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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  02/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  038/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Ιανουαρίου 2008, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στη 2η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 21-01-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ.     
033 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 032 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 032 
απόφαση), 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 
23) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Οικονοµάκου Μαρία, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Πηγών, Αρτεµισίας, 
Νέδουσας, Λαδά, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας και Καρβελίου επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 
2) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Ελαιοχωρίου, κ. 
Κούτρος Χρήστος, 5) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης και 6) Καρβελίου, κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, 
ενώ δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίού Πηγών, κ. Αλάµαρας Πέτρος. 
  
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος και παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση των υπ’ αριθµ. 80/2007 και 2/2008 αποφάσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του νοµικού προσώπου «∆ηµοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί 

Καλαµάτας» που αφορούν στην τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του νοµικού προσώπου. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Πολίτης αναφέρεται στο υπ’ αριθ. 
πρωτ. 1752/21-12-2007 (αριθ. πρωτ. 29952/27-12-2007 ∆ήµου Καλαµάτας), έγγραφο της 
∆ιευθύντριας του Νοµικού Προσώπου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

«∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ         
ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
Ταχ. ∆/νση :  Βασ. Σοφίας 15 
                  Τ.Κ. 24100  Καλαµάτα 

Πληροφορίες :  Β. Σπηλιώτη 

Τηλ. & FAX :   27210 - 23341 

 
 
                     Καλαµάτα 21 - 12 - 2007  

                     Αριθ. Πρωτ. 1752 
 
 

ΠΡΟΣ 

∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ Ν.Π.∆.∆. 
 
 
ΘΕΜΑ :  «Αποστολή  απόφασης  ∆.Σ.» 
 
 
Σας στέλνουµε την αριθ. 80/2007 απόφαση της 23ης /14-12-2007 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Νοµικού µας Προσώπου που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νοµικού Προσώπου και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
 Η  ∆/ΝΤΡΙΑ  ΤΟΥ  Ν.Π. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΚΟΥΡΑΦΑ – ΜΠΕΝΕΚΗ» 
 
 
 
Συνεχίζοντας  ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Πολίτης αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 
4/9-1-2008 (αριθ. πρωτ. 503/10-1-2008 ∆ήµου Καλαµάτας), έγγραφο της ∆ιευθύντριας του 
Νοµικού Προσώπου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

«∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ         
ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
Ταχ. ∆/νση :  Βασ. Σοφίας 15 
                  Τ.Κ. 24100  Καλαµάτα 

Πληροφορίες :  Β. Σπηλιώτη 

Τηλ. & FAX :   27210 - 23341 

 
 
                     Καλαµάτα 9 - 1 - 2008  

                     Αριθ. Πρωτ. 4 
 
 

ΠΡΟΣ 

∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ Ν.Π.∆.∆. 
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ΘΕΜΑ :  «Αποστολή  απόφασης  ∆.Σ.» 
 
 
Σας στέλνουµε την αριθ. 2/2008 απόφαση της 1ης /04-01-2008 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Νοµικού µας Προσώπου που αφορά στην συµπλήρωση της αριθ.80/2007 
απόφασης, σχετικά µε την τροποποίηση  του Ο.Ε.Υ. του Νοµικού Προσώπου και παρακαλούµε 
για τις δικές σας ενέργειες. 
 
 Η  ∆/ΝΤΡΙΑ  ΤΟΥ  Ν.Π. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΚΟΥΡΑΦΑ – ΜΠΕΝΕΚΗ» 
 
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης τον λόγο λαµβάνει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος 
Κοσµόπουλος, ο οποίος  ενηµερώνει το Σώµα για το ότι τάσσεται ΚΑΤΑ,  διότι δεν συµφωνεί 
µε το σκεπτικό. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του την παραπάνω εισήγηση  καθώς και το γεγονός ότι οι παρόντες Σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» τάσσονται ΚΑΤΑ,                    
κατά  πλειοψηφία,  

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εγκρίνει τις υπ’ αριθ. 80/2007 και 2/2008 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», µε τις οποίες τροποποιείται ο Οργανισµός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του εν λόγω Νοµικού Προσώπου. 
 
Έτσι το πλήρες κείµενο του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του 
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  έχει  ως  εξής : 
 

     

 
Άρθρο  1 

Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών 
 
Σκοπός του Νοµικού Προσώπου, είναι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί να είναι κυρίαρχα 
χώροι αγωγής και ασφαλούς διαµονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, ώστε : 
 
Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύµφωνα µε τα πλέον σύγχρονα επιστηµονικά 
δεδοµένα. 

