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Τμήμα  Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων 

  1) Κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με την οικογένεια, μητέρα και παιδί και δεν ανήκει σε 

άλλο τμήμα. 

  2) Η διενέργεια κοινωνικής έρευνας, όπου προβλέπεται και η άσκηση κοινωνικής εργασίας. 

  3) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και του τρόπου άσκησης του αντικειμένου της 

κοινωνικής εργασίας και η εκπαίδευση σπουδαστών κοινωνικής εργασίας, κατά την διάρκεια 

της πρακτικής τους άσκησης. 

  4) Η μέριμνα ανάπτυξης θεσμών προστασίας και συμπαράστασης (ανάδοχες οικογένειες) και 

η μέριμνα και ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας των παιδιών. 

  5) Η διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την στεγαστική κατάσταση του πληθυσμού, για την 

κατάσταση της οικογένειας και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και η συνεργασία με τα 

άλλα τμήματα. 

  6) Η εκπόνηση προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης χρονίως πασχόντων και 

προγραμμάτων στεγαστικής προστασίας και αποϊδρυματοποίησης χρονίως και ψυχικά 

πασχόντων. 

  7) Η χορήγηση πάσης φύσεως πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας. 

  8) Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων ή πασχόντων 

χρονίως από κινητική αναπηρία ή περίθαλψης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης 

ατόμων με ειδικές ανάγκες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε ιδρύματα ή σωματεία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η εποπτεία και η παρακολούθηση της λειτουργίας αυτών και η 

επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. 

  9) Η ειδική αναγνώριση φιλανθρωπικού σωματείου και η εποπτεία των φιλανθρωπικών, των 

κοινωφελούς χαρακτήρα σωματείων και ιδρυμάτων και των ειδικώς αναγνωρισμένων 

φιλανθρωπικών σωματείων. Η θεώρηση των προβλεπομένων βιβλίων και διπλοτύπων 

αποδείξεων. 

  10) Η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών, στις 

περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία 

και η έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων αυτών, ανεξαρτήτως του διοικητικού οργάνου 

που χορήγησε την σχετική άδεια. 

  11) Η χορήγηση βεβαιώσεων για ελεύθερη κυκλοφορία εντός δακτυλίου και δελτίων 

ελεύθερης διακίνησης σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 

  12) Η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού και άδειας άσκησης 

ελεύθερου επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού. 

  13) Η εφαρμογή προγραμμάτων προστατευμένων εργαστηρίων για τα άτομα με αναπηρίες 

και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και η οργάνωση θεσμών επαγγελματικού 
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προσανατολισμού και επαγγελματικής τοποθέτησης των ατόμων με αναπηρία. Επίσης η λήψη 

μέτρων που θα βελτιώνουν την ποιότητα των συνθηκών διοικητικής εξυπηρέτησής τους. 

  14) Η εισήγηση διορισμού των μελών των προβλεπομένων Δ.Σ ή Επιτροπών στα ιδρύματα της 

αρμοδιότητάς του, καθώς επίσης και διορισμού Κυβερνητικών Επιτρόπων ή Κοινωνικών 

Συμβούλων. 

  15) Η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, ατόμων τρίτης ηλικίας, μονογονεϊκών οικογενειών, 

πολυτέκνων οικογενειών, αποφυλακιζομένων, καθώς και η κοινωνική τους επανένταξη, στις 

περιπτώσεις που επιβάλλεται και είναι εφικτή. 

  16) Η παρακολούθηση του λογαριασμού των Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών για την οικονομική 

ενίσχυση των ατόμων ή οικογενειών, που περιέρχονται σε έκτακτη κοινωνική ανάγκη λόγω 

τυχαίων γεγονότων, ως θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κ.λπ., την οποία δεν 

μπορούν να αντιμετωπίσουν με δικά τους οικονομικά μέσα, των οικονομικά αδυνάτων και μη 

δυναμένων να αντιμετωπίσουν τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες καθώς και η εφάπαξ 

οικονομική ενίσχυση ομογενών προσφύγων του εξωτερικού και των επαναπατριζόμενων. 

  17) Η ανάληψη των χορηγούμενων οικονομικών ενισχύσεων εκ του καθαρού προϊόντος του 

Ειδικού Κρατικού Λαχείου κατά φορέα. 

  18) Η επιχορήγηση, η κατανομή και η ανάληψη των εγκεκριμένων πιστώσεων κατά προνοιακό 

φορέα. 

  19) Η πληρωμή δαπάνης των συμβατικών κλινών των προνοιακών ιδρυμάτων. 

