λα επηζθεθηείηε
ηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ησλ Θ.Δ.Π.: www.kep. gov.gr ή λα θαιέζεηε ηελ ηειεθσληθή
γξακκή 1500 (βι. παξαθάησ), πνπ ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε, επηά εκέξεο ηελ
εβδνκάδα.
■

Σα Θ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ καο:

■
1ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα θάιαο
Γηεχζπλζε: θάια , Σ.Θ 23-051
Αξηζ. ηειεθ.: 27350 29200
Φαμ: 27350 24151
■
2ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Βιαρηψηε
Γηεχζπλζε: Βιαρηψηε Σ.Θ 23-055
Αξηζ. ηειεθ.: 27350 29126
■ 3ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Ληάησλ
Γηεχζπλζε: Ληάηα Σ.Θ 23-060
Αξηζ. ηειεθ.: 27323 60620
■ 4ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Γεξνλζξψλ
Γηεχζπλζε: Γεξάθη Σ.Θ 23-058
Αξηζ. ηειεθ.: 27310 71755
■ 5ν Θ.Δ.Π Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Θξνθεψλ
Γηεχζπλζε: Θξνθεψλ Σ.Θ 23-057
Αξηζ. ηειεθ.: 27350 71722

Ζ εζληθή πύιε δεκόζηαο δηνίθεζεο «Ermis»
(http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis)
Ζ Δζληθή Πχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ermis απνηειεί ηελ εληαία Θπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή
Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ηελ
αζθαιή δηεθπεξαίσζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ζ Πχιε ermis θηινδνμεί λα απνηειέζεη ην «Ζιεθηξνληθφ Πνιπθαηάζηεκα» ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, παξέρνληαο απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζηνπο πνιίηεο
θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ζρεηηθά κε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην Γεκφζην, θαζψο θαη
επηιεγκέλεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.

Οη ηειεθσληθέο αηηήζεηο κέζσ ηνπ 1502
(άξζξν 22 ηνπ Λ.2539/1997, ΦΔΘ244Α)
Παξάιιεια κε ηε δπλαηφηεηα ηεο απεπζείαο εμππεξέηεζήο ζαο απφ ηηο Γηνηθεηηθέο Αξρέο
ή απφ ηα Θ.Δ.Π., έρεηε δηθαίσκα λα δεηήζεηε ηειεθσληθά, ζηνλ αξηζκφ 1502, ηελ έθδνζε
θαη απνζηνιή νξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε πνπ
έρεηε δειψζεη. Κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ ρνξεγνχκελσλ
πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην αλσηέξσ κέηξν εμππεξέηεζεο
ησλ πνιηηψλ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Τπ. Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο): www.gspa.gr, ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Θέκαηα ελδηαθέξνληνο / 1502Πηζηνπνεηηθά».

Οη ηειεθσληθέο αηηήζεηο κέζσ ηνπ 1500
Κέζσ ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο 1500 πνπ έρεη θαζηεξσζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
πνιίηε, κπνξείηε:
■
λα ελεκεξσζείηε ή λα δεηήζεηε πιεξνθνξίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα φια ηα ζέκαηα
ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
■
λα δηεθπεξαηψζεηε ηειεθσληθά ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ησλ
Θ.Δ.Π., νη νπνίεο δελ απαηηνχλ δηθαηνινγεηηθά απφ πιεπξάο ζαο ή απαηηνχλ
δηθαηνινγεηηθά πνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ απηεπάγγειηα ππεξεζηαθψο.

Οη αηηήζεηο κέζσ δηαδηθηύνπ
αο παξέρεηαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεηε αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε
πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ζαο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή,
εθφζνλ βέβαηα δηαζέηεηε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν (internet) ή απφ θαηαζηήκαηα παξνρήο
ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (internet cafe), κε επίζθεςή ζαο ζηελ ηζηνζειίδα ησλ Θ.Δ.Π.:
www.kep.gov.gr. Κε ηελ αίηεζή ζαο, δειψλεηε θαη ην Θ.Δ.Π. πνπ επηζπκείηε λα
δηεθπεξαηψζεη ην αίηεκά ζαο. Ζ ελεκέξσζή ζαο απφ ην Θ.Δ.Π., γηα ηελ παξαιαβή ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ γίλεηαη είηε κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία, είηε κε απνζηνιή κελχκαηνο
(SMS).

Ζ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε
Σν δηθαίσκα γηα πιήξε απνδεκίσζε
(άξζξν 7παξ. 1 ηνπ Λ.3242/2004, ΦΔΘ102Α')
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή άιισλ
δηνηθεηηθψλ αξρψλ, νη πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ
ζαο, έρεηε δηθαίσκα λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα πιήξε απνδεκίσζε.
■
Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο απνδεκίσζεο
Ζ αίηεζε απνδεκίσζεο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, Δηδηθή Δπηηξνπή
Διέγρνπ Δθαξκνγήο Λνκνζεζίαο, κέζα ζε (60) εμήληα εκέξεο απφ ηελ παξέιεπζε
άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζήο ζαο ή ηελ νξηζηηθή
απάληεζε ζην αίηεκά ζαο.
Σελ αίηεζε απνδεκίσζεο ππνβάιιεηε, είηε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ
αίηεζεο απνδεκίσζεο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο, είηε κε απιή αίηεζή
ζαο πξνο ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή. Απφ ηελ αίηεζε απνδεκίσζεο ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα
ζηνηρεία ζαο, ε εκεξνκελία πνπ ππνβάιαηε ηελ αίηεζε, πνπ δελ απαληήζεθε, θαζψο θαη ε
ειεγρφκελε ππεξεζία. Σελ αίηεζε ηελ ππνβάιιεηε απηνπξνζψπσο, ηαρπδξνκηθψο επί
απνδείμεη ή κε ηειενκνηνηππία (fax) ζηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο:
■
ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Δθαξκνγήο Λνκνζεζίαο άξζξνπ δεύηεξνπ,
παξ. 2β ηνπ Λ.2690/1999 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ:
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Βαζ. νθίαο 15,
Σ.Θ. 106 74, Αζήλα
Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 210 33.93.101, -102, -104, -106, -108, -110,113, -115 Fax:
210-33.93.020, 210-33.93.100
■ ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Δθαξκνγήο Λνκνζεζίαο άξζξνπ δεύηεξνπ, παξ.
2β ηνπ Λ.2690/1999 ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο, θαζψο θαη ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην γεσγξαθηθφ ηεο ρψξν (Λ.Π.Γ.Γ., Γ.Ο.Τ.,
Γήκνη, Πεξηθέξεηεο θ.ιπ.):
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Σξίπνιε. Σ.Θ. 22-100, Γεσξγίνπ Α΄ 17-21
Σειεθ. επηθνηλσλίαο: 2710-243224
Fax: 2710-227745

O έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ηνπ Γήκνπ
(άξζξα 214-231 ηνπ Λ. 3852/2010)
Οη πξάμεηο ησλ ζπιινγηθψλ θαη κνλνκειψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ δήκσλ, θαζψο θαη
ησλ Λ.Π.Γ.Γ. απηψλ ειέγρνληαη, σο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηνπο, απφ ηελ Απηνηειή
Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., πνπ απνηειεί απνθεληξσκέλε ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ππαγφκελε απεπζείαο
ζηνλ Τπνπξγφ. Ο έιεγρνο ζπλίζηαηαη:
α) ζηνλ ππνρξεσηηθφ (άξζξν 225 ηνπ Λ. 3852/ 2010), ζηνλ νπνίνλ ππφθεηληαη νη
απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ κφλν νξγάλσλ ησλ δήκσλ, νη νπνίεο απνζηέιινληαη, κέζα ζε
πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ζηελ
Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α θαη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ζαξάληα (40)
εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπο ζε απηήλ, ειέγρνληαη απφ ηνλ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο θαη
β) ζηνλ απηεπάγγειην (άξζξν 226 ηνπ Λ.3852/2010), θαηά ηελ άζθεζε ηνπ νπνίνπ ν
Διεγθηήο Λνκηκφηεηαο κπνξεί λα αθπξψζεη νπνηαδήπνηε απφθαζε ησλ ζπιινγηθψλ ή
κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2)
κελψλ, αθφηνπ ε απφθαζε έρεη δεκνζηεπζεί ή εθδνζεί.

