
ΙΝΠΕΔ

Ορανισμός
Εστερικής
Υπηρεσίας
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων

Περιφερειακή
Ένση
Δήμν
(Π.Ε.Δ.) Ιονίν Νήσν

Ιανουάριος 2012



2



Περιεόμενα
Άρρο 1: Περιεόμενο του Ορανισμού Εστερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 4
Άρρο 2: Όρανα της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν 4
Άρρο 3: Οραντική διάρρση τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. 4
Άρρο 4: Νομική υπηρεσία 5
Άρρο 5: Γραφείο ειδικού συμούου ή ειδικού συνεράτη ή επιστημονικού συνεράτη 8
Άρρο 6: Διεύυνση 8
Άρρο 7: Τμήμα Ανάπτυξης και Προραμματισμού 10
7.1. Θεματικά αντικείμενα του Τμήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.2. Αρμοδιότητες του Τμήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.3. Αποκεντρμένα Γραφεία του Τμήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Άρρο 8: Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 18
8.1. Αρμοδιότητες του Τμήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
8.2. Αποκεντρμένα Γραφεία του Τμήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Άρρο 9: Γραφείο Επικοιννίας, Επιμόρφσης και Διενών Σέσεν 23
Άρρο 10: Γραφείο Έρευνας Τενοοίας και Ανάπτυξης 25
Άρρο 11: Αρμοδιότητες Προϊσταμένν Τμημάτν 28
Άρρο 12: Αρμοδιότητες Υπευύνν Γραφείν 29
Άρρο 13: Περιραφές καηκόντν και διαδικασιών ειτουρίας 30
Άρρο 14: Θέσεις τακτικού προσπικού 30
14.1. Κατηορίες έσεν και τυπικά προσόντα προσπικού . . . . . . . . . . . . . . 30
14.2. Ειδικές Θέσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
14.3. Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσπικού (ΕΕΠ) . . . . . . . . . . . . . . . 32
14.4. Θέσεις προσπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) . . . . . . . . . . . . 32
14.5. Θέσεις προσπικού Τενοοικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) . . . . . . . . . . . . . 32
14.6. Θέσεις προσπικού Δευτεροάμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) . . . . . . . . . . . . 32
14.7. Θέσεις προσπικού Υπορετικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) . . . . . . . . . . . . . 33

Άρρο 15: Προϊστάμενοι διοικητικών ενοτήτν 33
Άρρο 16: Κατάταξη και κατανομή του προσπικού 33
Άρρο 17: Εποιακό και Έκτακτο προσπικό 33
Άρρο 18: Συμάσεις μίσσης έρου 33
Άρρο 19: Ερμηνεία - Μεταοή - Ισύς του Ορανισμού 34

3



Άρρο 1: Περιεόμενο του Ορανισμού Εστερικής Υπη-
ρεσίας (Ο.Ε.Υ.)

Στον παρόντα Ορανισμό καορίζονται:
• Η οραντική διάρρση τν υπηρεσιών της Περιφερειακής Ένσης Δήμν (Π.Ε.Δ.)
Ιονίν Νήσν σε διοικητικές ενότητες.

• Οι αρμοδιότητες τν διοικητικών ενοτήτν.
• Οι αρμοδιότητες τν υπευύνν τν διοικητικών ενοτήτν.
• Οι κατηορίες, ο αριμός τν έσεν και τα απαραίτητα ειδικά τυπικά προσόντα του
ανακαίου προσπικού ια τη στεέση τν διοικητικών ενοτήτν.

Άρρο 2: Όρανα της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν

Τα όρανα της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, η σύνεση και οι αρμοδιότητες τν οποίν ορίζονται
από το Π.Δ. 75/11, είναι:
• Η Γενική Συνέευση (ΓΣ)
• Το Διοικητικό Συμούιο (ΔΣ) και οι Επιτροπές του
• Η Εκτεεστική Επιτροπή (ΕΕ)
• Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας
• Το Εποπτικό Συμούιο

Αποκεντρμένα όρανα της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν είναι τα Τοπικά Παραρτήματα της Ζα-
κύνου, Κεφαηνίας & Ιάκης και Λευκάδας, τα οποία ειτουρούν στα παίσια αποφάσεν
του Διοικητικού Συμουίου και της Γενικής Συνέευσης και μεριμνούν ια την επίτευξη του
σκοπού της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν σε επίπεδο νομού, καώς και ια την καύτερη συνερασία
τν μεών της.
Τα όρανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. είναι:

− Το Διοικητικό Συμούιο
− Η Εκτεεστική Επιτροπή
− Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος εποπτεύει τη ειτουρία του Παραρτήματος, την
άσκηση τν αρμοδιοτήτν που μεταιάστηκαν στο Παράρτημα με απόφαση του ΔΣ της
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και τη ειτουρία τν αποκεντρμένν Γραφείν της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν στο νομό.

Άρρο 3: Οραντική διάρρση τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.

Οι διοικητικές ενότητες τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν αποτυπώνονται στο ορα-
νόραμμα του Σήματος 1 και είναι οι εξής:

− ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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− ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟ-
ΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

− ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Η Διεύυνση τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν συκροτείται από τα εξής Τμήματα
και Γραφεία:

• ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
• ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
• ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στο παίσιο τν δυο προηούμενν Τμημάτν ειτουρούν αποκεντρμένα Γραφεία που είναι
εκατεστημένα στις έδρες τν Περιφερειακών Ενοτήτν Ζακύνου, Κεφαηνίας Ιάκης και
Λευκάδας και εξυπηρετούν τους Δήμους του νομού καώς και το Τοπικό Παράρτημα της
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν στο Νομό.
Η ειτουρία τν αποκεντρμένν Γραφείν εποπτεύεται από τον Πρόεδρο του Τοπικού
Παραρτήματος της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν. Σε υπηρεσιακό επίπεδο τα αποκεντρμένα Γραφεία
υπάονται διοικητικά στα αντίστοια Τμήματα της κεντρικής υπηρεσίας της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν.
Έδρα του Γραφείου Έρευνας Τενοοίας & Ανάπτυξης είναι η έδρα του Τοπικού Παραρ-
τήματος Κεφαηνίας και Ιάκης.
Τα διαδοικά υπηρεσιακά επίπεδα διοίκησης τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν εί-
ναι:
Α΄ επίπεδο διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες της Διεύυνσης

τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
Β΄ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες τν προϊσταμένν τν Τμημάτν.
Γ΄ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες τν υπεύυνν Γραφείν.

Άρρο 4: Νομική υπηρεσία

Το αντικείμενο της υπηρεσίας περιαμάνει ειτουρίες:
1. Νομικής υποστήριξης τν οράνν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
2. Νομικής υποστήριξης προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α αμού .
3. Νομικής - δικαστηριακής υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ς αυτοτεούς φορέα.
4. Τήρησης νομικού αρείου

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας είναι οι ακόουες:

1. Νομική υποστήριξη τν Οράνν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν
• Συκέντρση αιτημάτν τν Δήμν ια νομοετικές ααές. Προώησή τους στα
όρανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Διατύπση προτάσεν ια τροποοίες επί νομικών κειμένν ή διατύπση παρατηρή-
σεν επί διατάξεν σεδίν Νόμν που αφορούν στη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
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Σήμα 1: Ορανόραμμα υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν
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• Συστηματική παρακοούηση του ενικού και ευρπαϊκού δικαίου που αφορά στην ΤΑ
Α αμού.

• Επεξερασία προτάσεν ια νομοετικές διατάξεις
• Νομική τεκμηρίση τν εμάτν της ημερήσιας διάταξης τν συνεδριάσεν του ΔΣ
και της ΕΕ

• Συνδρομή στην επεξερασία, την τεική διατύπση και το νομότυπο τν αποφάσεν
τν οράνν διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και ιδιαίτερα εκείνν που ρειάζονται
νομική επεξερασία.

• Νομική υποστήριξη τν Επιτροπών του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

2. Νομική υποστήριξη τν φορέν της ΤΑ Α΄ αμού.
• Η παροή πηροφοριών και στοιείν προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σετικά με το νομοετικό παίσιο, τη νομοοία τν Δικαστηρίν, το ευρπαϊκό δίκαιο
και τη νομική ιιοραφία.

• Η παροή νομικών συμουών και νμοδοτήσεν ια συκεκριμένα ζητήματα, μετά
από σετικό αίτημα συκεκριμένου φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Η παροή νομικής οήειας στους δικηόρους που ειρίζονται υποέσεις τν φορέν
της ΤΑ Α αμού.

• Η παρέμαση ενώπιον τν ποιτικών και διοικητικών δικαστηρίν υπέρ τν Δήμν και
τν ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ αυτών, μετά από απόφαση τν οράνν διοίκησης της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν, αν το αντικείμενο της διαφοράς επηρεάζει το ενικότερο συμφέρον της
ΤΑ.

3. Νομική-δικαστηριακή υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν σε ζητή-
ματα:

• Διαδικαστικής ειτουρίας τν οράνν διοίκησης και τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιο-
νίν Νήσν.

• Εστερικών κανονισμών ειτουρίας.
• Σύνταξης, ερμηνείας, νομικής παρακοούησης συμάσεν ερασίας και έρου.
• Σέσεν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν με τις εποπτεύουσες αρές.
• Σέσεν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν με τρίτα πρόσπα, φυσικά ή νομικά κατά τις συ-
νααές της με αυτά.

4. Τήρηση νομικού αρείου
• Συκέντρση τν Νόμν, Νομοετικών Διαταμάτν, Προεδρικών Διαταμάτν, Υπουρ-
ικών Αποφάσεν κπ. που αφορούν στην ΤΑ.

• Οράνση και ενημέρση νομικής ιιοήκης με ασικές εκδόσεις, μεέτες, πραμα-
τείες ή άρρα σετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση που άπτονται νομικών εμάτν.

• Διασύνδεση της υπηρεσίας με Τράπεζες Νομικών πηροφοριών και αξιοποίησή τους
ια την άμεση ενημέρση ια τις ααές της νομοεσίας
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Άρρο 5: Γραφείο ειδικού συμούου ή ειδικού συνερ-
άτη ή επιστημονικού συνεράτη

Ο ειδικός σύμουος ή ειδικός συνεράτης ή επιστημονικός συνεράτης παρέει συμουευ-
τικό έρο και διατυπώνει εξειδικευμένες νώμες, ραπτά ή προφορικά, ια το συκεκριμένο
τομέα δραστηριοτήτν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
Το συμουευτικό του έρο απευύνεται προς τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμούιο και
την Εκτεεστική Επιτροπή, ανάοα με τις αρμοδιότητές του. Δεν έει αποφασιστικές αρμο-
διότητες οποιασδήποτε μορφής και δεν παρεμάεται, κα΄ οιονδήποτε τρόπο, στην οραν-
τική και αμοοική κίμακα, ούτε η έση του έει αντιστοιία με τις έσεις της κίμακας
αυτής.
Υπόκειται απευείας στην αρμοδιότητα του Προέδρου, ια την επικουρία του οποίου έει
προσηφεί, και είναι ανεξάρτητος από το ειδικό επιστημονικό προσπικό ιδιτικού δικαίου
που προσαμάνεται σε ορανικές έσεις της Ένσης, ια την εξυπηρέτηση διαρκών ανακών
της.
Ειδικότερα, παρέει υπηρεσίες σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τενικά έματα, που αφο-
ρούν ιδίς στη διενέρεια ερευνών, εκπόνηση μεετών, σύνταξη εκέσεν, υποοή προτά-
σεν ή εισηήσεν, επεξερασία και παρουσίαση στοιείν απαραίτητν ια την πραμάτση
τν σκοπών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

Άρρο 6: Διεύυνση

Η Διεύυνση τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ασκείται από το Διευυντή ο οποίος
ευύνεται έναντι τν οράνν διοίκησης, ια την αποτεεσματική και αποδοτική ειτουρία
τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, προραμματίζοντας, ορανώνοντας, συντονίζο-
ντας και εέοντας τις δραστηριότητές τους έτσι ώστε να διασφαίζεται η υποστήριξη τν
οράνν διοίκησης και η εκπήρση της αποστοής της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
Ειδικότερα ο Διευυντής:

• Προΐσταται τν υπηρεσιών και εισηείται ια τα έματα προσπικού της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν στον Πρόεδρο.

