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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της δυνατότητας υιοθέτησης 
των σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης συνεργασίας ομάδων από τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση της οργάνωσης της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και θα παρουσιαστούν τα όργανα της Νομαρχίας, ο ρόλος τους 
και οι αρμοδιότητες τους. Στην ίδια ενότητα θα παρουσιαστούν 
αντιπροσωπευτικά σενάρια λειτουργίας της Νομαρχίας, με τη βοήθεια των 
οποίων θα προσδιοριστούν οι ανάγκες της Νομαρχίας που θα προσπαθήσει να 
καλύψει το πληροφοριακό σύστημα που θα περιγράφει στη συνέχεια.

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα διάφορα συστήματα groupware 

και τα χαρακτηριστικά τους και θα αναλυθούν τα στοιχεία και οι δυνατότητες 
μίας από τις πιο χαρακτηριστικές και διαδεδομένες εφαρμογές της κατηγορίας 
αυτής, το Lotus Notes.

Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει ο σχεδιασμός του πληροφοριακού συστήματος 
που θα καλύπτει τις ανάγκες των στελεχών της Νομαρχίας σε θέματα 

επικοινωνίας και άμεσης πρόσβασης σε πληροφορίες.

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναπτυχθεί το πληροφοριακό σύστημα που 
περιγράφηκε στο τρίτο κεφάλαιο και θα παρουσιαστούν σύντομα οι λειτουργίες 
του. Στην τελευταία ενότητα θα γίνει αναφορά στη συμπεράσματα που 
προέκυψαν γενικά όσον αφορά την υιοθέτηση των συστημάτων groupware από 
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα τη χρήση του Lotus Notes ως βάση 
για την ανάπτυξη του προτεινόμενου πληροφοριακού συστήματος.
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Οργάνωση και Λειτουργία me Νουαονιακήζ Αυτοδιοίκησης

1. Οργάνωση και λειτουργία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

1.1 Όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ο ρόλος τους.

Ημερομηνία σταθμός για την εξέλιξη του θεσμού της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, μπορεί να χαρακτηριστεί η 16η Οκτωβρίου 1994, όταν 
σύμφωνα με τους νόμους 2218 και 2240/94 εκλέγονται - για πρώτη φορά - 
αιρετοί Νομάρχες. Οι νόμοι που προαναφέρθηκαν αν και δεν είναι οι πρώτοι 

που στόχευαν στην αναβάθμιση του ρόλου της Ν.Α., ωστόσο είναι οι πρώτοι 
που ουσιαστικά εφαρμόζονται.

Τα κύρια σημεία στα οποία αναφέρεται ο Ν.2218/94 είναι τα παρακάτω:
• Ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζονται οι Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις, σκοπός των οποίων είναι η οικονομική, κοινωνική και 

πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους.
• Οι Ν.Α. είναι αυτοδιοικούμενα (κατά τόπο) νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου.
• Οι Ν.Α. δεν ασκούν εποπτεία στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και δεν θίγουν τις αρμοδιότητές τους. Δεν υφίσταται λοιπόν 

καμία ιεραρχική σχέση μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

Τα όργανα της Νομαρχίας, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο νόμο είναι:
• Το Νομαρχιακό Συμβούλιο
• Οι Νομαρχιακές Επιτροπές
• Ο Νομάρχης

Ο ρόλος των οργάνων αυτών είναι:

1.1.1 Νομαρχιακό Συμβούλιο

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο είναι το κύριο όργανο της Νομαρχίας με 
αποφασιστική αρμοδιότητα. Κάθε δύο χρόνια, εκλέγει τον πρόεδρο, τον



Οργάνωση και Λειτουργία της Νομαοπακής Αυτοδιοίκησης

αντιπρόεδρο και το γραμματέα του. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, 
ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. Σε κάθε συνεδρίαση απαιτείται να παρίσταται ο Νομάρχης, 
διαφορετικά η συνεδρίαση είναι άκυρη. Στις συνελεύσεις πρέπει να καλούνται 
και οι βουλευτές της περιφέρειας. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, καλούνται 
υπάλληλοι της Ν.Α. ή άλλων υπηρεσιών, αλλά και ιδιώτες. Την ευθύνη της 
κατάρτισης της ημερήσιας διάταξης έχει ο πρόεδρος του Ν.Σ.

1.1.2 Νομαρχιακές Επιτροπές

Οι Νομαρχιακές επιτροπές, όπως και το συμβούλιο είναι επιφορτισμένες με 
αποφασιστικές αρμοδιότητες. Κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή έχει συγκεκριμένο 
τομέα ευθύνης. Ο ορισμός του αριθμού των επιτροπών κάθε Ν.Α. και η εκλογή 
των μελών τους γίνεται από την ίδια τη Ν.Α., με απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου. Οι πρόεδροι των Ν.Ε. ορίζονται από τον ίδιο το Νομάρχη. Κάθε 
επιτροπή συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, τουλάχιστον 
δύο φορές το μήνα. Κάθε επιτροπή, μπορεί να παραπέμπει ένα θέμα των 
αρμοδιοτήτων της στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για τη λήψη κάποιας απόφασης, 
όταν κρίνει ότι η ιδιαίτερη σοβαρότητα του θέματος το απαιτεί.

1.1.3 Νομάρχης

Ο Νομάρχης, με το νέο νόμο, παύει να είναι εκπρόσωπος της κεντρικής 
διοίκησης και γίνεται αποκλειστικά όργανο της ίδιας της Ν.Α. Δεν είναι μέλος 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου και τα καθήκοντά του είναι σαφώς διαχωρισμένα 
από αυτό. Αν και παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου, δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Ο Νομάρχης είναι ο ανώτατος 
προϊστάμενος του προσωπικού της Ν.Α., έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες, 
αναλαμβάνει ρόλο εκπροσώπησης της Ν.Α. και είναι το πρόσωπο που εκδίδει 

όλες τις πράξεις μη κανονιστικού χαρακτήρα. Αναπληρώνεται από τον πρώτο 
στο διορισμό πρόεδρο νομαρχιακής επιτροπής.
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1.2 Αρμοδιότητες της Ν.Α. και των οργάνων της

Οι αρμοδιότητες της Ν.Α. και των οργάνων της είναι:

1.2.1 Γενικές αρμοδιότητες της Ν.Α.

Σύμφωνα με το Ν.2218, αρμοδιότητες της Ν.Α. είναι η διοίκηση των τοπικών 
υποθέσεων νομαρχιακού επιπέδου (όπως αυτές έχουν καθοριστεί από τη 
προηγούμενη νομοθεσία). Γενικά, εξαιρούνται οι αρμοδιότητες της Δημόσιας 
περιουσίας, των υπουργείων Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και 
Οικονομικών, της εποπτείας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, των Συνοριακών Σταθμών Υγειονομικού 
Κτηνιατρικού Ελέγχου. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων της κρατικής διοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή 
και δημοσίων επιχειρήσεων, με προεδρικά διατάγματα, οι οποίες αρμοδιότητες 
εναρμονίζονται με το χαρακτήρα, τη φύση και την αποστολή της Ν.Α.

1.2.2 Αρμοδιότητες Νομαρχιακών Συμβουλίων

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ασκεί όλες τις δραστηριότητες της Ν.Α., εκτός από
αυτές που ανήκουν στο νομάρχη ή στις νομαρχιακές επιτροπές. Παρακάτω
αναφέρονται ενδεικτικά οι σημαντικότερες από τις αρμοδιότητες αυτές:
• Η οργάνωση των υπηρεσιών της Ν.Α., ο κανονισμός των εργασιών του και 

των νομαρχιακών επιτροπών.
• Η εφαρμογή της διαδικασίας του δημοκρατικού προγραμματισμού.
• Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός της Ν.Α. και των νομικών προσώπων 

της Ν.Α.
• Η επιβολή φόρων, τελών, εισφορών και δικαιωμάτων υπέρ της Ν.Α.
• Η απαλλοτρίωση ακινήτων
• Η εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, καθώς και η σύσταση 

εμπράγματων δικαιωμάτων.
• Η παραχώρηση της χρήσης και η εκμίσθωση κινητών και ακινήτων

• Η αγορά και μίσθωση κινητών και ακινήτων
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• Η σύναψη δανείων και η αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών
• Το πρόγραμμα των έργων που θα πρέπει να εκτελεσθούν και το πρόγραμμα 

προμηθειών.
• Η προστασία και αξιοποίηση περιοχών.
• Η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων.
• Η ίδρυση κέντρων παροχής πολιτιστικών και κοινωνικών υπηρεσιών
• Η ίδρυση νομικών προσώπων ή η συμμετοχή σε επιχειρήσεις.
• Η ανάθεση της άσκησης δραστηριοτήτων στο κράτος ή σε νομικά πρόσωπα.

• Η συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
• Ο ορισμός του αριθμού των νομαρχιακών επιτροπών και η εκλογή των 

μελών τους.
• Η ανάκληση των προέδρων των νομαρχιακών επιτροπών (ύστερα από 

εισήγηση του νομάρχη)
• Η εξόφληση χρεών προς τη Ν.Α.
• Η έντοκη κατάθεση των εσόδων της Ν.Α.
• Η σύσταση πάγιας προκαταβολής
• Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

• Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της Ν.Α.

1.2.3 Αρμοδιότητες Νομαρχιακών Επιτροπών

Κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή αναλαμβάνει συγκεκριμένους τομείς
αρμοδιοτήτων. Οι αρμοδιότητες της κάθε επιτροπής αναφέρονται στη συνέχεια:
• Η προετοιμασία των υποθέσεων που έχουν σχέση με τον τομέα ευθύνης της, 

αλλά ανήκουν στην αρμοδιότητα του συμβουλίου.
• Η κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού, η επεξεργασία του απολογισμού 

και η υποβολή σχετικής έκθεσης στο συμβούλιο.
• Η διάθεση των γραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, που 

σχετίζονται με τον τομέα ευθύνης τους.
• Η κατάρτιση διακηρύξεων διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων, εργασιών, 

προγραμμάτων και προμηθειών και η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, 
καθώς και η διεξαγωγή και κατοχύρωση όλων των δημοπρασιών.
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• Να αποφασίζει για την έγερση αγωγών παραιτήσεων από αυτές, για 
συμβιβασμό, αλλά και την άσκηση ενδίκων μέσων.

• Να αποφασίζει για την υποβολή διοικητικών προσφυγών στις διοικητικές 

αρχές.
• Να ενεργεί σχετικά με τις αρμοδιότητες που της μεταβιβάζει το νομαρχιακό 

συμβούλιο.

1.2.4 Αρμοδιότητες Νομαρχών

Οι αρμοδιότητες του Νομάρχη, που έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα, 
παρουσιάζονται στη συνέχεια:
• Ο κανονισμός των εργασιών του και ο οργανισμός της Κεντρικής Υπηρεσίας 

της Ν.Α.
• Η κατάρτιση και ο συντονισμός της εφαρμογής αναπτυξιακών 

προγραμμάτων.
• Η κατάρτιση και εκτέλεση του γενικού μέρους του προϋπολογισμού της Ν.Α. 

και του απολογισμού.
• Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ν.Α.

1.2.5 Αρμοδιότητες Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελέγχου.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής, όπως παρουσιάζονται στον άρθρο 4
του Ν.2218, είναι οι εξής:
• Γνωμοδοτεί στο νομαρχιακό συμβούλιο για το μεσοχρόνιο και το ετήσιο 

νομαρχιακό αναπτυξιακό πρόγραμμα.
• Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νομού και 

διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων αυτών.

