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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 5ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 29/2017 της Ε.Ε.

Στις 01 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 5η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους,
όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 15/02/2017

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης – μέλο

ς
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 10ο θέμα της Η.Δ. περί: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ»
και λέει τα εξής:
Το 2007 με την υπ’αριθμ. 10/2007 το Δ.Σ του ΑΣΔΑ είχε εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών
του ΑΣΔΑ καταρτίζοντας ένα νέο σχήμα που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες και το ρόλο του σύμφωνα με τα
δεδομένα της εποχής.
Οι ραγδαίες αλλαγές που συντελέστηκαν από τότε στην πολιτική κοινωνική και οικονομική ζωή καθιστούν επιτακτική την
ανάγκη τροποποίησης και αναμόρφωσης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ  προκειμένου ο Σύνδεσμος να
μπορεί να αντεπεξέλθει στον αναπτυξιακό ρόλο του ως φορέας διαδημοτικής συνεργασίας των Δήμων της Δυτικής Αθήνας.
Η ενεργοποίηση του ΑΣΔΑ σε ευρείας κλίμακας συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έργα και δράσεις και
ειδικότερα η στόχευση του μετασχηματισμού του σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την διαχείριση και εκτέλεση έργων και
δράσεων διαδημοτικού χαρακτήρα στη Δυτική Αθήνα στο πλαίσιο των «Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης» επιβάλουν την τροποποίηση του Οργανισμού του με στόχο τη δημιουργία μιας δομής που πληροί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για να καταστεί  Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, όπως αυτές ορίζονται σε αντίστοιχους
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων κρίθηκε σκόπιμο αλλά και απολύτως απαραίτητο να εκσυγχρονισθεί  άμεσα η δομή του
ΑΣΔΑ μέσω της τροποποίησης του ΟΕΥ του. Βασικός στόχος, όπως προαναφέρθηκε είναι η ανάγκη συμμετοχής του
Συνδέσμου σε προγράμματα τα οποία έχουν αναπτυξιακή δυναμική για τη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Αθήνας και
στοχεύουν στην άμβλυνση των  προβλημάτων των κατοίκων της. Ο ρόλος άλλωστε του ΑΣΔΑ ως φορέα διαδημοτικής
συνεργασίας δεν θα μπορούσε να είναι άλλος παρά αυτός της συνεχούς προσπάθειας για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού
συνόλου μέσω της διαρκούς προσπάθειας για αναζήτηση αλλά και υλοποίηση ανάλογων δράσεων.

Για την σύνταξη του τελικού σχεδίου του νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών ελήφθησαν υπ’όψιν:

Οι προτεραιότητες του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΑΣΔΑ
Το υφιστάμενο Ενωσιακό και Εθνικό νομικό πλαίσιο ως προς τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο κάθε Ενδιάμεσος
Φορέας Διαχείρισης
Η ανάγκη βελτιστοποίησης της δράσης των υπηρεσιών του ΑΣΔΑ μέσω της εισαγωγής, εφαρμογής και
παρακολούθησης συστήματος διασφάλισης ποιότητας

Μέσω των παρεμβάσεων που αποτυπώνονται στο τελικό σχέδιο του νέου ΟΕΥ του ΑΣΔΑ, δημιουργείται μία νέα Διεύθυνση
Ε.Φ.Δ.,  ο ρόλος της οποίας θα είναι η διαχείριση, ο έλεγχος και η υλοποίηση του προγράμματος «Ολοκληρωμένες Χωρικές
Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)». Ακόμη καταργούνται Διευθύνσεις και Τμήματα, τα οποία δεν
ανταποκρίνεται στη νέα κατεύθυνση που καλείται να υποστηρίξει ο ΑΣΔΑ, με στόχο πάντα την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών  του.
Με βάση τα ανωτέρω προτείνω να εγκρίνουμε το συνημμένο σχέδιο του ¨Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ",
και να το υποβάλλουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο για ψήφιση. 

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8.6.2006), όπως ισχύουν
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2. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143/28.06.2007), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ) 
4. Την υπ΄ αριθ. 08/2016 απόφαση του Δ.Σ περί:"Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2017"
(ΑΔΑ:648ΛΟΠΕΓ-ΘΝΚ) που εγκρίθηκε με το 103955/37859/20.12.16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
(αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ 18/03.01.17) και ισχύει σήμερα  
5.  Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο του ¨Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ¨, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης και το υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 29/2017 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

 Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 01/03/2017

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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άσεων 

ων και 

Α. 

όεδρο 

ίωση, 

ρχείου 

ντυπη, 

ν του 

έδρια, 

ι των 

ά και 

ργανα 

αι των 

ν και 

ργανα 

ροπές, 

ες του 
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μεριμ
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Επεξεργάζ

ν ΑΣΔΑ. 

Επεξεργάζ

οσίων συμβά

Εκπροσωπ

των Διοικητ

Παρακολο

είο με τις νο

μερώνει σχετ

Τηρεί το 

ικής Υπηρε

Οι υπηρε

ρεσίας στα 

ρχουσες υπ

πιον δικαστι

ρο 6. Αυτ

Είναι αρμ

σεων για τη

οχή του ΑΣ

κή Γραμμα

α, οι Στρατ

κότερη κάθ

κτων αναγκ

Διατυπών

ΑΣΔΑ, στ

μνά για την 

Υποστηρί

πρόληψη, ε

βαίνουν στη

03/2017 

ζεται και γν

ζεται και ελ

άσεων. 

πεί τον ΑΣΔ

τικών Αρχώ

ουθεί την σ

ομοθετικές 

τικά τα πολ

αναγκαίο 

εσίας. 

ετούντες μ

γραφεία τ

πηρεσιακές 

ικών ή διοικ

τοτελές Τμή

μόδιο για 

ην πρόληψη

ΣΔΑ. Για τ

τεία Πολιτι

τιωτικές κα

θε άλλη Α

κών. 

ει εισηγήσε

το πλαίσιο 

 εφαρμογή 

ζει το συντ

ετοιμότητα,

ην περιοχή τ

 

νωμοδοτεί γ

λέγχει νομι

ΔΑ σε νομι

ν, για την π

σχετική νομ

και κανονισ

λιτικά όργαν

αρχείο εγγ

με έμμισθη 

του ΑΣΔΑ 

συνθήκες,

κητικών αρχ

ήμα Πολιτι

τη διατύπ

η, αντιμετώπ

το σκοπό α

ικής Προστ

αι Αστυνομ

Αρχή, που 

εις για το σ

του ετήσιο

των σχετικώ

τονισμό και

, αντιμετώπ

του ΑΣΔΑ.

 

για πράξεις 

ικά κατά όλ

ικές υποθέσ

προάσπιση τ

μοθεσία κα

στικές ρυθμ

να διοίκηση

γράφων κα

 εντολή δ

για χρόνο

, εφόσον 

χών. 

ικής Προστ

πωση εισηγ

πιση και απ

αυτό συνερ

τασίας, η Π

μικές Αρχές

μπορεί να 

σχεδιασμό τ

ου εθνικού

ών προγραμ

ι επιβλέπει 

πιση και α

της δημόσ

λα τα στάδι

σεις εντός κ

των συμφερ

αι νομολογί

μίσεις που ε

ης και τις υπ

αι πληροφο

δικηγόροι, 

ο που αντα

δεν υφίστ

τασίας (ΑΤ

γήσεων σχ

ποκατάστασ

γάζεται με 

Περιφέρεια 

ς, οι Δήμοι

συνεπικου

ης πολιτική

ύ και περιφ

μμάτων, μέτ

το έργο της

αποκατάστα

ιας διοίκησ

ια τις διαδι

και εκτός τω

ρόντων του 

ία, τηρεί κα

ενδιαφέρουν

πηρεσίες του

οριών για τ

υποχρεούν

αποκρίνεται

αται ανάγκ

ΤΠΠ) 

χεδιασμού, 

ση των κατ

αρμόδιους

Αττικής, το

ι-μέλη του 

υρήσει στη

ής προστασί

φερειακού 

τρων και δρ

ς πολιτικής

ση των κα

Σελ.: 5

σης που αφο

ικασίες σύν

ων Δικαστη

ΑΣΔΑ. 

αι επικαιρο

ν τον ΑΣΔΑ

υ ΑΣΔΑ. 

τις ανάγκες

νται σε πα

ι στις εκά

κη παράστ

το συντον

ταστροφών 

ς φορείς όπ

ο Πυροσβε

Συνδέσμου

ην αντιμετώ

ίας της περ

σχεδιασμού

ράσεων στο 

ς προστασία

αταστροφών
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ορούν 

ναψης 

ηρίων 

οποιεί 

Α και 

ς της 

αροχή 

στοτε 

τασης 

νισμό 

στην 

πως η 

στικό 

υ και 

ώπιση 

ριοχής 

ύ και 

του. 

ας για 

ν που 
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ναθ.: 01 03/0

Μεριμνά γ

μέσων για

αστροφών σ

Επεξεργάζ

στασία των

οπροστασίας

ών, σε συνερ

ος Τρίτο: Γ

ΐσταται όλω

ολική ευθύν

ρο 7. Αυτ

Το Τμήμα

ασία που του

Παρέχει γ

θυνσης.  

Παρέχει 

γιών του ΓΔ

Μεριμνά γ

Προγραμμ

ους παράγον

Προετοιμά

ώς και στο Σ

ρο 8. Αυτ

Αυτοτελές Γ

Ο έλεγχο

ΑΣΔΑ. 

Ο έλεγχος

ΔΑ. 

03/2017 

για την διά

α την πρόλ

στην περιοχή

ζεται ειδικ

ν δασικών 

ς των δασώ

ργασία με τ

Γενική Διεύ

ων των Υπη

η της εύρυθ

τοτελές Τμή

α έχει την 

υ ανατίθετα

γραμματεια

επικουρική

Δ. 

για την διεκ

ματίζει και 

ντες και επι

άζει τις ειση

Συμβούλιο Π

τοτελές Γρα

Γραφείο Δια

ς της Διοι

ς της τήρησ

 

θεση και συ

ληψη, ετοι

ή του ΑΣΔΑ

κότερες προ

περιοχών 

ών και δια

τη ΔΤΥ. 

ύθυνση 

ρεσιών και 

θμης λειτου

ήμα Διοικη

ευθύνη για

αι από αυτόν

ακή υποστή

ή διοικητικ

κπεραίωση τ

οργανώνει

μελείται τω

ηγήσεις του

Προγραμμα

αφείο Διαχε

αχείρισης Π

ικητικής ορ

σης των οδ

 

συντονίζει τη

ιμότητα, αν

Α. 

οτάσεις πρ

του ΑΣΔ

ατυπώνει πρ

Διευθύνσεω

υργίας αυτώ

ητικής Υπο

α όλες τις 

ν. 

ήριξη στο Γ

κή υποστήρ

της υπηρεσι

ι τις συνα

ων προγραμμ

υ ΓΔ στον Π

ατισμού/Συν

είρισης Πο

Ποιότητας υ

ργάνωσης κ

δηγιών, των

ην δράση τ

ντιμετώπιση

ρος τις αρμ

ΔΑ, συμμετ

ροτάσεις γι

ων που υπά

ών. 

στήριξης Γ

υποθέσεις 

ΓΔ και τηρ

ριξη σε ά

ιακής αλληλ

αντήσεις το

ματισμένων

Πρόεδρο το

ντονισμού.

οιότητας 

υπάγονται α

και λειτουρ

ν εγκυκλίω

του απαραίτ

η και απο

μόδιες υπη

τέχει στην 

ια την απο

άγονται σ’ α

Γενικού Διε

του ΓΔ κ

ρεί το αρχε

λλες διευθ

λογραφίας α

υ ΓΔ με υ

ν επαφών το

ο ΔΣ και την

ρμοδιότητε

ργίας των 

ων και του 

Σελ.: 6

τητου δυναμ

οκατάσταση

ηρεσίες για

οργάνωση

οκατάσταση

αυτή και έχε

ευθυντή 

και εκτελεί 

χείο της Γε

θύνσεις κα

από τον ΓΔ

υπηρεσιακο

ου. 

ν ΕΕ του Α

ες όπως: 

Υπηρεσιών

οργανισμού
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ατόπιν 
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ούς ή 
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ν του 

ύ του 
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Ο έλεγχος

Η προώθη

Η διανομή

Η επαφή μ

Η εκπαίδε

Π. 