• Εισηείται την ημερήσια διάταξη του ΔΣ και της ΕΕ στον Πρόεδρο.
• Συντάσσει και υποάει στην ΕΕ, τον προϋποοισμό και τον αποοισμό Εσόδν
και Εξόδν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν καώς και το πρόραμμα δράσης τν υπηρεσιών.

• Μεριμνά ια την προετοιμασία τν κάε φύσης εισηήσεν επιτεικής υποστήριξης τν
υπηρεσιών που αφορούν σε διερευνήσεις (εναακτικές ύσεις) ια τη διαμόρφση στό-
ν, έσεν, προτάσεν, μεοδοοίας, ποιτικών δράσης, προραμμάτν δράσης και
ενικά εμάτν ια τα οποία πρόκειται να ηφούν αποφάσεις από τα όρανα διοίκησης
της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Συκεντρώνει από τις υπηρεσίες της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν τα έματα ια τα οποία
ζητείται από τους φορείς της Τ.Α. η κάε φύσης υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν,
καώς και τις σετικές εισηήσεις τν υπηρεσιών και ενημερώνει την ΕΕ και το ΔΣ,
εισηούμενος τη μεοδοοία και τις ανακαίες ενέρειες ια την παροή υποστήριξης.

• Μεριμνά ια την εκτέεση τν κάε φύσης αποφάσεν τν οράνν διοίκησης της
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
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• Συντονίζει τις δραστηριότητες τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν κατά τρόπο
ώστε να υοποιούνται αποτεεσματικά και αποδοτικά το πρόραμμα δράσης ή οι συ-
κεκριμένες αποφάσεις και εντοές τν οράνν διοίκησης.

• Μεριμνά ια την ετοιμασία του ετήσιου αποοισμού της δράσης της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν και ενημερώνει την ΕΕ και το ΔΣ.

• Εισηείται την τροποποίηση του προράμματος δράσης όταν το ερεί απαραίτητο ανά-
οα με την εξέιξή τους ή/και με άση τις μεταοές τν αντικειμενικών συνηκών.

• Ενημερώνει την ΕΕ και το ΔΣ ια την πορεία υοποίησης του εκεκριμένου προράμ-
ματος δράσης και ενικά ια την εκτέεση τν αποφάσεών τους.

• Μέριμνα ια την ουσιαστική επίτευξη τν σκοπών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν. Συμμε-
τέει σε ενέρειες και αμάνει μέτρα που προάουν ενικώς και ετιώνουν την
εικόνα της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και προούν την ανάπτυξη τν ερασιών της.

• Μεριμνά ια την έκαιρη ετοιμασία, συκέντρση και υποοή στον Πρόεδρο του
ΔΣ, στο Γενικό Γραμματέα και στην ΕΕ τν κάε φύσης εράφν που πρέπει να
υποράφονται από τα όρανα αυτά.

• Μεριμνά ια τη σύνταξη / μεταοή τν κάε φύσης κανονισμών που ρυμίζουν τη
δομή, στεέση και ειτουρία τν υπηρεσιών και τους υποάει ια έκριση στην
ΕΕ και στο Δ.Σ.. Παρακοουεί την εφαρμοή τν προηούμενν εκεκριμένν κα-
νονισμών.

• Μεριμνά ια τη διευκόυνση του έρου του Εποπτικού συμουίου με την παροή τν
ανακαίν παραστατικών, εράφν, στοιείν, ιίν και δικαιοοητικών από το
αρμόδιο Τμήμα προκειμένου να διενερηεί ο έεος της οικονομικής διαείρισης της
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν. Συμμετέει μαζί με τον Υπεύυνο του Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης στις συνεδριάσεις του Εποπτικού συμουίου (όταν υπάρ-
ει σετική πρόσκηση) ια την παροή στοιείν, διευκρινήσεν και πηροφοριών
σετικά με την εξεταζόμενη περίοδο οικονομικής διαείρισης.

• Εέει την τήρηση του ραρίου ερασίας και εκρίνει τη ορήηση αδειών στο προ-
σπικό και τη μετακίνηση τν υπαήν ια εκτέεση υπηρεσίας.

• Μεριμνά ια την αξιοόηση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση τν νώσεν, τν
ικανοτήτν και τν εμπειριών τν υπαήν καώς και ια την διαμόρφση κίματος
καών ερασιακών σέσεν.

• Συκροτεί τις κατάηες διατμηματικές ομάδες έρου ια τις ανάκες έρν / ερ-
ασιών που απαιτούν αξιοποίηση προσπικού από όες τις διοικητικές ενότητες και
ορίζει τον Υπεύυνο έρου. Στις ομάδες έρου μπορεί να συμμετέουν και εξτερικοί
συνεράτες της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Διενερεί περιοδικές συκεντρώσεις τν προϊστάμενν τν διοικητικών ενοτήτν με
αντικείμενο την αντααή απόψεν, την αηοενημέρση, τον συντονισμό τν ενερ-
ειών, την επισήμανση και την αντιμετώπιση προημάτν, τη ετίση της ποιότητας
τν παρεόμενν υπηρεσιών κ.π.

• Ασκεί κάε άη αρμοδιότητα που του ανατίεται από τα όρανα διοίκησης της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν ή προέπεται από τους Κανονισμούς.
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Άρρο 7: Τμήμα Ανάπτυξης και Προραμματισμού

7.1 Θεματικά αντικείμενα του Τμήματος

Το αντικείμενο του Τμήματος περιαμάνει την επιστημονική / τενική υποστήριξη τν
φορέν της πρτοάμιας ΤΑ Α΄ Βαμού της Περιφέρειας και τν οράνν της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν, σε έματα περιφερειακής / τοπικής ανάπτυξης, αναπτυξιακού προραμματισμού και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το Τμήμα υποστηρίζει τα όρανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν (ΔΣ, ΕΕ, Πρόεδρο),
τις εματικές Επιτροπές του ΔΣ και τους Εκπροσώπους της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν καώς
και τους Δήμους μέη της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν στα ακόουα εματικά αντικείμενα.

1. Θέματα Τενικών υποδομών, Ποεοδομίας και Περιάοντος
− Θέματα Τενικών υποδομών
− Θέματα Μεταφορών / Κυκοφορίας / Συκοιννιών
− Θέματα Χροταξίας / Ποεοδομίας
− Θέματα Προστασίας του φυσικού και δομημένου περιάοντος / Ενέρειας / Φυσικών
πόρν

− Θέματα Διαείρισης στερεών και υρών αποήτν
− Θέματα Ποιότητας ζής
− Θέματα Ασφάειας και προστασίας τν ποιτών από φυσικές καταστροφές

2. Θέματα Κοιννικής ποιτικής
− Θέματα Κοιννικής ποιτικής
− Θέματα Υείας / Πρόνοιας
− Θέματα Ισότητας

3. Θέματα Αητισμού - Ποιτισμού - Νεοαίας - Παιδείας
− Θέματα Αητισμού - Ποιτισμού
− Θέματα Νεοαίας
− Θέματα Εκπαίδευσης - Δια ίου μάησης

4. Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασόησης
− Θέματα Αροτικής ανάπτυξης
− Θέματα Τουρισμού
− Θέματα Υποστήριξης Μικρομεσαίν επιειρήσεν
− Θέματα Προώησης της απασόησης

10



5. Θέματα Οικονομικών της ΤΑ Α΄ Βαμού
− Θέματα διάρρσης τν Οικονομικών της Τ.Α. (ίδιοι πόροι, κρατικές επιορηήσεις,
διακρατικά προράμματα κπ)

− Θέματα κατανομής επιορηήσεν στους Δήμους από κεντρικούς φορείς (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ,
ειδικά αναπτυξιακά προράμματα κπ)

− Θέματα οικονομικής διοίκησης και διαείρισης τν φορέν της ΤΑ (π εφαρμοή μεό-
δν αύξησης τν εσόδν και περιορισμού τν δαπανών, εφαρμοή μεόδν είσπραξης
ίδιν εσόδν)

− Θέματα οικονομικού εέου τν Δήμν.
− Συστηματική παρακοούηση τν πηών ρηματοδότησης που αφορούν στην Αυτο-
διοίκηση και τν δυνατοτήτν ια νέες πηές ρηματοδότησης τν Δήμν.

6. Θέματα συκρότησης και ειτουρίας νέν εσμών στο ώρο της ΤΑ
Α΄ Βαμού

− Θεσμοί προώησης της τοπικής ανάπτυξης (Δίκτυα και Εταιρικές σέσεις, Αναπτυ-
ξιακές συμπράξεις, Αναπτυξιακές εταιρίες, Υπηρεσίες προραμματισμού και ανάπτυξης
τν Δήμν)

− Θεσμοί διαδημοτικής συνερασίας,
− Θεσμοί εξυπηρέτησης του ποίτη.
− Θεσμοί συμμετοής και αναάμισης της τοπικής δημοκρατίας.
− Θεσμοί κοιννικής αηεύης και κοιννικού εέου.

7. Θέματα οράνσης, ειτουρίας και διοίκησης τν φορέν της ΤΑ Α΄
Βαμού

− Θέματα ειτουρίας τν αιρετών οράνν και τν οράνν διοίκησης τν φορέν της
ΤΑ

− Θέματα οράνσης υπηρεσιών, σύνταξης Ορανισμών εστερικής υπηρεσίας και Κανο-
νισμών ειτουρίας τν δημοτικών υπηρεσιών και τν αιρετών οράνν, τν ΝΠΔΔ,
τν Συνδέσμν και άν δομών διαδημοτικής συνερασίας καώς και τν δημοτικών
επιειρήσεν.

− Θέματα μεσορόνιου και ετήσιου επιειρησιακού προραμματισμού και διοίκησης με
ρήση στόν

− Θέματα παρακοούησης της ειτουρίας τν Δήμν με δείκτες αποτεεσματικότητας
και αποδοτικότητας

− Θέματα ανασεδιασμού τν διαδικασιών ειτουρίας, με σκοπό την ικανοποίηση του
δημότη, τη μείση της ραφειοκρατίας και την ετίση της αποδοτικότητας

− Θέματα διασφάισης της ποιότητας τν δημοτικών υπηρεσιών και διοίκησης οικής
ποιότητας.

− Θέματα μέτρησης της ικανοποίησης και διαείρισης τν παραπόνν τν ποιτών
− Θέματα κτιριακών εκαταστάσεν και εξοπισμού τν Δήμν
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− Θέματα συκρότησης νέν δημοτικών υπηρεσιών (Μεέτες σκοπιμότητας, ισιμότη-
τας, έρευνες ανακών, σεδιασμός διαδικασιών ειτουρίας κπ).