• Μελετά θέματα σχετικά με την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

διατυπώνει γνώμη για τη λήψη κατάλληλων μέτρων.
• Διατυπώνει γνώμη στα θέματα που παραπέμπονται σε αυτή για 

γνωμοδότηση από το νομαρχιακό συμβούλιο.
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1.2.6 Αρμοδιότητες Επιτροπής Κρίσης Εικαστικών Έργων.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής, όπως παρουσιάζονται στον άρθρο 28
του Ν.2218, είναι οι εξής:
• Η κατάρτιση στο Ν.Σ. του ετήσιου προγράμματος αγοράς ή δημιουργίας και 

τοποθέτησης εικαστικών έργων σε δημόσιους χώρους και κτίρια και ετήσιου 
προγράμματος εργασιών πολιτικού χαρακτήρα.

• Η εισήγηση στο Ν.Σ. για το ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης των εικαστικών 
έργων που έχουν ήδη τοποθετηθεί.

• Η εισήγηση στο νομάρχη για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, τον καθορισμό 
χρονικών ορίων και κάθε θέμα σχετικό με την απευθείας ανάθεση ή αγορά 
εικαστικού έργου.

• Η θέσπιση προδιαγραφών για την προκήρυξη πανελλήνιου καλλιτεχνικού 
διαγωνισμού για δημιουργία και τοποθέτηση εικαστικού έργου.

• Η εισήγηση στο Ν.Σ. ή στο νομάρχη, ανάλογα με το ύψος της δαπάνης για 
τις προδιαγραφές και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ανάθεση εργασιών 
πολιτιστικού χαρακτήρα.

1.3 Οργάνωση Νομαρχίας Καστοριάς

Ένα σημαντικό στοιχείο του Ν.2218, είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα στις Ν.Α. 
να συντάξουν οι ίδιες τον κανονισμό λειτουργίας τους. Δεδομένου ότι η 
εφαρμογή που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια της μελέτης αυτής, θα γίνει σε 
συνεργασία με τη Νομαρχία Καστοριάς, κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να 
γίνει αναφορά στον κανονισμό της.

Η δημοσίευση της ψήφισης του οργανισμού, οργάνωσης και λειτουργίας του 

νομού Καστοριάς έγινε στο φύλλο με αριθμό 362 της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, στις 4 Μάίου 1995. σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν, τα 
όργανα της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Καστοριάς είναι:
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• Με αποφασιστική αρμοδιότητα:
1. Το Νομαρχιακό συμβούλιο
2. Ο Νομάρχης
3. Οι τρεις Νομαρχιακές επιτροπές, με 5μελή σύνθεση η κάθε μία.

• Με γνωμοδοτική και εισηγητική αρμοδιότητα:
1. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελέγχου
2. Η Επιτροπή Κρίσης Εικαστικών Έργων
3. Η Διαρκής Επιτροπή Περιβάλλοντος
4. Επιτροπές Τομεακού Σχεδιασμού

Οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών, στη πλειοψηφία τους περιγράφονται 
επακριβώς στο Ν.2218. ειδικότερα, όσον αφορά τη Διαρκή Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητές της καθορίζονται στον Οργανισμό λειτουργίας 
της Νομαρχίας Καστοριάς και είναι ο συντονισμός των φορέων του Ν. 
Καστοριάς που ασχολούνται με περιβαλλοντικά προβλήματα, η ολοκληρωμένη 
εισήγηση στο Ν.Σ. για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών μολύνσεων και 
της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας και ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της 
εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που δημιουργεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις 
διάφορες δραστηριότητες.
Για την υποστήριξη των Νομαρχιακών οργάνων, υπάρχουν οι υπηρεσίες:

1. Ειδικοί Σύμβουλοι και Επιστημονικοί συνεργάτες: Οι αρμοδιότητες των 
οποίων είναι η μελέτη ειδικών θεμάτων που τους ανατίθενται από το 
Νομάρχη και τις Νομαρχιακές Επιτροπές.

2. Νομικό Γραφείο, οι αρμοδιότητες του οποίου είναι η παροχή νομικής 
υποστήριξης, η νομική επεξεργασία και γνωμοδότηση - εισήγηση για τις 
πράξεις της Διοίκησης που αφορούν στη Ν.Α, η νομική επεξεργασία, 
γνωμοδότηση, εισήγηση και προγραμματικές συμβάσεις της Ν.Α,
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διακηρύξεων, δημοπρασιών, καταστατικών, συμβάσεων εργασίας και έργου, 
η νομική Υποστήριξη για δικαστικές παραστάσεις ή εξώδικες υποθέσεις για 
την προάσπιση των συμφερόντων της Ν.Α., κ.τ.λ.

3. Γραμματεία Νομαρχιακών Συλλογικών Οργάνων, που παρέχει 
γραμματειακή υποστήριξη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και τις Νομαρχιακές 

Επιτροπές. Συγκεκριμένα, καταρτίζει την πρόσκληση σε συνεδρίαση του 
Ν.Σ. με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις εντολές του 

Προέδρου του Ν.Σ., ενημερώνει τα μέλη του Ν.Σ. σχετικά με τα θέματα που 
θα απασχολήσουν το Ν.Σ. σε κάθε συνεδρίαση, μεριμνά για την έγκαιρη 
συγκέντρωση, αναπαραγωγή και αποστολή στα μέλη του Ν.Σ. των διαφόρων 
εισηγήσεων και γενικά κάθε σχετικού με τα θέματα της Η.Δ. ενημερωτικού 
υλικού, τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων του Ν.Σ. και των Ν.Ε., δακτυλογραφεί, 
αναπαράγει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Περιφερείας τις 
αποφάσεις του Ν.Σ. προς έγκριση, τηρεί αρχείο και το ευρετήριο των 
αποφάσεων του Ν.Σ. και των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων Αρμοδίων 
Αρχών, τηρεί το πρωτόκολλο εγγράφων που απευθύνονται στον Πρόεδρο 
του Ν.Σ. και των Προέδρων των Ν.Ε. και γενικά παρέχει κάθε είδους 
γραμματειακή υποστήριξη.

4. Γραμματεία του Νομάρχη: Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο 
Νομάρχη και ειδικότερα: Συντονίζει τις συναντήσεις και την επικοινωνία του 
Νομάρχη με πολίτες, φορείς και Υπηρεσίες, διαχειρίζεται την προσωπική 
αλληλογραφία του Νομάρχη, τηρεί το προσωπικό αρχείο εγγράφων του 
Νομάρχη, τηρεί πρακτικά ή έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από το 
Νομάρχη και μεριμνά για τη διεκπεραίωση τους, τηρεί το εμπιστευτικό 
πρωτόκολλο.

5. Γραφείο Τύπου: Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι η επεξεργασία, 

κατάρτιση, εισήγηση και εκτέλεση προγραμμάτων προβολής του έργου και 
των υπηρεσιών που παρέχει η Ν.Α., ο σχεδιασμός, η εισήγηση και η 

εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις,
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στόχους και υπηρεσίες της Ν.Α. με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των 
πολιτών για την προώθηση των συμφερόντων του Νομού, παρακολούθηση 
των δημοσιεύσεων του τύπου ή εκπομπών στα Μ.Μ.Ε. που αφορούν στη 

Ν.Α. και η μέριμνα για την προετοιμασία και δημοσιοποίηση ανάλογων 
απαντήσεων με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων της Ν.Α., η τήρηση 

πληροφοριακού αρχείου δημοσιεύσεων ή εκπομπών που αφορούν στη Ν.Α., 
καθώς και των σχετικών απαντήσεων, σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών 
εντύπων ή εκπομπών στα Μ.Μ.Ε. για τις δραστηριότητες της Ν.Α., η τήρηση 
πληροφοριακού αρχείου τοπικών φορέων, η μέριμνα και η παροχή 
πληροφοριών προς τους πολίτες, ο σχεδιασμός, η εισήγηση και εφαρμογή 
προγραμμάτων των ξένων και γενικά των διερχομένων από το Νομό, με 

σκοπό την προώθηση των συμφερόντων του Νομού.

6. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, οι αρμοδιότητες του οποίου είναι: η επιμέλεια 
οργάνωσης τελετών, δεξιώσεων και γευμάτων, η επιμέλεια διοργάνωσης, 
υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης ξένων προσωπικοτήτων ή ομάδων 
Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, η επιμέλεια όλων των διαδικασιών 
μετάβασης στο εσωτερικό ή εξωτερικό Νομαρχιακών Αντιπροσωπειών, η 
επιμέλεια για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή της Ν.Α. κατά τις εθνικές και 
τοπικές εορτές, η διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις με τα 
υπόλοιπα Βαλκανικά κράτη, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποθέσεις της 
μεθορίου με την Αλβανία. Επίσης, σε συνεργασία με τη Δ/νση 
Προγραμματισμού, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις τεχνικής και 
επιστημονικής συνεργασίας με ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, 
Δημόσιες Υπηρεσίες εκτός Ν.Α., Νομικά Πρόσωπα και Οργανισμούς, 
προωθεί και αναπτύσσει τις σχέσεις συνεργασίας με ανάλογους φορείς του 
εξωτερικού για την προβολή και προάσπιση των συμφερόντων της Ν.Α. στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας συγχρόνως ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη 
διμερών σχέσεων για την εδραίωση της οικονομικής, κοινωνικής και 

πολιτιστικής συνεργασίας με τα όμορα Βαλκανικά κράτη, μεριμνά για την 
τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των δράσεων της Ν.Α. στην Ελλάδα και
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την Ευρώπη και εξασφαλίζει την αξιοποίηση των εργασιών των πάσης 
φύσεως συνεδρίων στα οποία μετέχει η Ν.Α.

Σύμφωνα με την περιγραφή της οργάνωσης της Νομαρχίας που προηγήθηκε, 
σχεδιάστηκε το οργανόγραμμα της Νομαρχίας Καστοριάς του σχήματος 1. Στο 
διάγραμμα αυτό, με έντονες γραμμές απεικονίζονται τα όργανα της Ν.Α. με 

αποφασιστική αρμοδιότητα (Νομαρχιακές Επιτροπές, Νομαρχιακό Συμβούλιο, 
Νομάρχης), ενώ με απλές γραμμές τα όργανα με γνωμοδοτική και εισηγητική 
αρμοδιότητα (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Κρίσης 
Εικαστικών Έργων, Διαρκής Επιτροπή Περιβάλλοντος, Επιτροπές Τομεακού 
Σχεδιασμού) και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες των οργάνων της Ν.Α. 
(Γραμματεία Νομάρχη, Γραμματεία Συλλογικών Οργάνων, Νομικό Γραφείο, 
Γραφείο Τύπου, Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων). Οι συνδετικές γραμμές των 
οργάνων αφορούν ροή εξουσίας (έντονες γραμμές) και παροχή υποστήριξης 
(απλές γραμμές). Στο διάγραμμα απεικονίζονται οι τρεις τομείς στους οποίους 
υπάγονται όλες οι υπηρεσίες της Νομαρχίας Καστοριάς. Οι υπηρεσίες αυτές 
ανά τομέα είναι οι παρακάτω:

Τουέας Διοίκησης, Οικονουίας. Ευπορίου, Μεταφορών, Επικοινωνιών
1. Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τουέας Γεωονίας. Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Δασών. Βιοτεχνίας, Βιουηχανίας. 
Ευπορίου
1. Διεύθυνση Γεωργίας
2. Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
3. Διεύθυνση Κτηνιατρικής

4. Διεύθυνση Βιοτεχνίας, Βιομηχανίας, Εμπορίου
5. Τμήμα Τοπογραφικής
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Τουέας Παιδεία. Πολπισυού, Τουοισυού, Αθλητισυού, Υνείας - Πρόνοιας, 
Απασχόλησης.
1. Διεύθυνση Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης
2. Διεύθυνση Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης
3. Διεύθυνση Υγείας - Πρόνοιας
4. Τμήμα Εργασίας & Απασχόλησης
5. Τμήμα Πολιτισμού
6. Τμήμα Ν.Ε.Λ.Ε.
7. Τμήμα Αθλητισμού
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1.4 Σενάρια Λειτουργίας της Νομαρχίας σε επίπεδο Διοίκησης

Στην ενότητα αυτή θα γίνει σύντομη παρουσίαση κάποιων αντιπροσωπευτικών 
σεναρίων λειτουργίας της Νομαρχίας σε επίπεδο Διοίκησης. Με τα σενάρια 
αυτά θα εντοπιστούν οι ανάγκες της διοίκησης όσον αφορά την πρόσβαση σε 
πληροφορίες και την αποτελεσματική επικοινωνία του προσωπικού.