Η διαχείρι

Ο συντονι

Ο έλεγχος

Ο έλεγχος

Η υποβ

τελεσματικό

λαμβάνει κα

ουργίας των

χεία ζητηθο

Η μέριμνα

ονισμών του

ουργίας, κ

εργασία με τ

ρο 9. Διεύ

Διεύθυνση 

ιασμό και τ

αποσκοπούν

δέσμου. Πα

τοκόλλου, 

ουργίας του

είριση των ε

ουσίας του Σ

03/2017 

ς των μέτρω

ηση και βελτ

ή και διαχεί

με το φορέα

ευση του πρ

ιση των διο

ισμός και η 

ς της διαχείρ

ς των δεικτώ

βολή ετη

ότητας για κ

αι προτάσει

ν Υπηρεσι

ούν για την κ

α για την ε

υ ΑΣΔΑ (Ε

.λπ.) και τ

τις αρμόδιες

ύθυνση Διο

Διοικητικώ

τον συντονισ

ν στην ορθο

αράλληλα η 

την αποτ

υ Συνδέσμο

εσόδων και

Συνδέσμου

 

ων ασφαλεία

τίωση του Σ

ριση των εγ

α πιστοποίησ

ροσωπικού 

ρθωτικών κ

ανασκόπησ

ρισης των π

ών ποιότητα

ησίως α

κάθε οργαν

ις για την ε

ιών. Όλες 

κατάρτιση τ

εκπόνηση κ

Εσωτερικός 

του Οργαν

ς Υπηρεσίες

οικητικών κ

ών και Οικ

σμό εφαρμο

ολογική διο

Διεύθυνση

τελεσματική

ου, τη σωστ

ι δαπανών τ

. 

 

ας και των τ

Συστήματος

γγράφων το

σης. 

σχετικά με

και προληπτ

ση του ΣΔΠ

παραπόνων 

ας και αποδο

αναλυτικής 

νική μονάδα

επίλυση τυχ

οι Υπηρεσ

της έκθεσης

και επικαιρο

Κανονισμό

νισμού Εσω

ς. 

και Οικονο

κονομικών 

ογής των πο

οίκηση/διαχ

η είναι αρμ

ή τήρηση 

τή απεικόνι

του, καθώς 

τεχνικών υπ

ς Διαχείριση

υ ΣΔΠ. 

ε την ποιότη

τικών ενεργ

Π. 

των πολιτώ

οτικότητας.

έκθεσης

α του ΑΣΔΑ

χόν προβλη

σίες υποχρε

ς. 

οποίηση τω

ός Υπηρεσιώ

ωτερικής Υ

ομικών Υπη

Υπηρεσιώ

ολιτικών, συ

χείριση του 

μόδια για τη

των οικ

ιση των οικ

και τη διασ

ποδομών των

ης Ποιότητα

ητα και τις 

γειών. 

ών. 

 

ς αποδοτ

Α στον Πρό

μάτων και τ

εούνται να

ν κάθε είδο

ών, Εσωτερ

Υπηρεσίας 

ηρεσιών (ΔΙ

ν είναι αρ

υστημάτων 

ανθρώπινου

η λειτουργία

κονομικών 

κονομικών 

σφάλιση και

Σελ.: 7

ων Υπηρεσιώ

ας (ΣΔΠ). 

διαδικασίε

τικότητας 

όεδρο. Η έκ

τη βελτίωσ

α παρέχουν

ους Εσωτερ

ρικοί Κανον

του ΑΣΔΑ

ΙΔΟΥ) 

ρμόδια για

και διαδικα

υ δυναμικο

α του κεντ

προγραμμ

πράξεων κ

ι αξιοποίησ
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ών 

ες του 

και 

κθεση 

ση της 

ν όσα 

ρικών 

νισμοί 

Α, σε 

α τον 

ασιών 

ύ του 

ρικού 

μάτων 

και τη 

ση της 
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ρμοδιότητε

ονομικών Υπ

μήμα Διοικ

Μεριμνά 

δέσμου. 

Μεριμνά 

αταστάσεων

τών  της 

κειμένου. 

Μεριμνά 

οθέτησης, 

γνώρισης πρ

Συνδέσμου

γραμμα Δια

εργασία με 

σωπικό του 

Μεριμνά 

αζομένων σε

Τηρεί το 

ρεσιακή μετ

Εφαρμόζε

Εκδίδει κά

Φροντίζει 

μισθοδοτικ

ελείται της 

ι υπεύθυνο γ

Μεριμνά 

όρφωση των

03/2017 

ς των επί μ

πηρεσιών ε

κητικών Υπ

για τη φύ

για τη σ

 του ΑΣΔ

Διεύθυνσ

για την δ

μονιμοποίη

ροϋπηρεσία

υ, εκδίδει τ

αύγεια. Διεν

τις υπόλο

Συνδέσμου

για την 

ε συνεργασί

αρχείο τω

ταβολή. Τηρ

ει τις διατάξ

άθε είδους α

για την έγκ

κών κατασ

υποβολής 

για την από

για την εισ

ν υπαλλήλω

 

μέρους οργα

είναι οι εξής

πηρεσιών

ύλαξη, ασφ

συντήρηση 

ΔΑ, με την

σης Τεχνικ

ιενέργεια κ

ησης, μετα

ας και λύση

τις σχετικές

νεργεί τον π

οιπες Διευθ

 όταν απαιτ

εφαρμογή 

ία με τον Τε

ων φακέλων

ρεί αρχείο δ

ξεις περί ωρ

αποφάσεις, 

καιρη σύντ

στάσεων, ε

των απαρα

όδοση των α

σαγωγική ε

ων σε όλη τη

 

ανικών μονά

ς: 

φάλεια και 

και αποκ

ν ευθύνη υ

κών Υπηρε

και ολοκλή

ακίνησης, π

ς της υπαλλ

ς αποφάσει

προγραμματ

θύνσεις και

τείται. 

των κανό

εχνικό ασφα

ν του προσ

δικαστικών 

ραρίου εργα

που αφορού

ταξη και απ

εκδίδει τις

αίτητων Αν

ασφαλιστικώ

εκπαίδευση 

η διάρκεια 

άδων της Δ

την καθα

κατάσταση 

υποστήριξη

εσιών, λόγ

ήρωση των

προαγωγής,

ληλικής σχέ

ις του Προ

τισμό των π

ι εκδίδει σ

όνων υγιε

αλείας και τ

σωπικού κα

αποφάσεων

σίας και επι

ύν στο προσ

ποστολή στη

ς σχετικές 

ναλυτικών Π

ών εισφορώ

του προσω

της σταδιοδ

Διεύθυνσης 

αριότητα τω

βλαβών 

ης και σύν

ω ειδικών

ν διαδικασι

, απόσπασ

έσης όλου τ

έδρου και 

προσλήψεω

στατιστικά 

ινής και 

τον Ιατρό ερ

αι το ενημε

ν επί θεμάτω

ιβλέπει την 

σωπικό του 

ην Ενιαία Α

βεβαιώσει

Περιοδικών

ών στα αρμό

ωπικού καθ

δρομίας του

Σελ.: 8

Διοικητικώ

ων κτιρίων

των κτιρι

νταξης τεχν

ν γνώσεων

ιών πρόσλη

σης, μετάτ

του προσωπ

τις αναρτά

ων κάθε έτο

στοιχεία γι

ασφάλειας 

ργασίας. 

μερώνει σε 

ων προσωπι

 τήρησή του

 ΑΣΔΑ. 

Αρχή Πληρω

ις μισθοδο

ν Δηλώσεω

όδια ταμεία.

θώς και για

υς. 
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ών και 

ν του 

ιακών  

νικών 

 του 

ηψης, 

ταξης, 

πικού 

ά στο 

υς σε 

ια το 

των 

κάθε 

ικού. 

υς. 

ωμών 

οσίας, 

ν και 

. 

α την 
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Τηρεί το 

τοκόλληση 

νη λειτουργ

Διεκπεραι

ρεσίας και 

από τον Γε

Αποστέλλ

οκολλεί με κ

νήσιο όλα τ

αρμόδιους

ΑΥΓΕΙΑ» κ

Τηρεί αρ

μματειακή υ

μήμα Οικο

Είναι αρμ

χείων και τη

Μεριμνά γ

δέσμου. 

Συνεργάζε

νομικών στ

τις υπηρε

γράμματά το

Συγκεντρώ

εισηγείται το

ανα. 

Παρακολο

αξύ απολογι

κλίσεων και

03/2017 

γενικό πρω

όλων των

γίας του τηλ

ιώνει όλη 

παραδίδει 

ενικό Διευθυ

λει στους π

κλητήρα τα

τα έγγραφα

ς υπαλλήλου

και «ΚΗΜΔ

ρχείο των 

υποστήριξη 

ονομικών Υ

μόδιο για τη

ης λογοδοσί

για την τήρ

εται με τις

οιχείων, κα

εσίες των 

ους. 

ώνει τους επ

ον τελικό Π

ουθεί την ε

ιστικών και

ι εισηγείται 

 

ωτόκολλο το

ν εισερχόμε

λεφωνικού κ

την εισε

ηλεκτρονικ

υντή. 

παραλήπτες

α έγγραφα κ

α-αντίγραφα

υς των ανα

ΔΗΣ» 

Υπηρεσιακ

σε αυτές. 

Υπηρεσιών

σύνταξη τω

ίας του Προ

ρηση του συ

ς επιμέρου

ατευθύνσεων

προϋπολογ

πιμέρους πρ

Προϋπολογισ

εκτέλεση τω

ι προϋπολογ

τις αναγκαί

 

ου Συνδέσμ

ενων και ε

κέντρου. 

ερχόμενη κ

κά στις Διευ

ς την εξερ

και τις αποφ

α αυτών που

αρτήσεων εγ

κών Επιτρ

ων σχεδίων

οέδρου. 

υστήματος 

υς υπηρεσί

ν και προτύ

γισμών του

ροϋπολογισ
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γγράφων σ
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ν προϋπολογ

κατάρτισης

ίες του Συ

ύπων που θα
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σμούς των υ

υνδέσμου πρ

ολογισμών, 

εγεθών, μερ

τικές ενέργε

ριμνά για τ

ων εγγράφω

όμενη αλλ

α έγγραφα 

λληλογραφί

Συνδέσμου,
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Συνδέσμο

γισμών, των
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υνδέσμου γ
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άρτηση με

υπηρεσιών κ

ρος έγκριση

επισημαίνε

ριμνά για τη
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ροφόρησης π

Παρακολο

δων-εξόδων 

τείται 

Συντάσσει

λογιστικό πί

Συντάσσει

ογισμούς, α

ικές αποφάσ

Σε συνεργ

έδρου σύμφ

Συνεργάζε

εσίμων του 

Τηρεί αρχ

Επιμελείτα

δέσμου, ελέ

μου των δ

ντίζει για τη

ικτυακούς 

ιακή υπηρε

Συγκεντρώ

σώπων) και 

αιωτικούς κα

03/2017 

εται με τις 

μφίδρομης ε

την εκτέ

για την σ

πολογιστικά

που εφαρμό

ουθεί την π

και εισηγε

ι και υπο

ίνακα, τον ο

ι όλες τις 

απολογισμού

σεις, εγκρίσ

γασία με τις

φωνα με τις 

εται με τις 

ΑΣΔΑ. 

χείο όλων τω

αι των εκκ

έγχει τα δικ

δαπανών, εκ

ην υπογραφ

τόπους «Δ

εσία για την

ώνει στοιχε

του ύψους 

αταλόγους τ

 

υπόλοιπες 

ενημέρωση

έλεση και 

σύνταξη κα

ά στοιχεία

όζει ο Σύνδε

πορεία του τ

είται στη Γ

οβάλει στα

οποίο κατόπ

προβλεπόμ

ύς), τηρεί α

σεις κα. και 

 υπόλοιπες 

διατάξεις το

τράπεζες κ

ων παραστα

αθαρίσεων 

καιολογητικ

κδίδει χρημ

φή τους από

ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

εξόφλησή 

ία για την ε

των χρηματ

τους οποίου

 

υπηρεσίες 

ς και ροής

την αναθ

αι υποβολή

α, σύμφων

εσμος. 

τεχνικού πρ

Γενική Διεύ

α αρμόδια 

πιν αποστέλ

μενες από 

αρχείο προϋ

τηρεί σύστ

Διευθύνσει

ου Δημοτικ

και μεριμνά

ατικών, σύμ

και εντολώ

κά αυτών γ

ματικά εντ

ό τους Προϊ

» και «ΚΗ

τους. 

εξακρίβωση

τικών απαιτ

υς κοινοποιε

του Συνδέ

ς των οικον

εώρηση τω

 στα αρμό

να με τ

ρογράμματο

ύθυνση, την

όργανα π

λλει στο Ελε

το νόμο λ

ϋπολογισμώ

τημα λογιστ

ις συντάσσε

κού κώδικα.