8. Θέματα προσπικού της Τ.Α. Α΄ Βαμού
− Προσήψεις / μονιμοποιήσεις / μετατάξεις προσπικού, προραμματισμός προσήψεν.
− Συνήκες ερασίας και έματα υείας και ασφάειας.
− Επιμόρφση και ανάπτυξη τν εραζομένν.
− Κίνητρα.

9. Θέματα καταστατικής έσης τν αιρετών της Τ.Α. Α΄ Βαμού
− Αποζημιώσεις - Χορηίες.
− Υπορεώσεις και δικαιώματα.
− Κυρώσεις.
− Επιμόρφση.

10. Θέματα αξιοποίησης της πηροφορικής και τν τηεπικοιννιών από
τους φορείς της Τ.Α.

• Οράνση υπηρεσιών πηροφορικής.
• Ηεκτρονική δικτύση τν Δήμν.
• Σεδιασμός οοκηρμένν πηροφοριακών συστημάτν τν Δήμν, επιοή και προ-
μήεια του κατάηου εξοπισμού σε οισμικό και υικό.

• Επιμόρφση του ανρώπινου δυναμικού στη ρήση Η/Υ.
• Αξιοποίηση τν δυνατοτήτν της ηεκτρονικής διακυέρνησης (e-government) και τν
ευκαιριών στο παίσιο τν διαδικασιών ανάπτυξης της Κοιννίας της πηροφορίας.

7.2 Αρμοδιότητες του Τμήματος

Για τα προηούμενα εματικά αντικείμενα το Τμήμα έει τις εξής αρμοδιότητες:
1. Παρακοούηση της κατάστασης και συκέντρση στοιείν και πηροφοριών στα
εματικά αντικείμενα του Τμήματος.

2. Διερεύνηση ανακών και δυνατοτήτν τν φορέν της ΤΑ Α΄ Βαμού.
3. Υποστήριξη του έρου τν οράνν διοίκησης, τν εματικών επιτροπών του ΔΣ και
τν εκπροσώπν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

4. Υποστήριξη στο σεδιασμό αναπτυξιακών προραμμάτν και προραμμάτν συοι-
κής υποστήριξης της ΤΑ / Υποστήριξη της συμμετοής τν Δήμν και της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν σε συρηματοδοτούμενα και διακρατικά προράμματα και πρτοουίες.

5. Ανάπτυξη τν συνερασιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν με άους φορείς και μεταξύ
τν φορέν της ΤΑ Α΄ Βαμού.

6. Σύνταξη προδιαραφών και επίεψη της εκπόνησης ερευνών, μεετών και προραμ-
μάτν συοικής υποστήριξης τν Δήμν.
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7. Ενημέρση / Πηροφόρηση / Παροή συμουών στους φορείς της ΤΑ Α΄ Βαμού.
8. Τεκμηρίση / Βιιοήκη.
9. Υποστήριξη της οράνσης τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
10. Υποστήριξη της μηανοράνσης τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακόουες:

1. Παρακοούηση της υφιστάμενης κατάστασης και συκέντρση στοι-
είν και πηροφοριών στα εματικά αντικείμενα του Τμήματος

• Συνεής μέριμνα ια τη συκέντρση και αξιοόηση στοιείν και πηροφοριών που
σετίζονται με την υφιστάμενη κατάσταση, τα προήματα, τις ανάκες και τις δυνα-
τότητες τν φορέν της ΤΑ, στα εματικά αντικείμενα του Τμήματος.

• Συκέντρση πηροφοριών από το εξτερικό περιάον που ενδιαφέρουν την ΤΑ
π.. παίσια του ενικού, περιφερειακού και νομαριακού προραμματισμού, αποφάσεις
Ευρπαϊκών οράνν, ευρπαϊκές ποιτικές και Ευρπαϊκά προράμματα, ρηματοδο-
τήσεις, δημόσιες ποιτικές, κατευύνσεις της ΚΕΔΕ, προράμματα δράσης της ΕΕΤΑΑ
κπ

• Συστηματική παρακοούηση τν νομοετικών ερασιών της Βουής και τν αποφά-
σεν τν Υπουρείν και τν δημόσιν ορανισμών που αφορούν στην ΤΑ.

• Συνεής μέριμνα ια τη συκέντρση ερευνών, μεετών και σεδίν που παράονται
και διατίενται από άους φορείς και αφορούν στα ενδιαφέροντα τν Δήμν της Περι-
φέρειας (π.. αναπτυξιακές μεέτες, μεέτες οράνσης, ειδικές επιστημονικές έρευνες,
στρατηικά σέδια, επιειρησιακά προράμματα κπ).

2. Διερεύνηση ανακών και δυνατοτήτν τν φορέν της Τ.Α. Α΄ Βα-
μού

• Διερεύνηση τν ανακών τν φορέν της Τ.Α. Α΄ Βαμού της Περιφέρειας και εισή-
ηση εμάτν επί τν οποίν είναι ανακαίο να ηφούν αποφάσεις από τα όρανα της
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Καταραφή αιτημάτν, επιδιώξεν και προτάσεν με έρευνες ανακών, οράνση συ-
ναντήσεν, επισκέψεν και επαφών με τους φορείς της ΤΑ ή εκπροσώπους τους.

• Επισήμανση προημάτν, διερεύνηση αιτίν, ανάυση δυνατοτήτν και προοπτικών
τν φορέν της Τ.Α. Α΄ Βαμού

• Αξιοόηση τν ποιτικών της Κεντρικής διοίκησης και τν Ευρπαϊκών ποιτικών
που αφορούν στη ΤΑ και διατύπση προτάσεν ετίσης της αποτεεσματικότητάς
τους προς όφεος τν φορέν της ΤΑ.

3. Υποστήριξη του έρου τν οράνν διοίκησης, τν εματικών επιτρο-
πών και τν εκπροσώπν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Παροή επιστημονικής / συμουευτικής υποστήριξης ια την τεκμηρίση τν έσεν
τν οράνν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ια το σεδιασμό και τη προώηση ποιτικών
ια τους φορείς της ΤΑ Α΄ Βαμού της Περιφέρειας Ιονίν Νήσν.

13



• Εισήηση προς τα όρανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν εναακτικών ύσεν
και σεδίν παρέμασης με εκτίμηση τν ετικών και αρνητικών επιπτώσεν τν προ-
τεινόμενν παρεμάσεν.

• Επεξερασία και οοκήρση με επτομερειακές αναύσεις του σεδιασμού τν επι-
εμένν από τα όρανα ποιτικών.

• Παρακοούηση της εφαρμοής τν αποφάσεν τν οράνν και αξιοόηση τν απο-
τεεσμάτν.

• Ετοιμασία σεδίν εισηήσεν τν οράνν διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν σε
συνέδρια, ημερίδες κπ.

• Επεξερασία προτάσεν επί νομοσεδίν που αφορούν στο εματικό αντικείμενο του
Τμήματος σε συνερασία με τη Νομική υπηρεσία.

• Υποστήριξη του έρου τν επιτροπών που συστήνει το ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν
ια την μεέτη και επεξερασία εμάτν που αφορούν στο Τμήμα.

• Συνεής υποστήριξη, παροή πηροφοριών και ενημέρση τν εκπροσώπν της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν σε έματα που αφορούν στο Τμήμα.

• Τήρηση ειδικού αρείου ια τις υποέσεις ια τις οποίες ζητείται από τους φορείς της
Τ.Α. η κάε φύσης υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και εισήηση ια τον προ-
ραμματισμό τν ενερειών που συνεπάεται η παροή της υποστήριξης αυτής.

4. Υποστήριξη στο σεδιασμό / υοποίηση αναπτυξιακών προραμμά-
τν και προραμμάτν συοικής υποστήριξης της ΤΑ / Υποστήριξη
της συμμετοής τν Δήμν και της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν σε συρημα-
τοδοτούμενα και διακρατικά προράμματα και πρτοουίες.

• Η επιστημονική υποστήριξη της συμμετοής τν εκπροσώπν της ΤΑ στις διαδικασίες
του αναπτυξιακού προραμματισμού στην Περιφέρεια.

• Η συκέντρση πηροφοριών ια τις δυνατές πηές ρηματοδότησης αναπτυξιακών
προραμμάτν τν Δήμν (Κοινοτικά Προράμματα, Ενικά Προράμματα, Διακρα-
τικά Προράμματα, κ..π.).

• Η παροή συμουών ια την αξιοποίηση τν πηών ρηματοδότησης και ια την
υποοή προτάσεν συμμετοής τν Δήμν στα προηούμενα προράμματα.

• Η τενική υποστήριξη της υοποίησης ειδικών αναπτυξιακών προραμμάτν της ΤΑ
και συοικών προραμμάτν υποστήριξης της ΤΑ από την Κεντρική διοίκηση ή την
ΚΕΔΕ (π προράμματα οράνσης, μηανοράνσης, επιμόρφσης).

• Η παρακοούηση και αξιοόηση της υοποίησης τν αναπτυξιακών προραμμάτν
και τν προραμμάτν συοικής υποστήριξης τν Δήμν. Διατύπση προτάσεν
αναεώρησής τους ή ετίσης της διαδικασίας σεδιασμού και εφαρμοής τους.

• Η παρακοούηση τν προσκήσεν από την Ευρπαϊκή Ένση και τις διαειριστικές
αρές ια εκτέεση προραμμάτν από την Τ.Α. και η ενημέρση τν Δήμν ια τις
προσκήσεις αυτές.

• Η διαμόρφση, σε συνερασία με άους φορείς της Περιφέρειας, της ώρας ή άν
ρών της Ευρώπης, προτάσεν που αφορούν καινοτόμους δράσεις, συνερασίες κ..π.
και υποοή τους στην Ευρπαϊκή Ένση ια έκριση και ρηματοδότηση.
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• Ενημέρση τν Δήμν ια τα Ευρπαϊκά προράμματα που αφορούν στα εματικά αντι-
κείμενα του Τμήματος, καώς και ια την υοποίηση τν Ευρπαϊκών προραμμάτν
στα οποία συμμετέει η Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Διασύνδεση και επικοιννία με τους συντονιστές τν ενικών προραμμάτν ή τν
προραμμάτν που συρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

• Η επιστημονική και τενική υποστήριξη της συμμετοής της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν σε
ενικά, διακρατικά και συρηματοδοτούμενα προράμματα, σε όες τις φάσεις σεδια-
σμού και υοποίησης τν προτεινόμενν δράσεν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν

• Προραμματισμός τν δράσεν
• Επιειρησιακός σεδιασμός και ρίμανση τν δράσεν
• Συμασιοποίηση
• Παρακοούηση- Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου
• Έεος και παρααή φυσικού αντικειμένου
• Ενημέρση της Διαειριστική Αρής

5. Ανάπτυξη τν συνερασιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν με άους φο-
ρείς και μεταξύ τν φορέν της ΤΑ Α΄ Βαμού

• Υποστήριξη της ανάπτυξης σέσεν συνερασίας της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν με φορείς
του εξτερικού της περιάοντος π.
– με την ΚΕΔΕ
– με τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης
– με την Περιφέρεια και την Αποκεντρμένη Διοίκηση
– με άες Π.Ε.Δ.
– με την ΕΕΤΑΑ και άους φορείς τενικής υποστήριξης
– με τους συνδικαιστικούς φορείς τν εραζομένν στην ΤΑ Α΄ Βαμού
– με άους κοιννικούς, οικονομικούς και επιστημονικούς φορείς της Περιφέρειας
με σκοπό την από κοινού ανάηψη έρν / προραμμάτν / πρτοουιών.