Ζ εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή
(άξζξν 227 ηνπ Λ. 3852/ 2010)
Δθφζνλ έρεηε έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξείηε λα πξνζβάιεηε ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ
ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο, ή ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ή
απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο, ή αθφηνπ ιάβαηε γλψζε απηψλ.
Πξνζθπγή κπνξεί λα αζθεζεί θαη θαηά παξάιεηςεο νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο ησλ
νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζθπγή αζθείηαη εληφο δεθαεκέξνπ απφ
ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο εηδηθήο πξνζεζκίαο πνπ ηπρφλ ηάζζεη ν λφκνο γηα ηελ έθδνζε
ηεο νηθείαο πξάμεο, δηαθνξεηηθά κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο. Ο Διεγθηήο Λνκηκφηεηαο απνθαίλεηαη επί ηεο αλσηέξσ πξνζθπγήο
κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε
αλσηέξσ πξνζεζκία ρσξίο λα εθδνζεί απφθαζε, ζεσξείηαη φηη ε πξνζθπγή έρεη ζησπεξψο
απνξξηθζεί.
Κε ηελ ίδηα πξνζθπγή, κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεκα ζηνλ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο λα
αλαζηείιεη κε απφθαζή ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.
Οη απνθάζεηο ηνπ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο πξνζβάιινληαη ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα κε ηα
έλδηθα βνεζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.

Ζ αλαθνξά ζην ζπλήγνξν ηνπ πνιίηε
ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο λνκηκφηεηαο ή πξνζβνιήο λφκηκνπ ζπκθέξνληνο ή
δηθαηψκαηφο ζαο απφ ηε Γηνίθεζε, κπνξείηε λα δεηήζεηε κε ελππφγξαθε αλαθνξά ζαο ηε
δηακεζνιάβεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. Ζ αλαθνξά πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε έμη
(6) κήλεο, αθφηνπ ιάβαηε γλψζε ησλ ελεξγεηψλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο.
Ζ δηακεζνιάβεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ζαο, ηελ ππεξάζπηζή ζαο έλαληη δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ζαο, ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο. Ο πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε εδξεχεη ζηελ Αζήλα, (Υαηδεγηάλλε Κέμε 5, Σ.Θ115 28, πεξηνρή Υίιηνλ). Σα
γξαθεία ηνπ είλαη αλνηθηά απφ ηηο 8:30 ην πξσί έσο ηηο 2:00 ην κεζεκέξη, απφ ηε Γεπηέξα
έσο ηελ Παξαζθεπή. Αλαθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη κε ηειενκνηνηππία (fax)
ζηνλ αξηζκφ 210 - 72.92.129. Πα αλαιπηηθφηεξε ελεκέξσζή ζαο ζρεηηθά κε ηηο
αξκνδηφηεηεο, ηε ζπγθξφηεζε θαη ην έξγν ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, κπνξείηε λα
επηζθεθηείηε ηνλ επίζεκν ηζηνρψξν ηεο Αξρήο: www.synigoros.gr

Ζ θαηαγγειία ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή
Θάζε πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νπνηνζδήπνηε δηακέλεη ζε έλα
θξάηνο-κέινο, έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη θαηαγγειία ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή, αλ
εθηηκά φηη είλαη ζχκα «θαθήο δηνίθεζεο» εθ κέξνπο ελφο ζεζκηθνχ νξγάλνπ ή νξγαληζκνχ
ηεο Δ.Δ. Ζ θαηαγγειία ζηνλ Γηακεζνιαβεηή κπνξεί λα ππνβιεζεί, κέζσ απινχ ή
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ηειενκνηνηππίαο (fax), ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επίζεκεο
γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ εληχπνπ θαηαγγειίαο είλαη δηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ρψξν ηνπ
Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή: http://www.ombudsman.europa.eu.
Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο:
Ο Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο (The European Ombudsman)
1, Avenue du President Robert Schuman
B.P. 403
FR- 67001 Strasbourg Cedex, France
αξηζκ. ηειεθψλνπ: 00 33 388.172.313
fax: 00 33 388.179.062
e-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int

Σν ζώκα επηζεσξεηώλ - ειεγθηώλ δεκόζηαο δηνίθεζεο
Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.) είλαη φξγαλν
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πνπ ζπζηάζεθε κε ην Λφκν 2477/1997
(ΦΔΘ 59 Α ). ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνληαη:

■
ε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ, εθηάθησλ ειέγρσλ θαη εξεπλψλ ζηνπο θνξείο ηνπ
Γεκνζίνπ,
■
ε δηελέξγεηα έλνξθσλ δηνηθεηηθψλ εμεηάζεσλ ζηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο,
■
ε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθψλ εμεηάζεσλ ή πξναλαθξίζεσλ, κεηά απφ εηζαγγειηθή
παξαγγειία, γηα αδηθήκαηα ππαιιήισλ,
■
ε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ πνηληθή θαη πεηζαξρηθή δίσμε
ππαιιήισλ,
■
ε παξαπνκπή ησλ ππεπζχλσλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ζηελ
εηζαγγειηθή αξρή ή ζην αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν,
■
ε άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο γηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ιεηηνπξγψλ θαη
ππαιιήισλ, πνπ δηαπηζηψλνληαη ζην πιαίζην ησλ έλνξθσλ δηνηθεηηθψλ εμεηάζεσλ, ηα
νπνία ηηκσξνχληαη κε ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο,
■
ν έιεγρνο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ππαιιήισλ ησλ ειεγρφκελσλ θνξέσλ.
Βαζηθή επηδίσμε, ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ηνπ ψκαηνο, είλαη ε
δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε
ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο δξάζεο ηνπο. Απηφ
επηηπγράλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
■
εληνπίδνληαο θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο, δηαθζνξάο, αδηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ,
αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ
■
θαηαινγίδνληαο επζχλεο ζε ππαιιήινπο θαη ππεξεζίεο, φπνπ απηφ θξίλεηαη
απαξαίηεην
■
πξνηείλνληαο ηε ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ έρνπλ εληνπηζηεί.
Γηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζεζκνχ, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηνλ επίζεκν ηζηνρψξν
ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ.: www.seedd.gr
ηνηρεία επηθνηλσλίαο:
Σαρπδ. δηεχζπλζε: Ιεσθ. πγγξνχ 60,
Σ.Θ. 117 42, Αζήλα.
Ώξεο ππνδνρήο θνηλνχ: 12:00 κ.κ. - 2:20 κ.κ.
Σειεθ. επηθνηλσλίαο: 210 92.81.800, 210 92.81.921
Fax: 210 92.81.819
E-mail: seedd@seedd.gr