 
Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωµατικά, νοητικά, συναισθηµατικά και 
κοινωνικά. 
 
Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, 
οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους. 
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Να εξυπηρετήσουν τους εργαζόµενους γονείς και  να αποτελέσουν κέντρα κοινωνικής πολιτικής 
και βοήθειας. 
 
Να ευαισθητοποιούν, να ενηµερώνουν και να προβληµατίζουν τους γονείς πάνω σε θέµατα 
σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 
 
Να βοηθήσουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας στην οµαλή µετάβασή τους από το 
οικογενειακό στο πρώτο σχολικό περιβάλλον. 
 
Να βοηθήσουν τα παιδιά να ενταχθούν οµαλά στο ∆ηµοτικό Σχολείο. 
 
Να παρέχουν ηµερήσια διατροφή και φροντίδα στα φιλοξενούµενα παιδιά τηρώντας τους 
κανόνες υγιεινής. 
 
Στόχος  της λειτουργίας  των ∆ηµοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών είναι η 
εφαρµογή αντιαυταρχικής, παιδοκεντρικής ενιαίας προσχολικής αγωγής, σύµφωνα µε τα 
πλέον σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα η οποία επιτυγχάνεται µέσα από τη διαρκή 
ενηµέρωση και επιµόρφωση όλου του προσωπικού των Σταθµών. 
 
 

Άρθρο  2 

Συγκρότηση Υπηρεσιών 
 
Τις υπηρεσίες του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας» 
συγκροτούν : 

Α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο – Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Β) Η ∆ιεύθυνση του Νοµικού Προσώπου. 
 

 

 

Άρθρο  3 
∆ιάρθρωση Υπηρεσιών 

 
Η διάρθρωση των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου αναλύεται ως εξής :  
 

Α)  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο – Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 Γραφείο γραµµατειακής υποστήριξης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου. 
 Γραφείο προληπτικής ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης. 
 Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας. 

 

 

Β)  Η ∆ιεύθυνση του Νοµικού Προσώπου. 
 

Η ∆ιεύθυνση αποτελείται από τα εξής τµήµατα : 
     
α)  Τµήµατα Προσχολικής Αγωγής  (Ο κάθε Σταθµός αναγνωρίζεται ως Τµήµα) 

 Α΄    ∆ηµοτικός Βρεφονηπιακός Σταθµός 
 Β΄    ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός 
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 Γ΄    ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός 
 ∆΄    ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός 
 Ε΄    ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός 
 ΣΤ΄  ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός 
 Ζ΄    ∆ηµοτικός Βρεφονηπιακός Σταθµός (Παραλίας) 

    β)  Τµήµα ∆ιοικητικό – Οικονοµικό 

    γ)  Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 
 

 

 
Άρθρο  4 

Αρµοδιότητες Υπηρεσιών 
 

 

Α)  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

α)  Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ∆ιοικητικού Συµβουλίου - Προέδρου 
     

Συνεργάζεται µε τον Πρόεδρο του ∆.Σ  του Νοµικού Προσώπου για την κατάρτιση των 
θεµάτων της ηµερησίας διάταξης του ∆.Σ  και επιµελείται για την ενηµέρωση-κοινοποίηση 
αυτών στους Συµβούλους του ∆.Σ. 

 
Επιµελείται την κοινοποίηση των αποφάσεων του ∆.Σ προς όλους τους ενδιαφερόµενους. 

 
∆ιεξάγει την αλληλογραφία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου αυτού  σε 
συνεργασία µε τον/την ∆ιευθυντή/ντρια και τηρεί το αρχείο της. 

 
Τηρεί ηµερολόγιο των συναντήσεων-συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
προσωπικών συναντήσεων του Προέδρου του ∆.Σ. 
 
Παραλαµβάνει από τους Υπηρεσιακούς  παράγοντες τα έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν 
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. 
 

 
Επιµελείται σε συνεργασία µε τον/την ∆ιευθυντή/ντρια του Νοµικού Προσώπου, για την 
οργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εορτών και γενικά τελετών 
που έχουν σχέση µε το έργο του Νοµικού Προσώπου. 

 
Τηρεί   το αρχείο του Νοµικού Προσώπου. 
 
Επιµελείται τη γραµµατειακή υποστήριξη του ∆.Σ και την τήρηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
∆ιεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που του αναθέτει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ο Πρόεδρος και η 
οποία δεν εντάσσεται στην αρµοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου. 