• Υποστήριξη της διαδημοτικής συνερασίας και προώηση τν εματικών δικτυώσεν
τν Δήμν και τν φορέν της ΤΑ Α΄ Βαμού.

6. Σύνταξη προδιαραφών και επίεψη εκπόνησης ερευνών, μεετών,
στρατηικών σεδίν και προραμμάτν συοικής υποστήριξης τν φο-
ρέν της ΤΑ

• Διατύπση προδιαραφών ερευνών, μεετών, στρατηικών σεδίν και προραμμάτν
συοικής υποστήριξης τν Δήμν που περιαμάνονται στα προράμματα δράσης
της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και αφορούν στο εματικό αντικείμενο του κάε Τμήματος.

• Εισήηση και, μετά από τη σετική απόφαση του ΔΣ, διενέρειας διαδικασιών ανάε-
σης τν προηούμενν μεετών, προραμμάτν σε εξειδικευμένο δυναμικό εκτός της
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Συνερασία με το προηούμενο εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, συμμετοή στις
ομάδες ερασίας και επίεψη της εκτέεσης τν ερευνών, μεετών, προραμμάτν.
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• Αξιοποίηση τν ερευνών, μεετών και εισήηση ια τη ήψη σετικών αποφάσεν από
τα όρανα της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Εκπόνηση τν μεετών / ερευνών που είναι δυνατό στα παίσια τν δυνατοτήτν τν
στεεών του Τμήματος.

7. Ενημέρση / Πηροφόρηση / Παροή συμουών στους φορείς της
ΤΑ Α΄ Βαμού

• Αξιοποίηση ηεκτρονικών δικτύν (π INTERNET, VPN) ια την επικοιννία της
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν με τους φορείς της ΤΑ, την ΚΕΔΕ, την ΕΕΤΑΑ, το ΥΠ.ΕΣ.
και άους κεντρικούς φορείς / Αντααή εράφν, εκυκίν, εσμικών και άν
κειμένν που αφορούν στην ΤΑ Α΄ Βαμού.

• Δημιουρία και συντήρηση ιστοσείδας στο διαδίκτυο με σκοπό την ενημέρση / πη-
ροφόρηση τν φορέν της ΤΑ Α΄ Βαμού.

• Συνεής επικοιννία με τους Δήμους με σκοπό τη διερεύνηση τν ανακών και τη
συκέντρση αιτημάτν ενημέρσης / πηροφόρησης τν αιρετών και στεεών τν
φορέν της Τ.Α. και στη συνέεια συνερασία με τις υπόοιπες υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν ή και με άους φορείς ια την ικανοποίηση τν αιτημάτν ενημέρσης
/ πηροφόρησης.

• Εισήηση της κατάηης μεοδοοίας παροής τν πηροφοριών (π αποστοή
εντύπου πηροφοριακού υικού, δημιουρία CD-ROM, αξιοποίηση της ηεκτρονικής
δικτύσης της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, δημιουρία ιστοσείδν στο διαδίκτυο).

• Συκέντρση, επιοή, ετοιμασία του ενημερτικού υικού και επίεψη της διανομής
του μέρις ότου φάσει στους τεικούς αποδέκτες.

• Συνεής μέριμνα ια την ετίση της αμφίδρομης ροής πηροφοριών μεταξύ της
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και τν Δήμν της Περιφέρειας.

• Παροή συμουών και πηροφοριών προς αιρετούς και υπαήους τν Δήμν ια
τα έματα της ευύνης του Τμήματος, είτε μετά από σετικό αίτημά τους είτε με πρ-
τοουία της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

8. Τεκμηρίση / Βιιοήκη
• Συκέντρση στοιείν και πηροφοριών από επίσημες πηές ή πρτοενή έρευνα
πεδίου ια τους φορείς της ΤΑ της Περιφέρειας και καταώρησή τους σε άσεις δε-
δομένν. Οι άσεις δεδομένν είναι δυνατό να περιαμάνουν διάφορα στοιεία τν
Δήμν (π στοιεία τν αιρετών, του προσπικού, τν οικονομικών, τν υπηρεσιών,
τν δραστηριοτήτν, τν έρν, τν νομικών προσώπν δημόσιου και ιδιτικού δι-
καίου τν Δήμν κπ)

• Επικοιννία με άα κέντρα τεκμηρίσης εηνικά ή ξένα, όπς με τα Γραφεία Τεκ-
μηρίσης της ΚΕΔΕ, άν Π.Ε.Δ. και σύνδεση με Τράπεζες Πηροφοριών άν
φορέν.

• Επεξερασία τν στοιείν και δημιουρία αναφορών και εκέσεν
• Αξιοποίηση τν άσεν δεδομένν ια την παροή στοιείν και πηροφοριών στα
όρανα διοίκησης, στις υπηρεσίες της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, στους φορείς της ΤΑ και
σε άους ενδιαφερόμενους φορείς.
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• Ανάπτυξη και συντήρηση άσεν πηροφοριών και νώσεν με απαντήσεις σε συνά
ερτήματα που υποάουν στη Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν οι φορείς της ΤΑ.

• Οράνση και ειτουρία της Βιιοήκης της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
• Η συκέντρση του πηροφοριακού υικού που παράεται ή συκεντρώνεται από τις
υπηρεσίες της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Η συκέντρση πηροφοριακού υικού από το εξτερικό περιάον της Π.Ε.Δ. Ιο-
νίν Νήσν (π.. κειμένν, ιίν, περιοδικών εκδόσεν, οπτικοακουστικού υικού
κ..π.) που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

• Η διαοή, επεξερασία, κδικοποίηση και αρειοέτηση του προηουμένου πηροφο-
ριακού υικού με άση το εματοόιο του ενικότερου πηροφοριακού συστήματος
της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν (ηεκτρονική ή / και ειρόραφη αρειοέτηση).

• Η αναζήτηση και παροή πηροφοριών από τα αρεία ή τη Βιιοήκη της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν ή από άα κέντρα τεκμηρίσης μετά από σετικό αίτημα τν οράνν
διοίκησης ή τν φορέν της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

9. Υποστήριξη της οράνσης τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νή-
σν

• Σεδιασμός και εισήηση του Ορανισμού Εστερικής Υπηρεσίας της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν.

• Εισήηση και παρακοούηση της υοποίησης προραμμάτν, έρν και δράσεν ια
την ετίση της οράνσης της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Σεδιασμός και εισήηση συστημάτν και μεόδν μέτρησης της αποτεεσματικότητας
και αποδοτικότητας τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν (διαδικασίες, δείκτες
κπ).

• Διατύπση και εισήηση περιοδικών στόν ια την ετίση της αποτεεσματικότη-
τας και αποδοτικότητας τν υπηρεσιών

• Εισήηση και συντονισμός της εφαρμοής συστημάτν διοίκησης οικής ποιότητας και
διαδικασιών αυτοαξιοόησης.

• Μέριμνα ια την εκατάσταση και τήρηση του συστήματος διασφάισης της διαειρι-
στικής επάρκειας της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν στο σεδιασμό και παραή έρν.

• Μέριμνα ια τον προσδιορισμό τν ανακαίν έσεν ερασίας και τον προσδιορισμό
του αριμού του προσπικού ανά έση ερασίας και οραντική μονάδα της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν, σε συνερασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες

10. Υποστήριξη της μηανοράνσης τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν. Σε συνερασία και με το συντονισμό του Γραφείου Έρευνας Τενοοίας και
Ανάπτυξης:

• Διατύπση εισηήσεν ια την επιοή ειτουρικού συστήματος, υικού και μηα-
νοραφικών εφαρμοών.

• Υποστήριξη τν διαδικασιών προμήειας του απαραίτητου εξοπισμού σε οισμικό και
υικό.

• Επίεψη ια την ομαή και αποτεεσματική ειτουρία του όου μηανοραφικού
συστήματος της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
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• Μέριμνα ια τη τεκμηρίση και συντήρηση τν εφαρμοών.
• Μέριμνα ια τη διαρκή εκπαίδευση του προσπικού της Π.Ε.Δ. σε έματα πηροφορι-
κής.

• Διαείριση τν δικτύν και τν ειτουρικών συστημάτν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
• Μέριμνα ια την ασφάεια τν δικτύν και τν συστημάτν.
• Μέριμνα ια την ασφάεια τν αποηκευμένν πηροφοριών και προστασία τους από
τυόν δυνατότητες μη εξουσιοδοτημένης πρόσασης.

7.3 Αποκεντρμένα Γραφεία του Τμήματος

Στο Τμήμα Ανάπτυξης και Προραμματισμού υπάονται τα ακόουα αποκεντρμένα Γραφεία
που είναι εκατεστημένα στις έδρες τν Περιφερειακών Ενοτήτν και εξυπηρετούν τους
Δήμους ενός νομού καώς και το Τοπικό Παράρτημα της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Γραφείο Ανάπτυξης και Προραμματισμού ΠΕ Ζακύνου.
• Γραφείο Ανάπτυξης και Προραμματισμού ΠΕ Κεφαηνίας και Ιάκης.
• Γραφείο Ανάπτυξης και Προραμματισμού ΠΕ Λευκάδας.

Η ειτουρία τν αποκεντρμένν Γραφείν εποπτεύεται από τον Πρόεδρο του Τοπικού
Παραρτήματος της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν στο νομό.
Τα αποκεντρμένα Γραφεία ασκούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάπτυξης και Προραμ-
ματισμού στο ρικό επίπεδο της κάε Περιφερειακής ενότητας.
Τα εματικά αντικείμενα του Τμήματος Ανάπτυξης και Προραμματισμού μπορούν να κατα-
νέμονται μεταξύ τν αποκεντρμένν Γραφείν, ώστε αυτά να έουν και εματική / επιστη-
μονική εξειδίκευση παράηα με την ρική τους εξειδίκευση, ανάοα με τις ειδικότητες
και την εμπειρία του προσπικού τους.

Άρρο 8: Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υπο-
στήριξης

8.1 Αρμοδιότητες του Τμήματος

Το αντικείμενο του Τμήματος περιαμάνει ειτουρίες:
1. Διοικητικής υποστήριξης τν οράνν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
2. Διαείρισης εμάτν ανρώπινου δυναμικού.
3. Γραμματείας - Διοικητικής υποστήριξης τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. - Διοικητικής μέ-
ριμνας.

4. Οικονομικής διοίκησης και διαείρισης, Προϋποοισμού / Αποοισμού και υποστή-
ριξης της ΕΕ και του Εποπτικού συμουίου.

5. Λοιστηρίου.
6. Διαείρισης προμηειών.
7. Ταμείου.
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Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακόουες:

1. Διοικητική υποστήριξη τν οράνν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
• Η συκέντρση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν τν κάε φύσης
κειμένν ή ενικά του πηροφοριακού υικού, που προορίζονται ια τα μέη τν ορ-
άνν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν (ΔΣ, ΕΕ, Επιτροπές, Παραρτήματα κπ) και πρέπει
να αποσταούν σ’ αυτά εκαίρς πριν τη σύκηση τν αντιστοίν οράνν.