Ο γεληθόο επηζεσξεηήο δεκόζηαο δηνίθεζεο
Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνηειεί κνλνπξφζσπν φξγαλν ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο πνπ έρεη σο θχξηα απνζηνιή:
■
ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο,
■
ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ψκαηνο ΔπηζεσξεηψλΔιεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη φισλ ησλ ηδηαίηεξσλ σκάησλ θαη Τπεξεζηψλ
Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
■
ηνλ εληνπηζκφ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο. Κεηαμχ άιισλ, ν
Πεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο:
■
Γηεμάγεη ειέγρνπο, επαλειέγρνπο, επηζεσξήζεηο θαη έξεπλεο ή δηαηάζζεη ηε
δηελέξγεηά ηνπο, απφ ηα ειεγθηηθά ζψκαηα ηεο Γηνίθεζεο, ζε Τπνπξγεία, Γήκνπο,
Πεξηθέξεηεο, λνκηθά πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο απηψλ θ.ιπ.
■
Αμηνινγεί θαη δηεξεπλά θαηαγγειίεο ή αλαθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην Πξαθείν
ηνπ, ζρεηηθά κε θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο ζηνπο αλσηέξσ θνξείο θαη ζηα ψκαηα
Διέγρνπ απηψλ
■
Γηεμάγεη έιεγρν ησλ εηήζησλ δειψζεσλ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο («πφζελ έζρεο»)
ησλ πξντζηακέλσλ θαη ππαιιήισλ ησλ πνιενδνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ, ησλ Γ.Ο.Τ.
θαη ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Θξάηνπο θαη κπνξεί λα δίλεη εληνιή άξζεο ηνπ
ηξαπεδηθνχ, θνξνινγηθνχ θαη ρξεκαηηζηεξηαθνχ απνξξήηνπ
■
Κπνξεί λα δηεμάγεη έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε θαη λα αζθεί ή λα δηαηάζζεη ηελ
άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο ή ηε ιήςε άιισλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ

■
Τπνβάιιεη λνκνζεηηθέο ή νξγαλσηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ
αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ην έξγν ηνπ Γεληθνχ
Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν
ηνπ ζεζκνχ: www.gedd.gr

Ζ αληαπνθξηηηθή δεκόζηα δηνίθεζε - ππεξεζίεο κίαο ζηάζεο
■ Ση είλαη ε Αληαπνθξηηηθή Γηνίθεζε:
Ο παιαηφηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνο έλα ζχζηεκα θαλφλσλ,
πνπ πξέπεη λα ππαθνχνπλ νη πνιίηεο - δηνηθνχκελνη, έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ έλα
ζχζηεκα, ην νπνίν έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ
πνιηηψλ.
Σν λέν αμίσκα, ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε αληαπνθξηηηθή δηνίθεζε είλαη απιφ θαη
ζπγθεθξηκέλν:
Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη νη Γεκφζηνη Οξγαληζκνί ππάξρνπλ θπξίσο γηα λα εμππεξεηνχλ
ηνπο πνιίηεο. Οη παξαδνζηαθέο αμίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηζφηεηα, λνκηκφηεηα
θ.ιπ. εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν γηα ηε ζχγρξνλε Αληαπνθξηηηθή
Γηνίθεζε, αιιά παξάιιεια ζεσξνχληαη σο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία
λέσλ αμηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γηνίθεζεο
πξνο ηνπο πνιίηεο.
Οη λέεο απηέο αμίεο είλαη: Α. Ζ δηαθάλεηα
Οη πνιίηεο έρνπλ δηθαίσκα λα γλσξίδνπλ πψο εξγάδεηαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε, πνηεο είλαη νη
αξκνδηφηεηεο θαη νη επηηξεπφκελεο ελέξγεηεο ηνπ θάζε δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ, πνηνο είλαη
ππεχζπλνο θαηά πεξίπησζε θ.ιπ. Β. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ
Οη πνιίηεο δελ είλαη πιένλ παζεηηθνί απνδέθηεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ
άκεζα, είηε κεκνλσκέλα, είηε κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπιινγηθνχο θνξείο
(ζσκαηεία, ζπιιφγνπο, θιπ). Γ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ
Ζ Γηνίθεζε έρεη πξνρσξήζεη θαη έρεη ζε κεγάιν βαζκφ επηηχρεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
θηινζνθίαο «έλα κέγεζνο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο» (δειαδή ηελ παξνρή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο γηα φινπο) κε ηε λέα αληίιεςε γηα ηελ παξνρή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο κε πνιινχο ηξφπνπο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη φινη νη πνιίηεο
ζηηο αλάγθεο ή ηηο επηζπκίεο ηνπο π.ρ. ν πνιίηεο κπνξεί λα δεηήζεη κηα πιεξνθνξία απφ ηε
Γηνίθεζε πξνθνξηθά, γξαπηά, ηειεθσληθά, κε fax, θ.ιπ. αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ. Γ.
Ζ πξνζβαζηκφηεηα
Οη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηε Γηνίθεζε κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ζε
ψξεο πνπ δηεπθνιχλνληαη. Ζ αλάγθε απηή νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ κηαο
ζηάζεο.
■
Ση είλαη νη Τπεξεζίεο κηαο ηάζεο
χκθσλα κε ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο, ε νξγάλσζε ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ απέβιεπε
θαηά θχξην ιφγν ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, παξά ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ
πνιίηε.
Ζ θηινζνθία ηεο ζχγρξνλεο Αληαπνθξηηηθήο Γηνίθεζεο, αληίζεηα, επηβάιιεη νη δεκφζηεο
ππεξεζίεο λα έρνπλ σο ζηφρν θπξίσο ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε.
Ο πνιίηεο αλ είλαη δπλαηφλ, κε κηα κφλν επίζθεςε, ζε κηα κφλν Γεκφζηα Τπεξεζία, λα
ηθαλνπνηεί φιεο ηνπ ηηο αλάγθεο.
■
Πνην είλαη ην ζπκβόιαηό καο κε ηνπο δεκόηεο;
ηφρνο καο είλαη θάζε δξαζηεξηφηεηα, θάζε ηκήκα, θάζε εξγαδφκελνο ζε νπνηνδήπνηε
επίπεδν, αξρίδνληαο απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
δεκνηψλ καο θαη κάιηζηα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Πα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ
απηνχ ν Γήκνο καο εθαξκφδεη ηηο παξαθάησ κνξθέο Τπεξεζηψλ κηαο ηάζεο:

■
Δμππεξέηεζε από έλα ζεκείν
Ο Γεκφηεο εμππεξεηείηαη πιήξσο απφ έλα κφλν ζεκείν. Αληί, δειαδή, λα απεπζχλεηαη
ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο, απεπζχλεηαη ζε έλα κφλν ζεκείν, ζην γξαθείν
Δμππεξέηεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ δεκφηε ή ζην ηειέθσλν 2735-023192, απφ ην νπνίν
ζα κπνξεί λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο.
■
Δμππεξέηεζε από έλα πξόζσπν
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ δεκφηε απφ ην δήκν καο,
απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κηα ζεηξά απφ δηαδνρηθέο ελέξγεηεο ησλ
νξγαληθψλ καο κνλάδσλ. Πξνθεηκέλνπ ν δεκφηεο λα κελ ηαιαηπσξείηαη απεπζπλφκελνο
δηαδνρηθά ζε δηάθνξα ηκήκαηα θαη ζπλεξγαδφκελνο κε δηαθνξεηηθνχο ππαιιήινπο, κέρξη
λα νινθιεξσζεί ε φιε δηαδηθαζία, ε Τπεξεζία καο νξίδεη έλαλ ππάιιειν (πξφζσπν
επαθήο), ν νπνίνο κεξηκλά γηα ην ζέκα ηνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πνιίηεδεκφηε.
■
Δμππεξέηεζε εηδηθώλ νκάδσλ πνιηηώλ
Κηα άιιε κνξθή ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο, πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο καο, είλαη ε
νκαδνπνίεζε ησλ πνιηηψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ε εμππεξέηεζή ηνπο απφ
αληίζηνηρεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο.
Σέηνηεο νκάδεο είλαη νη ειηθησκέλνη, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, νη εηεξνδεκφηεο, νη
κεηνλφηεηεο θ.ιπ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ν ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη ζε κηα κφλν
ππεξεζία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ.

Ζ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζην Γήκν ηνπ
Ο Γήκνο δηνηθείηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή
Πνηφηεηαο Εσήο, ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ηνλ Γήκαξρν (άξζξν 7, παξ. 1 ηνπ Λ.
3852/ 2010).
1.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη ην ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο ζηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ
ππνζέζεσλ.
Υσξίο λα πθίζηαηαη θάπνηα ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ,
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζεσξείηαη σο ην αξκφδην φξγαλν λα ιάβεη απφθαζε γηα θάπνην
ζέκα, φηαλ γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ή είλαη ππφ ακθηζβήηεζε ην αξκφδην
δηνηθεηηθφ φξγαλν. Έηζη, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ην δήκν, εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηαβίβαζε ζε
επηηξνπή ηνπ.
Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε θα. Διέλε Γεληάθνπ θαη απνηειείηαη απφ
ηνπο παξαθάησ Γεκνηηθνχο χκβνπινπο:
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΓΔΡΟΛΘΡΩΛ
Υξήζηνπ – Κηραινχηζνπ Ληθνιιέηα
Σζίπνπξαο Υξήζηνο
Αξγπξίνπ Παλαγηψηεο
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΔΙΟΤ
Βέξδνο Γήκνο
Κπαιακπάλνο Βαζίιεηνο
Πιαηαλίηεο Ησάλλεο
Αιεμαλδξάθνο Γεψξγηνο
Γθνπβνχζε-Θξεηηθάθνπ Αξγπξψ
νχκπαζεο Γεψξγηνο
Κπισλάθνπ Κεηαμία
Πήιηνπξαο Φίιιηπνο
ηακαηάθνπ ηαπξνχια

ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΘΡΟΘΔΩΛ
Πνινιφο Παλαγηψηεο
Παλαγησηαθάθνο Ζιίαο
Αγξαληψηεο Πέηξνο
Πεηξνπνχινπ – Γθακνπιάθνπ Παξαζθεπή
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΛΗΑΣΩΛ
Παπιάθεο Παλαγηψηεο
Παπαγηαλλνπνχινπ Παλαγηψηα
παλφο Θπξηάθνο
ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΘΑΙΑ
Γεληάθνπ Διέλε
Κέλεγαο σηήξηνο
Ιπκπέξεο Παλαγηψηεο
Σζηκπίδεο Γεψξγηνο
Γηακαληάθνο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Δπζχκηνο
Καζηξνγηαλλάθνο Παλαγηψηεο
Κνηζάθνο Ληθφιανο
2.
Οη Δπηηξνπέο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη ηε δπλαηφηεηα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ
λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε
ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ.
Έηζη, ζην Γήκν καο ιεηηνπξγνχλ νη εμήο Δπηηξνπέο, κε ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη
κέιε απηψλ:
10. Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
11. Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο
12. Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή
Θαη είλαη ππφ ζχζηαζε ην πκβνχιην Γηαβνχιεπζεο, ην πκβνχιην Έληαμεο Κεηαλαζηψλ
θαη ην πκβνχιην Πξφιεςεο ηεο Παξαβαηηθφηεηαο / Δγθιεκαηηθφηεηαο.
3.
Οη Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ
Ο Γήκαξρνο είλαη κνλνκειέο φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη πξναζπίδεη ηα ηνπηθά
ζπκθέξνληα, θαηεπζχλεη ηηο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ
αλάπηπμεο θαη δηαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Αζθεί ζπγθεθξηκέλεο
αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ απνδίδνληαη απφ δηαηάμεηο λφκσλ ή άιια θαλνληζηηθά
λνκνζεηήκαηα.
4.
Οη Αληηδήκαξρνη
Σν Γήκαξρν επηθνπξνχλ νη Αληηδήκαξρνη, νη νπνίνη είλαη νη ζχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο
πνπ νξίδεη ν δήκαξρνο θαη ζηνπο νπνίνπο κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ γηα
θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο (θαζ' χιελ Αληηδήκαξρνο) θαη γηα ζπγθεθξηκέλε
πεξηθέξεηα Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο, πνπ ζπλελψζεθε θαη δεκηνχξγεζε ην Γήκν καο (θαηά
ηφπνλ Αληηδήκαξρνο). ην Γήκν καο, έρνπλ νξηζηεί νη αθφινπζνη Αληηδήκαξρνη:
16. Γηακαληάθνο Γεκήηξηνο
17. Παλαγησηαθάθνο Ζιίαο
18. Παπιάθεο Παλαγηψηεο
19. Πιαηαλίηεο Ησάλλεο
20. Υξήζηνπ – Κηραινχηζνπ Ληθνιέηα

5.
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή
ην Γήκν καο έρεη ζπζηαζεί εθηειεζηηθή επηηξνπή ζηελ νπνία κεηέρνπλ ν Γήκαξρνο θαη
φινη νη Αληηδήκαξρνη. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ ζπληνληζηηθφ θαη
εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνηηθήο πνιηηηθήο
ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ.
6.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο
νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ, αλάινγα κε ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πξνεξρφκελσλ θαηά έλα
κέξνο απφ ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο. Αληηθαζηζηά ζηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο ηελ παιηά «Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή».
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο είλαη:
ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ :
19. Σζηκπίδεο Γεψξγηνο
20. Γθνπβνχζε – Θξεηηθάθνπ Αξγπξψ
21. Βέξδνο Γήκνο
22. Αιεμαλδξάθνο Γεψξγηνο
23. νχκπαζεο Γεψξγηνο
24. Πήιηνπξαο Φίιηππνο
ΑΛΑΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ :
16. Ιπκπέξεο Παλαγηψηεο
17. Πνινιφο Παλαγηψηεο
18. Αγξαληψηεο Πέηξνο
19. Αξγπξίνπ Παλαγηψηεο
20. Κπισλάθνπ Κεηαμία
7.
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο
ην Γήκν καο έρεη ζπζηαζεί Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ε νπνία είλαη απνθαζηζηηθφ θαη
εηζεγεηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ηε
ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αξκνδηνηήησλ ηνπ
Γήκνπ.
19. Κπαιακπάλνο Βαζίιεηνο
20. Ιπκπέξεο Παλαγηψηεο
21. Πνινιφο Παλαγηψηεο
22. Παπαρξήζηνπ Δπζχκηνο
23. ηακαηάθνπ ηαπξνχια
24. Καζηξνγηαλλάθνο Παλαγηψηεο
ΑΛΑΠΙΖΡΧΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ :
16. Αγξαληψηεο Πέηξνο
17. Βέξδνο Γήκνο
18. Αιεμαλδξάθνο Γεψξγηνο
19. Πεηξνπνχινπ-Γθακνπιάθνπ Παξαζθεπή
20. παλφο Θπξηάθνο