 
β)  Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης. 

 
1. Μεριµνά για την προστασία της υγείας των παιδιών και των εργαζοµένων, µε περιοδικούς   

προληπτικούς ελέγχους σε συνεργασία µε εξειδικευµένους επιστήµονες. 
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2. Εξετάζει κατά διαστήµατα και κατ’ ελάχιστο όριο µια φορά ανά δεκαπέντε ηµέρες, όλα τα 
παιδιά των Τµηµάτων (Σταθµών), τηρεί και παρακολουθεί την ατοµική καρτέλα κάθε 
παιδιού. 
 

3. Προσδιορίζει και ελέγχει τα πιστοποιητικά υγείας των παιδιών για την εγγραφή τους στα 
Τµήµατα (Σταθµούς). 

4. Εισηγείται σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης τη µη εγγραφή ή διαγραφή των 
παιδιών που πάσχουν από ειδικές παθήσεις, εάν υπάρξει σχετικό θέµα. Οι ειδικές αυτές 
παθήσεις προσδιορίζονται από Επιτροπή αποτελούµενη από τους Ιατρούς του Νοµικού 
Προσώπου και όπου κρίνεται απαραίτητο και από άλλους επιστήµονες. 

5. Μεριµνά για το αναγκαίο φαρµακευτικό υλικό που πρέπει να είναι εφοδιασµένα τα Τµήµατα 
(Σταθµοί). 

6. Εισηγείται και οργανώνει σεµινάρια επιµόρφωσης για τους εργαζόµενους και τους γονείς, 
σχετικά µε ιατρικά θέµατα. 

7. Μεριµνά για την ψυχική υγεία των παιδιών σε συνεργασία µε τους γονείς αυτών, το 
παιδαγωγικό προσωπικό και κάθε άλλο φορέα που έχει σχέση µε την ψυχική υγεία των 
παιδιών. 

8. Συνεργάζεται µε τους αρµόδιους επιστήµονες για την ποιότητα και την καταλληλότητα των 
τροφίµων και µετέχει στη σύνταξη του διαιτολογίου, κυρίως για τα τµήµατα των βρεφών.. 

 
9. Εποπτεύει για την υγιεινή των χώρων των Τµηµάτων (Σταθµών).  

 
 

γ)  Γραφείο Κοινωνικής Υποστήριξης. 
 

 1.  Επισκέπτεται περιοδικά τα Τµήµατα (Σταθµούς) καθώς και σε ειδικές έκτακτες 
περιπτώσεις και συνεργάζεται µε την ∆ιεύθυνση του Ν.Π. και τους/τις Προϊσταµένους των 
Τµηµάτων (Σταθµών), µε σκοπό την επισήµανση των κυριοτέρων προβληµάτων που αφορούν 
τα παιδιά και τους γονείς και άπτονται των αρµοδιοτήτων τους, για τα οποία θα 
προγραµµατίζονται οι κατάλληλες ενέργειες για την επίλυσή τους. 

 2.  Συµβάλλει στην πρόληψη ή αντιµετώπιση προβληµάτων των παιδιών κάθε Τµήµατος 
(Σταθµού) και των οικογενειών τους, εφόσον στην τελευταία περίπτωση αυτό ζητηθεί ή είναι εκ 
των πραγµάτων αναγκαίο. 

 3.  Πραγµατοποιεί όπου χρειάζεται κοινωνικές έρευνες σε συνεργασία µε το παιδαγωγικό 
προσωπικό µε το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή. 

 4.  Συνεργάζεται µε τους επιστήµονες συνεργάτες του Νοµικού Προσώπου. 

 

 
    Β)  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
 
          Η ∆ιεύθυνση εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγωγικό έργο των Τµηµάτων 
(Σταθµών) και γενικά µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία τους σύµφωνα µε τον ισχύοντα 
Κανονισµό Λειτουργίας. 

       
α) Καθήκοντα Προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης 

 
 1.  Είναι αρµόδιος και επιµελείται σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους  των Τµηµάτων 
(Σταθµών) για την εφαρµογή των σύγχρονων απόψεων της Παιδαγωγικής και της 
Ψυχολογίας.  
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 2.  Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγωγικό έργο των Τµηµάτων (Σταθµών) 
σε συνεργασία µε τους προϊσταµένους αυτών. 

 
 3.  Είναι αρµόδιος για την εύρυθµη λειτουργία του Νοµικού Προσώπου και τη τήρηση του 
Κανονισµού. 
 