• Η οραντική προετοιμασία τν συνεδριάσεν τν οράνν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
• Η τήρηση και στη συνέεια ραμματειακή επεξερασία πρακτικών και αποφάσεν τν
οράνν με ιδιαίτερη μέριμνα ια την οριστική διατύπση τν αποφάσεν του Δ.Σ. με
τη συνερασία του Διευυντή και της Νομικής υπηρεσίας.

• Η τήρηση αρείν πρακτικών, εισηήσεν και αποφάσεν τν οράνν.
• Η μέριμνα ια την αναπαραή, διανομή ή αποστοή τν αποφάσεν ή εισηήσεν
τν οράνν στους κατάηους αποδέκτες, σύμφνα με τις οδηίες του Διευυντή.

• Η ανάρτηση τν αποφάσεν τν οράνν στο διαδίκτυο, σύμφνα με τα όσα προέπει
ο Ν. 3861/2010.

• Η υποστήριξη τν οράνν διοίκησης στην επιοή τν κατάην εκπροσώπν
της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν σε όρανα φορέν στους οποίους αυτή εκπροσπείται ή
συμμετέει.

• Η τήρηση του αρείου εκπροσώπν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
• Η ραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου και του Διευυντή (διεκπεραίση προσ-
πικής αηοραφίας, δακτυοραφήσεις, ενημέρση ια ραντεού και τηεφνήματα
και η διεκπεραίση κάε άης παρόμοιου αρακτήρα διοικητικής δραστηριότητας).

• Η ραμματειακή υποστήριξη τν μεών τν οράνν διοίκησης.
• Η διοικητική υποστήριξη της διοράνσης τν τακτικών συνεδρίν και τν έκτακτν
ενικών συνεεύσεν ή εματικών συνεδρίν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, σε συνερασία
με το Γραφείο Επικοιννίας, Επιμόρφσης και Διενών σέσεν.

• Η διοικητική υποστήριξη της διοράνσης εματικών συναντήσεν ερασίας και συνα-
ντήσεν αντααής απόψεν και εμπειριών μεταξύ τν αιρετών της ΤΑ, σε συνερασία
με το Γραφείο Επικοιννίας, Επιμόρφσης και Διενών σέσεν.

• Η διοικητική υποστήριξη της διοράνσης συνεδρίν, σεμιναρίν, ημερίδν, συναντή-
σεν, εκέσεν και άν εκδηώσεν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, σε συνερασία με
το Γραφείο Επικοιννίας, Επιμόρφσης και Διενών σέσεν.

• Ο ειρισμός εφαρμοών οισμικού σετικών με τις προηούμενες ειτουρίες.

2. Διαείριση εμάτν ανρώπινου δυναμικού
• Η μέριμνα ια τη σύνταξη του κανονισμού προσπικού της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
• Ο προραμματισμός τν προσήψεν προσπικού στο παίσιο τν προέψεν του
Ορανισμού Εστερικής υπηρεσίας

• Η τήρηση τν διαδικασιών που σετίζονται με τις κάε φύσης διοικητικές υποέσεις του
προσπικού σύμφνα με τα προεπόμενα στο Κανονισμό Προσπικού της Π.Ε.Δ.
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Ιονίν Νήσν (η πρόσηψη, τοποέτηση, μονιμοποίηση, μετακίνηση, προαή, το-
ποέτηση προϊσταμένν ορανικών μονάδν, απόσπαση, ανανώριση προϋπηρεσιών,
ύση υπαηικής σέσης και συνταξιοδότηση τν υπαήν).

• Η τήρηση του μητρώου και τν ατομικών φακέν του προσπικού της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν με συνεή ενημέρση τν υπηρεσιακών μεταοών του.

• Η επεξερασία στοιείν ια τη σύνεση και τις μεταοές του προσπικού.
• Η παρακοούηση και τήρηση τν νόμν και τν ενικών ρυμίσεν της ποιτείας σε
έματα προσπικού και ερασιακών σέσεν.

• Η μέριμνα ια τη σύνταξη τν εκέσεν αξιοόησης τν υπαήν σύμφνα με το
προεπόμενο σύστημα αξιοόησης.

• Η διοικητική διεκπεραίση τν εμάτν που αφορούν στον πειαρικό έεο και στη
ορήηση οποιασδήποτε κατηορίας άδειας στους υπαήους.

• Η μέριμνα ια την εκπαίδευση, εξειδίκευση, επιμόρφση και ανάπτυξη του προσπικού
και η εισήηση της ποιτικής επιμόρφσης.

• Ο ειρισμός εφαρμοών οισμικού σετικών με τις προηούμενες ειτουρίες.

3. Γραμματεία - Διοικητική υποστήριξη τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. -
Διοικητική μέριμνα

• Η τήρηση πρτοκόου όν τν εισερομένν και εξερόμενν εράφν της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν / Ο ειρισμός εφαρμοής ηεκτρονικού πρτοκόου.

• Η συνερασία με το Διευυντή ια τον αρακτηρισμό / κδικοποίηση και τη διανομή
τν προηουμένν εράφν, εντός ή εκτός Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν. Η διεκπεραίση
της διανομής αυτής.

• Η οράνση και τήρηση του ενικού αρείου εράφν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, όπου
καταρούνται τα πρτότυπα τν εισερομένν εράφν, καώς και τα αντίστοια τν
εξερόμενν.

• Η τήρηση αρείου αποδεκτών.
• Η δακτυοράφηση εράφν ια τις ανάκες τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νή-
σν.

• Ο ειρισμός εφαρμοών οισμικού σετικών με τις προηούμενες ειτουρίες.
• Η διεκπεραίση διοικητικών ερασιών ια τις ανάκες τν οράνν και τν υπηρεσιών
της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν (αναπαραή κειμένν, τευοποίηση διαφόρν εντύπν,
σφράισμα φακέν, επιμέεια και αποστοή διαφόρν εντύπν, αποστοή fax κπ).

• Η υποδοή και πηροφόρηση τν επισκεπτών.
• Ο ειρισμός Τηεφνικού Κέντρου, FAX και άν ηεκτρονικών μέσν επικοιννίας.
• Η μέριμνα ια τη στέαση τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, τον εξοπισμό
τους, την τηεπικοιννιακή εξυπηρέτηση τους, τη συντήρηση, την κααριότητα και
επισκευή τν κτιρίν και του εξοπισμού, καώς και ια την ασφάεια τους.

• Η εκτέεση εξτερικών ερασιών ια τις ανάκες τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν.

• Η μεταφορά υικών, εξοπισμού και προσώπν με ιδιόκτητο όημα της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν.
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4. Οικονομική διοίκηση και διαείριση, Προϋποοισμός / Αποοισμός
και υποστήριξη του Εποπτικού συμουίου

• Η μέριμνα ια τη τήρηση όν τν διαδικασιών που προέπονται στο Κανονισμό
οικονομικής διοίκησης και διαείρισης της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Η εισήηση επί όν τν αποφάσεν που έουν σέση με οποιοδήποτε έμα επηρεάζει
την οικονομική κατάσταση της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Η κατάρτιση του ετήσιου προϋποοισμού και οικονομικού αποοισμού της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν σε συνερασία με τους υπεύυνους τν διοικητικών ενοτήτν.

• Η παρακοούηση της υοποίησης του εκεκριμένου προϋποοισμού, ο εντοπισμός
αποκίσεν και η εισήηση ια διορτικές παρεμάσεις.

• Η μέριμνα ια την κανονική είσπραξη τν εσόδν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και ια
την έκαιρη κατάεσή τους.

• Η παρακοούηση του κόστους τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και η διατύ-
πση προτάσεν ια τη ετίση της αποδοτικότητας τν υπηρεσιών.

• Η διαμόρφση και παρακοούηση του ταμειακού προράμματος της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν.

• Η κατάρτιση σεδίν ρηματοδότησης τν δραστηριοτήτν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
• Η διαείριση / αξιοποίηση τν διαεσίμν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
• Η σύνταξη του ισοοισμού, τν αποτεεσμάτν της ρήσης και όν τν απαιτούμε-
νν οικονομικών εκέσεν.

• Η μεέτη τν οικονομικών καταστάσεν, η εξαή συμπερασμάτν ια την οικονο-
μική πορεία και η διατύπση προτάσεν ια τη ετίση της οικονομικής ισιμότητας
της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Η διευκόυνση του έρου του Εποπτικού συμουίου με την παροή τν ανακαίν
παραστατικών, εράφν, στοιείν, ιίν και δικαιοοητικών προκειμένου να διε-
νερηεί ο έεος της οικονομικής διαείρισης της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Η εφαρμοή τν υποδείξεν του Εποπτικού συμουίου σετικά με τους τρόπους,
τις μεόδους και τις διαδικασίες που α πρέπει να τηρούνται ώστε να αποφεύεται η
επανάηψη αών και παραείψεν που έουν εντοπιστεί.

5. Λοιστήριο
• Η τήρηση τν διαδικασιών απεικόνισης τν οικονομικών πράξεν της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν (Λοαριασμοί οιστικού σεδίου, ιία, καταστάσεις κπ.) σύμφνα με το
υφιστάμενο οιστικό σέδιο ή σύμφνα με το μηανοραφημένο διποραφικό οι-
στικό σύστημα.

• Η εκκαάριση και εντοή πηρμής κάε δαπάνης της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, η έκδοση
τν σετικών ενταμάτν πηρμών στο όνομα τν δικαιούν, η καταώρηση αυτών
στα αντίστοια οιστικά ιία και ο έεος της νομιμότητας της κάε δαπάνης.

• Η τήρηση τν διαδικασιών ετοιμασίας τν παραστατικών ια τη διενέρεια εισπράξεν
και πηρμών μετά από έεο τν σετικών δικαιοοητικών.

• Η παροή στοιείν ια την κοστοόηση τν έρν και τν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν.
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• Η τήρηση υπορεώσεν της ασφαιστικής και φοροοικής νομοεσίας
• Η οικονομική διαείριση τν ευρπαϊκών προραμμάτν που υοποιεί η Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν.

• Η παρακοούηση τν τραπεζικών και άν δανείν
• Η τήρηση αρείου με όα τα παραστατικά έραφα και αποδεικτικά δαπανών.
• Η τήρηση τν διαδικασιών μισοδοσίας προσπικού. (Σύνταξη τν μισοδοτικών κα-
ταστάσεν του προσπικού, εκκαάριση μισών και ημερομισίν, παρακράτηση τν
εισφορών τν ασφαιστικών ταμείν του προσπικού και μέριμνα ια τις σέσεις με
τα ασφαιστικά ταμεία).

• Η τήρηση υπορεώσεν της ασφαιστικής και φοροοικής νομοεσίας
• Η συκέντρση και έεος όν τν δικαιοοητικών ια την εκκαάριση τν δαπα-
νών ια τις μετακινήσεις (οδοιπορικά και εκτός έδρας αποζημιώσεις) τν αιρετών μεών
τν οράνν και τν εραζομένν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Ο ειρισμός εφαρμοών οισμικού σετικών με τις ειτουρίες του Λοιστηρίου.

6. Προμήειες
• Η συκέντρση τν παραειών από όες τις διοικητικές ενότητες της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν.

• Η τήρηση τν διαδικασιών ια την προμήεια ανασίμν ή παίν υικών (έρευνα
αοράς, διενέρεια διανισμών, ετοιμασία συμάσεν κπ) που προέπονται στο
κανονισμό προμηειών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Η ποιοτική και ποσοτική παρααή τν ειδών και η παράδοση στο Λοιστήριο τν τιμο-
οίν και αποδεικτικών παραστατικών ια την διενέρεια τν αντίστοιν οιστικών
εραφών.