Ζ δηνηθεηηθή βνήζεηα
ην Γήκν καο, ιεηηνπξγεί εηδηθφ γξαθείν γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο βνήζεηαο ζε άηνκα
πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο ή ζηα
Θ.Δ.Π. Έηζη, επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο καο πνπ είλαη ε θηιηθφηεξε θαη εχρξεζηε παξνρή
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο καο, ρσξίο δηαθξίζεηο.

Ζ ζπκκεηνρή δεκνηώλ - πιεξνθόξεζε

■
Οη δεκφηεο θαη γεληθά νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ καο κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ αηνκηθά
ή ζπιινγηθά ζην Γήκν καο, ζηηο δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ζε φια ηα Λνκηθά
Πξφζσπα θαη θνξείο πνπ επνπηεχεη, εξσηήζεηο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο, φπσο θαη
πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη εξσηήζεηο απαληψληαη ππνρξεσηηθά, νη
δε πξνηάζεηο ζπδεηνχληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ
καο, φπνπ νη δεκφηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο θαη λα
ππνζηεξίδνπλ θαη πξνθνξηθά ηηο απφςεηο ηνπο.
■
Θάζε δεκφηεο, θάηνηθνο ή θνξνινγνχκελνο ηνπ Γήκνπ καο, κπνξεί λα δηαηππψζεη
ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, πνπ γίλεηαη
θάζε έηνο κεηά απφ έγθαηξε αλαθνίλσζε θαη έρεη γεληθά σο ζέκαηα ηνλ απνινγηζκφ ησλ
πεπξαγκέλσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο δξάζεο.
■
ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, δεκνζηεχνληαη, γηα
ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θάζε θνξά ζην δεκνηηθφ
καο ζπκβνχιην, φπσο θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαη δηάθνξεο
αλαθνηλψζεηο, ρξήζηκεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ δεκφηε. Δπηπιένλ, ζηελ ηζηνζειίδα
πνπ ιεηηνπξγεί ν Γήκνο καο (www.eurotas.gr), ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ελεκεξσζεί,
πέξαλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ηνπηθά θαη γηα δηάθνξα άιια ζέκαηα, πνπ
πηζαλφλ λα ηνπ είλαη ρξήζηκα.
Λ.Π.Γ.Γ. Οη δεκνηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί θαη ηα δεκνηηθά ζηάδηα
Οη πξψελ Παηδηθνί ηαζκνί, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ καο
κέρξη ην έηνο 2010 θαζψο θαη ηα δεκνηηθά ζηάδηα θαη νη Ο.Λ.Α, κεηαβηβάζηεθαλ κε ην
Λ.3852/2010 ζην Γήκν καο θαη ιεηηνπξγνχλ σο εληαίν Λ.Π.Γ.Γ., κε ηίηιν «ΛΗΘΖΦΟΡΟ
ΒΡΔΣΣΑΘΟ» ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γήκνπ.
Οη Παηδηθνί ηαζκνί είλαη ηέζζεξηο (4) θαη ζηεγάδνληαη ζηε θάια, ζην Βιαρηψηε, ζηνλ
Άγην Ησάλλε θαη ζηηο Θξνθεέο.
Σα Γεκνηηθά ηάδηα είλαη ηξία (3) θαη βξίζθνληαη ζηε θάια, ζηηο Θξνθεέο θαη ζην Έινο.
Οη Ο.Λ.Α αλήθνπλ ζηνπο πξψελ δήκνπο Έινπο θαη Ληάησλ.
θνπόο









Ζ παξακνλή ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, ε θαζεκεξηλή θχιαμε, ε θξνληίδα,
ε εκεξήζηα δηαηξνθή, ε δηαπαηδαγψγεζε θαη ςπραγσγία ησλ λεπίσλ,
θαζψο θαη ε πνιχπιεπξε λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη
ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ε θπζηθή κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ
νηθνγελεηαθή δσή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ε πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο
ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ λεπίσλ πνπ δχλαληαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ
παηδηθψλ ζηαζκψλ λα θηινμελήζνπλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Λνκηθνχ
πξνζψπνπ κε απφθαζή ηνπ ζα θαζνξίδεη κε δηαθάλεηα ηα θξηηήξηα
πξνηεξαηφηεηαο.
Ζ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ψζηε λα παξακέλνπλ
απηφλνκα, ηζφηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ
δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ
θαη ε ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, ε
ςπραγσγία ηνπο, ε κειέηε θαη εθαξκνγή ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ
δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε Θέληξσλ αλνηθηήο πξνζηαζίαο θαη δεκηνπξγηθήο
απαζρφιεζεο ειηθησκέλσλ ηνπ Γήκνπ.
Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ε ζρεδίαζε, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ
πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ.
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε
πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζηγγάλσλ, παιηλλνζηνχλησλ
νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκηθή θαη
πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Ζ κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ Γεκνηψλ, κε
ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα.






















Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο, κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο,
εζεινληηθψλ
νξγαλψζεσλ
θαη
νκάδσλ
εζεινληψλ
πνπ
ζα
δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ
έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ζην Γήκν καο.
Ζ κεηαθνξά εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ (ειηθησκέλσλ, ΑΚΔΑ θιπ).
Θέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ-ΘΖΦΖ, Θέληξα ΓηεκέξεπζεοΖκεξήζηαο Φξνληίδαο ΑκΔΑ, Παηδηθέο Υαξέο θ.α.
Ζ θνηλσληθή θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο , πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο,
ππνζηήξημεο αηφκσλ κε αλαπεξία, ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη
θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ.
Ζ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ, θαζψο θαη ηνπ
αζιεηηζκνχ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Ζ θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ δεκνηψλ θαη θνξέσλ ηνπ
Αζιεηηζκνχ θαη Λενιαίαο ζε ζέκαηα Αζιεηηθά (καδηθνχ θαη αγσληζηηθνχ
αζιεηηζκνχ), Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ε ελίζρπζε θάζε
δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο αιιά θαη κε
νξγαλσκέλνπο δεκφηεο.
Ζ δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Θιεηζηνχ Γεκνηηθνχ Γπκλαζηεξίνπ Βιαρηψηε,
θαζψο θαη ησλ ππαξρφλησλ αλνηθηψλ Γπκλαζηεξίσλ - Γεπέδσλ ηνπ Γήκνπ
θαζψο θαη ηελ ππφ ζπγρψλεπζε Λ.Π.Γ.Γ. Γεκνηηθψλ ηαδίσλ θάιαο,
Έινπο, Θξνθεψλ. Πξνο ελίζρπζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζθνπψλ κπνξεί λα
πξνσζεί ςπραγσγηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηδξχνληαο θέληξα
αζιεκάησλ, ζρνιψλ Γνλέσλ θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Ζ ζπλεξγαζία κε ηα πξνγξάκκαηα Αζιεηηζκνχ θαη Λενιαίαο ηεο Γ.Γ.
Αζιεηηζκνχ θαη ηεο Γ.Γ. Λεφηεηαο.
Ζ δηάζεζε θπξίσο ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο – ηεο δσξεάο Οξγάλσλ
ψκαηνο- ηεο Γσξεάο Κπεινχ ησλ νζηψλ θαη Ηαηξηθήο κέξηκλαο ζαλ
πξάμε πςίζηεο αιιειεγγχεο αιηξνπηζκνχ πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο. Ζ
δηαθψηηζε ηεο θνηλήο γλψκεο πάλσ ζηελ αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο
επγεληθήο ζπλήζεηαο θαη εγγξαθή δσξεηψλ.
Ζ ζπγθέληξσζε αίκαηνο ρσξίο ακνηβή απφ αηκνδφηεο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ
ππνβνήζεζε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ πάξηεο,
Γ.Λ.Θ.Τ. Κνιάσλ, Θ.Τ. Βιαρηψηε θαη ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ ηνπ Γήκνπ
Δπξψηα θαη ηε δεκηνπξγία Σξάπεδαο Αίκαηνο, ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζην
Γ.Λ.Λ. πάξηεο φπνπ ζα θπιάζζεηαη ην αίκα.
Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε αίκα ησλ Γεκνηψλ ηνπ Γήκνπ καο, πνπ έρνπλ
αλάγθε, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ Κεζνγεηαθή
αλαηκία , ζηνπο αηκνδφηεο κέιε θαη ζηνπο κέρξη Α’ βαζκνχ ζπγγελείαο εμ
αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, (θαζψο θαη ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά δεκνηψλ
καο).
Οη Γηαιέμεηο, δεκνζηεχζεηο, έληππεο εθδφζεηο , εθδειψζεηο θαη γεληθά ε κε
θάζε λφκηκν θαη γφληκν κέζν δηάδνζε ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο ηεο
δσξεάο νξγάλσλ ψκαηνο ηεο δσξεάο Κπεινχ ησλ νζηψλ.
Ζ κε θάζε λφκηκν ηξφπν ππνζηήξημε, ζπκπαξάζηαζε θαη παξνρή εζηθήο
βνήζεηαο ζηνπο αηκνδφηεο, ζηνπο δσξεηέο νξγάλσλ
ζψκαηνο, ζηνπο
δσξεηέο κπεινχ ησλ νζηψλ θαη ζηνπο πάζρνληεο απφ αλίαηεο θαη
καθξνρξφληεο αζζέλεηεο .Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ην ΛΠΓΓ ζα
ζπλεξγάδεηαη κε θάζε αξκφδην παξάγνληα ή Αξρή (Τπνπξγεία, Θεληξηθέο
θαη πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο απηψλ, ΟΣΑ θιπ), Θξαηηθά Λνζνθνκεία θαη
ηδίσο κε ηνλ Διιεληθφ Δξπζξφ ηαπξφ, ηελ Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη
ειέγρνπ κεηακνζρεχζεσλ , ηε Κνλάδα αλαδήηεζεο εζεινληψλ, δνηψλ
αξρέγνλσλ Αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο Πξφλνηαο , κε
Θέληξα αηκνδνζίαο θιπ. Σσλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά.














Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δεκνηηθψλ
θαη θνηλνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο.
Ζ Γεκηνπξγία θαη Ιεηηνπξγία Αζιεηηθψλ Θέληξσλ θαη Γπκλαζηεξίσλ ,
ρψξσλ Αζινπαηδηψλ θαη Γπκλαζηηθήο ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απμεκέλεο
αλάγθεο γηα άζιεζε ησλ Γεκνηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ Λέσλ.
Ζ Αλάπηπμε ηνπ Καδηθνχ Αζιεηηζκνχ , γηα λα θαιπθηνχλ νη αλάγθεο θαηά
ειηθία θαη ελδηαθέξνληα.
Ζ Θαιιηέξγεηα ησλ ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ , θίιαζινπ
αγσληζηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ δεκνηψλ , καθξηά απφ
θαλαηηζκνχο, αληαγσληζκνχο θαη θεξδνζθνπηθνχο ζηφρνπο, κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπο , ζε Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( θιαζηθφο Αζιεηηζκφο,
Δλφξγαλε Γπκλαζηηθή, Πνδφζθαηξν, κπάζθεη, βφιετ, πνδειαζία θιπ.).
Ζ Αλάπηπμε ηνπ ζρνιηθνχ θαη εμσζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ.
Ζ θαηαζθεπή, ε ζπληήξεζε & ε ιεηηνπξγία θέληξσλ παηδηθήο ραξάο θαη
αλαςπρήο.
Ζ ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δεκνηηθψλ
θαη θνηλνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο.
Ζ πξνψζεζε, πινπνίεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ καδηθνχ αζιεηηζκνχ
θαη δηνξγάλσζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ.
Ζ πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηεο άζιεζεο ζε φιεο ηηο ειηθίεο, ε αλάδεημε ηεο
επγελνχο άκηιιαο κέζα απφ ην Οιπκπηαθφ ηδεψδεο ηνπ αζιεηηζκνχ , ε
δηάδνζε ηνπ αζιεηηζκνχ ηδηαηηέξσο ζηηο κηθξέο ειηθίεο θαη ε αλάδεημε
ηαιέλησλ πνπ ζα εθπξνζσπνχλ ην Γήκν ζε αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο.
Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη».

Γηα λα επηηεπρζεί ν αλσηέξσ ζθνπφο, εθαξκφδνληαη επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα αγσγήο
θαη δηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ηφζν εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζηαζκψλ, (φπσο θνπθινζέαηξν, ρνξφο, ενξηαζηηθέο
θαη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο, θ.ιπ.), φζν θαη εθηφο απηψλ, (φπσο επηζθέςεηο ζε κνπζεία,
πάξθα, δσνινγηθνχο θήπνπο, θ.ιπ.).
Πέξαλ απηνχ, ππάξρεη επαξθήο ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ απφ παηδίαηξν, ν
νπνίνο έρεη πξνζιεθζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ.
εκείσζε: Ζ πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε μεθηλά πιένλ απφ ην λεπηαγσγείν, φπνπ ε θνίηεζε
γηα έλα έηνο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή πνπ παξέρεη είλαη ππνρξεσηηθή. Αθνινπζεί ε
θνίηεζε ζην Γεκνηηθφ.
«Θνηλσθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Δπξώηα»
Απνηειείηαη απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ θνηλσθειψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ πξψελ Γήκσλ
θάιαο θαη Έινπο, ην Πλεπκαηηθφ θέληξν Γήκνπ Θξνθεψλ ‘’ ΛΗΘΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΘΟ’’
θαη Φηιαξκνληθή Γήκνπ Έινπο.