  20) Η οικονομική ενίσχυση της ανασφάλιστης μητέρας, των παιδιών προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας στερουμένων πατρικής προστασίας, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ατόμων της 

τρίτης ηλικίας, των ηλικιωμένων ομογενών προσφύγων. 

  21) Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων πάσης φύσεως παιδικής 

εκδηλώσεως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε ιδρύματα ή σωματεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα (όπως είναι Βρεφικοί – Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Μονάδες φύλαξης 

βρεφών και νηπίων, Ορφανοτροφεία κ.λπ.). Η εποπτεία και η παρακολούθηση της λειτουργίας 

αυτών, η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και η θεώρηση των προβλεπόμενων 

βιβλίων και διπλοτύπων αποδείξεων αυτών. 

  22) Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών. 

  23) Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, 

καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

  24) Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου 

(ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών. 

  25) Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και η έγκριση του 

προϋπολογισμού τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιχορηγήσεων, που δίδονται σε 
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νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς. 

  26) Η οικονομική ενίσχυση αυτοστεγαζόμενων, η μίσθωση ακινήτων, η ρύθμιση διαφόρων 

θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας 

νομοθεσίας. 

  27) Ο διορισμός μελών διοικητικών συμβουλίων, η εποπτεία και η ρύθμιση θεμάτων 

λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως Κέντρων 

Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ). 

  28) Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας. 

  29) Η έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας. 

  30) Η καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, 

τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς 

εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, 

υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα 

δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 

(ΦΕΚ 149 Α΄), της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων. 

  31) Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς 

λόγους. 

  32) Η αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής. 

  33) Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή 

ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία. 

 

Γραφείο Ισότητας 

  Το γραφείο ασχολείται με την υλοποίηση του Εθνικού προγράμματος ισότητας που στοχεύει 

στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην ίση συμμετοχή και εκπροσώπηση στον 

πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό τομέα, στην ίση πρόσβαση στην εφαρμογή των κοινωνικών 

δικαιωμάτων για άνδρες και γυναίκες και στην αλλαγή του ρόλου και των στερεοτύπων των 

δύο φύλων. 

  Προωθεί την κατάρτιση, την επιχειρηματικότητα των γυναικών, την ίση αμοιβή και της 

εναρμόνισης επαγγελματικών και οικογενειακών ευθυνών, προστατεύει τις εργαζόμενες σε 

ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης. 

  Προάγει την ίση συμμετοχή και εκπροσώπηση, την καθιέρωση ποσοστώσεων, τις δράσεις και 

ενέργειες με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα 

θέματα ισότητας, αντιμετώπισης της βίας και διακίνησης γυναικών. 

  Υποστηρίζει ειδικές ολοκληρωμένες δράσεις για ευαίσθητες ομάδες γυναικών κοινωνικού 

αποκλεισμού, όπως παλιννοστούσες, τσιγγάνες, μετανάστριες, μονογονεϊκές οικογένειες, 
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φυλακισμένες, με ειδικές παρεμβάσεις και μέτρα ευαισθητοποίησης στους τομείς της 

εκπαίδευσης, του πολιτισμού και κάθε έκφρασης της ζωής, με στόχο να εφαρμοστεί μια 

αποτελεσματική πολιτική για την Ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία 

απαιτεί ουσιαστική συνεργασία και συμμετοχή όλων των τοπικών ή περιφερειακών 

παραγόντων, για την ουσιαστικότερη προώθηση της αρχής της Ισότητας. 

  Συνεργάζεται με την περιφερειακή επιτροπή ισότητας της περιφέρειας Αττικής. 

  Εισηγείται αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας των δύο 

φύλων στο πλαίσιο των πολιτικών που υιοθετεί ο Δήμος σε διάφορους φορείς, καθώς και 

προτάσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δήμου δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν στην 

συμμετοχή του γυναικείου δυναμικού στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. 

 

Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 

  Είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική 

αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ). Ειδικότερα το Γραφείο: 

  Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των δημοτών που 

έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή με τις επιμέρους υπηρεσίες 

για συγκεκριμένες ανάγκες τους. 

  Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων εθελοντών που 

αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των ανωτέρω δημοτών για την εκτέλεση των δοσοληψιών 

τους με τις δημοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για λογαριασμό τους. 

  Δέχεται αιτήματα των ανωτέρω δημοτών με βάση τις σχετικές διαδικασίες και μεριμνά για την 

ικανοποίησή τους, με την αξιοποίηση τόσον των υπαλλήλων του γραφείου όσο και των 

δικτύων εθελοντών. 