• Η διαειριστική παρακοούηση της εκτέεσης τν συμάσεν παροής υπηρεσιών και
της προμήειας έρν, υικών και εξοπισμού από τρίτους.

• Η διαειριστική παρακοούηση τν παίν, καώς και τν κάε φύσης αποεμάτν
υικών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Η τήρηση τν διαδικασιών παρααής, αποήκευσης και ορήησης τν ειδών που
τηρούνται στα αποέματα της αποήκης της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν στις επιμέρους υπη-
ρεσίες.

• Η φύαξη και τακτοποίηση τν ειδών της αποήκης και η μέριμνα ια την ανανέση
τν αποεμάτν της αποήκης.

• Η συνεής αποραφή τν παίν καώς και η μέριμνα ια την εκποίηση του παίου
εξοπισμού που αρακτηρίζεται ς άρηστος ή ακατάηος.

• Τήρηση αρείν προμηειών, προμηευτών και εξτερικών συνερατών της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν.

7. Ταμείο
• Η διενέρεια όν τν εισπράξεν και πηρμών που ασίζονται σε νόμιμα δικαιοο-
ητικά τα οποία διαιάζονται από το Λοιστήριο.
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• Η τήρηση τν διαδικασιών απεικόνισης τν ταμειακών πράξεν (Εκδίδει τα αποδεικτικά
παρααής, συκεντρώνει και καταρεί στα σετικά οιστικά ιία τις εισπράξεις
εσόδν καώς και τν πηρέντν ρηματικών ενταμάτν).

• Η τήρηση φυσικού ταμείου στα ραφεία της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και η εκτέεση όν
τν οικονομικών δοσοηψιών που σετίζονται με Τράπεζες.

• Η απόδοση τν κρατήσεν που ίνονται υπέρ τρίτν μέσα στις νόμιμες προεσμίες.
• Ο ειρισμός εφαρμοών οισμικού σετικών με τις ειτουρίες του Ταμείου.

8.2 Αποκεντρμένα Γραφεία του Τμήματος

Στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης υπάονται τα ακόουα αποκεντρ-
μένα Γραφεία που είναι εκατεστημένα στις έδρες τν Περιφερειακών Ενοτήτν και εξυπη-
ρετούν το Τοπικό Παράρτημα της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν καώς και το αντίστοιο Γραφείο
Ανάπτυξης και Προραμματισμού.

• Γραφείο Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Ζακύνου.
• Γραφείο Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Κεφαηνίας και Ιάκης.
• Γραφείο Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕ Λευκάδας.

Η ειτουρία τν αποκεντρμένν Γραφείν εποπτεύεται από τον Πρόεδρο του Τοπικού
Παραρτήματος της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν στο νομό.

Άρρο 9: Γραφείο Επικοιννίας, Επιμόρφσης και Διε-
νών Σέσεν

Το αντικείμενο του Γραφείου περιαμάνει ειτουρίες:
1. Διοράνσης εκδηώσεν και υποστήριξης τν δημόσιν σέσεν της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν.

2. Δημοσιότητας, Γραφείου Τύπου και Εκδόσεν
3. Ενημέρσης / Επιμόρφσης τν αιρετών και τν εραζομένν της ΤΑ Α αμού
4. Υποστήριξης τν διενών σέσεν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι ακόουες:

1. Διοράνση εκδηώσεν και υποστήριξη τν δημόσιν σέσεν της
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Σεδιασμός και εισήηση προραμμάτν εκδηώσεν και δημοσίν σέσεν
• Οραντική προετοιμασία και οραντική υποστήριξη τν τακτικών συνεδρίν και τν
έκτακτν ενικών συνεεύσεν ή εματικών συνεδρίν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, σε
συνερασία με το Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης.

• Διοράνση εματικών συναντήσεν ερασίας και συναντήσεν αντααής απόψεν
και εμπειριών μεταξύ τν αιρετών της ΤΑ, σε συνερασία με το Τμήμα Διοικητικής &
Οικονομικής Υποστήριξης.
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• Διοράνση συνεδρίν, σεμιναρίν, ημερίδν, συναντήσεν, εκέσεν και άν εκ-
δηώσεν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ή της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν σε συνερασία με
άους φορείς, σε συνερασία με το Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης.

• Φιοξενία αντιπροσώπν, συνέδρν, εισηητών κπ
• Διοράνση αποστοών, επισκέψεν, εκδρομών κπ

2. Δημοσιότητα - Γραφείο Τύπου - Εκδόσεις
• Η διερεύνηση τν ανακών πηροφόρησης / ενημέρσης του κοινού και άν φο-
ρέν ια την προώηση τν επιδιώξεν της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ αμού της
Περιφέρειας.

• Ο σεδιασμός, η εισήηση και η εκτέεση προραμμάτν δημοσιότητας, προοής του
έρου τν Δήμν της Περιφέρειας και της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ια την ενημέρση
του κοινού.

• Η επεξερασία, κατάρτιση, διατύπση και εισήηση της στρατηικής και της κατάη-
ης μεοδοοίας παροής τν πηροφοριών (π καταρήσεις στον τύπο, περιοδικές
εκδόσεις, ραδιοτηεοπτικές εκπομπές).

• Η συκέντρση, ταξινόμηση και αξιοόηση ειδήσεν από τον ώρο της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης Α΄ αμού της Περιφέρειας και η μέριμνα ια τη προοή τους.

• Η παρακοούηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, η συκέντρση / ταξινόμηση
τν δημοσιευμάτν και η ενημέρση τν οράνν διοίκησης και τν υπηρεσιών της
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ια δημοσιεύματα που τα αφορούν.

• Η σύνταξη δετίν τύπου και καταρήσεν στον τύπο.
• Η διοράνση συνεντεύξεν Τύπου.
• Η συνεής επικοιννία και συνερασία με τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τα ηεκτρο-
νικά ΜΜΕ και η αξιοποίηση τν δημοσιοράφν που καύπτουν έματα Αυτοδιοίκησης.

• Η επιμέεια έκδοσης και διανομής τν περιοδικών εκδόσεν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νή-
σν (Συκέντρση, ταξινόμηση της ύης, επιμέεια έκδοσης και μέριμνα διανομής τν
περιοδικών).

• Η παραή οιπών εκδόσεν, εντύπου και οπτικο-ακουστικού υικού, (π Βιία,
οδηοί, κατάοοι, ενημερτικά δετία, πηροφοριακά έντυπα, ιντεοταινίες, CD-ROM
κπ ).

• Χειρισμός εφαρμοών οισμικού σετικών με τις προηούμενες ειτουρίες του Τμή-
ματος

3. Ενημέρση - Επιμόρφση τν αιρετών και τν εραζομένν της Τ.Α.
• Η διερεύνηση τν επιμορφτικών ανακών τν αιρετών και τν εραζομένν της Τ.Α
Α΄ αμού και ο προσδιορισμός τν προτεραιοτήτν.

• Ο σεδιασμός προραμμάτν ενημέρσης - επιμόρφσης αντιστοίν προς τις προσ-
διοριζόμενες ανάκες.

• Η μέριμνα ια την εξασφάιση της ρηματοδότησης τν προραμμάτν επιμόρφσης
(αναζήτηση ρηματοδότησης, καορισμός της συμμετοής της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν,
οικονομική συμφνία με ενδιαφερόμενους φορείς κπ).
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• Εισήηση και, μετά από τη σετική απόφαση του ΔΣ, διενέρειας διαδικασιών ανάεσης
τν προραμμάτν σε εξειδικευμένο δυναμικό εκτός της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Συνερασία με το προηούμενο εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, πιανή συμμε-
τοή στις ομάδες ερασίας και επίεψη της εκτέεσης τν προραμμάτν.

• Αξιοόηση της αποτεεσματικότητας και της αποδοτικότητας τν προραμμάτν ενη-
μέρσης - επιμόρφσης.

Στις περιπτώσεις που τα προράμματα υοποιούνται από τη Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, το Γραφείο
ευύνεται ια:

• Τη προετοιμασία της υοποίησης τν προραμμάτν ενημέρσης-επιμόρφσης (ανεύ-
ρεση τν κατάην εισηητών, δημιουρία ή προμήεια του ανακαίου επιμορφτικού
υικού, κατάρτιση καταόου συμμετεόντν, έκαιρη ετοιμασία ώρν διεξαής,
εξασφάιση τν καταήν οπτικοακουστικών μέσν κπ).

• Την υοποίηση τν προραμμάτν επιμόρφσης και τη μέριμνα της τήρησης τν προ-
διαραφών και τν διαδικασιών παρακοούησης και εέου.

• Τη τήρηση αρείου εισηητών και επιμορφτικού υικού.

4. Υποστήριξη τν διενών σέσεν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
• Συμουευτική υποστήριξη τν οράνν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν σε ευρπαϊκά και
διενή έματα, ια τις ευρπαϊκές εξείξεις και τα κοινοτικά ζητήματα που αφορούν στην
ΤΑ, με σκοπό την προώηση τν επιδιώξεν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν σε ευρπαϊκό
και διενές επίπεδο.

• Η υποστήριξη τν οράνν διοίκησης στην επιοή τν κατάην εκπροσώπν
της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν σε όρανα, επιτροπές, συναντήσεις ερασίας και διενή και
ευρπαϊκά συνέδρια της Αυτοδιοίκησης.

• Πηροφόρηση και ενημέρση τν προηούμενν εκπροσώπν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νή-
σν με σκοπό την προώηση τν έσεν και επιδιώξεν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και
την αξιοποίηση τν δυνατοτήτν που προσφέρουν οι διενείς συνερασίες.

• Υποστήριξη της συμμετοής της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν σε ευρπαϊκά και διενή δίκτυα.
• Υποστήριξη της δικτύσης τν Δήμν της Περιφέρειας με ευρπαϊκούς Ο.Τ.Α., Ο.Τ.Α.
ρών της Μεσοείου και Ο.Τ.Α. άν ρών. Αξιοποίηση τν δυνατοτήτν δι-
κτύσης και αντααής εμπειριών που προσφέρουν τα προράμματα της Ευρπαϊκής
Ένσης και άν διενών ορανισμών.

• Διοράνση συνεδρίν, σεμιναρίν, ημερίδν, συναντήσεν, στο παίσιο Ευρπαϊκών
προραμμάτν και διενών συνερασιών στις οποίες συμμετέει η Π.Ε.Δ. Ιονίν Νή-
σν.

Άρρο 10: Γραφείο Έρευνας Τενοοίας και Ανάπτυ-
ξης

Το αντικείμενο του Γραφείου περιαμάνει:
Α) την επιστημονική και τενική υποστήριξη τν στεεών, τν οράνν της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν και τν φορέν της ΤΑ σε έματα

25



• Νέν Τενοοιών Πηροφορικής - Επικοιννίας και Μηανοράνσης
• Εξειδικευμένα επιστημονικά και τενοοικά έματα ειδικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος
• Χάραξης επιστημονικής, τενοοικής ποιτικής και υποστήριξης δράσεν έρευνας,
τενοοίας και ανάπτυξης

Β) την υποστήριξη της μηανοράνσης, της τεκμηρίσης και της ηεκτρονικής δικτύ-
σης, και ενικότερα της αξιοποίησης και ενσμάτσης τν Τενοοιών Πηροφόρησης και
Επικοιννίας στην ειτουρία της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν
Οι ειδικές αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι ακόουες:

• Η διερεύνηση τν ανακών και δυνατοτήτν τν φορέν της ΤΑ σε έματα νέν τενο-
οιών και ζητήματα που απαιτούν εξειδικευμένη επιστημονική νώση και εμπειρία (π..
περιαοντικά οικοοικά ζητήματα, έματα του πεδίου κοιννικών και οικονομικών
επιστημών κπ.)