1.4.1 Συνεδριάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα 
από πρόσκληση του προέδρου του. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και 
πραγματοποιούνται στο κατάστημα της Ν.Α. Η πρόσκληση για συνέλευση είναι 

γραπτή, επιδίδεται στους συμβούλους, το αργότερο τρεις πλήρεις ημέρες πριν 
από την ημέρα της συνεδρίασης και παράλληλα δημοσιεύεται στο κατάστημα 
της Ν.Α. Σε κάθε συνεδρίαση απαιτείται να παρίσταται ο Νομάρχης, 
διαφορετικά η συνεδρίαση είναι άκυρη. Στις συνελεύσεις πρέπει να καλούνται 
και οι βουλευτές της περιφέρειας. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, καλούνται 
υπάλληλοι της Ν.Α. ή άλλων υπηρεσιών, αλλά και ιδιώτες.

Στην πρόσκληση που αποστέλλει ο Νομάρχης στα μέλη του Ν.Σ. αναφέρονται 
και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με τα οποία θα ασχοληθεί το συμβούλιο 
στην επικείμενη συνεδρίαση. Την ευθύνη για τη σύνταξη της ημερήσιας 
διάταξης έχει ο ίδιος ο Πρόεδρος του Ν.Σ.

1.4.2 Παρακολούθηση Έργων της Νομαρχίας

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει την ευθύνη μεγάλου αριθμού έργων που 
βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή αρμοδιότητάς της. Από τη στιγμή έναρξης 

της δρομολόγησης ενός έργου μέχρι τη στιγμή που αυτό θα ολοκληρωθεί και 
θα παραδοθεί για χρήση, διακινείται συνεχώς μεγάλος όγκος πληροφοριών, 
όπως είναι αποφάσεις των οργάνων της Νομαρχίας, επικοινωνία με φορείς
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εκτός Νομαρχίας που εμπλέκονται στο έργο, σχετική νομοθεσία, μελέτες 
προσωπικού της Νομαρχίας και εξωτερικών συμβούλων, κ.τ.λ.

Κάθε φορά που κάποιο όργανο της Νομαρχίας αναλαμβάνει να εκπονήσει 
κάποια μελέτη ή να πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την εξέλιξη του έργου, 
υποχρεώνεται να ανατρέξει στο σύνολο των πληροφοριών που σχετίζονται με 
το έργο που ανέλαβε.

1.4.3 Αντιμετώπιση θεμάτων που θέτουν πολίτες

Φορείς, αλλά και ιδιώτες απευθύνονται στη Νομαρχία για την επίλυση 
προβλημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ν.Α. Στις περιπτώσεις 
αυτές η Νομαρχία, αναλαμβάνει να διενεργήσει κάποια μελέτη, ώστε να προβεί 
σε κάποιες ενέργειες. Αναλυτικότερα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η

εξής:

• Μετά την παρουσίαση του συγκεκριμένου θέματος από τον ενδιαφερόμενο 
φορέα ή ιδιώτη, συμπληρώνεται έγγραφο με την περιγραφή του 

προβλήματος, το οποίο παραδίδεται στο Νομάρχη. Ο Νομάρχης αναθέτει το 
θέμα στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας, η οποία θα πρέπει να 
απαντήσει σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Την εκπόνηση της σχετικής μελέτης 
θα αναλάβει συγκεκριμένος μελετητής του προσωπικού της αρμόδιας 
υπηρεσίας της Νομαρχίας.

• Αν δεν συντρέχουν λόγοι παράτασης της ημερομηνίας παράδοσης, η 
απάντηση του μελετητή, μέσω του προϊσταμένου της υπεύθυνης υπηρεσίας, 
παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο της Ν.Α. (π.χ. 1η Νομαρχιακή Επιτροπή).

• Το αρμόδιο όργανο, μετά την παραλαβή της εισήγησης, θα λάβει τη σχετική 
απόφαση κατά την επόμενη συνεδρίαση. Σε ειδικές περιπτώσεις αποφασίζει 
την παραπομπή του θέματος στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, όπου θα ληφθεί η 

τελική απόφαση.
• Αν απαιτείται, ακολουθεί ενημέρωση του ενδιαφερομένου φορέα ή ιδιώτη.
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2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ - 

GROUPWARE

2.1 Εισαγωγή στα Συστήματα GROUPWARE

Μία ενδιαφέρουσα τάση στο χώρο της οργάνωσης επιχειρήσεων είναι η 
συνεχώς αυξανόμενη βαρύτητα που δίνεται στο ρόλο της ομάδας εργασίας, 
όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα με την τάση αυτή, έκαναν την 
εμφάνισή τους πληροφοριακά συστήματα με το γενικό τίτλο «groupware» που 
έχουν στόχο την υποστήριξη ομάδων εργασίας. Η ανάπτυξη των συστημάτων 
αυτών ήταν αποτέλεσμα της ανάγκης για αποδοτικότερη και παραγωγικότερη 
λειτουργία των επιχειρήσεων στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και μείωσης του 
προσωπικού τους, σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης.

Τα συστήματα «groupware» εκμεταλλεύονται τις εγκαταστάσεις δικτύων, τα 
αποθηκευτικά μέσα, το γραφικό περιβάλλον και τις δυνατότητες οργάνωσης 
πληροφοριών των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία 
εμπλουτίστηκαν με δυνατότητες υποστήριξης ομάδων εργασίας. Ο στόχος των 
συστημάτων αυτών που χαρακτηρίστηκαν ως «συστήματα groupware πρώτης 
γενιάς», είναι να προωθήσουν την καλύτερη επικοινωνία, να καλύψουν τις 
διάφορες διαδικασίες της οργάνωσης, και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα 
ομάδων, με τη χρήση δικτύων. Όπως γίνεται φανερό, η περιγραφή αυτή είναι 
γενική και περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών, πολύ συχνά 
μάλιστα δημιουργείται σύγχυση γύρω από τον όρο αυτό. Κατά καιρούς έχουν 
γίνει αρκετές προσπάθειες ερευνητών να διατυπώσουν κάποιον ορισμό του 
όρου groupware. Μερικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω:

• «Μία εσκεμμένη ομαδική διαδικασία, μαζί με κατάλληλο λογισμικό για την 
υποστήριξή τους», Peter και Trudy Johnson - Lenz, 1978.
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• «Συνεργασία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία αυξάνει την 
παραγωγικότητα ή την λειτουργικότητα στις διαδικασίες μεταξύ ατόμων», 
David Coleman, 1992.

Τα πληροφοριακά συστήματα παρέχουν λύσεις σε εργαζόμενους σε τρία
επίπεδα: Στο άτομο, στο μικρή ομάδα εργασίας, στο σύνολο του οργανισμού:

1. Άτομο: Χαρακτηριστικές εφαρμογές της κατηγορίας αυτής είναι οι 
επεξεργαστές κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, οι βάσεις δεδομένων, λογισμικό 
για δημιουργία παρουσιάσεων, προσωπικό ημερολόγιο και σημειωματάριο, 
χρονοδιάγραμμα εργασιών, οικονομικές εφαρμογές, εφαρμογές fax και 
ανταλλαγής δεδομένων, ηλεκτρονικά, με άλλους χρήστες ή φορείς. Σε 
γενικές γραμμές οι εφαρμογές αυτές οργανώνουν, βοηθούν, αρχειοθετούν 
και γενικά βελτιώνουν την απόδοση μεμονωμένων ατόμων. Σε πολλές 
περιπτώσεις, μεμονωμένα τμήματα εφαρμογών groupware, είναι ακριβώς 
ίδια με εφαρμογές της κατηγορίας αυτής, προσαυξημένες με κατάλληλες 
λειτουργίες για την κάλυψη πολλών χρηστών.

2. Μικρή ομάδα: Οι απαιτήσεις ομάδων εργασίας μπορεί να θεωρηθεί ως 
υπερσύνολο των αναγκών μεμονωμένων χρηστών. Στα συστήματα της 
κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται συστήματα διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφαρμογές workflow, συστήματα 
διαχείρισης εγγράφων, προγραμματισμός συναντήσεων.

3. Οργανισμός: Καθώς ο αριθμός των χρηστών του συστήματος αυξάνεται, 
παράλληλα με τη γεωγραφική διασπορά τους, οι εφαρμογές groupware η 
χρήση των οποίων παρέχει σημαντικά οφέλη, περιορίζονται μόνο στον τομέα 
των επικοινωνιών (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
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Η χρήση των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων έχει συχνά σαν 
αποτέλεσμα τον «βομβαρδισμό» των στελεχών μίας οργάνωσης με πληθώρα 
πληροφοριών. Τα χαρακτηριστικά των πληροφοριών αυτών είναι:

• Προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές
• Εμφανίζονται με πολλούς διαφορετικούς τύπους: Κείμενο, γραφικά, εικόνες, 

video, ήχος

• Προέρχονται από ετερογενείς πηγές: Ηλεκτρονικό κείμενο, χαρτί
• Έχουν διαφορετική μορφή: πίνακες, αλφαριθμητικά δεδομένα, κείμενα 

επεξεργαστών, λογιστικά φύλλα, ψηφιοποιημένες εικόνες ή ήχος
• Το γεγονός ότι πάντα θα υπάρχει και στην έντυπη μορφή και ποτέ δε θα γίνει 

πλήρης αντικατάσταση από στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή.

Μεγάλο πλεονέκτημα των συστημάτων groupware είναι ότι παρέχουν πολλά 
εργαλεία για την οργάνωση των πληροφοριών αυτών.

2.2 Κατηγοριοποίηση Συστημάτων Groupware

Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες κατηγοριοποίησης - χρησιμοποιώντας 
διάφορα κριτήρια - των εφαρμογών που καλύπτονται από το γενικό όρο 
«groupware». Μία από τις πιο διαδεδομένες κατηγοριοποιήσεις είναι αυτή που 
στηρίζεται σε δύο άξονες: στο χρόνο και τον τόπο. Με βάση τους δύο αυτούς 
άξονες προκύπτουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:

1. Στον ίδιο χρόνο και τόπο: Πρόκειται για εφαρμογές που καλύπτουν 
ανάγκες ομάδων οι συναντήσεις των οποίων γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο. 
Στόχος των εφαρμογών της κατηγορίας αυτής είναι παροχή βοήθειας στη 

γένεση και την καταγραφή ιδεών, στην διευκόλυνση των διαδικασιών στις 
συναντήσεις. Κύριο χαρακτηριστικό των εφαρμογών της κατηγορίας αυτής 
είναι η αμεσότητα.
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2. Στον ίδιο χρόνο, σε διαφορετικό τόπο: Και η κατηγορία αυτή αφορά 
συναντήσεις ομάδων, οι οποίες όμως γίνονται σε γεωγραφικά 
απομακρυσμένες περιοχές. Οι εφαρμογές της κατηγορίες αυτής γίνεται 
συνεχώς πιο προσιτές, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των 

οργανώσεων που τις υιοθετούν. Στην εξάπλωση των συστημάτων αυτών 
συνετέλεσαν αποφασιστικά οι αναβαθμισμένες υπηρεσίες που παρέχουν οι 
οργανισμοί τηλεπικοινωνιών. Χαρακτηριστική εφαρμογή που εντάσσεται σε 
αυτήν την κατηγορία είναι τα συστήματα τηλεδιάσκεψης.