 4.  Είναι αρµόδιος να αναθέτει καθήκοντα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σε όλο το 
προσωπικό ανάλογα µε την ειδικότητά του. 
 
 5.  Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κάθε 
θέµα που αφορά  στη λειτουργία, στο προσωπικό, στους γονείς και στην υλικοτεχνική 
υποδοµή των Τµηµάτων  (Σταθµών) όπως : 
 
α) Τον αριθµό και τις ειδικότητες του προσωπικού που είναι αναγκαίο, προκειµένου να 

διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία τους. 
 
β)  Το παιδαγωγικό υλικό και τον πάσης φύσεως εξοπλισµό. 

γ)  Τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων . 

δ) Τις µετακινήσεις του προσωπικού, σύµφωνα µε τις ανάγκες του Νοµικού  Προσώπου.                 

ε)  Την καταβολή  υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των Σταθµών.     

στ) Την επιµόρφωση του προσωπικού. 

ζ)  Τις συγκεντρώσεις γονέων. 

η) Την οργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών  εκδηλώσεων.                

6.  Ελέγχει και υποβάλλει  στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα αιτήµατα των Προϊσταµένων που 
αφορούν στις ανάγκες των Τµηµάτων τους (Σταθµών). 

 
7.  Συµµετέχει στην Επιτροπή Επιλογής νέων κτιρίων που πρόκειται να στεγάσουν Παιδικό ή 
Βρεφονηπιακό  Τµήµα ( Σταθµό ). Συνεργάζεται στενά µε τους ειδικούς επιστήµονες του ∆ήµου 
Καλαµάτας (αρχιτέκτονες – πολιτικούς µηχανικούς) προκειµένου να διαπιστωθεί η 
καταλληλότητά τους και η διαµόρφωση των χώρων να είναι τέτοια που να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. 

 
8. Συντάσσει, σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων (Σταθµών) το µηνιαίο 
διαιτολόγιο, αν χρειαστεί για τα βρεφικά τµήµατα ζητείται και η γνώµη  παιδιάτρου. 
 
9.  Παραλαµβάνει και πρωτοκολλεί τις αιτήσεις για εγγραφές βρεφών και νηπίων. 
 
10.  Συµµετέχει στην Επιτροπή επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων και 
εισηγείται αιτιολογηµένα στο ∆.Σ  τα παιδιά που θα γίνουν δεκτά, βάσει των κριτηρίων που 
ορίζονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας και τη νόµιµη αναλογία  παιδιών – παιδαγωγών. 
 
11.  Προτείνει αιτιολογηµένα στο ∆.Σ τις διαγραφές βρεφών και  νηπίων. 

 
12.  Συνεργάζεται αρµονικά µε το τµήµα ∆ιοικητικού- Οικονοµικού, το οποίο οφείλει να παρέχει 
κάθε στοιχείο για να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία του Νοµικού Προσώπου και η 
επίτευξη των σκοπών του. 
 
 



Συνεδρίαση :02/2008                                 Παρασκευή 25 / 01 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  038/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  8 

13.  Τηρεί όλα τα απαραίτητα  βιβλία :  

α)  Ατοµικούς φακέλους εγγραφής – διαγραφής βρεφών και νηπίων. 
β)  Ατοµικούς φακέλους προσωπικού. 
γ)  Πρωτόκολλο αλληλογραφίας του Νοµικού Προσώπου. 
δ)  Βιβλίο εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας του Νοµικού Προσώπου. 
                  

 
14.  Τηρεί τη σφραγίδα του  Νοµικού Προσώπου. 

 
15.  Τηρεί τον Κανονισµό Λειτουργίας, τον Οργανισµό Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του Νοµικού 
Προσώπου, την κείµενη Νοµοθεσία και τις εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου. 

 
16. Εποπτεύει την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού. 
 
17. Προγραµµατίζει και εγκρίνει σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο του ∆.Σ  τις άδειες 
(αναρρωτικές, κανονικές, γονικές κλπ.)  του προσωπικού σε συνεργασία πάντα και µε τους 
Προϊσταµένους των Τµηµάτων (Σταθµών), ώστε να µη δηµιουργούνται λειτουργικά 
προβλήµατα . 
 
18.  Εισηγείται  στο ∆.Σ  την άσκηση πειθαρχικού δικαίου του προσωπικού, σύµφωνα  µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες. 
 