• Η υποστήριξη προραμμάτν / δράσεν έρευνας - ανάπτυξης, ενημέρσης, εκπαίδευσης
και διάυσης τενονσίας σε πεδία ενδιαφέροντος της Τ.Α.

• Η υποοήηση τν ΟΤΑ στον προσδιορισμό, αξιοόηση, ιεράρηση και τενική επε-
ξερασία προτάσεν ια την ανάηψη πρτοουιών εκσυρονισμού και οραντικής
ααής. Ειδικότερα η επιστημονικοτενική υποστήριξη τν ΟΤΑ ια την:

• Αξιοποίηση επιστημονικών και τενοοικών δεδομένν ια παρεμάσεις σε έματα
αναπτυξιακού σεδιασμού σε τομείς τοπικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος (περιάον,
τοπική /οικονομική ανάπτυξη κπ.).

• Ενάρρυνση και υποστήριξη συμμετοής τους σε προράμματα, δράσεις και πρτοου-
ίες έρευνας-τενοοίας-ανάπτυξης, αποκέντρσης και διάυσης τν αποτεεσμάτν
της επιστημονικής έρευνας και τενοοικής ανάπτυξης.

• Αξιοποίηση νέν τενοοιών και προμήειας εξοπισμού ια τον εκσυρονισμό της
διαδικασίας παροής τν δημοτικών υπηρεσιών

• Αξιοποίηση τν τενοοιών πηροφορικής και τηεπικοιννιών και διατύπση ειση-
ήσεν, με άση την ανάυση κόστους-φεειών, ια την ρήση τέτοιν τενοοιών
από τους ΟΤΑ.

• Σεδιασμό πηροφοριακών συστημάτν διοίκησης τν ΟΤΑ
• Επιοή και προμήεια του απαραίτητου εξοπισμού σε οισμικό και υικό
• Αξιοποίηση του διαδικτύου και άν ηεκτρονικών δικτύν ια την επικοιννία τν
φορέν της ΤΑ με άους φορείς.

• Εφαρμοή σύρονν μηανοραφημένν οιστικών συστημάτν και συστημάτν
κοστοόησης τν δημοτικών υπηρεσιών

• Ανασεδιασμό τν διαδικασιών ειτουρίας, με σκοπό την ικανοποίηση του δημότη, τη
μείση της ραφειοκρατίας και την ετίση της αποδοτικότητας μέσ της αξιοποίησης
εξειδικευμένν τενικών.

• Εισαή συστημάτν διασφάισης της ποιότητας και διοίκησης οικής ποιότητας.
• Η υοποίηση συοικών προραμμάτν υποστήριξης της ΤΑ σε έματα μηανορά-
νσης που εκπονούνται με πρτοουία της Κεντρικής διοίκησης και της ΚΕΔΕ.

26



• Η παρακοούηση / αξιοόηση της υοποίησης τν προραμμάτν μηανοράνσης
από τους φορείς της Τ.Α. και η διατύπση προτάσεν αναεώρησής τους ή ετίσης
της διαδικασίας σεδιασμού και εφαρμοής τους.

• Η υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και τν φορέν της ΤΑ στην ανάπτυξη συ-
νερασιών, πρτοουιών και κοινών δράσεν με πανεπιστημιακά και τενοοικά
ιδρύματα, φορείς Έρευνας Τενοοίας και Ανάπτυξης, συόους, ενώσεις και ορ-
ανώσεις με συναφείς στόους και δραστηριότητες σε τοπικό, ενικό, διακρατικό και
διενές επίπεδο.

• Την οράνση, τον συντονισμό και την υποστήριξη ερευνητικών προραμμάτν και
ερευνητικών ομάδν, την διεξαή επιστημονικών μεετών και την συμμετοή σε
ενικά, διακρατικά, ευρπαϊκά και διενή ερευνητικά προράμματα σε πεδία ενδιαφέρο-
ντος της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και της ΤΑ.

Υποστήριξη της μηανοράνσης, της τεκμηρίσης και της ηεκτρονικής δικτύσης της
Π.Ε.Δ.

• Συνεής ενημέρση τν Οράνν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ια σημαντικά έματα και
εξείξεις στις τενοοίες πηροφορικής και τηεπικοιννιών και διατύπση εισηή-
σεν, με άση την ανάυση κόστους-φεειών, ια την ρήση τέτοιν τενοοιών
από την Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Διατύπση εισηήσεν ια την επιοή ειτουρικού συστήματος, υικού και μηα-
νοραφικών εφαρμοών.

• Μηανοραφική υποστήριξη της υπηρεσίας της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και ειδικότερα:
• Υποστήριξη τν διαδικασιών προμήειας του απαραίτητου εξοπισμού σε οισμικό και
υικό.

• Μέριμνα ια την εύρυμη και αποτεεσματική ειτουρία του όου μηανοραφικού
συστήματος της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν,

• Μέριμνα ια την τεκμηρίση και συντήρηση τν εφαρμοών,
• Ανάπτυξη εφαρμοών ανάοα με τις ανάκες που ενδέεται να προκύψουν.
• Εκπαίδευση του προσπικού της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν σε έματα πηροφορικής
• Διαείριση τν δικτύν και τν ειτουρικών συστημάτν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν
• Μέριμνα ια την ασφάεια τν δικτύν και τν συστημάτν.
• Μέριμνα ια την ασφάεια τν αποηκευμένν πηροφοριών και προστασία τους από
τυόν δυνατότητες μη εξουσιοδοτημένης πρόσασης.

Σε συνερασία με το Τμήμα Ανάπτυξης και Προραμματισμού:
• Ανάπτυξη και συντήρηση άσεν δεδομένν με στοιεία και πηροφορίες προς ρήση
και αξιοποίηση από τα Όρανα και τις υπηρεσίες της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, τους φορείς
της ΤΑ αά και τους αρμόδιους κεντρικούς φορείς. Οι άσεις δεδομένν είναι δυνατό
να περιαμάνουν διάφορα στοιεία τν (π στοιεία τν αιρετών, του προσπικού, τν
οικονομικών, τν υπηρεσιών, τν δραστηριοτήτν, τν έρν, τν νομικών προσώπν
δημόσιου και ιδιτικού δικαίου τν ΟΤΑ κπ)

• Αξιοποίηση του INTERNET και άν ηεκτρονικών δικτύν ια την επικοιννία
της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και τν Παραρτημάτν της με τους φορείς της ΤΑ, την
ΚΕΔΕ, την ΕΕΤΑΑ, τις άες Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, τις Τράπεζες Πηροφοριών
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άν φορέν, επιστημονικούς-ερευνητικούς φορείς, πανεπιστημιακά και τενοοικά
ιδρύματα κ.α.

Άρρο 11: Αρμοδιότητες Προϊσταμένν Τμημάτν

Ο προϊστάμενος Τμήματος ευύνεται έναντι του Διευυντή, ια την αποτεεσματική και
αποδοτική ειτουρία και εκτέεση τν ερασιών που ανααμάνει το Τμήμα. Στα παίσια
της ευύνης αυτής ο προϊστάμενος Τμήματος προαίνει σε κάε ενέρεια και μέτρο που
προεί την αποτεεσματική και αποδοτική ειτουρία του Τμήματος.
Αρμοδιότητες
Ο προϊστάμενος Τμήματος εισηείται προς το Διευυντή ια:

• τα προράμματα δράσης του Τμήματος.
• πρτοουίες και ενέρειες ια την ανάπτυξη και την προώηση τν ερασιών του
Τμήματος στα παίσια του αντικειμένου του.

• την ανάπτυξη συκεκριμένν συνερασιών με τρίτους φορείς ια την από κοινού ανά-
ηψη δράσεν που αφορούν στο Τμήμα. (Επεξερασία τν προτάσεν από απόψες
κόστους, ανακαίου προσπικού και οικονομικών πόρν ια την υοποίηση τν δρά-
σεν αυτών).

• ενέρειες και μέτρα ια την αποτεεσματικότερη ειτουρία του Τμήματος.
• κάε άο έμα που ο προϊστάμενος του Τμήματος ερεί ότι πρέπει να επικυρεί από
το Διευυντή ή που ο Διευυντής αναέτει τη μεέτη και εισήηση στον προϊστάμενο
του Τμήματος.

Επίσης ο προϊστάμενος Τμήματος:
• Μεριμνά ια την αποτεεσματική και αποδοτική εφαρμοή τν αποφάσεν του Διευ-
υντή που απορρέουν από τις προηούμενες εισηήσεις.

• Ενημερώνει το Διευυντή ια την πορεία υοποίησης τν έρν / ερασιών του Τμή-
ματος.

• Συμμετέει προσπικά στην υοποίηση τν έρν / ερασιών του Τμήματος.
• Παρακοουεί, συντονίζει και εέει τις ερασίες που ανααμάνει το προσπικό του
Τμήματος.

• Διενερεί περιοδικές συκεντρώσεις του προσπικού του Τμήματος με αντικείμενο την
αντααή απόψεν, την αηοενημέρση, τον συντονισμό τν ενερειών, την επισή-
μανση και την αντιμετώπιση προημάτν, τη ετίση της ποιότητας τν παρεόμενν
υπηρεσιών κ.π.

• Εέει και ευύνεται ια την υοποίηση τν έρν / ερασιών που ανααμάνει το
Τμήμα από απόψες ρονικής (υοποίηση μέσα στα προραμματισμένα ρονικά περιώ-
ρια), οικονομικής (πραματοποίησης μέσα στα προραμματισμένα περιώρια κόστους),
υοποίηση του προραμματισμένου φυσικού αντικειμένου, εξασφάιση της ικανοποίη-
σης τν προσδοκιών τν αντίστοιν εντοέν.

• Μεριμνά ια την εφαρμοή από το Τμήμα τν κάε είδους οραντικών και διοικητικών
διαδικασιών που απορρέουν από τους Κανονισμούς και τα συστήματα ειτουρίας που
έει εσπίσει η Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
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• Μεριμνά ια την αξιοόηση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση τν νώσεν, τν ικα-
νοτήτν και τν εμπειριών τν στεεών του Τμήματος, καώς και ια την διαμόρφση
στο Τμήμα καών ερασιακών σέσεν.

• Ασκεί κάε άη αρμοδιότητα που του ανατίεται από τα Όρανα διοίκησης της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν από το Διευυντή ή προέπεται από τους Κανονισμούς της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν.

Άρρο 12: Αρμοδιότητες Υπευύνν Γραφείν

Ο Υπεύυνος Γραφείου ευύνεται έναντι του Προϊσταμένου Τμήματος, ια την αποτεεσμα-
τική και αποδοτική ειτουρία και εκτέεση τν ερασιών που ανααμάνει το Γραφείο. Στα
παίσια της ευύνης αυτής ο Υπεύυνος Γραφείου προαίνει σε κάε ενέρεια και μέτρο που
προεί την αποτεεσματική και αποδοτική ειτουρία του Γραφείου.
Αρμοδιότητες

• Εισήηση προς τον Προϊστάμενο:
– Τν περιοδικών προραμμάτν δράσης του Γραφείου.
– Προραμμάτν και ενερειών ια την ανάπτυξη και την προώηση τν ερασιών
του Γραφείου στα παίσια του εματικού αντικειμένου του.