3. Σε διαφορετικό χρόνο, στο ίδιο τόπο: Στη κατηγορία αυτή
περιλαμβάνονται πολλές εφαρμογές όπως είναι τα συστήματα διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων, διαχείρισης εγγράφων, κ.α. Επισημαίνεται ότι η έννοια 
«διαφορετικός τόπος» δεν χρησιμοποιείται με την φυσική έννοια του χώρου, 

αλλά περιλαμβάνει και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

4. Σε διαφορετικό χρόνο και τόπο: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 
εφαρμογές δρομολόγησης πληροφοριών, με πιο διαδεδομένο παράδειγμα το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

SAME TIME - SAME PLACE SAME TIME - DIFFERENT PLACES
• Electronic Meetings
• Team Rooms
• Group Decision Support Systems
• Electronic Whiteboards

• Videoconferencing
• Teleconferencing
• Screen sharing
• Document sharing
• Electronic Whiteboards

DIFFERENT TIMES - SAME PLACE DIFFERENT TIMES - DIFFERENT PLACES
• Shared Containers
• Mailboxes
• Electronic Bulletin Boards
• MUDs, Virtual Rooms, Kiosks
• Document Management Systems

• Electronic Mail
• Workflow
• Form Flow
• Messaging in general
• Routing & notification

Πίνακας 1. Ταξινόμηση συστημάτων ως προς τον τόπο και το χρόνο
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Στον προηγούμενο πίνακα παρουσιάζονται εφαρμογές που ανήκουν σε κάθε
μία από τις τέσσερις κατηγορίες που περιγράφηκαν.

Οι κυριότερες κατηγορίες συστημάτων «groupware» είναι οι παρακάτω:

1. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Electronic Mail and Messaging): Στην 
κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
αποστολής μηνυμάτων, οργάνωσης ημερολογίου και χρονοδιαγραμμάτων. 
Εφαρμογές της κατηγορίας αυτής είναι οι: cc:Mail, Microsoft Mail / Exchange, 
κ.τ.λ. Προβλήματα που παρουσιάζει η χρήση των εφαρμογών αυτών είναι: 
Έλλειψη τυποποίηση (προβλήματα συμβατότητας), ασφάλεια των 
πληροφοριών, το υψηλό κόστος που καθιστά ασύμφορη την υιοθέτησή τους 
από μικρές επιχειρήσεις.

2. Συστήματα συνδιάσκεψης (conferencing): Στην κατηγορία αυτή
περιλαμβάνονται Discussion Databases, συστήματα συνδιάσκεψης, 
ηλεκτρονικού πίνακες ανακοινώσεων (bulletin boards). Εφαρμογές της 
κατηγορίας αυτής είναι: Lotus Notes, Oracle Office, Show Me 2.0 κ.τ.λ. 
Θέματα που προκύπτουν κατά τη χρήση αυτών των εφαρμογών είναι: 
Διοικητικά (ποιος έχει τον έλεγχο των συστημάτων αυτών), τεχνικά 

(επικοινωνία μεταξύ απομακρυσμένων χρηστών, ασυμβατότητα 
εξοπλισμού), θέματα ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων που βρίσκονται 
σε διαφορετικούς servers, προβλήματα ολοκλήρωσης με άλλες εφαρμογές, 
κ.τ.λ.

3. Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων Ομάδων (Group Decision 

support Systems - G.D.S.S.): Συμπεριλαμβάνονται τα Electronic Meeting 

Systems και τα συστήματα τηλεδιάσκεψης (Audio - Video Conferencing). 

Εφαρμογές της κατηγορίας αυτής είναι: Person to Person (IBM), 
GroupSystemsV (Ventana), κ.α. Θέματα που τίθενται από την υιοθέτηση των
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συστημάτων της κατηγορίας αυτής είναι: Προβλήματα ολοκλήρωσης με 
άλλες εφαρμογές όπως τα scheduling systems, θέματα τυποποίησης, υψηλό 
κόστος.

4. Διαχείριση Εγγράφων Ομάδων (Group document Handling): Προϊόντα 
που ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι: Face-to-face (Crosswise), MarkUp 
(Mainstay Software), κ.α. Τα σημαντικότερα προβλήματα που 
παρουσιάζονται σχετίζονται με τα πρότυπα SGML, HTML και CALs, σε 
θέματα τυποποίησης, ασφάλειας, αλλά και ολοκλήρωσης με συστήματα 
διαχείρισης βάσεων δεδομένων, επίσης τίθεται θέμα καθορισμού των ορίων 
μεταξύ της διαχείρισης εγγράφων και των πολυμέσων (multimedia).

5. Συστήματα Workflow: Χαρακτηριστικά προϊόντα της κατηγορίας αυτής 
είναι: Flowmark (IBM), JetForm (JetForm Corp.), Workflow Analyst (ATI), 
ObjectWorks (DEC), κ.α. Τα σημαντικότερα προβλήματα των εφαρμογών 
της κατηγορίας είναι: Ασυμβατότητα με άλλες εφαρμογές, περιορισμένες 
δυνατότητες ολοκλήρωσης με άλλα συστήματα, όπως είναι το σύστημα 
Electronic Data Interchange (EDI), δυσκολία εύρεσης της πιο κατάλληλης 
μεταξύ 130 διαθέσιμων εφαρμογών της κατηγορίας αυτής, ασαφή 
διαχωριστικά όρια με παρόμοιες κατηγορίες εφαρμογών, όπως τα 
συστήματα διαχείρισης εγγράφων.

6. Περιβάλλοντα εργασίας ομάδων και εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών 

groupware (Workgroup Utilities and Groupware Development Tools), με
πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα: Microsoft Workgroup for Windows, 
Lotus Notes, Oracle Office. Τα θέματα που τίθενται σχετικά με τις εφαρμογές 
της κατηγορίας είναι ο προσδιορισμός του ορίου μεταξύ λειτουργικού 

συστήματος και της εφαρμογής, θέματα σχετικά με τη συμβατότητα, την 
τυποποίηση, το κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί.
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7. Υπηρεσίες Groupware, όπως είναι: ο σχεδιασμός και η εφαρμογή, η 
ανάπτυξη εφαρμογών, η εκπαίδευση και η συντήρηση, η αναδιοργάνωση της 
επιχείρησης και των διαδικασιών. Το σημαντικότερο θέμα είναι η έλλειψη 
γνώσης στα θέματα αυτά. Αφενός είναι απίθανο μέσα στους κόλπους της 
επιχείρησης να υπάρχουν ειδικοί που κατέχουν τα θέματα αυτά, αφετέρου 
είναι δύσκολο να απευθυνθούν σε εξωτερικούς ειδικούς που καλύπτουν 
ταυτόχρονο όλο το εύρος των απαιτούμενων γνώσεων.

8. Groupware Frameworks, που χρησιμεύουν στον συντονισμό διαφόρων 
εφαρμογών groupware. Χαρακτηριστικά προϊόντα της κατηγορίας είναι τα: 
Cooperation (AT&T GIS), TeamOffice (ICL), LinkWorks (DEC). Σημαντικά 
θέματα που ανακύπτουν σχετίζονται με το αν η δυνατότητα συμμετοχής 
πολλών χρηστών διακυβεύει την ασφάλεια, αν υπάρχει η δυνατότητα 
πρόσβασης των συστημάτων αυτών και από χρήστες εκτός της επιχείρησης, 
κ.τ.λ.

9. Εφαρμογές Groupware, όπως είναι τα: ΒΑΙ 5000 Distribution Management 
System - Business Automation Inc, Patient Tracking System (Management 
Directions, κ.α. Προβλήματα που προκύπτουν σχετίζονται με την ανάγκη 
προσαρμογής των εφαρμογών στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, το κόστος 
της προσαρμογής αυτής, αβεβαιότητα για το όφελος που θα προκύψει από 
την υιοθέτηση κάποιας εφαρμογής.

2.3 Λόγοι που ωθούν στα συστήματα groupware - Προβλήματα

Η ραγδαία εξάπλωση των συστημάτων groupware τα τελευταία χρόνια θα 
συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς και στα επόμενα χρόνια, όπως προβλέπουν 
οι ειδικοί αναλυτές. Τα σημαντικότερα κίνητρα των επιχειρήσεων προς την 

κατεύθυνση των τεχνολογιών αυτών είναι τα εξής:
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• Καλύτερος έλεγχος του κόστους
• Αυξημένη παραγωγικότητα
• Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών
• Υποστήριξη για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM)
• Λιγότερες αλλά αποδοτικότερες συναντήσεις
• Αυτοματισμός των διαδικασιών
• Επέκταση του συστήματος, το οποίο μπορεί να συμπεριλάβει και πελάτες 

και προμηθευτές
• Ολοκλήρωση των γεωγραφικά απομακρυσμένων ομάδων
• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας, μέσω ταχύτερης αντίδρασης στις επιταγές 

της αγοράς
• Καλύτερος συντονισμός
• Διαφοροποίηση
• Μόχλευση της επαγγελματικής εξειδίκευσης

Οι δυνάμεις που ωθούν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση τεχνολογιών
groupware είναι οι παρακάτω:
• Η ύπαρξη διαθέσιμου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Η βελτιωμένη απόδοση αλλά και το μειωμένο κόστος υλικού και λογισμικού 

groupware, γεγονός που καθιστά τις τεχνολογίες αυτές προσιτές σε 
μεγαλύτερο εύρος επιχειρήσεων

• Η διεθνής οικονομική ύφεση που απαιτεί μειώσεις στο προσωπικό, η 
παραγωγικότητα του οποίου θα πρέπει να είναι αυξημένη

• Το επιθετικό marketing των κατασκευαστών υλικού και λογισμικού 
(Microsoft, Lotus, IBM, DEC, WordPerfect)

• Οι σύγχρονες τάσεις στην Επιχειρησιακή Στρατηγική που επιβάλλουν 
περισσότερο ευέλικτες και επίπεδες οργανωτικές δομές, που εναρμονίζονται 

καλύτερα με συστήματα groupware.
• Η αυξημένη πολυπλοκότητα προϊόντων και διαδικασιών που έχουν σαν 

αποτέλεσμα την εμφάνιση μη δομημένων (ad hoc) προβλημάτων, που δεν 

αντιμετωπίζονται με τα παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα
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• Αρθρογραφία σε εμπορικές και επαγγελματικές εκδόσεις που παρουσιάζουν 
συστήματα groupware και έχουν προκαλέσει περιέργεια στα στελέχη των 
επιχειρήσεων

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει αναφορά σε συνθήκες της που δρουν αρνητικά
στην επέκταση των συστημάτων «groupware». Οι κυριότερες από αυτές είναι:
• Το γνωστικό υπόβαθρο των επιχειρηματιών σε θέματα που σχετίζονται με τα 