ά για την α

μφωνα με τη

ών πληρωμ

για τη διαπ

τάλματα στ

ϊσταμένους

ΗΜΔΗΣ» 

η των υπόχρ

τήσεων προ

εί στην ταμ

έσμου για τ

νομικών πλ

ων προϋπο

όδια όργαν

ο σύστημ

ος και του π

ν αναμόρφω

προς έγκρι

εγκτικό Συν

ογιστικές κ

ών, απολογισ

ικής απεικό

ει την ετήσι

 

ξιοποίηση τ

ην κείμενη ν

ής όλων τω

ίστωση του

το όνομα τ

, την ανάρτ

και τα με

ρεων (φυσικ

ος τον ΑΣΔΑ

ειακή υπηρ
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την τήρηση

ληροφοριών

ολογισμών 

να τα περιο

μα οικονο

προϋπολογι

ωση αυτού 

ιση τον ε

νέδριο 

καταστάσει

σμών με όλ

όνισης. 

ια λογοδοσί

των χρηματ

νομοθεσία. 

ων δαπανών

υ κανονικού

των δικαιού

τησή τους σ

εταβιβάζει 

κών και νομ

Α και κατα

ρεσία. 
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Παρακολο

αλιστικών υ

Παραλαμβ

αστάσεις, τη

χο όταν ζητ

Σχεδιάζει 

γράμματος 

κεντρώνει τ

ορφώνει π

λισμού και

δέσμου με 

οφάρμακα, μ

Διενεργεί 

οχής υπηρεσ

ρμόδια κάθ

συμβάσεων

ροπών που 

παραλαβής 

ακολουθεί τ

ρούν την εκ

σύμφωνα με

Τηρεί τα 

είο προμηθε

Μεριμνά γ

υς υλικών κ

Τηρεί τις 

ονάζουν και 

Μεριμνά 

ότητα και 

03/2017 

ουθεί και μ

υποχρεώσεω

βάνει από 

ηρεί αρχείο

τούνται από

και εισηγ

απαιτουμ

τις αιτήσει

περιοδικά π

ι υπηρεσιών

εξαίρεση ό

μηχανήματα

τις διαδικα

σιών, ήτοι μ

θε φορά τμή

ν και όλων

απαιτούντα

των ειδών, 

τη λειτουρ

κτέλεση κάθ

ε τις ισχύου

πληροφορι

ευομένων ε

για την τήρ

και εξοπλισμ

διαδικασίε

 των διαδικ

για την ενη

αξία) με τ

 

μεριμνά για

ων του ΑΣΔ

το Τμήμ

ο των χρη

 τις κατά νό

γείται τις ε

ένων προ

ς των υπη

προγράμματ

ν και εισηγ

ό,τι αφορά 

α, εργαλεία 

ασίες για τη

μεριμνά για

ήματα του Σ

ν των αποφ

αι (διενέργε

κλπ.) στο κ

ργία τους κ

θε προμήθει

σες διατάξε

ιακά αρχεία

ειδών, αρχεί

ρηση των δι

μού του Συν

ες χαρακτη

κασιών κατα

ημέρωση τω

τα εισαγόμ

 

α την εκπλ

ΔΑ. 

μα Διοικητ

ματικών εν

όμο αρμόδιε

εσωτερικές 

ομηθειών 

ηρεσιών, εξ

τα για τη

γείται αυτά 

ανταλλακτ

της Διεύθυ

ην ανάθεση

α την κατάρ

Συνδέσμου,

φάσεων και 

ειας διαγων

κάθε φορά 

και γενικά 

ιας ή υπηρε

εις. 

α και έγγρ

ίο προμηθευ

ιαδικασιών 

νδέσμου. 

ρισμού υλι

αστροφής, α

ων διαχειρι

μενα και εξ

λήρωση όλ

τικών Υπη

νταλμάτων 

ες Υπηρεσίε

διαδικασίε

και υπηρ

ξετάζει την

ην προμήθ

για έγκρισ

τικά, λιπαν

υνσης Τεχνικ

 των προμη

ρτιση προδια

 καταρτίζει

εισηγείται 

νισμών, αξι

αποφαινόμε

μεριμνά γ

εσίας μέχρι 

αφα των π

υτών, αρχεί

των περιοδ

ικών ως αχ

απομάκρυνσ

ιστικών βιβ

ξαγόμενα ε

λων των φ

ηρεσιών τι

και αποστ

ες. 

ες για την 

ρεσιών το

ν σκοπιμότ

εια κάθε 

η στα αρμό

τικά, καύσ

κών Υπηρεσ

ηθειών και 

αγραφών σε

ι το σχέδιο 

τη συγκρό

ιολόγησης τ

ενο όργανο 

για όλα τα

και την ορι

προμηθειών 

ο φακέλων 

δικών απογρ

χρήστων ή 

σης ή εκποί

βλίων των α

είδη, και τ
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φορολογικών

ις μισθολο

τέλλει αυτά

κατάρτιση

ου Συνδέσ

τητα αυτών

είδους υλ

όδια όργανα

σιμα, λιπάσ

εσιών. 

των συμβά

ε συνεργασ

της διακήρ

ότηση όλων

των προσφ

του Συνδέσ

α ζητήματα

ιστική παρα

ν και υπηρε

προμηθειώ

ραφών των 

ως υλικών

ίησής τους. 

αποθηκών (

την τήρηση
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ικασιών χορ

δέσμου. 
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γκη ανανέωσ

ση των υλικώ

Τηρεί ειδι

Έργων στα

γραμμα Δημ

εργασία του

Τηρεί αρχ

αναθέτει ο Α

υτοτελές Γ

Ο κεντρικ

ύθυνος για τ

όσιου υπόλ

ροπή και το

Παραλαμβ

ρεσιών και 

ιολογητικών

Παραλαμβ

αλόγους και 

Μεριμνά γ

στοιχούν στ

Καταγράφ

Διενεργεί 

είο όλων 

οδεύουν. 

03/2017 

ρήγησης τω

ουθεί τα απ

σής τους. Σ

ών των απο

ικά συστήμ

α οποία σ

μοσίων Επε

 Τμήματος 

χείο συμβάσ

ΑΣΔΑ. 

Γραφείο Τα

κός ταμίας 

την ομαλή λ

λογου και 

ον Πρόεδρο

βάνει τα χρ

διενεργεί τ

ν τους, σύμ

βάνει από 

εκδίδει ειδι

για την από

τα επιμέρου

φει τα έσοδα

χρηματικέ

των χρημα

 

ων ειδών πο

ποθέματα τω

Συνεργάζετα

οθηκών. 

ατα λογιστι

συμμετέχει 

ενδύσεων ή

Πληροφορι

σεων για υπ

αμειακής Υπ

ορίζεται κ

λειτουργία 

ελέγχεται 

του Συνδέσ

ρηματικά εν

τις πληρωμ

μφωνα με τα

το Τμήμα

ικές προσκλ

όδοση κάθε 

ς εντάλματα

α και δημιου

ές δοσοληψ

ατικών εντ

 

ου βρίσκοντ

ων αποθηκώ

αι σχετικά μ

ικής και οικ

ο ΑΣΔΑ, 

ή/και από Ευ

ικής. 

πηρεσίες, έρ

πηρεσίας 

κάθε φορά 

του Ταμείο

από το Ελ

σμου. 

ντάλματα πλ

μές προς το

α όσα ο νόμ

α Οικονομι

λήσεις προς

 είδους κρα

α πληρωμή

υργεί αντίσ

ψίες με τις 

ταλμάτων 

ται  στα απο

ών και διατ

με τις δημοτ

κονομικής δ

και που 

υρωπαϊκούς

ργα, μελέτε

με απόφασ

ου. Επέχει, 

λεγκτικό Σ

ληρωμών α

ους δικαιού

μος ορίζει. 

ικών Υπηρ

ς τους οφειλ

ατήσεων υπ

ς. 

στοιχο Γραμ

συνεργαζό

και των 

οθέματα τω

τυπώνει εισ

τικές υπηρε

διαχείρισης

χρηματοδοτ

ς ή Διεθνείς

ες, εργασίες

ση του Προ

σύμφωνα μ

Συνέδριο, τ

από το Τμήμ

χους μετά 

ρεσιών του

λέτες. 

έρ Δημοσίο

μμάτιο είσπρ

όμενες τράπ

δικαιολογη
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ς και προμή
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την Εκτελε
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υς βεβαιωτ

ου ή τρίτων
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μήμα Πληρ

Μεριμνά γ

Σχεδιάζει,

πόλοιπες υπ

Αξιολογεί

τημάτων κα

Φροντίζει 

ρχει στον Α
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Φροντίζει 

Επιμελείτα

Σχεδιάζει,

ΔΑ  με υλικό

ρο 10. Διεύ

μήμα Προγ

Συνεργάζε

Προσκλήσε

ρηματοδοτι

πει να επιτε

τερες ενέργε

Συντάσσει
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Παρακολο

ματοοικονομ

ιξης τους κα

Συνεργάζε

ζητείται.  
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ροφορικής 

για μηχανογ

, υλοποιεί κ

πηρεσίες το

ί, επιλέγει 

ι πακέτων λ

 για την κ

ΑΣΔΑ, εγκα

 για την τή

αι των αναρ

, δημιουργε

ό που  δίνου

ύθυνση Ενδ

γραμματισ

εται με την 

εων για την

κό σχήμα τ

ευχθούν, τη

ειες που απα

ι τις ετήσ

Αρχή και ότα

ουθεί την π

μική πρόοδό

αι εισηγείτα

εται με την

 

γραφική υπο

και υποστηρ

υ Συνδέσμο

και εισηγε

λογισμικού 

καλή λειτο

αθιστά και σ

ρηση αρχεί

ρτήσεων στο

εί , συντηρ

υν όλες οι υ

διάμεσου Φ

μού και Αξ

αρμόδια Δι

ν υποβολή 

του εκάστοτ

ην πορεία τ

αιτούνται γι

σιες και τ

αν απαιτείτα

πορεία εφα

ό τους, του

αι προτάσεις

Διαχειριστ

 

οστήριξη όλ

ρίζει εφαρμ

ου 

είται την 

 που θα χρη

ουργία και 

συντηρεί το

ίων ασφαλε

ο διαδικτυα

ρεί και ενη

υπηρεσίες το

Φορέα Διαχ

ξιολόγησης

ιαχειριστική

Αιτήσεων χ

τε Προγράμ

των ήδη εντ

ια την έκδο

τελικές εκθ

αι στην Ευρ

αρμογής τω

υς ποσοτικο

ς αναθεώρη

τική Αρχή κ

λων των υπ

μογές πληρο

απόκτηση 

ησιμοποιεί ο

συντήρηση

ον καλωδιακ

ίας όλων τω

ακό τόπο «Δ

μερώνει δι

ου. 

χείρισης (ΔΕ

ς 

ή Αρχή στη

χρηματοδότ

μματος, του

ταγμένων Π

ση Προσκλ

θέσεις, τις

ρωπαϊκή Επ

ων Προγρα

ποιημένους

ησης τους. 

και παρέχει

ηρεσιών το

οφορικής σε

εξοπλισμού

ο ΑΣΔΑ. 

του εξοπλ

κό εξοπλισμ

ων δεδομένω

ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

αρκώς την 

ΕΦΔ) 

ην προετοιμ

τησης, λαμβ

υς στόχους 

Πράξεων, κ

λήσεων. 

ς οποίες υ

πιτροπή. 

μμάτων κα

ς δείκτες κα

ι σε αυτή κ
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ου ΑΣΔΑ 

ε συνεργασ

ύ, λειτουργ

λισμού Η/Υ

μό για τα δ

ων του ΑΣΔ

» 

ιστοσελίδα

μασία και έκ

βάνοντας υ

και δείκτες

καθώς και τ

υποβάλλει 

αι ειδικότερ

αι τις προοπ

κάθε πληροφ
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Παρέχει π

ικά με:  

A. τους ό

Προγράμμ

προκειμέν

B. τις δι

σχετικές χ

Γ. τα κρ

καθορίζον

Δ. τα αρμ

πληροφορ

Ε. την υπ

πράξης, τ

χορηγείτα

Συγκεντρώ

βάλλονται. 

Αξιολογεί

ήρια ένταξη

Εξασφαλί

ειρησιακή ικ

Μεριμνά γ

την κοινοπο

σης Συμφ

ποποιήσεων 

Παρέχει σ

ικασίες και 

ξεων που δια

Οργανώνε

χειριστικής Α

03/2017 

προς τους δυ

όρους επιλε

ματος, τους

νου να ενταχ

αδικασίες 

χρονικές περ

ριτήρια για

νται στο εκά

μόδια στελέχ

ρίες σχετικά

οχρέωση δη

του δικαιού

αι. 

ώνει και 

ί τις προτά

ης. 

ζει ότι ο Δ

κανότητα να

για την έκδ

οίηση τους 

φώνου Απο

της Απόφα

στην Αρχή Π

τις επαληθε

αχειρίζεται.

ει και παρα

Αρχής.  

 

υνητικούς δ

εξιμότητας 

ς οποίους 

χθούν για χ

για την εξ

ριόδους,  

α την έντα

άστοτε Πρόγ

χη της Διαχ

ά με το Πρόγ

ημοσιοποίη

ύχου και τ

ελέγχει τ

άσεις που 

Δικαιούχος 

α τηρήσει τ

δοση της Απ

στους Δικα

οδοχής Όρ

ασης Ένταξη

Πιστοποίησ

εύσεις που π

.  