– Προτάσεν ια την ανάηψη συκεκριμένν έρν, συνερασιών με τρίτους φο-
ρείς ια την από κοινού ανάηψη έρν που αφορούν στο Γραφείο καώς και
της ανάυσης τν προτάσεν από απόψες κόστους, ανακαίου προσπικού και
οικονομικών πόρν ια την υοποίηση τν έρν αυτών.

– Σεδίν συμάσεν με υποψήφιους εντοείς ια την ανάηψη συκεκριμένν έρ-
ν από το Γραφείο.

– Της ανακαίας στεέσης του Γραφείου κατ’ αριμό, ειδικότητες και προσόντα,
σύμφνα με τα προράμματα δράσης του Γραφείου.

– Ενερειών και μέτρν ια την αποτεεσματικότερη ειτουρία και δράση του Γρα-
φείου.

– Κάε άου έματος που ο Υπεύυνος του Γραφείου ερεί ότι πρέπει να επικυρ-
εί από τον Προϊστάμενο ή που ο Προϊστάμενος αναέτει την μεέτη και εισήηση
στον Υπεύυνο Γραφείου.

• Μεριμνά ια την αποτεεσματική και αποδοτική εφαρμοή τν αποφάσεν του Προϊ-
σταμένου που απορρέουν από τις προηούμενες εισηήσεις.

• Ενημερώνει τον Προϊστάμενο ια την πορεία ειτουρίας του Γραφείου.
• Συμμετέει προσπικά στην υοποίηση έρν του Γραφείου.
• Παρακοουεί, συντονίζει και εέει τις ερασίες που ανααμάνει το προσπικό του
Γραφείου.

• Εέει και ευύνεται ια την υοποίηση τν έρν που ανααμάνει το Γραφείο από
απόψες ρονικής (υοποίηση μέσα στα προραμματισμένα ρονικά περιώρια), οικο-
νομικής (πραματοποίησης μέσα στα προραμματισμένα περιώρια κόστους), υοποί-
ηση του προραμματισμένου φυσικού αντικειμένου, εξασφάιση της ικανοποίησης τν
προσδοκιών τν αντίστοιν εντοέν.
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• Μεριμνά ια την εφαρμοή από το Γραφείο τν κάε είδους οραντικών και διοικητι-
κών διαδικασιών που απορρέουν από τους Κανονισμούς και τα συστήματα ειτουρίας
που έει εσπίσει η Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

• Μεριμνά ια την αξιοόηση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση τν νώσεν, τν ικα-
νοτήτν και τν εμπειριών τν στεεών του Γραφείου, καώς και ια την διαμόρφση
στο Γραφείο καών ανρπίνν σέσεν.

• Ασκεί κάε άη αρμοδιότητα που του ανατίεται από τα όρανα διοίκησης της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν από τον Διευυντή, τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή προέπεται από
τους Κανονισμούς της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

Άρρο 13: Περιραφές καηκόντν και διαδικασιών ει-
τουρίας

1. Οι αρμοδιότητες τν επί μέρους διοικητικών ενοτήτν και τν προϊσταμένν τους
που περιράφονται στο παρόντα Ορανισμό ερούνται ς η ενική περιραφή του
ρόου τους και επομένς είναι δυνατό να ανατίεται στο προσπικό που τις στεεώνει,
καήκοντα που δεν αναφέρονται ρητά στον παρόντα Ορανισμό, αά εντάσσονται στο
ουσιαστικό περιεόμενο του ρόου της κάε υπηρεσίας.

2. Ο επτομερής τρόπος ειτουρίας τν διοικητικών ενοτήτν, οι περιραφές τν καη-
κόντν τν υπαήν και η περιραφή τν διαδικασιών ειτουρίας καορίζονται με
αποφάσεις του Προέδρου μετά από εισήηση του Διευυντή ή με ειδικούς κανονισμούς
ειτουρίας που εκρίνονται με απόφαση της ΕΕ.

Άρρο 14: Θέσεις τακτικού προσπικού

14.1 Κατηορίες έσεν και τυπικά προσόντα προσπικού

1. Το τακτικό προσπικό της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν που εξυπηρετεί πάιες και διαρκείς
υπηρεσιακές ανάκες εντάσσεται σε έσεις που συνιστώνται με τον παρόντα Ορανισμό,
οι οποίες ανάοα με το επίπεδο εκπαίδευσης ομαδοποιούνται στις εξής κατηορίες:

• Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσπικού (ΕΕΠ)
• Θέσεις προσπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
• Θέσεις προσπικού Τενοοικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
• Θέσεις προσπικού Δευτεροάμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
• Θέσεις προσπικού Υπορετικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

2. Τα απαραίτητα ασικά τυπικά προσόντα κατά κατηορία προσπικού (ΕΕΠ, ΠΕ, ΤΕ,
ΔΕ, ΥΕ) καορίζονται από το ΠΔ 50/2001, όπς εκάστοτε ισύει.

3. Εκτός από τις προηούμενες κατηορίες προσπικού, στον παρόντα Ορανισμό προ-
έπονται
(αʹ) έσεις Δικηόρν ια τη στεέση της Νομικής υπηρεσίας
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(ʹ) έση ειδικού συμούου ή ειδικού συνεράτη ή επιστημονικού συνεράτη (Ν.
3274/2004).
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14.2 Ειδικές Θέσεις

Ειδικές έσεις Αρ. Θέσεν
Δικηόρν 1
Θέση ειδικού συμούου ή ειδικού συνεράτη ή επιστημονικού συνεράτη 1

Σύνοο Θέσεν 2

14.3 Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσπικού (ΕΕΠ)

Κατηορία Βασικός τίτος σπουδών Εξειδίκευση Αρ. Θέσεν

ΕΕΠ Θετικών Επιστημών Τενοοίες Πηροφορικής &
Επικοιννιών 1

ΕΕΠ Οικονομικών Επιστημών Σύμουος Ανάπτυξης 1
ΕΕΠ Νομικών-Ποιτικών Επιστημών Σύμουος Ανάπτυξης 1
ΕΕΠ Ποιτικών Επιστημών Σύμουος Ανάπτυξης 1

ΕΕΠ Ποιτικών-Οικονομικών
Επιστημών Σύμουος Ανάπτυξης 2

ΕΕΠ Κοιννικών Επιστημών Σύμουος Ανάπτυξης 1
ΕΕΠ Θετικών Επιστημών-Φυσικός Σύμουος Ανάπτυξης 1

Σύνοο Θέσεν 8

14.4 Θέσεις προσπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Κατηορία Ειδικότητα Αρ. Θέσεν
ΠΕ Φυσικών Επιστημών 1
ΠΕ Φιόοος 1

Σύνοο Θέσεν 2

14.5 Θέσεις προσπικού Τενοοικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Κατηορία Ειδικότητα Αρ. Θέσεν
ΤΕ - 0

Σύνοο Θέσεν 0

14.6 Θέσεις προσπικού Δευτεροάμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Κατηορία Ειδικότητα Αρ. Θέσεν
ΔΕ Διοικητική, Γραμματειακή, Οικονομική Υποστήριξη 4

Σύνοο Θέσεν 4
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14.7 Θέσεις προσπικού Υπορετικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Κατηορία Ειδικότητα Αρ. Θέσεν
ΥΕ - 0

Σύνοο Θέσεν 0

Άρρο 15: Προϊστάμενοι διοικητικών ενοτήτν

Ως προϊστάμενοι τν διοικητικών ενοτήτν τοποετούνται τακτικοί υπάηοι, ειδικότητας
συναφούς με το αντικείμενο της κάε διοικητικής ενότητας, από τις επόμενες κατηορίες και
ειδικότητες προσπικού:

Διοικητική ενότητα Κατηορία και Ειδικότητα προσπικού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΕΠ ή ΠΕ ανεξαρτήτς ειδικότητας
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΕΠ ή ΠΕ ανεξαρτήτς ειδικότητας
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΕΠ ή ΠΕ ανεξαρτήτς ειδικότητας

Άρρο 16: Κατάταξη και κατανομή του προσπικού

1. Κατά την έναρξη της ισύος του παρόντος Ορανισμού, το υπηρετούν με σέση ερα-
σίας ΙΔΑΧ προσπικό της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, κατααμάνει έσεις που συνιστώ-
νται με τον παρόντα Ορανισμό (Άρρο 14: Θέσεις τακτικού προσπικού). Η κατάταξη
του προσπικού ίνεται σε έσεις αντίστοιες τν τυπικών προσόντν του με απόφαση
του Προέδρου.

2. Η κατανομή του προσπικού στις επί μέρους διοικητικές ενότητες ίνεται με απόφαση
του Προέδρου, αμάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ειτουρικές ανάκες τν υπηρεσιών
της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και τα προσόντα, την εμπειρία και τις ειδικές νώσεις του
προσπικού.

Άρρο 17: Εποιακό και Έκτακτο προσπικό

Με απόφαση του Διοικητικού Συμουίου και με σκοπό τη κάυψη εποιακών ή έκτακτν
ή πρόσκαιρν ή ειδικών ανακών εκτέεσης διαφόρν ερασιών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν,
είναι δυνατόν να απασοείται έκτακτο επιστημονικό ή άο προσπικό, με σύμαση ερασίας
ιδιτικού δικαίου ορισμένου ρόνου (πήρους ή περιορισμένης απασόησης). Το προσπικό
αυτό πρέπει να έει αποδεδειμένη κατάρτιση ή εμπειρία στο ειδικό αντικείμενο ια το οποίο
συνάπτεται σύμαση ερασίας (Ν. 2190/1994, όπς ισύει).

Άρρο 18: Συμάσεις μίσσης έρου

Για την υοποίηση έρν (δη. συνόου ενερειών που ανααμάνονται από φυσικό πρόσπο
υπό συκεκριμένες προδιαραφές και αποέπουν στην επίτευξη συκεκριμένου αποτεέσμα-
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τος, σε συκεκριμένο ρόνο), η Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν συνάπτει συμάσεις μίσσης έρου,
μετά από απόφαση του Δ.Σ. στην οποία αναφέρεται το συκεκριμένο αντικείμενο του έρου
που α εκτεεστεί, το ρονικό διάστημα που απαιτείται ια την οική ή τμηματική παράδοση
του έρου και τα δικαιώματα και οι υπορεώσεις του συνεράτη της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν
(Ν. 2527/1997, όπς ισύει).

Άρρο 19: Ερμηνεία - Μεταοή - Ισύς του Ορανι-
σμού

1. Οι διατάξεις του παρόντος Ορανισμού ερμηνεύονται και διευκρινίζονται, σε περίπτση
που δημιουρούνται αμφιοίες ια τη σημασία τους, με αποφάσεις του Διοικητικού
Συμουίου της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

2. Μεταοή, συμπήρση ή επέκταση τν διατάξεν του OEΥ ίνεται με σετική από-
φαση του Διοικητικού Συμουίου.

3. Η ισύς του παρόντος ΟΕΥ αρίζει από την ημερομηνία ψήφισής του από το Διοικητικό
Συμούιο, οπότε παύει να ισύει κάε προηούμενη σετική με το περιεόμενο του
Ορανισμού απόφαση.
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