19.  ∆ιαχειρίζεται σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και το ∆.Σ , καθώς και µε το ∆ιοικητικό 
Τµήµα  τις διαδικασίες που αφορούν  την πρόσληψη, προαγωγή, παραίτηση, τοποθέτηση, 
απόσπαση, µετάταξη κλπ. του προσωπικού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 
20.  Συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π. ως εισηγητής χωρίς 
δικαίωµα ψήφου. 
 
21.  ∆εν εκτελεί καθήκοντα παιδαγωγού σε τµήµα βρεφών ή νηπίων. 
 
22.  Μεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
23.  Ασκεί κάθε αρµοδιότητα  ή ενέργεια που του ανατίθεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

                                           

 

ΑΡΘΡΟ  5 
 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 
    Τα τµήµατα Προσχολικής Αγωγής επιµελούνται την παροχή σύγχρονης αγωγής στα 
φιλοξενούµενα βρέφη και νήπια σε συνεργασία µε το προσωπικό του κάθε Τµήµατος (Σταθµού). 
     

Καθήκοντα Προϊστάµενου του Τµήµατος (Σταθµού) Προσχολικής Αγωγής 

 
1.  Είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος (Σταθµού), την εφαρµογή του 
Κανονισµού Λειτουργίας και την υλοποίηση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοµικού Προσώπου. 

 
2. Είναι υπεύθυνος για τη παροχή σωστής προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούµενα βρέφη και 
νήπια σε συνεργασία µε το παιδαγωγικό προσωπικό.  
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3.  Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος το οποίο καταρτίζεται σε 
συνεργασία µε τον/την ∆ιευθυντή/ντρια και το παιδαγωγικό προσωπικό. 
 
4. Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση παιδαγωγικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών  κλπ. 
εξόδων των παιδιών. 

 
5.  Φροντίζει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και µεριµνά για την ακεραιότητά τους 
ενηµερώνοντας άµεσα τους γονείς σε περίπτωση ατυχήµατος. 
 
6.  Συνεργάζεται µε τον Παιδίατρο, Παιδοψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό σε ότι αφορά στη 
σωµατική και ψυχική υγεία των παιδιών. 
 
7.  Εποπτεύει όλο το προσωπικό του Τµήµατος (Σταθµού) για τη σωστή εκτέλεση των 
καθηκόντων του και αναφέρει εγγράφως κάθε υπηρεσιακή παράβαση στον/στην  
∆ιευθυντή/ντρια  του Νοµικού Προσώπου. 
 
8.  Το ωράριο καθορίζεται µετά από συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή. Τις υπερωρίες του 
προσωπικού τις καθορίζει ο ∆/ντής. 
 
9.  Κατευθύνει και εποπτεύει την καθαριότητα όλων των χώρων και τον τρόπο σερβιρίσµατος  
και διανοµής του φαγητού. 
 
10. Εισηγείται στη ∆ιεύθυνση τις ανάγκες του Τµήµατος (Σταθµού) σε προσωπικό (αριθµό και 
ειδικότητες) και πάσης φύσεως εξοπλισµό, τροφίµων, ειδών καθαριότητας, επισκευής και 
συντήρησης του κτιρίου και της επιµόρφωσης του προσωπικού. 
 
11.  Προτείνει αιτιολογηµένα στο/στη ∆ιευθυντή/ντρια του Νοµικού Προσώπου τυχόν 
διαγραφές βρεφών και νηπίων. 
 
12.  Παραλαµβάνει από τον/την ∆ιαχειριστή τα απαραίτητα υλικά  εκτός εκείνων που 
παραδίδονται απ’ ευθείας από τους ίδιους τους προµηθευτές ( π.χ. τρόφιµα, υλικά 
καθαριότητας.), για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος (Σταθµού). 
 
13.  Έχει την ευθύνη της αποθήκης από κοινού µε τον/την  µάγειρα/ισσα για τα τρόφιµα και 
από κοινού  µε το προσωπικό καθαριότητας για τα υλικά καθαριότητας. 
 
14. Είναι υπεύθυνος για τις συγκεντρώσεις προσωπικού-γονέων οι οποίες γίνονται µετά από 
συνεννόηση µε τον/την ∆ιευθυντή/ντρια  παραχωρώντας το χώρο του Τµήµατος (Σταθµού). 
 
15.  Εκτελεί καθήκοντα παιδαγωγού σε τάξη βρεφών ή νηπίων. 
 
16.  Συµπεριφέρεται στα παιδιά και στους γονείς µε ηρεµία και ευγένεια. 
 