κολουθεί τη

 

δικαιούχους

σύμφωνα μ

πρέπει να 

χρηματοδότη

ξέταση των

αξη των π

γραμμα,  

χειριστικής 

γραμμα,  

ησης, εφόσο

του ποσού 

την πληρό

υποβάλλο

διαθέτει τη

τους όρους υ

πόφασης Έ

αιούχους, μ

ρων Έντα

ης. 

σης όλες τις 

πραγματοπο

η δημοσιότ

ς, σαφείς κα

με το πεδίο

πληρούν ο

ηση, 

ν αιτήσεων

προς χρημ

Αρχής τα ο

ον η πρότασ

της δημόσ

ότητα όλω

νται, εφαρ

ην διοικητικ

υλοποίησης

Ένταξης των

μετά την ολ

αξης καθώ

αναγκαίες 

οιούνται σε

τητα σύμφω

αι λεπτομερ

ο εφαρμογή

οι προτεινό

ν χρηματοδ

ματοδότηση 

οποία μπορο

ση επιλεγεί

σιας χρημα

ων των π

ρμόζοντας 

κή χρηματο

ς. 

ν Πράξεων 

λοκλήρωση 

ώς και για

πληροφορίε

 σχέση με κ

ωνα με τις κ

Σελ.: 1

ρείς πληροφ

ής του εκά

όμενες Πρά

δότησης κα

 Πράξεων 

ούν να παρέ

ί, του τίτλο

ατοδότησης

προτάσεων 

τα εγκεκρ

οοικονομική

στο Πρόγρ

της διαδικ

α την έκ

ες σχετικά μ

κάθε δαπάνη

κατευθύνσει

4/36 

φορίες 

στοτε 

άξεις, 

αι τις 

που 

έχουν 

υ της 

ς που 

που 

ιμένα 

ή και 

ραμμα 

ασίας 

κδοση 

με τις 

η των 

ις της 
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ΟΕΥ 

 

Έκδο
Αν

 

12. 

τις δ

μέτρ

κοινω

13. 

ένταξ

προβ

14. 

χρημ

προκ

Β. Τ

1. 

μεριμ

νομικ

και ε

ΑΣΔΑ 2017 

οση: 02 
ναθ.: 01 03/0

Μεριμνά ώ

δράσεις και

α πληροφό

ωνικούς ετα

Επεξεργάζ

ξης για τ

βλεπόμενα σ

Μεριμνά 

ματοδότηση

κηρύξεων γι

μήμα Διαχε

Παρακολο

μνά για την

κές δεσμεύσ

εθνικούς καν

Α. Συλλέγ

παρακολο

Συγχρημα

Β. Εντοπίζ

για την έγ

Γ. Συντάσ

δελτία παρ

Δ. Εξετάζ

σύμφωνα 

Ε. Σε περί

καθυστερή

προγραμμ

περίπτωση

Απόφασης

03/2017 

ώστε να δια

ι τις ευκαιρ

ρησης και δ

αίρους. 

ζεται και 

τις κατηγορ

στο Σύστημ

ώστε να κ

ς για τις κα

ια την υποβ

είρισης Πρ

ουθεί την πο

ν υλοποίηση

σεις, καθώς

νόνες καθ' ό

γει τις περ

ουθεί συστη

ατοδοτούμεν

ζει προβλήμ

καιρη επίλυ

σσει και κα

ρακολούθησ

ζει το βαθμ

με τις αρχικ

ίπτωση από

ήσεων με

ματισθείσα 

η αδικαιολό

ς Ένταξης τ

 

αδίδονται όσ

ρίες χρηματ

δημοσιότητ

εισηγείται 

ρίες των 

μα Διαχείρισ

κοινοποιούν

ατηγορίες π

ολή προτάσ

ράξεων 

ορεία υλοπο

η τους με β

ς και για τη 

όλη την περ

ιοδικές εκθ

ηματικά το χ

νων Πράξεω

ματα κατά τ

υσή τους.  

αταχωρεί σ

σης της προ

ό επίτευξης

κά αναληφθ

όκλισης από

εγαλύτερων

πρόοδο, πρ

όγητων απο

της Πράξης,

 

σο το δυνατ

τοδότησης, 

τας εθνικές,

στη Διαχ

πράξεων π

σης και Ελέγ

νται οι πλ

πράξεων που

σεων από το

οίησης των 

άση την Απ

συμμόρφω

ρίοδο της υλ

θέσεις προό

χρονοδιάγρ

ων,  

τη διάρκεια

στο Ολοκλη

οόδου των π

ς των ετήσι

θείσες νομικ

ό τους όρου

ν των έ

ροβαίνει σε

οκλίσεων δύ

,  

τό ευρύτερα

εμπλέκοντ

, περιφερεια

χειριστική Α

που διαχει

γχου. 

ληροφορίες 

υ διαχειρίζε

ους δυνητικ

Συγχρηματ

πόφαση Έντ

ση τους με 

λοποίησης τ

όδου που υ

ραμμα και τ

α υλοποίηση

ηρωμένο Π

πράξεων,  

ιων ποσοτικ

κές δεσμεύσ

υς της Απόφ

έξι μηνών

ε επανεξέτα

ύναται να ει

α οι πληροφ

ας, στο πλ

ακές και το

Αρχή αναλ

ιρίζεται, σύ

σχετικά μ

εται μέσω τ

κούς δικαιού

τοδοτούμεν

ταξης και τ

τους ισχύον

τους, ενώ στ

υποβάλλουν

την πορεία 

ης των πράξ

Πληροφορια

κών στόχων

σεις,  

φασης Έντα

ν, σε σχ

αση της Π

ισηγηθεί τη

Σελ.: 1

φορίες σχετι

λαίσιο αυτό

οπικές αρχές

λυτικά κρι

ύμφωνα μ

με τις ευκα

της δημοσίε

ύχους. 

νων Πράξεω

τις αναληφθ

ντες κοινοτ

το πλαίσιο 

ν οι Δικαιο

υλοποίησή

ξεων και μερ

ακό Σύστημ

ν των Πρά

αξης ή χρον

χέση με 

Πράξης και 

ην ανάκλησ

5/36 

κά με 

ό, στα 

ς, και 

ιτήρια 

με τα 

αιρίες 

ευσης 

ων και 

θείσες 

τικούς 

αυτό:  

ούχοι, 

ς των 

ριμνά 

μα τα 

ξεων, 

νικών 

την 

στην 

ση της 
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ΟΕΥ 

 

Έκδο
Αν

 

2. 

των 

πραγ

των Π

3. 

τους 

από τ

επιβε

4. 

πραγ

προβ

ΑΣΔΑ 2017 

οση: 02 
ναθ.: 01 03/0

ΣΤ. Οι Α

ιστοσελίδα

Ζ. Παρακο

έχουν ανα

δημοσιότη

κωδικοποί

Η. Μεριμν

Θ. Τηρεί 

Ελέγχου, 

Διενεργεί 

συγχρημα

γματοποίηση

Πράξεων πρ

Στο πλαίσ

Δικαιούχου

τη διενέργε

εβαιώνεται 

η δηλωθεί

τα προϊόντ

οι δηλώσε

η Πράξη κ

τηρήθηκαν

από άλλα 

περίοδο. 

Στην περ

γματοποιεί δ

βλεπόμενα σ

03/2017 

Αποφάσεις Έ

α της Αρχή

ολουθεί του

αλάβει, την 

ητα, την τή

ίηση για όλ

νά για την έ

πλήρη φάκ

διοικητικές

ατοδοτούμεν

η των δαπα

ρος τους εθν

σιο αυτό συ

υς και τα κα

εια διοικητικ

με τα κατάλ

ίσα δαπάνη 

τα ή οι υπηρ

εις δαπανών

και η δαπάν

ν οι κατάλλ

κοινοτικά 

ρίπτωση με

δειγματοληπ

στο Σύστημ

 

Ένταξης Π

ς Διαχείριση

υς δικαιούχο

πορεία των

ρηση χωρισ

λες τις συναλ

έκδοση της Α

κελο κατά 

ς επαληθεύ

νων προϊό

ανών που δη

νικούς και κ

λλέγει τα Δ

αταχωρεί στ

κής επαλήθ

λληλα έγγρ

είναι πραγμ

ρεσίες έχου

ν από τους δ

νη είναι σύμ

ληλες διαδι

ή εθνικά χ

εγάλου πλή

πτικές επαλ

μα Διαχείρισ

 

Πράξεων πο

σης,  

ους σχετικά

ν Πράξεων 

στού λογιστ

λλαγές που 

Απόφασης 

τα προβλεπ

ύσεις, προκ

όντων κα

ηλώνουν οι 

κοινοτικούς

Δελτία Δήλω

το Ολοκληρ

θευσης σε κ

αφα, ότι:  

ματική,  

υν παραδοθε

δικαιούχους

μφωνες με τ

ικασίες για 

χρηματοδοτ

ήθους δικα

ληθεύσεις β

σης και Ελέγ

ου ανακαλο

ά με την τήρ

που εκτελο

τικού συστή

αφορούν σ

Ολοκλήρω

πόμενα στο

ειμένου να

αι υπηρεσι

Δικαιούχοι

ς κανόνες. 

ωσης Δαπαν

ρωμένο Πλη

κάθε δήλωσ

εί σύμφωνα

ς είναι ακριβ

ο εθνικό κα

την αποφυ

ικά μέσα ή

αιολογητικώ

βάσει μεθόδ

γχου. 

ούνται δημο

ρηση των υπ

ούν, τις υπο

ήματος ή επ

στην πράξη, 

σης της Πρά

ο Σύστημα 

επιβεβαιω

ιών και 

, καθώς και

νών που υπ

ηροφοριακό

ση δαπάνης,

α με την Από

βείς,  

αι κοινοτικό

γή διπλής χ

ή από άλλη

ών εγγράφ

ου δειγματο

Σελ.: 1

οσιεύονται 

ποχρεώσεω

οχρεώσεις γ

παρκή λογι

 

άξης,  

Διαχείριση

ωθεί η παρά

η πραγμ

ι η συμμόρφ

ποβάλλοντα

ό Σύστημα,

, κατά την ο

όφαση Έντα

ό δίκαιο,  

χρηματοδότ

η προγραμμ

ων δύνατα

οληψίας κα

6/36 

στην 

ν που 

για τη 

στική 

ης και 

άδοση 

ατική 

φωση 

αι από 

 μετά 

οποία 

αξης,  

τησης 

ατική 

αι να 

ατά τα 
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ΟΕΥ 

 

Έκδο
Αν

 

5. 

που 

Διαχ

6. 

αχρε

δαπά

7. 

ενίσχ

απαιτ

8. 

των ε

στο Σ

9. 

δικαι

προβ

10. 

αρμό

11. 

που 

προβ

12. 

δικαι

επιβε

13. 

τις δα

του ε

14. 

εκάσ

ΑΣΔΑ 2017 

οση: 02 
ναθ.: 01 03/0

Τηρεί αρχ

πραγματοπ

χείρισης και 

Σε περιπτ

εωστήτως κ

άνης για την

Μεριμνά 

χυσης που

τούμενων δ

Εξειδικεύε

εγγράφων σ

Σύστημα Δι

Εξειδικεύε

ιούχων για

βλεπόμενα σ

Μεριμνά 

όδιες για τη 

Έχει την 

καταχωρεί

βλεπόμενα σ

Μεριμνά 

ιούχων του

εβαίωσης τη

Ορίζει δια

απάνες και 

ελέγχου. 

Συντάσσει

στοτε Πρόγρ

03/2017 

χεία στο Ολ

ποιούνται σ

ι Ελέγχου. 

τώσεις που

καταβληθείσ

ν έκδοση απ

για την κ

υ ορίζεται 

δικαιολογητ

ει, όπου απ

σχετικά με τ

ιαχείρισης κ

ει, όπου απ

α τη διασ

στο σύστημ

για την π

χρηματοδό

ευθύνη για

ί στο Ολο

στο σύστημ

για την επ

υ εκάστοτε 

ης διαχειρισ

αδικασίες πο

τους ελέγχο

ι τη διαχει

ραμμα. 

 

λοκληρωμέν

σύμφωνα με

υ διαπιστω

σα δαπάνη, 

πόφασης ανά

καταβολή σ

στην Απ

τικών. 

αιτείται, τις

τις δαπάνες 

και Ελέγχου

παιτείται, τις

φάλιση επ

α διαχείριση

παροχή στο

ότηση δημόσ

α την ακρίβ

οκληρωμέν

α διαχείριση

πιβεβαίωση

Προγράμμ

στικής επάρ

ου διασφαλ

ους που απα

ιριστική δή

 

νο Πληροφ

ε τα πρότυ

ωθεί, βάσει

εισηγείται,

άκτησης αχ

στους Δικα

πόφαση πλ

ς απαιτήσεις

ς και τους ελ

υ. 