Σκοπός:




Ζ ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα
δεκηνπξγίαο πνιηηηζηηθήο
ππνδνκήο, δηαθχιαμεο θαη δηάδνζεο ηεο ιατθήο παξάδνζεο, πξνβνιήο ηεο
ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ηε δεκηνπξγία ηαπηφρξνλα ηνπηθνχ ηζηνξηθνχ αξρείνπ,
δηάδνζεο θαη αλάπηπμεο θαιιηηερληθήο παηδείαο, ζηήξημεο θαη δηάδνζεο ηεο
ζχγρξνλεο θαιιηηερληθήο θαη πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο, πξνβνιήο ,αλάπηπμεο
θαη δηάδνζεο ησλ ηερλψλ, δεκηνπξγίαο ηεο αλαγθαίαο ππνδνκήο γηα ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ
ρξφλνπ.
Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, ε ζπκκεηνρή θαη ε πινπνίεζε ζε δξάζεηο θαη
πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κέξηκλα, ππνζηήξημε εθπαίδεπζε λέσλ –
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ( δηα βίνπ κάζεζε ) ηνπ
δήκνπ καο .






























Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ.
Ζ ελ γέλεη εμππεξέηεζε θαη εμχςσζε ηνπ πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ
θαη γεληθφηεξα ηεο πεξηνρήο κε ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ εληφο ηεο αηζνχζεο ή
δηα δαλεηζκνχ, ε εμεχξεζε βηβιίσλ εζληθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, εζηθνπιαζηηθνχ,
επαγγεικαηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ ή αγνξά ηνχησλ.
Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη εξαζηηερληθά
ζπγθξνηήκαηα. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη
ηνπ Λνκνχ γηα ηελ απφ θνηλνχ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ θαη
πλεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα θαη έμσ απφ ηα ζρνιεία θαη ηελ
εμαζθάιηζε νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηεο
λενιαίαο γεληθφηεξα ζηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο.
Ζ εμάπισζε θαη αλαβάζκηζε ηεο κνπζηθήο παηδείαο ζην Γήκν Δπξψηα, ε
δηδαζθαιία ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ κνπζηθήο, ε εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ,
ε δεκηνπξγία ρνξσδίαο θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε δεκηνπξγία
νξρήζηξαο κνπζηθψλ νξγάλσλ [πλεπζηψλ, θξνπζηψλ, εγρφξδσλ] θαη
ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαζψο θαη ε πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ηεο
κνπζηθήο παξάδνζεο ηνπ λνκνχ καο.
Ζ ελ γέλεη εμππεξέηεζε θαη πξναγσγή ηνπ κνπζηθνχ αηζζήκαηνο θαη ε
ςπραγσγία ησλ θαηνίθσλ ηεο θσκνπφιεσο θαη γεληθφηεξα ηεο πεξηνρήο, δηα
ηεο δηδαζθαιίαο πλεπζηψλ νξγάλσλ, δεκηνπξγίαο κπάληαο θαη ζπκκεηνρήο ηεο
εηο δηαθφξνπο εθδειψζεηο (εζληθέο ενξηέο, ζπλαπιίεο, ρνξνεζπεξίδαο θηι).
Ζ έληαμε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα
πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο Δ.Δ.
Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ.
Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο.
Ζ δεκηνπξγία πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ, ηζηνξηθψλ δηαδξνκψλ, νξεηβαηηθψλ
δηαδξνκψλ.
Ζ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη κλεκείσλ ηεο Φχζεο.
Ζ ζηήξημε θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ησλ δεκηνπξγψλ ηεο ηδηαίηεξα φηαλ
απηνί θαηάγνληαη απφ ην Γήκν θαη ε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.
Ζ απφθηεζε κνπζηθήο παηδείαο θαη ε εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ κε ζηφρν ηε
δεκηνπξγία νξρήζηξαο θαη ρνξσδίαο.
Ο εμνπιηζκφο θαη ε ζπληήξεζε ηεο Φηιαξκνληθήο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζε
εθδειψζεηο.
Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη εξαζηηερληθά
ζπγθξνηήκαηα. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη
ηνπ Λνκνχ γηα ηελ απφ θνηλνχ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ θαη
πλεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα θαη έμσ απφ ηα ζρνιεία θαη ηελ
εμαζθάιηζε νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηεο
λενιαίαο γεληθφηεξα ζηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο.
Ζ έληαμε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα
πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο Δ.Δ.
Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ
θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.
Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλάπιαζε ππνβαζκηζκέλσλ
πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ.
Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη επηκφξθσζε ησλ πνιηηψλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.
Ζ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ
αεηθφξν θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ.
Ζ αλάιεςε δξάζεσλ ή ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη
εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο.
Ζ θαηάξηηζε θαη εμνηθείσζε ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ κε ηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο.
Ζ αλαδήηεζε, ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ζπκκεηνρή ζε εζληθά θαη επξσπατθά
πξνγξάκκαηα.
Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο.





















Κειέηεο, έξεπλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ.
Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο θαη πιεξνθφξεζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
Γήκνπ.
Ζ δεκηνπξγία θέληξνπ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο λέσλ.
Ζ δεκηνπξγία ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ βαζηθέο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ ζε
ζέκαηα πξφζβαζεο θαη επηθνηλσλίαο.
Ζ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κε ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο.
Ζ ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο Αγξνηηθψλ θαη Θηελνηξνθηθψλ Πξντφλησλ.
Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θαη’ επέθηαζε ε επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο
επεκεξίαο κε ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη νπνίεο δελ ζα έρνπλ εκπνξηθφ
ραξαθηήξα ( αξ. 254 παξ. 2 λ. 3463/06):
Σε ιεηηνπξγία ηνπ γεσξγηθνχ ηλζηηηνχηνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα: 1) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζε
εδαθηθά δείγκαηα 2) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζε
δείγκαηα θπηηθψλ ηζηψλ γεσξγηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο (
θπιινδηαγλσζηηθέο αλαιχζεηο) 3) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη
θπζηθνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζε δείγκαηα λεξνχ (πφζηκα λεξά,
επηθαλεηαθά, ππφγεηα) 4) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ
εμεηάζεσλ ζε δείγκαηα πνζίκσλ λεξψλ 5) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη
θπζηθνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζε δείγκαηα αλεπεμέξγαζησλ αζηηθψλ
αιιά θαη βηνκεραληθψλ απφβιεησλ 6) ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη
θπζηθνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ αιιά θαη κηθξνβηνινγηθψλ εμεηάζεσλ
ζε δείγκαηα επεμεξγαζκέλσλ αζηηθψλ αιιά θαη βηνκεραληθψλ απφβιεησλ 7) ηε
παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία λεξψλ, ηε
βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο θαιήο ηνπο
πνηφηεηαο 8) ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο λεξψλ
θαη εδαθψλ 9) ηε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ νξζή
θαιιηεξγεηηθή πξαθηηθή, ηε ιίπαλζε ησλ εδαθψλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο
παξάγσγεο θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο θαιιηεξγεηηθήο απφδνζεο θαη ηελ
απνθπγή ηεο ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ αιιά θαη ησλ ππφγεησλ
πδξνθνξηψλ 10) ηε ζπκκέηνρε ηεο ζε πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία
ηνπ πδαηηθνχ θαη εδαθηθνχ πεξηβάιινληνο.
πκκεηνρή
θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο Αγξνηψλ ,
Θηελνηξφθσλ, κειηζζνθφκσλ απφ πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ .
Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη ε πξνψζεζε
πεξηβαιινληηθήο επηκφξθσζεο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα
ηηο πεξηνρέο NATURA ,αιιά θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ΔΠΑ θαη
πξνγξακκάησλ
Δ.Δ. κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε κέηξσλ αλαβάζκηζεο ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη
ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα
επαηζζεηνπνίεζεο γηα ζπάληα είδε δψσλ – πγξνβηφηνπσλ .
Ζ δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ , θαξλαβαιηνχ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ .
Ζ νξγάλσζε δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο.
Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ θαη ε αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο
ηνπ Γήκνπ Δπξψηα φπσο (κε πεξηνξηζηηθά):
1. Γηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ
2. Γηνξγάλσζε επνρηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ εθδειψζεσλ φπσο Δθδειψζεηο
θαξλάβαινπ, Θάζηξεηα, ρξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο (ηδηαίηεξα ηνπ
Θαξλαβαιηνχ Θξνθεψλ), γηνξηή ηεο ειηάο, γηνξηή ησλ εζπεξηδνεηδψλ
(πνξηνθαιηνχ, καληαξηληνχ, ιεκνληνχ θ.ι.π.).
3. Ζ ιεηηνπξγία Κνπζηθψλ πλφισλ ζε πνηθίια κνπζηθά είδε, δηα κέζνπ
πξνγξακκάησλ κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπγθξφηεζεο ηνπο.
Γηαθξηηφ
κνπζηθφ ζχλνιν ζα απνηειέζεη ε δεκηνπξγία κπάληαο Φηιαξκνληθήο κε ζθνπφ
ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε Δζληθέο Γηνξηέο αιιά θαη άιιεο εθδειψζεηο πνιηηηζκνχ