17.  Τηρεί όλα τα  απαραίτητα βιβλία :  

α)  Βιβλίο παρουσίας προσωπικού. 
            β)  Βιβλίο παρουσίας βρεφών και νηπίων 
            γ)  Βιβλίο υλικού αποθήκης 
            δ)  Βιβλίο  εξαγωγής 
 
Σε περίπτωση απουσίας του Προϊσταµένου του Τµήµατος (Σταθµού) τον αντικαθιστά ο 
αρχαιότερος υπάλληλος από το παιδαγωγικό προσωπικό. 
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ΑΡΘΡΟ  6 
 
 

α) ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 

Το Τµήµα ∆ιοικητικού- Οικονοµικού επιµελείται τις παντός είδους διοικητικές εργασίες των 
Τµηµάτων (Σταθµών). 
 
Καθήκοντα Προϊσταµένου  Τµήµατος ∆ιοικητικού– Οικονοµικού 

 
1.  Είναι αρµόδιος για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών τροφίµων και λοιπών δαπανών και έχει 
την ευθύνη για την  προµήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασµό του Νοµικού Προσώπου µε τα 
αναγκαία τρόφιµα και λοιπά υλικά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. 

 
2.  Είναι υπεύθυνος για την εν γένει περιουσία του Νοµικού Προσώπου σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε αποφάσεις του ∆.Σ 

 
3.  Είναι υπεύθυνος και οφείλει να παρακολουθεί όλες τις διοικητικές πράξεις του Νοµικού 
Προσώπου. 
 
4.  Επιµελείται την εκκαθάριση και τη πληρωµή κάθε δαπάνης και εκδίδει τα σχετικά εντάλµατα 
πληρωµών. 
 
5.  Επιµελείται τη σύνταξη µισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού και φροντίζει για την 
εκκαθάριση µισθών, επιδοµάτων, προσαυξήσεων κλπ.  του προσωπικού. 
 
6.  Φροντίζει για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους ασφαλιστικούς 
φορείς. 
 
7.  Συγκεντρώνει και ελέγχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε δαπάνης, µε βάση τα 
οποία εκδίδει τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής, τα οποία συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο του 
∆.Σ . 
 
8. Συνεργάζεται µε τον/την ∆ιευθυντή/ντρια για την κατάρτιση του προϋπολογισµού -
απολογισµού - ισολογισµού, εισηγούµενοι εγκαίρως τυχόν αναµόρφωσή του. 
 
9.  Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των λογαριασµών του Νοµικού Προσώπου και τη φύλαξη 
και ταξινόµηση όλων των δικαιολογητικών εισπράξεων και πληρωµών. 
 
10.  Είναι υπεύθυνος για όλα τα βιβλία διαχείρισης στα οποία καταχωρούνται όλες από τον 
νόµο οι απαιτούµενες εγγραφές. 
 
 
 
β)  ΤΜΗΜΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Το Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας διεξάγει την ταµειακή υπηρεσία του Νοµικού Προσώπου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του β.δ. 17-5-15/6/59 «περί οικονοµικής 
διοίκησης και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων» και από κάθε διάταξη που τροποποιεί 
κάθε φορά την ανωτέρω νοµοθεσία.  
 
Καθήκοντα Προϊσταµένου  Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας 
 
1. Με προσωπική του ευθύνη διεξάγει την ταµειακή υπηρεσία του Νοµικού Προσώπου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του β.δ. 17-5-15/6/59 «περί 
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οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων» και από κάθε διάταξη 
που τροποποιεί κάθε φορά την ανωτέρω νοµοθεσία. 

 
2.  Είναι υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία του Τµήµατος και επέχει θέση δηµοσίου 

υπολόγου, λογοδοτεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ελέγχεται για τη διαχείρισή του από το 
∆ήµαρχο και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 
3. Με προσωπική του ευθύνη διεξάγεται από τα διαχειριστικά όργανα η είσπραξη των 

εσόδων και η πληρωµή των εξόδων. 
 
4. Εποπτεύει την τήρηση των προβλεποµένων από τις οικείες διατάξεις λογιστικών και 

ταµειακών βιβλίων. 
 
5. Ενεργεί τις χρηµατικές δοσοληψίες µέσω του τραπεζικού συστήµατος, χειριζόµενος 

προσωπικά τα µπλόκ επιταγών. 
 