ς απαιτήσει

παρκούς δι

ης και ελέγ

οιχείων προ

σιες υπηρεσ

βεια, την πο

νο Πληροφ

ης και ελέγ

η της διαχ

ματος, με β

ρκειας των δ

λίζουν την τ

αιτούνται γ

ήλωση και 

φοριακό Σύσ

υπα και δια

ι των επα

, στον αρμό

χρεωστήτως

αιούχους τη

ληρωμής, μ

ς για τη δια

λέγχους σύμ

ις τήρησης 

ιαδρομής ε

γχου. 

οόδου εκτέ

σίες. 

οιότητα και

φοριακό Σύ

γχου. 

ειριστικής 

βάση τα πρ

δικαιούχων.

ήρηση όλω

για τη διασφ

την ετήσια

στημα για τ

αδικασίες τ

αληθεύσεων

όδιο διατάκ

ς καταβληθέ

ης δικαιούμ

με την πρ

ασφάλιση τη

μφωνα με τ

στοιχείων σ

ελέγχου, σ

έλεσης των

ι πληρότητα

ύστημα, σύ

επάρκειας 

ροβλεπόμεν

 

ν των εγγρά

φάλιση επαρ

α σύνοψη 

Σελ.: 1

τις επαληθε

του Συστήμ

ν που διεν

κτη της σχε

έντων ποσώ

μενης δημ

ροσκόμιση 

ης τήρησης 

τα προβλεπό

στο επίπεδο

σύμφωνα μ

ν πράξεων 

α των στοιχ

ύμφωνα μ

των δυνητ

να στο σύσ

άφων σχετικ

ρκούς διαδρ

σύμφωνα μ

7/36 

εύσεις 

ματος 

νεργεί 

ετικής 

ών. 

όσιας 

των 

όλων 

όμενα 

ο των 

με τα 

στις 

χείων 

με τα 

τικών 

στημα 

κά με 

ρομής 

με το 
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ΟΕΥ 

 

Έκδο
Αν

 

15. 

συγχ

των 

επαρ

τους 

16. 

ενδεί

Αρχή

πράξ

17. 

λαμβ

επιπτ

της π

Ολοκ

Γ. Αυ

1. 

από 

τεχνι

2. 

προτ

των έ

3. 

απρό

και 

προσ

ΔΙΑΥ

κωδι

τεχνι

εξοπ

ΑΣΔΑ 2017 

οση: 02 
ναθ.: 01 03/0

Διενεργεί 

χρηματοδοτο

δαπανών π

ρκούς λογισ

εθνικούς κ

Προβαίνει

ίξεις για τη

ή Πιστοποί

ξης από την 

Στην περ

βάνοντας υπ

τώσεις, δύν

πράξης από 

κληρωμένο 

υτοτελές Γ

 Καταρτίζ

τον σχετικό

ικής βοήθει

Εκτελεί 

τεραιότητας

έργων τεχνι

Οργανώνε

όσκοπτη λει

τους δικαι

σωπικό του 

ΥΛΟΣ. Σε 

ικών πρόσβ

ική υποστή

λισμού και 

03/2017 

επιτόπιες ε

ούμενων πρ

που δηλώνο

στικής κωδι

αι κοινοτικο

ι στη διενέρ

ην ύπαρξη π

ίησης και, 

αρμόδια υπ

ρίπτωση δ

πόψη το εί

αται να προ

το Πρόγρα

Πληροφορ

Γραφείο Ορ

ζει το πρόγρ

ό άξονα πρ

ιας που χρημ

τα έργα 

ς του ΕΠ ω

ικής βοήθει

ει και λειτο

ιτουργία του

ιούχους για

ΕΦΔ, εφό

συνεργασία

βασης των δ

ριξη και εκ

του λογισμ

 

επαληθεύσε

ροϊόντων κα

υν οι δικαι

ικοποίησης,

ούς κανόνες

ργεια έκτακ

παραβάσεω

όπου απαιτ

πηρεσία. 

ιαπίστωσης

ίδος και τη

οβεί σε ακύρ

αμμα, καταχ

ιακό Σύστη

ργάνωσης –

ραμμα ενεργ

ροτεραιότητ

ματοδοτείτα

τεχνικής β

ς δικαιούχο

ιας μέσω του

ουργεί το γ

υ ΟΠΣ στον

α την ορθή

σον απαιτε

α με τα αρμ

δικαιούχων 

κπαίδευση 

μικού. 

 

εις προκειμέ

αι υπηρεσιώ

ιούχοι, η τή

, καθώς κα

ς. 

κτης επιτόπι

ων εθνικού ή

τείται, ζητά

ς παράβασ

η φύση της

ρωση μέρου

χωρώντας τι

ημα. 

– Υποστήρι

γειών τεχνι

τας του ΕΠ

αι από αμιγ

βοήθειας, 

ος και πραγ

υ ΠΔΕ. 

γραφείο ΟΠ

ν ΕΦΔ και π

ή χρήση κ

είται, στη χ

μόδια τμήμα

στο ΟΠΣ μ

στο προσω

ένου να επι

ών και η πρ

ήρηση χωρι

αι η συμμό

ιας επαλήθε

ή κοινοτικο

ά την ανασ

σης εθνικο

ς παράβαση

υς ή του συ

ις αντίστοιχ

ιξης 

ικής βοήθει

Π και το ετή

ώς εθνικούς

στο πλαίσ

γματοποιεί τ

ΠΣ, έχει την

παρέχει υπο

και λειτουρ

χρήση της ε

ατα του ΕΦ

με τα αντίσ

ωπικό του Ε

βεβαιωθεί η

ραγματική π

ιστής λογισ

όρφωση των

ευσης, εφόσ

ού δικαίου, 

στολή χρημ

ού ή κοιν

ης και τις 

υνόλου της χ

χες λογιστικ

ας που συγχ

ήσιο πρόγρ

ς πόρους. 

σιο του σ

τις πληρωμ

ν ευθύνη γι

οστήριξη πρ

ργία του. 

επιχειρησιακ

ΦΔ, μεριμνά

στοιχα δικαι

ΕΦΔ για τη

Σελ.: 1

η παράδοση

πραγματοπο

στικής μερίδ

ν πράξεων 

σον έχει σοβ

ενημερώνε

ματοδότηση

νοτικού δικ

δημοσιονο

χρηματοδότ

κές εγγραφέ

γχρηματοδοτ

ραμμα ενεργ

σχετικού ά

μές των δαπ

ια την ορθ

ρος τους χρή

Υποστηρίζ

κής πλατφό

ά για την έκ

ιώματα. Πα

η λειτουργία
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η των 

οίηση 

δας ή 

προς 

βαρές 

ει την 

ς της 

καίου 

ομικές 

τησης 

ές στο 

τείται 

γειών 

άξονα 

πανών 

ή και 

ήστες 

ει το 

όρμας 

κδοση 

αρέχει 

α του 
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Οργανώνε

θημάτων για

Χειρίζεται

σωπικό, κατ

κότερα τα δι

Οργανώνε

ικών αιτημ

ακολούθηση

ικασίες συσ

Υποστηρί

ροπή και έχ

ικών συναντ

Τηρεί το 

περαίωσης 

μματειακή υ

ρο 11. Διεύ

Διεύθυνση 

τήρηση των

νομική και 

μήμα Μελε

Είναι αρμ

ων και συν

οδιότητες άλ

Μεριμνά 

εργασία με ά

Εισηγείτα

τάσσει την 

βαίνει στην 

ος ορίζει 

03/2017 

ει και τηρεί 

α τις ανάγκε

ι τα θέμα

τόπιν διαπίσ

ιοικητικά, ο

ει την εκπα

μάτων των 

ης του Ε.Π

στήματος δια

ζει την ορ

χει την ευθ

τήσεων εργ

πρωτόκολ

της αλληλο

υποστήριξη 

ύθυνση Τεχ

Τεχνικών Υ

ν κάθε είδο

άριστη από

ετών και Έ

μόδιο για τη

ντηρήσεως 

λλης Διεύθυ

για τη σ

άλλες Διευθ

αι τη λήψη

περίληψη τ

κοινοποίη

 

βιβλιοθήκη

ες του ΕΦΔ

ατα που α

στωσης ανα

οικονομικά κ

ίδευση του 

Τμημάτων

Π., όπως πα

αχείρισης κ

ργάνωση τω

θύνη οργάνω

γασίας που δ

λλο και το

ογραφίας κα

των μονάδω

χνικών Υπη

Υπηρεσιών

ους τεχνικώ

ό επιστημονι

Έργων 

η σύνταξη τ

και γενικά

υνσης 

ύνταξη τω

θύνσεις και 

η απόφασης

της διακήρυ

ση, δημοσί

 

η εργαλείων

. 

αφορούν σ

αγκών και σ

και τα θέμα

 προσωπικο

ν, σε θέματ

αρακολούθη

και ελέγχου,

ων τεχνικώ

ωσης και γ

διοργανώνο

ο αρχείο τη

αι της διακί

ων και του π

ηρεσιών (Δ

ν είναι αρμ

ών έργων το

ικής απόψε

των μελετώ

ά κάθε είδ

ων αντίστοι

το Γραφείο

ς για την 

υξης ή προ

ίευση, επίδ

ν, μελετών, 

στην υλικο

σχετικών αιτ

ατα οργάνωσ

ού, κατόπιν

τα που άπτ

ηση δεικτώ

, υλοποίηση

ών συναντή

γραμματειακ

ονται από το

ης Υπηρεσ

ίνησης των 

προσωπικού

ΤΥ) 

μόδια για 

ου Συνδέσμ

εως πραγματ

ών, που απα

δους μελέτη

ιχων διακη

ο Νομικής Υ

κατάρτιση

κήρυξης δι

οση των σ

στοιχείων κ

τεχνική υπ

τημάτων τω

σης του ΕΦ

ν διαπίστωσ

τονται της 

ών και πλα

ης πράξεων,

ήσεων με 

κής υποστή

ον ΕΦΔ 

σίας, έχει τ

εγγράφων 

ύ της. 

τη μελέτη

μου με στό

τοποίησής τ

αιτούνται γ

ης, που δε

ηρύξεων δη

Υπηρεσίας 

των όρων

ιενέργειας δ

χετικών εγ

Σελ.: 1

και απαραίτ

ποδομή κα

ων Τμημάτω

ΦΔ. 

σης αναγκώ

διαχείριση

αισίου επίδ

, δημοσιότη

την Ευρωπ

ήριξης ημερ

την ευθύνη

και την εν 

η, εκτέλεση

όχο την έγκ

τους. 

για την εκτέ

εν εμπίπτει

ημοπρασιώ

ν δημοπρα

διαγωνισμο

γγράφων όπ
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αι το 

ων και 

ών και 

ς και 

οσης, 

ητας. 

παϊκή 

ρίδων, 

η της 

γένει 

η και 

καιρη, 

έλεση 

ι στις 

ών σε 

ασιών, 

ύ και 

πως ο 
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Εισηγείτα

τάσσει τα συ

Μεριμνά γ

πτυξης και 

ιλιών ιθαγ

σαρμογής το

Έχει την 

ης έργων δι

λειτουργικές

ς της περιοχ

Γενικά είν

νης του Συν

Είναι αρμ

θεση εκτέλε

Επιβλέπει

ασίας, που π

Τηρεί αρχ

Παρακολο

μερώνοντας 

Ελέγχει τ

ρούν τα υλι

χους των υλ

Εκτελεί τ

τήρησης αυτ

Διενεργεί 

λογική αναγ

Συντάσσει

τις ανάγκες τ

03/2017 

αι τη σκοπιμ

υμφωνητικά

για την ποιό

συντήρηση

ενών ή τη

ους στους χώ

ευθύνη για

ιαμόρφωσης

ς απαιτήσει

χής. 

ναι υπεύθυν

νδέσμου. 

μόδιο για τη

ση και παρα

ι την εκπό

προβλέπεται

χείο και φακ

ουθεί και ε

τη Διοίκησ

την τήρηση

ικά και του

λικών για τη

τον ποιοτικ

τών καθώς κ

τους βασικ

γνώριση της

ι και επιμελ

της Υπηρεσ

 

μότητα ανα

ά σε συνεργ

ότητα των φ

ης πρασίνο

ης λεκάνης

ώρους ευθύ

α τον καθο

ς της περιο

ις της περιοχ

νο για τη συ

ν τήρηση τ

αλαβή μελε

όνηση μελε

ι από τη νομ

κέλους των 

επιβλέπει τ

ση σχετικά μ

η και εφαρ

ς τρόπους κ

η διακρίβωσ

κό έλεγχο τ

και των εγκ

κούς ελέγχ

ς ποιότητας 

λείται τις κά

σίας 

 

αθέσεως συ

γασία τη Νο

φυτικών ειδ

ου, ως και

ς της Μεσ

ύνης του Συ

ορισμό, σχε

οχής και πεζ

χής που στό

υντήρηση κ

της ισχύουσ

ετών τεχνικώ

ετών από

μοθεσία για

μελετών κα

την εκτέλεσ

με την εξέλι

ρμογή των 

κατασκευής

ση της ποιότ

των εκτελο

καταστάσεω

χους και εκ

των εδαφώ

άθε είδους τ

υγκεκριμένω

ομική Υπηρε

δών και ποι

ι την αναζή

σογείου κα

νδέσμου. 