συστήματα «groupware» είναι χαμηλό
• Γενικά υπάρχει μία σύγχυση σχετικά με το τι ακριβώς είναι η τεχνολογία αυτή
• Στο πλαίσιο των μειώσεων των προϋπολογισμών, πολλοί επιχειρηματίες 

πιστεύουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις στον τομέα αυτόν

• Τα κανάλια διανομής των προϊόντων αυτού του κλάδου είναι νέα και δε 
λειτουργούν αποτελεσματικά

• Υπάρχει μία γενική τάση για αντίδραση από την πλευρά των εργαζομένων 
απέναντι σε οποιαδήποτε αλλαγή

2.4 Lotus Notes

2.4.1 Εισαγωγή στο Notes

Μία από τις περισσότερο διαδεδομένες εφαρμογές groupware είναι το Notes 
της Lotus Development Corporation. Η μεγάλη εξάπλωση του Notes, οφείλεται 
αφενός στο μεγάλο εύρος λειτουργιών του, οι οποίες καλύπτουν σε σημαντικό 
βαθμό τις ανάγκες συνεργασίας ομάδων, αφετέρου δε στο φιλικό περιβάλλον 
εργασίας (friendly user interface). To Notes, στον απλό χρήστη παρέχει ένα 
εύχρηστο περιβάλλον μέσω του οποίου μπορεί να εισάγει, να διαμοιραστεί 
πληροφορίες με συναδέλφους του και να αναζητήσει με μεγάλη ταχύτητα 
πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Στο χρήστη που αναπτύσσει εφαρμογές, 
παρέχει ένα περιβάλλον το οποίο υποστηρίζει την γρήγορη ανάπτυξη λύσεων 

σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η οργάνωση. Σε απομακρυσμένους χρήστες 
δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούν με το σύστημα και να έχουν πρόσβαση στις
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βάσεις δεδομένων ακριβώς όπως έχει ένας χρήστης της οργάνωσης. Τα 
στοιχεία αυτά του Notes, που θα περιγράφουν αναλυτικότερα στη συνέχεια, 

καθιστούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή την πλέον κατάλληλη για να 
χρησιμοποιηθεί σαν «πλατφόρμα» για την ανάπτυξη του πληροφοριακού 

συστήματος της Νομαρχίας Καστοριάς.

2.4.2 Χαρακτηριστικά του Notes

Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του Notes, θα διαπιστώσουμε ότι είναι

ταυτόχρονα:

• Βάση δεδομένων: Η σημαντικότερη ιδιότητα των Notes είναι ότι αποτελεί 
μία βάση δεδομένων, όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει 

κείμενο, αριθμούς, εικόνες, ακόμα και αρχεία που δημιουργήθηκαν από 
άλλες εφαρμογές, όπως π.χ. το Microsoft Word. Οι πληροφορίες εισάγονται 
μέσα από ειδικά μορφοποιημένες οθόνες, οι οποίες ονομάζονται φόρμες 
(forms). Το σύνολο των πληροφοριών που καταχωρούνται μέσα από μία 
φόρμα ονομάζεται έγγραφο (document). Ο χρήστης μπορεί να δει τα 
έγγραφα μίας βάσης δεδομένων ταξινομημένα ή κατηγοριοποιημένα με 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους, με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων 
αναφορών, οι οποίες ονομάζονται όψεις (views).

• Επεξεργαστής κειμένου: Ένας από τους τύπους πεδίων που υποστηρίζουν 
οι φόρμες του Notes ονομάζεται Rich Text. Σε πεδία του τύπου αυτού, ο 
χρήστης μπορεί να εισάγει κείμενο, να το μορφοποιήσει με εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους επεξεργαστές κειμένου, όπως 

είναι οι στηλοθέτες, τα περιθώρια το κεντράρισμα, οι πίνακες, αλλά και 

χαρακτηριστικά όπως οι έντονοι (bold), πλάγιοι (italics) και υπογραμμισμένοι 

(underlined) χαρακτήρες.
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• Πακέτο επικοινωνιών: To Notes παρέχει το απαραίτητο περιβάλλον για τη 
επίτευξη σύνδεσης, μέσω τηλεφωνικών γραμμών (dialup), ενός χρήστη του 
συστήματος ο οποίος βρίσκεται εκτός γραφείου. Η εγκατάσταση του Notes 
στον απομακρυσμένο υπολογιστή παρέχει στο χρήστη ακριβώς τις ίδιες 
λειτουργίες τις οποίες αυτός θα είχε διαθέσιμες μέσω ενός υπολογιστή 
απευθείας συνδεμένου στο δίκτυο. Επίσης, με τη χρήση του πρόσθετου 
λογισμικού Internotes, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας Web σελίδων, για 
την υποστήριξη πρόσβασης στο server του συστήματος, μέσω του δικτύου 
Internet.

• Εφαρμογή client - server: To Notes έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργία 
σύμφωνα με τη φιλοσοφία δικτύων client - server. Σε ένα συνηθισμένο δίκτυο 

υπολογιστών, κάθε σταθμός εργασίας (client) συνδέεται με τον εξυπηρέτη 
(server) του συστήματος και προσπελαύνει το σκληρό του δίσκο. Για 
παράδειγμα, όταν ο χρήστης (client) θελήσει να πάρει μία ταξινομημένη όψη 
των εγγράφων μίας βάσης δεδομένων εγκατεστημένης στον server, η 
εγκατάσταση του Notes στον σταθμό εργασίας δίνει την εντολή ταξινόμησης, 
η εγκατάσταση του server πραγματοποιεί την ταξινόμηση και επιστρέφει στο 
σταθμό έτοιμη την όψη που ζήτησε.

• Σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Τα Notes παρέχουν έτοιμο 
περιβάλλον ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με έτοιμες φόρμες για την 
αποστολή μηνυμάτων. Στην πραγματικότητα ο χώρος που αποθηκεύονται τα 
μηνύματα που λαμβάνει ο κάθε χρήστης (mailbox) είναι μία απλή βάση 
δεδομένων όπως και οι υπόλοιπες βάσεις του συστήματος, την οποία ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει όπως επιθυμεί. Ένα από τα 
σημαντικά πλεονεκτήματα του Notes είναι ότι οι λειτουργίες του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ισχύουν όμοια και σε όλες τις υπόλοιπες βάσεις. Η 
τυποποίηση αυτή βοηθά τη διακίνηση εγγράφων διαφόρων βάσεων μέσα 
στο σύστημα, με την απλή λογική της διακίνησης ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
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Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών: To Notes παρέχει πολλά εργαλεία για 
την ανάπτυξη εφαρμογών, όπως:

=> Έτοιμες βάσεις δεδομένων (templates), με τις κατάλληλες φόρμες 
και όψεις, οι οποίες με ελάχιστες τροποποιήσεις μπορούν να 
καλύψουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών.

=> Εργαλεία για την γρήγορη δημιουργία και τροποποίηση φορμών και 
όψεων.

=> Έτοιμες συναρτήσεις και εντολές (Notes script language), οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πλήκτρων (buttons) 
για την εκτέλεση αυτοματοποιημένων εντολών.

=> Διασύνδεση με κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού C.
=> Δυνατότητα συνεργασίας με λογισμικό άλλων κατασκευαστών, όπως 

είναι π.χ. διάμεσο ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ βάσεων του Notes 
και βάσεων SQL.

Ενημερώνει αυτόματα διαφορετικά αντίγραφα της ίδιας βάσης 
δεδομένων: Η λειτουργία αυτή απαιτείται, στην περίπτωση που για λόγους 

καλύτερης οργάνωσης και γρηγορότερης πρόσβασης σε μεγάλες βάσεις 
δεδομένων απαιτείται η ύπαρξη αντιγράφων της βάσης σε διαφορετικούς 
servers του συστήματος. Είναι δε ιδιαίτερα σημαντική διότι διασφαλίζει την 
εγκυρότητα των πληροφοριών οι οποίες υπόκεινται σε συχνές 
τροποποιήσεις. To Notes καταγράφει τις τροποποιήσεις που έγιναν σε κάθε 
αντίγραφο (replica) και σε τακτά χρονικά διαστήματα (η συχνότητα 
καθορίζεται από το χρήστη ανάλογα με την ταχύτητα μεταβολής των 
δεδομένων της βάσης) αναλαμβάνει αυτόματα την ενημέρωση όλων των 
αντιγράφων με τις αλλαγές που έλαβαν χώρα.

Παρέχει ένα εύχρηστο περιβάλλον οργάνωσης των πληροφοριών: Το

Notes παρέχει ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, στο οποίο οι βάσεις 
αναπαριστώνται με εικονίδια. Η πρόσβαση σε μία βάση γίνεται με επιλογή
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του αντίστοιχου εικονιδίου με το ποντίκι (mouse) του χρήστη. Τα εικονίδια 
των βάσεων είναι οργανωμένα σε φακέλους (folders), σύμφωνα με την κρίση 
του χρήστη. Όπως και σε κάθε εφαρμογή σε περιβάλλον windows, οι 
διάφορες εντολές ενεργοποιούνται από τα αναδιπλούμενα μενού (drop down 
menus), ενώ όσες χρησιμοποιούνται πιο συχνά, ενεργοποιούνται και από τη 
γραμμή εργαλείων (toolbar), με τα αντίστοιχα εικονίδια (smart icons).

2.4.3 Στοιχεία του Notes

Στην ενότητα αυτή θα γίνει παρουσίαση των επιμέρους στοιχείων του Notes.

2.4.3.1 Περιβάλλον εργασίας

Το περιβάλλον εργασίας των Notes έχει σχεδιαστεί με στόχο να διευκολύνει την 
πρόσβαση στις διάφορες βάσεις δεδομένων, ακόμα και σε χρήστες που έχουν 
ελάχιστες γνώσεις σε θέματα βάσεων δεδομένων, παρά μόνο μικρή εμπειρία 
στη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Microsoft Windows.

Το κύριο μέρος της επιφάνειας εργασίας αποτελούν οι διάφοροι φάκελοι 
(folders) στους οποίος ο χρήστης έχει τοποθετήσει τα εικονίδια των βάσεων 
στις οποίες έχει πρόσβαση. Το άνοιγμα της βάσης γίνεται με επιλογή του 
αντίστοιχου εικονιδίου από το πληκτρολόγιο ή με τη χρήση του mouse. Στη 
συνέχεια, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαβάσει, να τροποποιήσει ή να 
προσθέσει ένα νέο έγγραφο, ανάλογα φυσικά με τις δυνατότητες προσπέλασης 
που έχει στη συγκεκριμένη βάση.

Όλες οι λειτουργίες του προγράμματος ενεργοποιούνται με τις εντολές των drop 

down menus. Τα μενού αυτά, εκτός από τις κοινές εντολές που ισχύουν σε όλες 

τις βάσεις δεδομένων, διαφοροποιούνται ανάλογα με τις διαθέσιμες φόρμες και 
τις όψεις της ενεργής βάσης δεδομένων. Κάτω από τη γραμμή των μενού 
υπάρχει η γραμμή εργαλείων (toolbar) με τα εικονίδια των εντολών που
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εκτελούνται πιο συχνά. Πολλά από τα εικονίδια αυτά είναι παρόμοια μα αυτά 
άλλων εφαρμογών π.χ. του Microsoft Office (Word, Excel κλπ), όπως είναι οι 
λειτουργίες Copy, Paste, Bold, Italics κ.α., ενώ υπάρχουν και εικονίδια για τις 
ιδιαίτερες λειτουργίες των Notes. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει σύμφωνα 
με τις ανάγκες του τη γραμμή εργαλείων, επιλέγοντας από έναν μεγάλο αριθμό 
έτοιμων εικονιδίων, αλλά του δίνεται και η δυνατότητα να δημιουργήσει δικές 
του μακροεντολές, χρησιμοποιώντας τις έτοιμες συναρτήσεις και εντολές.