ηνπ Γήκνπ. ηφρνο ησλ δξάζεσλ απηψλ ζα είλαη ε πξναγσγή ηνπ κνπζηθνχ
αηζζήκαηνο θαη ε ςπραγσγία.
4. Γεκηνπξγία νκάδσλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, εξγαζηεξίσλ δσγξαθηθήο θαη
γεληθφηεξα θαιψλ ηερλψλ.
5. Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
6. Ζ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ
επαγγεικαηηψλ ηνπ Γήκνπ
7. Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ
θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ
εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ.
Ιεηηνπξγία θαη πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πλεπκαηηθνχ Θέληξνπ
«Ληθεθφξνο Βξεηηάθνο» ψζηε λα αλαδεηρζεί ζε ππξήλα πνιηηηζκνχ αληάμηνπ
ηνπ νλφκαηνο, πνπ θέξεη.
Ιεηηνπξγία ρεηκεξηλνχ θαη ζεξηλνχ θηλεκαηνγξάθνπ

Παξάξηεκα
Σειεθσληθόο θαηάινγνο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ
Σειεθσληθό θέληξν
Σειεθσληθόο θαηάινγνο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ
Σειεθσληθόο θαηάινγνο Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ
Άιια ρξήζηκα ηειέθσλα

Βηβιηνγξαθία
>
χληαγκα, Άξζξν 10 (Γηθαίσκα Αλαθνξάο Πνιηηψλ)
>
Λ.3463/2006 (ΦΔΘ114Α) «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ»
>
Λ.2690/1999 (ΦΔΘ45Α) «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο» θ.ιπ. φπσο
ηζρχεη
>
Λ.1599/1986, Άξζξα 8,14,22 (ΦΔΘ 75Α) Τπεχζπλε Γήισζε - Δπηθχξσζε
θσηναληηγξάθσλ
>
Λ.2539/1997 Άξζξν 22 (ΦΔΘ 244Α) - Σειεθσληθέο αηηήζεηο
>
Λ.2672/1998 Άξζξν 14 (ΦΔΘ 290Α) - Δπηθνηλσλία κε Γεκφζηεο Τπεξεζίεο κέζσ
Fax θαη E-mail
>
Λ.3242/2004 (ΦΔΘ 102Α) Άξζξν 5, Λ. 3448/2006 (ΦΔΘ 57Α) Άξζξν 16, γηα
απηεπάγγειηε αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθψλ
>
Λ.1943/1991, (ΦΔΘ 50Α) Άξζξν 5, Λ.2690/1999, (ΦΔΘ 45Α), Άξζξν δεχηεξν θαη
άξζξα 4,5, Λ.3230/2004, (ΦΔΘ 44Α), Άξζξν 11 θαη Λ.3242/2004 (ΦΔΘ 102Α) Άξζξα 6,7
γηα ηηο πξνζεζκίεο δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ
>
Λφκνη γηα ΘΔΠ: 3013/2002 (ΦΔΘ102Α), 3051/2002 (ΦΔΘ220Α), 3146/2003 (ΦΔΘ
125Α) 3200/2003 (ΦΔΘ 281Α ), 3202/2003 (ΦΔΘ 284Α), 3230/2004 (ΦΔΘ 44Α),
3242/2004 (ΦΔΘ 102Α ), 3260/2004 (ΦΔΘ 151Α), 3320/2005 (ΦΔΘ 48Α), 3345/2005
(ΦΔΘ 138Α), 3448/2006 (ΦΔΘ 57Α)
>
Λ.3051/2002, Άξζξν 2 (ΦΔΘ220Α) θαη Γλσκνδνηηθή Οινκέιεηα Λ..Θ. 591/2000
ζρεηηθά κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο θαη Αλεμάξηεηεο Αξρέο
>
Λ.2477/1997 (ΦΔΘ 59Α) θαη Λ.3094/2003 (ΦΔΘ 10Α) «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε»
>
πλζήθε Δπξσπατθήο Έλσζεο 1992 ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηνπ Δπξσπαίνπ
Κεζνιαβεηή
>
Λ.3443/2006 (ΦΔΘ 41Α) «Σνπηθά πκβνχιηα Λέσλ», έθδνζε ΘΔΓΘΔ

>
Λ.2880/2001 (ΦΔΘ 9Α) ζρεηηθά κε κεηαβίβαζε ησλ Θξαηηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ
ζηνπο Γήκνπο
>
Λ.3106/2003 (ΦΔΘ 30Α) Άξζξν 13, Λ.3146/2003 (ΦΔΘ 125Α) Άξζξν 13 θαη
ΘΤΑ Π4Β/5814/1997 (ΦΔΘ 917Β) γηα πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη».
>
Απφθαζε Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γ/ΑΓΠ/Γ2γ/νηθ/1692/27-6-2006 (ΦΔΘ 769Β)
ζρεηηθά κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε θνηλνχ
>
Οδεγφο θαιήο ζπκπεξηθνξάο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2005
>
Οδεγφο ηνπ πνιίηε κε αλαπεξία, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2007
>
Υάξηα Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ηνπ Γεκφηε, ΘΔΓΘΔ, 2008
>
Υάξηα Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ηνπ Γεκφηε, ΘΔΓΘΔ, 2010
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 06/2011
Αθνχ αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
ΣΑ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΔΙΖ

1. Υξήζηνπ – Κηραινχηζνπ
Ληθνιέηηα

2. Πιαηαλίηεο Ησάλλεο
3. Παπιάθεο Παλαγηψηεο
ΓΡΤΠΗΧΣΖ Γ. ΗΧΑΛΛΖ

4. Παλαγησηαθάθνο Ζιίαο
5. Γηακαληάθνο Γεκήηξηνο

ΑΘΡΗΒΔ ΑΛΣΗΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΓΡΤΠΗΩΣΖ Γ. ΗΩΑΛΛΖ