εδιασμό κα

ζοδρόμων μ

όχο έχει την

αι εκτέλεση

σας νομοθεσ

ών έργων 

τρίτους κα

α τη σωστή ε

αι έργων 

ση όλων τ

ιξη τους 

προδιαγραφ

ς των έργω

τητας τους

ούμενων έρ

ων του Συνδ

κφράζει τις 

ών 

τοπογραφικ

ων μελετών

εσία του ΑΣ

ικιλιών με β

ήτηση φυτ

αι ερευνά 

αι ανάλυση 

με γνώμονα

ν αναβάθμισ

η έργων πρα

σίας, που έχ

αι επιμελείτ

εκπόνηση τ

ων έργων 

φών και κ

ων, διενεργε

ργων και έ

έσμου 

πρώτες εκ

ές μελέτες κ

Σελ.: 2

ν σε τρίτου

ΣΔΑ 

βάση τις με

τικών ειδών

τη δυνατό

της φυτευ

α τις οικολο

ση της ποιότ

ασίνου στο 

χει σχέση μ

ται κάθε ά

των μελετών

του Συνδέ

κανονισμών,

εί δε δοκιμέ

έχει την ευ

κτιμήσεις γ

και αποτυπώ

0/36 

υς και 

ελέτες 

ν και 

ότητα 

υτικής 

ογικές 

τητας 

χώρο 

με την 

άλλης 

ν 

έσμου 

, που 

ές και 

υθύνη 

για τη 

ώσεις 
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Τηρεί αρχ

οχή ευθύνη

κή ενημέρω

Συνδέσμου 

Έχει την 

στοιχες υπη

τήματος πλη

Μεριμνά γ

Συνδέσμου.

Ενημερών

μελετών του

μήμα Συντ

Είναι αρμ

Μ εξοπλισμο

κευή των οχ

Μεριμνά 

ρεσιών του 

Εισηγείτα

Η/Μ εξοπλι

ικασίες και 

Εκπονεί τ

απαραίτητω

Παρακολο

βλεπόμενα α

μάτων και ελ

Είναι αρμ

διασμό τους

λοφορίας, πι

03/2017 

χείο κάθε ε

ς του Συνδ

ωσή του κα

και το κοιν

ευθύνη τ

ηρεσίες τω

ηροφοριών γ

για την ενημ

 

νει την αρμ

υ Τμήματος

τήρησης Η/

μόδιο για τη

ού  του ΑΣ

χημάτων το

για τον προ

Συνδέσμου

αι για την αν

ισμού και τ

επιβλέπει τ

τις απαραίτη

ων υλικών. 

ουθεί και 

από το νόμ

λέγχει την κ

όδιο για την

ς με όλα τ

ιστοποιητικ

 

είδους γεωγ

έσμου σε ψ

αθώς και τη

ό 

της δημιου

ων Δήμων-

για την περ

μέρωση του

μόδια Υπηρ

. 

/Μ Εξοπλισ

ην καλή λει

ΣΔΑ καθώς

υ Συνδέσμο

ογραμματισ

υ. 

ναγκαιότητα

ων οχημάτω

τις εργασίες

ητες μελέτε

προγραμμ

μο έγγραφα,

κατανάλωση

ν ασφάλιση

τα απαραίτ

κό ΚΤΕΟ κα

 

γραφικής κα

ψηφιακή κα

 διάθεσή τω

ργίας και 

-Μελών το

ριοχή της Δυ

υ συστήματ

εσία για τη

σμού και Ο

ιτουργία, συ

ς και για τ

ου. 

σμό του μετ

α ανάθεσης

ων σε τρίτο

ς, που εκτελ

ες για την 

ματίζει, χο

, την κίνησ

η των καυσ

η των οχημά

τητα για τη

α). 

αι πολεοδομ

αι έντυπη μο

ων πληροφ

συντήρηση

ου Συνδέσμ

υτικής Αθήν

τος γεωγραφ

ην πρόοδο τ

Οχημάτων 

υντήρηση, ε

την καλή λ

ταφορικού 

ς εργασιών 

ους, τηρεί τι

λούνται από 

προμήθεια 

ορηγώντας 

ση και τον ε

σίμων. 

άτων του Συ

ην κίνηση 

μικής πληρ

ορφή και επ

οριών στου

ης σε συν

μου ενιαίο

νας. 

φικών πληρο

της υλοποίη

επισκευή κ

λειτουργία, 

έργου για 

συντήρηση

ις κατά νόμο

αυτούς. 

ανταλλακτι

και ενημ

εφοδιασμό 

υνδέσμου κα

τους πιστο

Σελ.: 2

ροφορίας για

πιμελείται γ

υς Δήμους-Μ

νεργασία μ

ου γεωγραφ

οφοριών (G

ησης των έ

και βελτίωση

συντήρηση

τις ανάγκες

ης και επισκ

μο επιβαλλό

ικών, εργαλ

μερώνοντας

με καύσιμα

αθώς και γι

οποιητικά (

1/36 

α την 

για τη 

Μέλη 

με τις 

φικού 

G.I.S.) 

έργων 

η του 

η και 

ς των 

κευών 

μενες 

λείων 

ς τα 

α των 

ια τον 

άδεια 
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υτοτελές Γ

Το γραφε

λεί κάθε εργ

Έχει ευθ

ειοθέτηση π

θυντή. 

Κάνει γρα

Βρίσκεται

σταμένους γ

Τηρεί και 

Έχει την 

ρχομένων/ ε

άφων, δακτ

ών, παροχή

Συγκεντρώ

θυνσης. 

Τηρεί βιβ

θυνσης. 

Τηρεί τεχν

είο τηρούντ

τών που πρ

Τηρεί κοσ

ούνται κάθε

από τα έργ

ρεσία. 

Παρέχει π

Γενικό Διευ

ά από σχετι

πορεία εξέλ

03/2017 

Γραφείο Διο

είο αυτό έχ

γασία που τ

θύνη για 

ροσωπικής 

αμματειακή 

ι σε συνε

για τα θέμα

οργανώνει 

ευθύνη για

εξερχόμενω

τυλογράφησ

ή γενικών πλ

ώνει υλικό

βλιοθήκη κ

νικό πληροφ

ται κάθε είδ

ογραμματίζ

στολογικό 

ε είδους δαπ

γα και τις 

πληροφορίες

υθυντή και τ

ική ζήτηση)

λιξη των ενε

 

οικητικής Υ

χει την ευθύ

του αναθέτε

τη δακτυλ

αλληλογρα

υποστήριξη

εχή επαφή 

ατα που βρίσ

το αρχείο τ

α τη γραμμ

ων εγγράφων

ση και ανα

ληροφοριών

ό και τηρε

αι αρχείο 

φοριακό αρ

δους ποσοτ

ζονται, εκτε

αρχείο έργ

πάνες και α

μελέτες της

ς προς τα α

τις υπόλοιπε

) είτε με συ

εργειών της 

 

Υποστήριξη

ύνη για όλ

ει ο Διευθυν

λογράφηση

αφίας, αποφ

η του Διευθ

και επικ

σκονται σε 

του Διευθυν

ματειακή υπ

ων, τήρηση π

απαραγωγή 

ν προς τους

εί αρχείο 

νομοθεσίας

ρχείο των έρ

τικά και τεχ

ελούνται ή έ

γων και μ

αναλώσεις π

ς Διεύθυνσ

αιρετά όργα

ες υπηρεσίε

υστηματικό 

. 

ης 

λες τις υποθ

ντής. 

, αναπαρα

φάσεων, εγγ

θυντή. 

κοινωνία μ

εξέλιξη. 

ντή. 

ποστήριξη τ

πρωτοκόλλο

κειμένων, 

ς πολίτες, κλ

σε φακέλ

ς και νομο

ργων και με

χνικά χαρα

έχουν αποπε

μελετών της

που αντιστο

ης σε συνε

ανα διοίκησ

ες του Συνδέ

τρόπο, πχ 

θέσεις της 

αγωγή, διε

γράφων και 

με τα τμή

της Διεύθυν

ου Διεύθυν

αναπαραγω

λπ.). 

λους των 

λογίας για 

ελετών της Δ

ακτηριστικά

ερατωθεί. 

ς Διεύθυνσ

οιχούν στην

εργασία με 

σης, τον Γεν

έσμου, είτε 

με περιοδικ

Σελ.: 2

Διεύθυνση

εκπεραίωση

εισηγήσεω

ματα και 

νσης (διακί

νσης και αρ

ωγή σχεδίω

υποθέσεων

τα θέματα

Διεύθυνσης

ά των έργω

σης. Στο α

ν εκτέλεση

την Οικονο

νικό Γραμμ

κατά περίπ

κές εκθέσει

2/36 

ης και 

 και 

ων του 

τους 

ίνηση 

χείων 

ν και 

ν της 

α της 

ς. Στο 

ν και 

αρχείο 

καθ’ 

ομική 

ματέα, 

πτωση 

ις, για 
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1. 
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κατά
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αναπ
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σε δι

που τ
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ειδικ

Αυτο
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ρο 12. Αυτ

οδιότητες τ

κέντρωση τη

αχείριση π

ωνικής, χω

οχής δράση

αιρετών 

ειρησιακού 

ι αρμόδιο γ

Συγκεντρώ

βαλλοντικά

Δυτικής Α

ιξης των στ

Συγκεντρώ

άσταση των 

νοιας, υγεία

πτυξιακών π

Αναλαμβά

ρεσίες των

πτύσσονται 

Συγκεντρώ

άσταση δημο

ιαφορετικές

τείνουν σε α

Φροντίζει 

θήσουν τις 

κές μελέτες 

οδιοίκησης 

03/2017 

τοτελές Τμή

του Αυτοτε

ης απαραίτη

ρογραμμάτω

ροταξικής, 

ς του ΑΣΔΑ

οργάνων 

προγραμμα

για τη σύντα

ώνει και 

, πολιτιστικ

θήνας. Διε

οιχείων αυτ

ώνει και ε

υποδομών 

ας, παιδείας 

προγραμμάτ

άνει το σχε

ν Δήμων-Μ

στην περιοχ

ώνει και ε

οτών της γε

ς κοινωνικές

αποκλεισμό

για τη συγ

επιδιώξεις 

διαμόρφωσ

κλπ. 

 

ήμα Προγρ

ελούς Τμήμ

ητης πληρο

ων, μελετώ

περιβαλλον

Α και παρά

διοίκησης 

ατισμού και

αξη όλων τω

επεξεργάζ

κά και άλλα

ξάγει συνε

τών στην πε

επεξεργάζετ

της περιοχή

και πολιτισ

των. 

εδιασμό κα

Μελών του

χή της Δυτι

επεξεργάζετ

εωγραφικής

ς ομάδες (ν

ό από την αγ

γκέντρωση 

του ΑΣΔΑ 

σης και τυπ

 

ραμματισμο

ματος Προγ

οφορίας, η ε

ών, έργων 

ντικής, πολ

άλληλα η επ

του ΑΣΔ

ι γενικά σε 

ων μελετών 

ζεται δημο

α στοιχεία π

εχή στατιστ

εριοχή  

ται στοιχεί

ής του ΑΣΔ

σμού και αν

αι την εκτέλ

υ ΑΣΔΑ, 

ικής Αθήνας

ται στοιχεί

ς ενότητας τ

νέοι, ηλικιω

γορά εργασ

μελετών κα

πχ κλαδικέ

ποποίησης 

ού και Ανάπ

γραμματισμ

επεξεργασία

και μέτρων

λιτιστικής,

πιστημονική

ΔΑ σε θέ

θέματα αρ

που εμπίπτ

ογραφικά 

που αφορού

τική έρευνα

ία, που α

ΔΑ σε ζητή

ναζητά πιθα

λεση, σε συ

επιχειρησια

ς 

ία, που α

της Δυτικής

μένοι, γυνα

ίας.  

αι τεχνογνω

ές και αναπ

τεχνογνωσ

πτυξης  

μού και Ανά

α και διαμό

ν ανάπτυξη

συγκοινωνι

ή και διοικητ

έματα δημ

μοδιότητας

τουν στα αντ

οικονομικά

ύν στη γεωγ

α και παρα

φορούν στ

ματα κοινω

ανές πηγές χ

υνεργασία 

ακών προγ

φορούν στ

 Αθήνας, οι

αίκες κλπ) κ

ωσίας που ε

πτυξιακές μ

ίας στο χώ

Σελ.: 2

άπτυξης είν

όρφωση σχε

ης (οικονομ

ιακής, κλπ.