2.4.3.2 Βάσεις Δ εδομένω ν

Η βάση δεδομένων είναι ο χώρος που αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες. 
Σημαντική διαφοροποίηση του Notes σε σχέση με κλασσικές εφαρμογές 
διαχείρισης βάσεων δεδομένων είναι ότι δεν απαιτεί τον αυστηρό 
προσδιορισμό της δομής των αρχείων, όπου ο σχεδιαστής της βάσης καλείται 
να αποφασίσει εξ’ αρχής για το πλήθος, τον τύπο και το μέγεθος των πεδίων. Ο 
σχεδιαστής μίας βάσης δεδομένων του Notes μπορεί να αναπτύξει μία 
εφαρμογή με στοιχεία πελατών, αργότερα να αποφασίσει να προσθέσει 
στοιχεία προϊόντων, ή την αλληλογραφία που ανταλλάσσεται με τους πελάτες 
αυτούς και όλες αυτές οι διαφορετικές μορφές εγγράφων να αποθηκεύονται στο 
φυσικό χώρο της ίδιας βάσης.

Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι εκτός από τα δεδομένα, περιέχονται και 
όλα τα εργαλεία για την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Το στοιχεία αυτό είναι 
σημαντικό τόσο για τον απλό χρήστη της βάσης, ο οποίος μπορεί να 
δημιουργήσει ένα αντίγραφο της βάσης, με όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία 
της και την προσαρμόσει σύμφωνα με τις ανάγκες του (π.χ. να τροποποιήσει ή 
να δημιουργήσει νέες φόρμες, όψεις κλπ), αλλά και το χρήστη που θέλει να 
αναπτύξει μία νέα εφαρμογή, χρησιμοποιώντας στοιχεία και τη δομή μίας 
υπάρχουσας βάσης.
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Μετά τη δημιουργία μίας βάσης, ο κατασκευαστής της θα πρέπει να ορίσει
ποιοι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης και μέχρι ποιο επίπεδο. Τα διάφορα
επίπεδα πρόσβαση και οι δυνατότητες που παρέχουν στους χρήστες, είναι τα

εξής:

• No Access: Οι χρήστες δεν έχει κανένα δικαίωμα πρόσβασης στη βάση.
• Reader: Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διαβάσουν τα περιεχόμενα της 

βάσης, δεν μπορούν όμως να προσθέσουν έγγραφα ή να τροποποιήσουν 
κάποια υπάρχοντα.

• Depositor: Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν νέα έγγραφα στη βάση, αλλά 
δεν μπορούν να διαβάσουν ή να τροποποιήσουν έγγραφα, ούτε αυτά που 
δημιούργησαν οι ίδιοι.

• Author: Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν έγγραφα, να διαβάζουν 
οποιοδήποτε έγγραφο, αλλά να τροποποιούν μόνο τα δικά τους. Είναι η 
συνηθέστερη πρόσβαση σε εφαρμογές groupware.

• Editor: Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν έγγραφα, να διαβάζουν και να 
τροποποιούν οποιοδήποτε έγγραφο της βάσης. Πρόσβαση αυτού του 
επιπέδου δίνεται σε προϊσταμένους ομάδων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της 
βάσης.

• Designer: Οι χρήστες έχουν τα δικαιώματα του προηγούμενου επιπέδου και 
επιπλέον μπορούν να δημιουργούν και να τροποποιούν τις φόρμες και τις 
όψεις της βάσης. Προϋπόθεση για το επίπεδο αυτό είναι να έχει ο χρήστης 
εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών.

• Manager: Οι χρήστες αυτού του επιπέδου έχουν πλήρη πρόσβαση στη 
βάση, όπως π.χ. να ορίσουν τα επίπεδα πρόσβασης κάθε χρήστη ή ακόμα 
και να τη διαγράψουν από το σύστημα.
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2.4.3.3 Φόρμες

Ο χρήστης μίας βάσης δεδομένων χρησιμοποιεί τις φόρμες για τη δημιουργία, 
τροποποίηση και παρουσίαση ενός εγγράφου της βάσης. Μία βάση δεδομένων 
είναι δυνατό να περιέχει πολλές φόρμες. Για το λόγο αυτό, κατά τη δημιουργία 
κάθε εγγράφου, αποθηκεύεται η πληροφορία για το ποια συγκεκριμένη φόρμα 

χρησιμοποιήθηκε, ώστε η προσπέλαση στο έγγραφο αυτό να γίνεται στο 
μέλλον μέσω της ίδιας πάντα φόρμας.

Η δημιουργία της φόρμας συνίσταται κατά κύριο λόγο στον προσδιορισμό των 
πεδίων που αυτή θα περιέχει. Ο χρήστης επίσης μπορεί επιπρόσθετα να 
τοποθετήσει στη φόρμα σταθερά στοιχεία, όπως κείμενο (π.χ. τίτλους, 
επεξηγήσεις κ.λ.π.), το οποίο μπορεί να μορφοποιήσει ως προς τη 

γραμματοσειρά, το μέγεθος των χαρακτήρων, τα χαρακτηριστικά τους (έντονοι, 
πλάγιοι, υπογραμμισμένοι) ή ακόμα και εικόνες (π.χ. λογότυπα). Η δημιουργία 
μίας φόρμας δεν προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχεδιασμού βάσεων 
δεδομένων, δεδομένου ότι οι βάσεις των Notes δεν απαιτούν τον αυστηρό 
σχεδίασμά που απαιτούν Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων όπως 
είναι π.χ. η Microsoft Access, αλλά υποστηρίζουν μία πιο ελεύθερη δομή.

Οι τύποι των πεδίων που υποστηρίζει το Notes είναι οι παρακάτω:

• Text: Ο χρήστης μπορεί να εισάγει κείμενο, χωρίς περιορισμούς στο πλήθος 
των χαρακτήρων, χωρίς όμως δυνατότητα μορφοποίησης των χαρακτήρων.

• Numbers: Εισάγονται αριθμοί θετικοί, αρνητικοί, δεκαδικοί ή ακέραιοι

• Time: Εισάγεται ημερομηνία και ώρα. Ο χρήστης επιλέγει τη συγκεκριμένη 
μορφή (π.χ. μόνο ημερομηνία, μόνο ώρα, κ.τ.λ.)

• Keywords: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες τιμές από ένα 
συγκεκριμένο πίνακα, στον οποίο μπορεί ή όχι να προσθέσει νέες τιμές.

• Rich Text: Πεδία αυτού του τύπου είναι δυνατό να περιέχουν

μορφοποιημένο κείμενο, εικόνες, αντικείμενα που δημιουργήθηκαν από 
άλλες εφαρμογές, συνημμένα έγγραφα, κ.α.
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• Names: Στα πεδία αυτά εισάγονται έγκυρα ονόματα χρηστών του 
συστήματος.

• Author Names: Η ύπαρξη του πεδίου αυτού σε μία φόρμα περιορίζει τη 
δυνατότητα πρόσβασης χρηστών σε επίπεδο εγγράφου, με την άρση 
δικαιώματος πρόσβασης σε αυτό σε χρήστες που δεν περιέχονται στο 
σχετικό πεδίο, παρά το γεγονός ότι μπορεί να περιέχονται στη λίστα 
πρόσβασης της βάσης σε επίπεδο «author».

• Reader Names: Τα πεδία αυτού του τύπου έχουν την ίδια λειτουργία με τον 
προηγούμενο τύπο, αλλά για το επίπεδο πρόσβασης «reader», δηλαδή 
χρήστες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το πεδίο ενός εγγράφου, δεν 
έχουν το δικαίωμα να διαβάσουν το έγγραφο αυτό, ακόμα και αν έχουν 
πρόσβαση στη βάση επιπέδου «reader» ή και υψηλότερη.

Κατά την εισαγωγή πεδίων στη βάση, εκτός από τον τύπο, ο χρήστης θα 
πρέπει να επιλέξει αν η τιμή θα εισάγεται από το χρήστη, ή αν θα δίνεται 
αυτόματα από το σύστημα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τύπους με συναρτήσεις 
για τον υπολογισμό εξ’ ορισμού τιμών (default values) των πεδίων, τύπους για 
την επεξεργασία των τιμών που εισάγονται από το χρήστη (translation 
formulas) και τύπους που ελέγχουν αν η τιμή που εισήγαγε ο χρήστης είναι 
έγκυρη ή όχι (validation formulas).

Ο σχεδιαστής μίας φόρμας μπορεί να αυξήσει τη λειτουργικότητά της 
προσθέτοντας σε αυτήν πλήκτρα (buttons). Τα πλήκτρα εμφανίζονται στο χώρο 
της φόρμας κάθε φορά που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή, παρουσίαση ή 
τροποποίηση ενός εγγράφου. Τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται από το χρήστη για 
την εκτέλεση απλών λειτουργιών όπως είναι η αποθήκευση του εγγράφου, η 
αποστολή του σε άλλο χρήστη ή έξοδος, κ.τ.λ. Η μακροεντολή που θα 
εκτελείται κατά την επιλογή του πλήκτρου, δημιουργείται από το σχεδιαστή της 

φόρμας με τη χρήση των εντολών και συναρτήσεων του Notes.
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Ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό της φόρμας είναι ότι μπορεί να χωριστεί σε 
τμήματα (sections) στα οποία μπορούμε να επιτρέψουμε κατ’ επιλογή την 
πρόσβαση διαφόρων χρηστών. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό η ίδια φόρμα 
να χρησιμοποιείται για την εισαγωγή διαφορετικών στοιχείων σε ένα έγγραφο 

από διαφορετικούς χρήστες.

2.4.3.4 Όψεις

Οι όψεις ενεργοποιούνται κατά το άνοιγμα μίας βάσης δεδομένων και 
απεικονίζουν συνοπτικά πληροφορίες για τα κείμενα της βάσης. Μέσα από τις 
όψεις, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα ή περισσότερα κείμενα για προβολή, 
τροποποίηση, μεταφορά σε άλλη βάση δεδομένων, αποστολή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο σε άλλο χρήστη του συστήματος κ.τ.λ. Οι όψεις είναι οργανωμένες 
σε στήλες στις οποίες εμφανίζονται αυτούσια πεδία της βάσης ή μετά από 
επεξεργασία με τη χρήση συναρτήσεων. Κάθε βάση είναι δυνατό να 
περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό διαφορετικών όψεων, ανάλογα με τα πεδία που 
επιλέγει ο χρήστης να απεικονίζει κάθε φορά, αλλά και την ταξινόμηση 
(εμφάνιση των εγγράφων κατά αύξουσα ή φθίνουσα τάξη ως προς τις τιμές 
ενός πεδίου) ή κατηγοριοποίηση (εμφάνιση των εγγράφων ομαδοποιημένων 
ως προς τις ίδιες τιμές του πεδίου - κλειδιού) των κειμένων της βάσης. Όσο 
περισσότερα έγγραφα προστίθενται σε μία βάση, τόσο πιο απαραίτητη γίνεται 
η χρήση τύπων επιλογής (selection formulas), μέσω των οποίων 
«φιλτράρονται» τα έγγραφα της βάσης και εμφανίζονται μόνο αυτά που 
επιθυμεί ο χρήστης, με βάση κάποιο κριτήριο επιλογής. Η ιδιότητα αυτή είναι 
επίσης χρήσιμη, αν λάβουμε υπόψη ότι σε ένα περιβάλλον client - server, ο 
κάθε χρήστης είναι λογικό να θέλει, οι όψεις που χρησιμοποιεί να 
παρουσιάζουν μόνο τα έγγραφα που αφορούν τα καθήκοντά του ή γενικότερα 
το τμήμα στο οποίο εργάζεται.