6. Ελέγχει τη νοµιµότητα των χρηµατικών ενταλµάτων και τα εξοφλεί µέσα στα όρια του 

προϋπολογισµού. Στο τέλος κάθε οικονοµικής χρήσης υποβάλλει τον ετήσιο απολογισµό 
εσόδων – εξόδων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 
7. Υπογράφει τα πιστοποιητικά και έγγραφα του τµήµατος της αρµοδιότητάς του. 
 
 
 

                                                              
Άρθρο  7 

 
Οργανική Σύνθεση  Προσωπικού 

 
Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε κατατάσσονται στους βαθµούς  ∆΄ (εισαγωγικός) , Γ΄, 
Β΄, και  Α΄ (καταλυτικός). 

 
Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ  κατατάσσονται στους βαθµούς  Ε΄ (εισαγωγικός) , ∆΄, Γ΄ και Β΄ 
(καταλυτικός). 
 
Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο είναι οι εξής : 
 

Α) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

   Θέσεις :  6 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΕ9  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 

       Θέσεις :  18 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 

       Θέσεις  : 1 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΕ17 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 

       Θέσεις :   1 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
          Θέσεις  :  1 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  
          Θέσεις   : 1 
ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
          Θέσεις   : 2 
ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 
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          Θέσεις   : 12 
ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
           Θέσεις   :  10 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) 
           Θέσεις   :  4 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
           Θέσεις.   : 18 
 

Β) ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

              
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
ΠΕ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  (προσωρινός) 
                 Θέσεις : δύο(2) 
 
ΤΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (προσωρινός) 

Θέσεις :  πέντε (5) 
 
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 

Θέσεις :  τέσσερις (4) 
 
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ) 

Θέσεις : τέσσερις  (4) 
 
ΥΕ 16  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέσεις : εννέα  (9) 
 
 
Το προσωπικό των πρώην Κ.Π.Σ. και Κ.Β.Σ. µετατάσσεται αυτοδίκαια στο Ν.Π.∆.∆. και 
καταλαµβάνει προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχων προσωρινών κλάδων, που συνιστώνται 
αυτοδίκαια και εντάσσονται στον παρόντα Ο.Ε.Υ.  

Το Υπηρεσιακό καθεστώς των παραπάνω υπαλλήλων διέπεται πλέον από τις διατάξεις του Ν. 
1188/1981. 

Οι ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται µε την κατά οποιοδήποτε τρόπο 
αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν, οι δε θέσεις των κλάδων 
ΠΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός) και ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός) µετατρέπονται,  µόλις 
κενωθούν  µε οποιονδήποτε τρόπο, σε θέσεις του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών και ΤΕ9 
Βρεφονηπιοκόµων αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2646/1998, άρθρο 35. 
 
 
Γ)  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
               Θέσεις  : πέντε  (5) 
 

∆)  ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

               Θέσεις  : δέκα  (10) 
 
Το Νοµικό Πρόσωπο δύναται να προσλαµβάνει κατά έτος µέχρι δέκα (10) υπαλλήλους των 
ανωτέρω ειδικοτήτων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την κάλυψη 
έκτακτων ή εποχιακών αναγκών. 

Η πλήρωση των θέσεων αυτών  θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και 
εγκυκλίους που αφορούν το προσωπικό αυτό. 
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Άρθρο  8 
 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
 
Οι Προϊστάµενοι των Υπηρεσιακών Μονάδων και οι αντίστοιχοι κλάδοι αυτών ορίζονται ως 
εξής : 
 
Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης επιλέγεται  υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών 
(προσωρινός) ή ΠΕ Νηπιαγωγών ή ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός)  ή   ΤΕ Βρεφονηπιοκοµίας  
ή  ΤΕ9 Βρεφονηπιοκοµίας, µε βαθµό Α΄ , ο οποίος έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου 
Τµήµατος επί ένα (1) τουλάχιστον έτος.  Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε ένα έτος υπηρεσίας 
προϊσταµένου Τµήµατος, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Α΄ .  

 
Προϊστάµενος του τµήµατος ∆ιοικητικού-Οικονοµικού  επιλέγεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού ή  ΤΕ19  Πληροφορικής 
Προγραµµατιστών Η/Υ ή ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ∆Ε1 ∆ιοικητικού ή ∆Ε38 Χειριστών Η/Υ, 
όπως ο Νόµος ορίζει. 
 
Προϊστάµενος του τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας,  επιλέγεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού ή  ΤΕ19  Πληροφορικής 
Προγραµµατιστών Η/Υ ή ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ∆Ε1 ∆ιοικητικού ή ∆Ε38 Χειριστών Η/Υ, 
όπως ο Νόµος ορίζει. 