τική υποστή

μοκρατικού

ς της Υπηρε

τικείμενά τ

ά, κοινων

γραφική ενό

ακολούθηση

την υφιστά

ωνικής πολιτ

χρηματοδότ

με τις αρμ

γραμμάτων,

την υφιστά

ι οποίοι ανή

και ιδίως ομ

είναι δυνατό

μελέτες, έρε

ώρο της Το

3/36 

ναι η 

εδίων, 

μικής, 

.) της 

ήριξη 

 και 

εσίας. 

ου. 

νικών, 

ότητα 

η της 

άμενη 

τικής, 

τησης 

μόδιες 

που 

άμενη 

ήκουν 

μάδων 

όν να 

ευνες, 

πικής 
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κατευ

12. 
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ενδια
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13. 

και α
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σχήμ

15. 

ΑΣΔ

16. 

αιτήσ

άλλω
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Διατυπών

δέσμου  για

γράμματος τ

Εκπονεί μ

Παρακολο

αφορούν στ

ς τους αρμό

ημοτικών λ

Προγραμμ

νομική ανάπ

Ενημερών

πολίτες των

Μελετά τ

μετοχή των 

υθύνσεις κα

Μεριμνά 

γραμμάτων 

αφερόμενου

υς και τις π

ά. 

Τηρεί αρχ

αναζητά δια

Συνεργάζε

ματα των εγ

Διεκπεραι

ΔΑ σε εταιρι

Υποστηρί

σεων συμμε

ων Διεθνών 

03/2017 

ει εισηγήσ

α την κατά

του ΑΣΔΑ. 

μελέτες τοπι

ουθεί το σχ

τη γεωγραφ

όδιους φορε

ειτουργιών 

ματίζει και 

πτυξη της Δ

νει με εκδηλ

ν δήμων τη

των δυνατο

Ευρωπαϊκώ

αι οδηγίες. 

για την αν

από τα Τ

υς φορείς τ

προϋποθέσε

χείο των ευρ

αρκώς νέα σ

εται με εθν

γκεκριμένων

ιώνει τις γρα

ικά σχήματα

ζει τις υπό

ετοχής σε ε

Οργανισμώ

 

σεις προς 

άρτιση και 

ικών αναπτυ

χεδιασμό κα

φική ενότητ

είς για τον 

υποβάλει  

Δυτικής Αθή

λώσεις για 

ς Δυτικής Α

οτήτων χρη

ών Ταμείων

νάληψη συγ

Ταμεία τη

τόσο του Δ

εις εξασφάλ

ρωπαϊκών π

στα οποία δύ

νικούς και 

ν προγραμμ

αφειοκρατικ

α υλοποίησ

λοιπες υπη

επιχορηγούμ

ών  

 

τη Γενική

οργάνωση 

υξιακών πρ

αι την εφαρ

α της Δυτικ

καθορισμό

προτάσεις, 

ήνας. 

ζητήματα τ

Αθήνας  

ηματοδότησ

ν σύμφωνα

γκεκριμένω

ς Ευρωπαϊ

Δημοσίου όσ

λισης της χ

προγραμμάτ

ύναται να σ

διεθνείς φ

μάτων που υ

κές διαδικα

σης προγραμ

ηρεσίες του 

μενα προγρ

ή Διεύθυνσ

των διαδικ

ογραμμάτω

ρμογής μέτρ

κής Αθήνας

ό των χρήσ

που αφορο

της Ευρωπα

σης αναπτυ

με τους εκ

ων πρωτοβο

ϊκής Ένωσ

σο και του

χρηματοδότ

των στα οπο

υμμετέχει ο

ορείς που 

υλοποιεί ο Α

ασίες, που α

μμάτων 

ΑΣΔΑ στη

ράμματα τη

ση και τη 

κασιών του

ων. 

ρων  των κρ

ς  και διατυπ

εων γης κα

ούν έργα κα

αϊκής Ένωσ

υξιακών πρ

κάστοτε ισχ

ουλιών για 

σης και εν

 Ιδιωτικού 

τησής τους 

οία συμμετέ

ο ΑΣΔΑ 

συμμετέχου

ΑΣΔΑ.  

αφορούν στη

ην κατάρτισ

ης Ευρωπαϊκ

Σελ.: 2

 Διοίκηση

υ επιχειρησι

ρατικών φο

υπώνει προτ

αι τη οροθέ

αι μέτρα γι

σης που αφο

ρογραμμάτω

χύοντες καν

χρηματοδό

νημερώνει 

τομέα για 

από τα Τ

έχει ο Σύνδε

υν στα ετα

η συμμετοχ

ση και υπο

κής Ένωση
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η του 

ιακού 

ορέων 

τάσεις 

έτηση 

α την 

ορούν 

ων με 

νόνες, 

ότηση 

τους 

τους 

αμεία 

εσμος 

αιρικά 

χή του 

οβολή 

ης και 
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Συμμετέχε

είς τοπικής

σπάθεια αντ

ΑΣΔΑ, αλλ

εδο για την 

Συμβάλει 

νης, της φιλ

βολή, ανάπτ

όδου στους 

χείων και φ

να με τη 

ους και άλ

στηριοτήτων

ασίας, στήρ

οχής και 

λώσεων (η

εχομένου, 

λόγους οργ

τερικού. 

Οργάνωση

εργασία με 

τονισμός τω

άνωση και 

ορων αθλητ

Επεξεργασ

το περιβαλλ

ητας της Δυ

Σχεδιασμό

της ευθύν

οταξικά, οι

ταξη των σ

03/2017 

ει σε τοπικ

ς αυτοδιοίκ

τιμετώπισης

λά και την 

προώθηση 

στην πολιτ

λίας και τη

τυξη και δ

τομείς της

φορέων που

δημιουργία

λλους φορε

ν. Υλοποίη

ιξη προγρα

οργανισμώ

ημερίδων, 

προώθηση 

ανισμούς ε

η και ανάπτ

τους Δήμου

ων αθλητικώ

συνδιοργά

τικών εκδηλ

σία των στο

λοντικό, χω

υτικής Αθήν

ός και εισή

νης του για

ικιστικά, κυ

σχετικών μ

 

κά και διευρ

κησης και 

ς χρόνιων κ

γνωριμία κ

μελλοντικώ

τιστική απο

ης κοινωνική

διάδοση τω

ς επιστήμης

υ συγκροτού

α ανάλογης

είς της πε

ηση πολιτισ

αμμάτων κα

ών πρωτοβ

συμποσίων

πολιτιστικ

εντός της ε

τυξη αθλητι

υς − Μέλη 

ών δραστηρι

άνωση με 

λώσεων και

οιχείων που

ωροταξικό 

νας σε συνε

ήγηση προγ

α τη βελτίω

υκλοφοριακ

μελετών σύ

 

ρωπαϊκά δί

λοιπούς κ

και έντονων

και προβολ

ών συνεργασ

οκέντρωση, 

κής προόδου

ων αξιών στ

ς, των γρα

ύν την πολ

ς τράπεζας 

ριοχής για

στικών προ

αι συντονισμ

βάθμιας Τ

ν, διαλέξεω

κών ανταλ

ελληνικής 

ικών δραστη

του και τα

ιοτήτων των

τους Δήμο

ι διοργάνωσ

υ συγκεντρ

και πολεοδ

εργασία με τ

γραμμάτων 

ωση της κα

κά, συγκοιν

ύμφωνα με 

ίκτυα που δ

κοινωνικούς

ν προβλημά

λή της Δυτι

σιών. 

στην καλλ

υ στους κατ

το πνεύμα 

αμμάτων κα

λιτιστική πρ

πληροφορ

α διοργάνω

ογραμμάτων

μός δράσεω

Τοπικής Α

ων κ.λπ.) 

λλαγών με

επικράτειας

ηριοτήτων 

α Σωματεία

ν Δήμων κα

ους - Μέλ

ση ημερίδων

ώνονται κα

δομικό περ

τη Διεύθυνσ

− επεμβάσ

ατάστασης 

νωνιακά κα

τις ισχύου

διαμορφώνο

ς εταίρους 

άτων της πε

ικής Αθήνα

λιέργεια του

τοίκους της

της Δημοκ

αι των τεχν

ραγματικότη

ριών. Συνερ

ση ποικίλω

ν τοπικής κ

ων πολιτιστι

Αυτοδιοίκησ

πολιτιστικο

ε άλλες π

ς αλλά και

στην περιοχ

της περιοχ

αι του μαζικ

λη και Αθλ

ν / συνεδρίω

αι καταγράφ

ριβάλλον τη

ση Τεχνικών

σεων του Α

όσον αφορ

αι περιβαλλ

υσες διατά

Σελ.: 2

ονται κύρια

με στόχο

εριοχής ευθ

ας σε ευρωπ

υ πνεύματο

ς περιοχής, 

κρατίας κα

νών. Καταγ

ητα στην Δ

ργασία με 

ων πολιτιστ

και υπερτο

ικών φορέω

σης. Οργά

ού, μορφω

περιοχές φ

ι με χώρες

χή του ΑΣΔ

χής, Στήριξ

κού αθλητισ

λητικούς φ

ων / κλπ. . 

φονται σε σ

ης γεωγρα

ν Υπηρεσιώ

ΑΣΔΑ μέσα

ρά πολεοδο

λοντικά θέ

άξεις. Εισήγ

5/36 

α από 

ο την 

θύνης 

παϊκό 

ος της 

στην 

αι της 

γραφή 

υτική 

τους 

τικών 

πικής 

ων της 

άνωση 

ωτικού 

φορείς 

ς του 

ΔΑ σε 

ξη και 

σμού. 

φορείς 

σχέση 

φικής 

ών. 

α στα 

ομικά, 

ματα. 

γηση, 
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την α

και ρ
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περιβ

συμπ
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Μία 

Μία 

Άρθρ

Οι θέ

Τα π

Στην

προβ
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σον κρίνει σ

τών. 

Συνεργασί

οτικές Υπη

άτων πολεο

στασίας περ

ανάπτυξη α

ρυθμίσεων 

εοδομικών, 

βαλλοντικώ

περάσματα κ

ος Τέταρτο

ρο 13. Ειδι

(1) θέση Γε

(1) θέση Ει

(1) θέση Νο

(1) θέση Δι

ρο 14. Οργ

έσεις του μο

Α. Πανεπι

Β. Τεχνολ

Γ. Δευτερ

Δ.. Υποχρ

προσόντα διο

ν κατηγορία

βλέπονται αν

03/2017 

σκόπιμο, ως

ία, με τις 

ρεσίες καθώ

οδομικού – 

ριβάλλοντος

αντίστοιχων

όπως και 

χωροταξικ

ών προβλημ

και τα αποτ

ο: Προσωπ

ικές θέσεις

ενικού Γραμ

ιδικού Συνε

ομικού Συμ

ικηγόρου με

γανικές θέσ

ονίμου προσ

ιστημιακής 

λογικής Εκπ

οβάθμιας Ε

ρεωτικής Εκ

ορισμού πε

α Πανεπιστ

ντίστοιχα ο

 

ς προς την 

αντιστοίχο

ώς και τους

χωροταξικ

ς που απασχ

 κοινών πρ

εκπόνηση π

κών, οικισ

μάτων της

τελέσματα τ

πικό 

μματέα  

εργάτη  

μβούλου 

ε έμμισθη ε

σεις με σχέσ

σωπικού του

Εκπαίδευση

παίδευσης (Τ

Εκπαίδευσης

κπαίδευσης 

ριγράφοντα

τημιακής Ε

οι παρακάτω

 

ανάθεση σε

χου αντικει

ς αρμόδιου

κού – συγκ

χολούν τη ζ

ρογραμμάτω

προγραμμά

στικών, κυ

ς περιοχής 

των σχετικώ

εντολή 

ση εργασία

ου Συνδέσμο

ης (ΠΕ). 

ΤΕ) 

ς (ΔΕ). 

(ΥΕ). 

αι στο πδ 50

Εκπαίδευση

ω θέσεις:  

ε τρίτους τη

ιμένου κεν

ς φορείς, γι

κοινωνιακού

ώνη ευθύνη

ων. Εισήγησ

των εφαρμ

υκλοφοριακ

δράσης τ

ών μελετών.

ας Δημοσίου

ου διακρίνο

0/2001, όπω

ης (ΠΕ) υπ

ης σύνταξης

τρικές Περ

ια την από 

ύ σχεδιασμ

ης του ΑΣΔ

ση για τη λή

ογής για τη

ών, συγκο

του ΑΣΔΑ

 

υ Δικαίου 

νται στις εξ

ως εκάστοτε 

άγονται οι 

Σελ.: 2

ς και εκπόν

ριφερειακές

κοινού ρύθ

μού ως θεμ

ΔΑ καθώς κα

ήψη αποφά

η βελτίωση

οινωνιακών

Α, με βάσ

ξής κατηγορ

 ισχύουν. 