2.4.3.5 Μακροεντολές

Ομάδες εργασιών που επιθυμεί ο χρήστης να εκτελεί τακτικά, υπάρχει η 

δυνατότητα να καταγραφούν σε μακροεντολές και να ενεργοποιούνται με την
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επιλογή ενός πλήκτρου. Η εκτέλεση μίας μακροεντολής μπορούμε να 
επιλέξουμε αν θα έχει επίδραση σε όλη τα βάση, σε μερικά επιλεγμένα κείμενα 
ή και μόνο σε ένα. Παραδείγματα μακροεντολών είναι η τροποποίηση ή η 
συγχώνευση κάποιων πεδίων μίας βάσης, η αποστολή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κάποιου κειμένου κ.τ.λ., η προτροπή για ενημέρωση των 
διαφόρων αντιγράφων της ίδιας βάσης (replication), κ.α.

2.4.3.6 Διασυνδέσεις κειμένων (Doclinks)

Κατά την εισαγωγή ενός εγγράφου σε μία βάση, συχνά συμβαίνει να υπάρχει 
ήδη αποθηκευμένο στην ίδια ή και σε άλλη βάση, κάποιο σχετικό έγγραφο. 
Στην περίπτωση αυτή, ο συντάκτης του κειμένου, μπορεί να εισάγει στο 
έγγραφο μία διασύνδεση (doclink) στο σχετικό έγγραφο. Η διασύνδεση είναι 
ένας δείκτης, ο οποίος περιέχει στοιχεία που αφορούν με τη θέση του σχετικού 
εγγράφου και εμφανίζεται μέσα στο κείμενο σαν πλήκτρο. Οποιοσδήποτε 
αναγνώστης του συγκεκριμένου εγγράφου στο μέλλον, μπορεί να επιλέξει με το 
mouse το πλήκτρο της διασύνδεσης, και να εμφανιστεί στον οθόνη τους 
αυτόματα το σχετικό έγγραφο.
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3. Σχεδιασμός του πληροφοριακού συστήματος

3.1 Γενική περιγραφή του πληροφοριακού συστήματος.

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει σχεδιασμός του προτεινόμενου πληροφοριακού 
συστήματος, που θα καλύπτει τις ανάγκες της Νομαρχίας, όπως αυτές 
αναλύθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο.

Το πληροφοριακό σύστημα θα αναπτυχθεί σε περιβάλλον «Lotus Notes», το 
οποίο θα εγκατασταθεί σε δίκτυο client - server. Στον server του δικτύου θα 
είναι εγκατεστημένες οι βάσεις δεδομένων του συστήματος. Θα δημιουργηθούν 
σταθμοί εργασίας (clients) για την κάλυψη των αναγκών του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου, των τριών Νομαρχιακών επιτροπών, του Νομάρχη, της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Κρίσης 
Εικαστικών Έργων, της Διαρκούς Επιτροπής Περιβάλλοντος, των Συμβούλων 
του Νομάρχη, του Νομικού Γραφείου, του Γραφείου Τύπου, του Γραφείου 

δημοσίων Σχέσεων, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, αλλά και όλων των 
Διευθύνσεων των τριών τομέων στους οποίους είναι οργανωμένη η Νομαρχία.

Κάθε χρήστης του συστήματος θα έχει διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης 
σε κάθε βάση του συστήματος. Οι δυνατότητες θα προσδιοριστούν, με κριτήριο 
τις δυνατότητες που πρέπει και θέλει να έχει κάθε χρήστης σε κάθε βάση 
ξεχωριστά. Για το λόγο αυτό, θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της εφαρμογής 
να παρέχει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης σε κάθε χρήστη, με τη χρήση του 
Πίνακα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control List - ACL). Ένα σημείο στο 
οποίο θα δοθεί μεγάλη βαρύτητα, είναι η δυνατότητα κάθε θέσης εργασίας να 
«βλέπει» μόνο ένα περιορισμένο τμήμα κάθε βάσης δεδομένων και 
συγκεκριμένα μόνο τα έγγραφα που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα 

αρμοδιοτήτων του. To Notes παρέχει τη δυνατότητα στο σχεδιαστή εφαρμογών 
να περιορίσει τα δικαιώματα πρόσβασης, σε επίπεδο εγγράφου, με τη χρήση 
πεδίου τύπου «Reader Name» και τη χρήση κατάλληλου τύπου επιλογής στις
διάφορες διαθέσιμες όψεις της εφαρμογής.
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Με βάση την οργάνωση και τη λειτουργία της Νομαρχίας σε επίπεδο Διοίκησης, 
όπως αυτές μελετήθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, το 
πληροφοριακό σύστημα που προτείνεται, αποτελείται από τις παρακάτω πέντε 
κύριες βάσεις δεδομένων:

1. Έργα Νομαρχίας: Στη βάση αυτή θα καταχωρούνται έγγραφα που αφορούν 

την εξέλιξη σημαντικών έργων που απασχολούν τη Νομαρχία. Τα έγγραφα 
αυτά ενδέχεται να είναι σχετικές αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου, 
εισηγήσεις ειδικών μελετητών, σχετική νομοθεσία, απόψεις ενδιαφερομένων 
φορέων ή ιδιωτών, κ.τ.λ.

2. Συνεδριάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου: Στη βάση αυτή θα

καταγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, αλλά και οι αποφάσεις κάθε 
συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

3. Εκδηλώσεις: Η βάση αυτή θα περιλαμβάνει εκδηλώσεις που οργανώνει η 

Νομαρχία.

4. Συναντήσεις: Η βάση αυτή θα περιέχει στοιχεία για τις συναντήσεις των 

εμπλεκομένων στο πληροφοριακό σύστημα μεταξύ τους, αλλά και με 
εκπροσώπους φορέων ή και ιδιώτες.

5. Προβλήματα πολιτών: Η βάση αυτή θα περιλαμβάνει προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν φορείς και ιδιώτες και που απευθύνονται στη Νομαρχία για 
την επίλυσή τους.

Εκτός από τις κύριες βάσεις, θα υπάρχει και μία βοηθητική βάση, με στοιχεία 
απαραίτητα για την υποστήριξη της λειτουργίας όλου του συστήματος:

1. Βοηθητική βάση: Η βάση αυτή θα περιλαμβάνει τους εξουσιοδοτημένους 
χρήστες του συστήματος και τις υπηρεσίες της Νομαρχίας.
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3.2 Αναλυτική περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία του 
πληροφοριακού συστήματος, δηλαδή το περιβάλλον εργασίας που αποτελεί το 
διάμεσο με το χρήστη (user interface) και τις βάσεις δεδομένων.

3.2.1 Περιβάλλον Εργασίας

Η ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος γίνεται μέσα από το Lotus 
Notes. Στην οθόνη του υπολογιστή θα εμφανίζεται ένα κεντρικό μενού 
επιλογών, το οποίο θα παραπέμπει το χρήστη στην αντίστοιχη βάση 
δεδομένων. Σε δεύτερο επίπεδο θα εμφανίζεται το διαθέσιμο σύνολο επιλογών 
της κάθε βάσης, όπου ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει, να διαβάσει, να 
τροποποιήσει και να εκτυπώσει πληροφορίες στη βάση.

3.2.2 Βάση δεδομένων «Έργα Νομαρχίας»

Ένας από τους βασικούς στόχους του προτεινόμενου πληροφοριακού 
συστήματος είναι η κάλυψη των αναγκών της Διοίκησης της Νομαρχίας σε 
θέματα πληροφόρησης σχετικά με τα μεγάλα έργα που απασχολούν τη 
Νομαρχία. Το παρόν σύστημα θα διευκολύνει τα στελέχη της Νομαρχίας - πριν 
από τη λήψη κάποιας απόφασης σχετικά με κάποιο έργο - να αναζητήσουν 
πληροφορίες σχετικά με το έργο αυτό, όσον αφορά ενέργειες που έχουν γίνει, 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί, προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί, κείμενη 
νομοθεσία και γενικότερα οποιοδήποτε σχετικό υλικό. Προϋπόθεση για την 
μέγιστη αξιοποίηση της βάσης αυτής θα είναι η πλήρης καταγραφή όλων των 
θεμάτων που ανέκυψαν σχετικά με το κάθε έργο, ώστε αυτή να αποτελεί μία 
πλήρη πηγή πληροφόρησης.
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Η βάση αυτή θα έχει τη μορφή μίας «discussion database». Τα έγγραφα που 
θα περιέχονται στη βάση αυτή θα είναι δύο τύπων και θα δημιουργούνται από 
ισάριθμες φόρμες εισαγωγής:

• Νέο Έργο: Με τη φόρμα αυτή θα γίνεται εισαγωγή ενός νέου έργου της 
Νομαρχίας, δηλαδή ενός νέου θέματος (topic).

• Σχετικό Έγγραφο: Με τη φόρμα αυτή θα εισάγονται έγγραφα σχετικά με 

κάποια εξέλιξη που υπήρξε στη πορεία κάποιου έργου της Νομαρχίας. Τα 
έγγραφα αυτά είναι δυνατό να αφορούν ενέργειες, αποφάσεις, νομοθεσία, 
κ.α.. Προϋπόθεση πριν από την εισαγωγή τους θα είναι η επιλογή του έργου 
που αφορούν, θα είναι δηλαδή της μορφής «response». Ειδικά στην 
περίπτωση που το έγγραφο που εισάγεται αφορά απόφαση του Ν.Σ., 
δεδομένου ότι το σχετικό κείμενο θα υπάρχει ήδη στη βάση «Συνεδριάσεις 
του Ν.Σ.» που θα περιγράφει στη συνέχεια, δεν θα καταχωρείται το πλήρες 
κείμενο, αλλά θα δημιουργείται μία διασύνδεση κειμένου (doclink), η οποία 
θα παραπέμπει στην απόφαση αυτή.

Η εισαγωγή ενός εγγράφου (ή νέου έργου) στη βάση αυτή, ενδέχεται να απαιτεί 
τον προγραμματισμό κάποιας συνάντησης στελεχών της Νομαρχίας με άλλους 
συναδέλφους ή εκπροσώπους φορέων και ιδιωτών. Για το λόγο αυτό, οι δύο 

φόρμες εισαγωγής της βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν πλήκτρα (buttons), 
τα οποία θα προκαλούν την εισαγωγή εγγραφών στη βάση «Συναντήσεις» που 
θα περιγράφει στη συνέχεια. Επιπρόσθετα, θα υπάρχουν πλήκτρα για την 
τροποποίηση (edit), αποθήκευση (save), εκτύπωση (print), αποστολή μέσω e- 
mail σε άλλο χρήστη του συστήματος και έξοδο (exit), ανάλογα με την 
κατάσταση που βρίσκεται ο χρήστης (εισαγωγή ή προβολή) και ανάλογα με τις 
δυνατότητες πρόσβασης που έχει στο συγκεκριμένο κείμενο.
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Τα πεδία της βάσης δεδομένων, τα οποία μάλιστα θα χρησιμοποιούνται και 
στις δύο φόρμες εισαγωγής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή Τύπος

1 Ημερομηνία εισαγωγής Time (dd/mm/yy)
2 Τίτλος Έργου Text
3 Κατηγορία keywords (Έργα οδοποιίας, ανέγερση κτιρίων, 

κ.τ.λ.)
4 Κείμενο Rich text
5 Συντάκτες Author Names
6 Αρμόδιοι χρήστες του 

συστήματος
Reader Names (Νομάρχης, Νομαρχιακό 

Συμβούλιο, κ.τ.λ.)