 
Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Προσχολικής Αγωγής επιλέγονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ 
Νηπιαγωγών (προσωρινός) ή ΠΕ Νηπιαγωγών  ή ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός)  ή  ΤΕ 
Βρεφονηπιοκόµων ή  ΤΕ9  Βρεφονηπιοκόµων,  όπως ο Νόµος ορίζει.  
 

- Η επιλογή θα γίνεται κάθε φορά µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Ελλείψει των 
προϋποθέσεων προαγωγής υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ θα επιλέγεται υπάλληλος από 
τους υπόλοιπους κλάδους. 

 
Ως Προϊστάµενοι της ∆ιεύθυνσης και των Τµηµάτων τοποθετούνται  πάντοτε µε απόφαση του 
Προέδρου του ∆.Σ. οι κρινόµενοι από το Υπηρεσιακό  Συµβούλιο υπάλληλοι. Σε περίπτωση 
που δεν έχουν οριστεί ή απουσιάζουν ή κωλύονται ή όταν δεν έχει επιλεγεί υπάλληλος λόγω 
ελλείψεως των προϋποθέσεων προαγωγής, εφαρµόζονται και κατισχύουν  εκάστοτε 
ισχύουσες  διατάξεις του βαθµολογίου. 
 
 
 

Άρθρο   9 
 
Για το διορισµό, τα καθήκοντα, τους περιορισµούς, το χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα 
δικαιώµατα, τις άδειες, τις µεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, την εξέλιξη, τις  επιλογές 
προϊσταµένων, την αναπλήρωση, το προβάδισµα, τις ηθικές αµοιβές, τα πειθαρχικά 
αδικήµατα, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των 
υπαλλήλων κ.α., εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. 
 
Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα 
καθορίζονται από τις ισχύουσες του Π.∆. 22/90 που τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 50/01 και όπως 
κάθε φορά ισχύει.  
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Άρθρο  10 
 
Το Νοµικό Πρόσωπο µπορεί να έχει εξωτερικούς συνεργάτες µε σύµβαση µίσθωσης έργου 
των οποίων τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αναφέρονται στον Κανονισµό Λειτουργίας. 
 
 
 
 

Άρθρο  11 
 
Οι προβλεπόµενες από το παρόντα Ο.Ε.Υ. θέσεις κατά κλάδο καλύπτουν όλους τους 
εργαζόµενους του Νοµικού Προσώπου  ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας καθώς και ορισµένο 
επιπλέον αριθµό θέσεων για τη κάλυψη των υφιστάµενων και µελλοντικών αναγκών των 
Υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου. 
 
Η κατανοµή του προσωπικού στις ∆ιευθύνσεις – Τµήµατα γίνεται πάντοτε µε απόφαση του 
Προέδρου του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου, ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών, τα 
προσόντα των υπαλλήλων, την πείρα και τις γνώσεις αυτών σε ειδικά αντικείµενα, κατά την 
οποία κατανοµή θα εξετάζονται και τυχόν ειδικές ανάγκες των υπαλλήλων ( µητέρες ανηλίκων 
τέκνων, έγκυες γυναίκες, τόπος διαµονής κ.λ.π. ).  
 
 
     

Άρθρο  12 
 
Κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά τα καθήκοντα του προσωπικού και τη λειτουργία των 
επιµέρους υπηρεσιών και δεν αναφέρονται αναλυτικά στον παρόντα Οργανισµό,  ρυθµίζονται 
από τον Κανονισµό Λειτουργίας. 
 
 Από τη ψήφιση  του παραπάνω Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του προϋπολογισµού του Νοµικού Προσώπου. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 2880/30.1.2001 η δαπάνη µισθοδοσίας των νέων 
προσλήψεων θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 του 
προϋπολογισµού του ΥΠΕΣ∆∆Α. 
 
 

΄Αρθρο  13 
 
Η ισχύς του παρόντος Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην 
Εφηµερίδα της κυβερνήσεως. 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 
1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 
2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 
4. Γουρδέας Ανδρέας 
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5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 
7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 
8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 
9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 
10. Κουδούνης Αργύριος 

 
11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 
12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
14. Μπάκας Ιωάννης 

 
15. Μπασακίδης Νικόλαος 

 
16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 
17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
18. Σπίνος Γεώργιος 

 
19. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  21  Φεβρουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