εξής κλάδο
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νησης 

ς και 

θμιση 

μάτων 

αι για 

άσεων 

η των 

ν και 

η τα 

ρίες: 

οι και 
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ν κατηγορία

βλέπονται αν

ν κατηγορία

βλέπονται αν

03/2017 

Κλάδος 

Διοικητικ

Οικονομικ

Αρχιτεκτό

Πολιτικών

Ηλεκτρολ

Μηχανολ

Μηχανικώ

Γεωπόνων

Δασολόγω

Αγρονόμω

α Τεχνολογ

ντίστοιχα ο

α Δευτεροβ

ντίστοιχα ο

Κ

Δ

Π

 

κός 

κός - Λογισ

όνων Μηχα

ν Μηχανικώ

λόγων Μηχα

όγων Μηχα

ών Η/Υ 

ν 

ων 

ων Τοπογρά

γικής Εκπ

οι παρακάτω

Κλάδο

Διοικη

Σ

βάθμιας Εκ

οι παρακάτω

Κλάδος 

ιοικητικών 

Προσωπικό Η

 

στικός 

ανικών 

ών 

ανικών 

ανικών 

άφων Μηχα

παίδευσης

ω θέσεις:  

ος Θ

ητικών

Σύνολο

κπαίδευσης

ω θέσεις:  

Γραμματέω

Η/Υ 

ανικών 

Σύνολο

(TΕ) υπάγ

Θέσεις 

1

1

ς (ΔΕ) υπά

Θέσει

ων

Θέσεις 

5 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

19 

γονται οι ε

άγονται οι ε

ς 

2

1
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εξής κλάδο

εξής κλάδο
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ν κατηγορία

βλέπονται αν

ρο 15. Θέσ

βλέπονται 

ασίας ιδιωτ

σωποπαγείς.

03/2017 

Κ

Ο

α Υποχρεω

ντίστοιχα ο

σεις με σχέσ

οι παρακάτ

τικού δικα

. Οι θέσεις α

Κλάδος 

ΠΕ Διοικη

ΠΕ Πολιτικ

ΠΕ Περιβά

ΠΕ Περιβά

ΠΕ Περιβά

ΠΕ Πληρο

ΠΕ Γεωπόν

ΠΕ Αγρονό

ΔΕ Διοικητ

 

Κλάδος 

Οδηγών οχημ

ωτικής Εκπ

οι παρακάτω

Κλάδ

Κλητή

Σύ

ση εργασία

τω θέσεις 

αίου αορίσ

αυτές καταρ

τικός 

κών Μηχαν

άλλοντος (Χ

άλλοντος (Χ

άλλοντος (Β

φορικής – Π

νων 

όμων Τοπογ

τικών Γραμ

 

μάτων 

Σύνολ

παίδευσης

ω θέσεις:  

δος Θέ

ήρας 

ύνολο

ας Ιδιωτικο

που καλύπ

στου χρόν

ργούνται ότ

νικών 

Χημικός Μη

Χημικών) 

Βιολόγος) 

Προγραμμα

γράφων Μη

μματέων 

Θέσει

λο

(ΥΕ) υπάγ

έσεις 

1

1

ύ Δικαίου Α

πτονται από

νου (ΙΔΑΧ

ταν κενωθού

ηχανικός) 

ατιστών 

ηχανικών 

ς 

3

6

γονται οι ε

Αορίστου Χ

ό προσωπικ

Χ) και οι

ύν με οποιο

Θέσεις 

3

1

1

1

1

1

1

1

5
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εξής κλάδο

Χρόνου 

κό με σύμ

ι οποίες 

οδήποτε τρό

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 
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οι και 

μβαση 

είναι 

όπο. 
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κό Συμβούλ
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χνών 

Σύνολο
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κά των προγ

ρόεδρος ή 

οδικά ή κ

ροσώπους το

υπηρεσιών 

ρο 18. Αρμ
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ν Επιχειρησ

γραμμάτων 

ο Γενικός Γ

κατά περίπτ

ους το σύν

του ΑΣΔΑ.

μοδιότητες 

θυντής έχει

υ συγκροτού

ενικός Διευθ

αι όλων των

ματα, Αυτ

οδηγιών τη

αι στις συνε

τις εισηγήσ

η Διοίκηση 

ι στις διάφο

και μονογρ

δες της Γεν

αι της σύντα

ει τον σ

δράσης των

ους προϊστα

ύς στόχους τ

για την κατ

κά μέσα, υπ

νταποκρίνον

ν τους και τ

 

σιακών Πρ

δράσης του

Γραμματέας

τωση Συντ

ολο ή μέρο

.  

Γενικού Δι

ι την ευθύνη

ύν την Γενικ

θυντής: 

ν υποκείμεν

τοτελή Γρα

ης διοίκησης

εδριάσεις τη

σεις των Δι

ορες υπηρεσ

ράφει όλα 

ικής Διεύθυ

αξης και τρ

σχεδιασμό 

ν υπηρεσιώ

αμένους των

του Συνδέσμ

τάλληλη ορ

ποδομές εσ

νται στην 

των αντίστο

 

ρογραμμάτω

υ ΑΣΔΑ. 

ς ή ο Γενικ

τονιστικά 

ος (ανάλογα

ιευθυντή 

η για την εύ

κή Διεύθυνσ

νων οργανι

αφεία) και 

ς. 

ης ΕΕ και το

ιευθύνσεων 

σίες την εισ

τα έγγραφ

υνσης 

ροποποίηση

των δρασ

ών, συνεργα

ν υπηρεσιώ

μου. 

ργάνωση τω

σωτερικές δι

αποτελεσμα

οιχων προγρ

ων, των ετ

κός Διευθυν

Συμβούλια 

α με ομοιογ

ύρυθμη λειτ
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ικών μονάδ

φροντίζει 
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και τις συν

σερχόμενη α

φα, που συ

ς του ΟΕΥ
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ζόμενος με

ών, έτσι ώσ

ων πόρων τ

ιαδικασίες λ

ατική και 

ραμμάτων δ

τησίων προ

ντής δύνατα

στα οποί

γενή θεματι

τουργία των

ων (Διευθύ
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νυπογράφει 

αλληλογραφ

υντάσσοντα

ν και τω

τον Γενικό

στε να εναρ

των υπηρεσ

λειτουργίας

αποδοτική 

ράσης τους
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ν υπηρεσιώ
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υλοποίηση

ι προκειμένο
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αι από όλε

ων αντιστο

ό Γραμματέ

ρμονίζονται 

σιών (ανθρώ

ς, κ.λπ.) ώσ

υλοποίηση

ς. 
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ατικά αντικε

Υπογράφε

εφαρμόζει ο

Έχει το δι

ώτερων ιερα

αφα και πα

κησης του Σ
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δέσμου, είν

μη των αρμό

 Μόν

για τ

 Ομά
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προσ
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ουθεί, ελέγχ

προς τις 

δράσης του

ί την επάρκ

υναμικό, τε

ους ή την βε

να συγκαλεί

ν με εκπρο

είμενα) των 

ει έγγραφα σ

ο Σύνδεσμο

ικαίωμα τρο

αρχικά επιπ

αράλληλη 

Συνδέσμου. 

βελτίωση 

αι δυνατός 

όδιων Προϊσ

νιμων ή κατ

την επεξεργ

άδων διοίκη

ευθύνων έργ

σωπικού απ

μοδιότητες 

ος μιας ο

Αυτοτελούς 

πέδου για τη

ρογραμματί

ηριότητες, 

 

χει και αξι

δραστηριό

υς. 

κεια και απο

εχνικά μέσ

ελτίωση της

ί περιοδικά

σώπους το

υπηρεσιών

σύμφωνα μ

ος. 

οποποίησης

πέδων με ε

υποχρέωση

της αποτελ

ο ορισμός

σταμένων:

τά περίπτωσ

γασία διαφό

σης έργου ή

γου για την 

πό διάφορες

Προϊσταμέ

οργανικής 

Γραφείου)

ην αποτελεσ

ζοντας, οργ

έτσι ώστε 

 

ιολογεί την

ότητές τους

οτελεσματικ

σα, κλπ.) 

ς απόδοσής 

ά ή κατά πε

ους το σύνο

ν του Σύνδεσ

με το σύστημ

ς ή απόρριψ

ενυπόγραφη

η έγκαιρης 

λεσματικότ

ς, με απόφα

ση δια-τμημ

όρων ζητημά

ή προγράμμ

εκτέλεση έ

ς οργανικές 
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) ευθύνετα

σματική κα

γανώνοντας

να εκπλη

ν καλή λειτ
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και διατυ
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ρίπτωση Συ

ολο ή μέρο
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μα δικαιοδο

ψης των υπη
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και αιτιολ
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αση του Γε

ματικών επι
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ανικής Μον

(Διεύθυνσης
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επίτευξη τ
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υπώνει προ

υντονιστικά
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λογημένης ε
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του αμέσω

ή εκτέλεση 
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οι περιοδικ
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ά Συμβούλια

γα με ομοιο

ραφής εγγρ

εισηγήσεων

του στα σχ

ενημέρωση

του έργου

υθυντή μετά

ομάδων εργ

ων με αξιοπο

ος, Αυτοτε

ως υπερκείμ

των λειτουρ

λέγχοντας τ

ικοί στόχοι
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ντίστοιχα πρ

ργασία με τ

ραμματισμο

ης διοικητι

ργασία με τ

λοποίηση τ

πέδων. 

κά έγγραφα
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ελέχωση, τη

ργανικής μ

άμματα δράσ
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πηρέτηση τ

κες. 

εί και κατε

άπτυξη και 
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ιοδικούς απ

υς αντίστοι

ίες. 

αλληλογρα

ην χαρακτηρ

ρέχοντας τι

 

ρογράμματα

το ιεραρχικ
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ικής ενότη

την Οικονομ

των κατά π

α για τις α

υσιοδότηση 
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μονάδας μ
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αποτελεσμα
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του δημότη
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απολογισμού
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κά ανώτερο

νάπτυξης  

ητας καθώ
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η και την κ
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ην διανέμει 
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ν των ιερα

ντρώνονται 
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αι των τεχν

ανταπόκριση

ανικής μον

 των συνθ

ων δράσεων
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διες υπηρεσ

γειες που π

2/36 

μενος 

και το 

αι τα 

οιχους 

ρχικά 

στον 

ο των 

ούνται 

ολές. 

ανικής 

νικών 

η της 

νάδας, 

θηκών 

ν της 

γασία 

ς της 

σιακές 

πρέπει 

ΑΔΑ: 6ΦΧΩΟΡΕΓ-ΙΙΕ



ΟΕΥ 

 

Έκδο
Αν

 

9. 

προϊσ

παρίσ

10. 

κατώ

έγγρα

ανώτ

11. 

οργα

12. 

παρα

συστ

δικαι

13. 

τον σ

14. 

οργα

15. 

16. 

εξελί

λειτο

τήρη

λειτο

Άρθρ

Το Σ

παρα

Γενικ

Διευθ

εξωτ

ΑΣΔΑ 2017 

οση: 02 
ναθ.: 01 03/0

Εισηγείτα

στάμενο το

σταται, εφό

Έχει το δι

ώτερων ιερα

αφα και πα

τερου ιεραρ
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εται με προ
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εται με φορ
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ύθυνος για τ

ουθεί τη νο

τοπικό, ελ

 οργανικής

μικών διατά

οργανικής 

μβούλιο Πρ

αποτελεί συ

ης του έργο

ντής, ο οποί

Τμημάτων 

εργάτης καλ

 

ατα αρμοδι

υ ιεραρχικά

ηθεί, στις συ

οποποίησης

πέδων με ε

υποχρέωση

δου. 

γχου και θε

οπτεύει. 

ς και παρέ

ν σχετικών

ων δημοτώ

ώσεις τους έ

οϊσταμένους

οκλήρωση τ

ρείς εκτός Σ

την νομιμότ

μοθεσία, τι

λληνικό και

ς μονάδας. 
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ογραμματι

υμβουλευτικ

ου των υπη

ίος το συγκ

και αυτοτε
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κό όργανο 

ηρεσιών το

καλεί όποτε 

ελών μονάδ

υτό. 

ς οργανική

και τα αρμ

συλλογικώ

ψης των υπη

η πάντοτε σ

και αιτιολ

λων των εγγ

αγκαίες διε

υπηρεσίες π

με τις προ

Συνδέσμου.

ργανικών μο

ργιών του Σ

που σχετίζο

νεργειών της
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δων και όπ
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ών οργάνων 
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σημείωση τ

ογημένης ε

γράφων των

υκρινήσεις 
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ονάδων του

υνδέσμου. 
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ς οργανικής

μης και τεχ
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