  Συνεργάζεται με τα αρμόδια ΚΕΠ για την διεκπεραίωση υποθέσεων των ανωτέρω δημοτών σε 

ζητήματα αρμοδιότητας των ΚΕΠ. 

  Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

δημοτών με αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ. 

 

Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

  Η εφαρμογή όλων των προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής (όπως εμβολιασμοί, πρόληψη 

λοιμωδών νόσων και αφροδισιακών νοσημάτων) και η μέριμνα εφαρμογής των μέτρων για 

την προστασία της Υγείας των εργαζομένων. Η υλοποίηση: 

  α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας 
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τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου, 

  β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη 

χρηματοδότηση, 

  γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

  Η εκπόνηση και η εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής, 

οικογενειακού προγραμματισμού, υγιεινής μητρότητας, βρεφικής, προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας, προγραμμάτων χρονίων νοσημάτων και ψυχικής υγιεινής και προγραμμάτων 

αντιμετώπισης των εξαρτησιακών ουσιών, καθώς και η οργάνωση της εθελοντικής 

αιμοδοσίας. 

  Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. 

  Ο ορισμός ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας. 

  Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε 

βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων. 

  Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών 

προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή 

αρμοδιότητάς τους, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 

Α΄). 

  Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής. 

  Η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.). 

  Η εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων 

ζώων. 

  Η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς. 

  Η μέριμνα για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού. 

  Η μέριμνα για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων σε συνεργασία με 

την δημοτική αστυνομία, την Ελληνική Αστυνομία και την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας. 

  Η μέριμνα για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, 

θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα σε συνεργασία με την 

δημοτική αστυνομία, την Ελληνική Αστυνομία και την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας. 

  Η συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα 

εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.  

 

Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
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  Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική 

εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο 

πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες 

διατάξεις: 

  (α) Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των 

υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και 

παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους 

και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (Άρθρο 243 του ΔΚΚ). 

  (β) Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας 

οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου 

κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. 

  (γ) Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες 

της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων. 

  (δ) Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, τη 

στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική 

χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και την κοινή 

χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής 

μονάδας (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία για τη μίσθωση ακινήτων). 

  (ε) Συνεργάζεται με την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημερώνει για θέματα της 

αρμοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της. 

  Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την 

υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και 

για τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαμβάνονται αρμοδιότητες όπως: 

  α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών 

  β) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

  γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής 

  Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο 

του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις 

ισχύουσες διατάξεις: 

  α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, το τοπικό 

πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το 

αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος 3879/2010, άρθρο 8). Το 

τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί 
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μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της 

δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο. 

  β) Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται 

την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων 

στην περιφέρεια του Δήμου. 

  γ) Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) 

που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο 

πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού προσώπου του Δήμου. 

  δ) Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή προγραμμάτων 

της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που 

συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. 

  ε) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(Κ.ΠΕ.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο 

προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο. 

  στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που 

μεταφέρονται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με την αντίστοιχη επιχειρησιακή 

μονάδα ή αποκεντρωμένη δομή υπηρεσιακής μονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του 

Ν. 3879/2010. 

  Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής 

εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο 

πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες 

διατάξεις: 

  α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την 

πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή. 

  β) Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, 

περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της 

μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων (Συνεργασία με την 

Οικονομική υπηρεσία). 

  γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. 

  δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, 

δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία. 

  ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης 

της Σχολικής Επιτροπής. 

  στ) Μεριμνά για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν 

υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία. 

  ζ) Εγκρίνει οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά 
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προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών. 

  η) Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της 

λειτουργίας τους. 

  θ) Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και 

συντήρηση των σχολικών κτιρίων. 

  ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες 

που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους. 

  ια) Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός 

των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου. 

  Τηρεί το μητρώο νέων και συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάληψη 

πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των νέων. 

  Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και 

συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 

  Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων 

στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των 

πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. 

Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως: 

  α) Δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, 

κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών 

χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ. 

  β) Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, 

συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις). 

  γ) Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων 

της περιοχής. 

  δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και 

κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους. 

  ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

  στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού. 

  Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και 

σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: 

  α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ 

τοπικής εμβέλειας. 

  β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα 

δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου. 
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Ενημέρωση: Ιούνιος 2013 

  γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων 

(Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής 

δωματίου). 

  Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων 

για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους 

κατοίκους. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως: 

  α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, 

αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης). 

  β) Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και 

διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 

  γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διυπουργική 

απόφαση. 

  Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που 

εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και της 

Νέας Γενιάς. 

  Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της 

Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα 

Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. 