Πίνακας 2. Πεδία βάσης «Έργα της Νομαρχίας»

Για την ευκολότερη πρόσβαση στα περιεχόμενα της βάσης αυτής θα υπάρχουν
διαθέσιμες οι παρακάτω όψεις:

• Έγγραφα ανά έργο: Τα έγγραφα της βάσης θα είναι κατηγοριοποιημένα ως 

προς το έργο που αφορούν, ενώ τα έγγραφα κάθε έργου θα είναι 
ταξινομημένα ως προς την ημερομηνία δημιουργίας τους. Είναι η πιο 
χρήσιμη όψη της βάσης, δεδομένου ότι θα δίνει την δυνατότητα γρήγορης 
πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν το συγκεκριμένο έργο που 
απασχολεί τον μελετητή.

• Έγγραφα ανά συντάκτη: Όμοια όψη με την προηγούμενη, με τη διαφορά 
ότι τα έγγραφα θα είναι κατηγοριοποιημένα κατά το όνομα του εκδότη τους.

• Έργα της Νομαρχίας ανά κατηγορία: Θα παρουσιάζονται μόνο τα έργα 
της Νομαρχίας, κατηγοριοποιημένα ανά είδος (οδοποιίας κ.τ.λ.) και 
ταξινομημένα ως προς την ημερομηνία εισαγωγής τους στη βάση 
δεδομένων.
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• Έργα ανά αρμόδια Υπηρεσία: Όμοια όψη με την προηγούμενη, με τη 
διαφορά ότι η κατηγοριοποίηση θα γίνεται ως προς την Υπηρεσία της Ν.Α. 
που είναι αρμόδια.

Όλοι οι χρήστες του συστήματος θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
εισάγουν νέα έγγραφα, ενώ η δυνατότητα διόρθωσης θα δίνεται μόνο στον 
εκδότη κάθε εγγράφου. Για το λόγο αυτό στη Λίστα Ελέγχου Πρόσβασης 
(Access Control List - ACL) της βάσης θα πρέπει να προστεθούν όλοι οι 
χρήστες του συστήματος με άδεια πρόσβασης «Author». Όσον αφορά την 
παρουσίαση εγγράφων με τη χρήση των διαθέσιμων όψεων, σε κάθε σταθμό 
εργασίας θα εμφανίζονται μόνο τα έγγραφα στα οποία ο συγκεκριμένος 
χρήστης είναι καταχωρημένος στο σχετικό πεδίο «Αρμόδιοι χρήστες», το οποίο 
αποσκοπεί στην αξιοποίησή του από κατάλληλη φόρμα επιλογής (selection 
formula). Για το λόγο αυτό, κατά τη εισαγωγή ενός νέου έργου, ο εκδότης της 
εγγραφής θα καθορίζει ποιοι χρήστες του συστήματος θα έχουν πρόσβαση στο 
έργο αυτό. Σε Όλα τα έγγραφα που θα εισάγονται στη βάση στο μέλλον και θα 
αφορούν το έργο αυτό, θα προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η ίδια λίστα 
αρμόδιων με αυτή του έργου.

Δεδομένου ότι η βάση αποσκοπεί στην παρακολούθηση των έργων που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, θα υπάρχει η δυνατότητα απομάκρυνσης από τη βάση 
όλων των εγγράφων που αφορούν έργα που αποπερατώθηκαν. Για το λόγο 

αυτό, ο διαχειριστής του συστήματος κατά την έναρξη κάθε νέου 
ημερολογιακού έτους θα δημιουργεί αντίγραφο της βάσης δεδομένων (μόνο με 
τα στοιχεία της βάσης, αλλά χωρίς τα έγγραφα αυτής) με περιγραφή «Έργα 
που ολοκληρώθηκαν στο έτος X». Η μεταφορά από την αρχική βάση των εν 
εξελίξει έργων θα γίνεται με τη χρήση κατάλληλης μακροεντολής, τη δυνατότητα 
χρήσης της οποίας θα έχει μόνο ο διαχειριστής του συστήματος, ο οποίος με 

εντολή του Νομάρχη θα απομακρύνει τα έγγραφα κάθε έργου που έχει 

ολοκληρωθεί.
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3.2.3 Βάση δεδομένων «Συνεδριάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου»

Στη βάση αυτή θα καταχωρούνται οι ημερομηνίες συνεδριάσεων του Ν.Σ., τα 
θέματα ημερήσιας διάταξης κάθε συνεδρίασης και οι αποφάσεις που 
ελήφθησαν σχετικά με κάθε θέμα. Κάθε χρήστης θα μπορεί να ανατρέξει στις 
αποφάσεις και στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης των προηγούμενων ή της 
επικείμενης συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Οι φόρμες εισαγωγής στη βάση αυτή θα είναι οι παρακάτω:

• Συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου: Με τη φόρμα αυτή θα 
καθορίζεται η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου.

• Θέματα Ημερήσιας Διάταξης και αντίστοιχες αποφάσεις: Με τη φόρμα 
αυτή θα εισάγονται τα θέματα που προτείνεται να συζητηθούν στην 
επικείμενη συνεδρίαση. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι της μορφής 
«Response» (θα προηγείται η επιλογή συνεδρίασης). Όλοι οι χρήστες του 
συστήματος έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής ενός προτεινόμενου θέματος

Στη φόρμα των «αποφάσεων του Ν.Σ.» θα υπάρχουν πλήκτρα για τη 
δημιουργία διασύνδεσης (doclink) σε όλες τις υπόλοιπες βάσεις δεδομένων του 
συστήματος, ώστε να δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα συσχέτισης της 
απόφασης με ένα έργο της Νομαρχίας, με μία συνάντηση στελεχών, με μία 

εκδήλωση της Νομαρχίας ή την διευθέτηση ενός προβλήματος που έθεσε 
πολίτης. Όπως και σε όλες τις φόρμες που έχουν ήδη περιγράφει, θα 

υπάρχουν πλήκτρα για την τροποποίηση (edit), αποθήκευση (save), και 
επιστροφή (exit), ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται ο χρήστης -
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εισαγωγή ή προβολή - και ανάλογα με τις δυνατότητες πρόσβασης που έχει 
στο συγκεκριμένο κείμενο.

Τα πεδία που θα περιέχονται στη βάση αυτή φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

AJA Περιγραφή Τύπος
1 Ημερομηνία συνεδρίασης Time (dd/mm/yy)
2 Θέμα προς συζήτηση Text
3 Αρμόδιος εισηγητής Names
4 Κείμενο θέματος Η.Δ. Rich text
5 Κείμενο απόφασης Rich text
6 Κατάσταση Keywords (Προτεινόμενο, οριστικό, κ.τ.λ)
7 Συντάκτης Author names
8 Ημερομηνία έκδοσης Time (dd/mm/yy)
9 Αρμόδιοι χρήστες του 

συστήματος
Reader Names (Νομάρχης, Νομαρχιακό 

Συμβούλιο, κ.τ.λ.)

Πίνακας 3. Πεδία βάσης «Συνεδριάσεις του Ν.Σ.»

Κατά το άνοιγμα της βάσης, η προβολή των εγγράφων θα γίνεται με μία από τις
παρακάτω όψεις:

• Συνεδριάσεις Ν.Σ.: Θα εμφανίζονται μόνο οι Ημερομηνίες συνεδριάσεων του 
Ν.Σ., κατά χρονολογική σειρά.

• Θέματα ανά συνεδρίαση: Θα εμφανίζονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης 
κάθε συνεδρίασης του Ν.Σ., κατηγοριοποιημένα ως προς τη συνεδρίαση.

• Θέματα ανά εισηγητή: Θα εμφανίζονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης κάθε 
συνεδρίασης του Ν.Σ., κατηγοριοποιημένα ως προς τον εισηγητή και τη 
συνεδρίαση.

• Θέματα ανά αρμόδια υπηρεσία: Τα θέματα ημερήσιας διάταξης θα 
παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένα ανά αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α.

• Αποφάσεις ανά συνεδρίαση: Θα εμφανίζονται οι αποφάσεις του Ν.Σ. 

κατηγοριοποιημένες ανά συνεδρίαση και ανά θέμα προς συζήτηση.
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• Αποφάσεις ανά αρμόδια υπηρεσία: Οι αποφάσεις του Ν.Σ. θα 
εμφανίζονται κατηγοριοποιημένα ως προς την αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α.

Όλοι οι χρήστες του συστήματος έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής ενός 
προτεινόμενου θέματος, μέχρι τέσσερις ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της επικείμενης συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος του Ν.Σ., δεδομένου ότι 
είναι ο αρμόδιος για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, θα πρέπει στη 
συνέχεια να εξετάσει τα προτεινόμενα θέματα και να διαμορφώσει την τελική 
λίστα θεμάτων, το αργότερο τρεις μέρες από την διεξαγωγή της συνεδρίασης, 
όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας της Νομαρχίας. Μετά τη 
διεξαγωγή της συνεδρίασης, θα πρέπει να καταχωρήσει το κείμενο της 
απόφασης σε κάθε θέμα της Η.Δ.

Όλοι οι χρήστες του συστήματος, ενώ θα έχουν δυνατότητα κατάθεσης 
εγγράφων με τη φόρμα «Θέματα ημερήσιας διάταξης» (οπότε θα πρέπει να 
είναι καταχωρημένοι στη λίστα πρόσβασης ως «Depositors»), ωστόσο δεν θα 
έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής εγγράφων με τις φόρμες «Συνεδριάσεις» και 
«Αποφάσεις». Η λειτουργία επιτελείται επιλεκτικά με τη χρήση της «πρόσβασης 
για εισαγωγή εγγράφου» (compose access) χωριστά σε κάθε φόρμα της 
βάσης. Ειδικά ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου θα έχει δυνατότητα 
εισαγωγής και τροποποίησης οποιουδήποτε εγγράφου, με οποιαδήποτε 
φόρμα, δηλαδή πρόσβαση «Editor». Οι συνεδριάσεις και τα θέματα Η.Δ. θα 

εμφανίζονται σε όλους τους σταθμούς εργασίας, χωρίς «φιλτράρισμα». 
Αντίθετα όσον αφορά τις αποφάσεις του Ν.Σ., θα προσδιορίζεται το πεδίο 
«αρμόδιοι χρήστες» για την αξιοποίησή του από τον κατάλληλο τύπο επιλογής 
στις όψεις που αφορούν αποφάσεις του Ν.Σ.

3.2.4 Βάση δεδομένων «Εκδηλώσεις»

Η βάση αυτή αποσκοπεί στην καταγραφή των εκδηλώσεων που οργανώνει η 

Νομαρχία ή των εκδηλώσεων που οργανώνονται από άλλους φορείς, αλλά 
σχετίζονται με αρμοδιότητες της Νομαρχίας ή έχουν ιδιαίτερη σημασία για το
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νομό. Εκτός από τα στελέχη της Νομαρχίας, πρόσβαση στα περιεχόμενα της 
βάσης αυτής θα έχουν και εξωτερικοί χρήστες, φορείς ή ιδιώτες, μέσω του 
Internet.

Για την εισαγωγή των εγγράφων στη βάση αυτή θα χρησιμοποιείται η φόρμα 

«Νέα εκδήλωση». Τα πεδία της φόρμας αυτής φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα:

Α/Α Περιγραφή Τύπος

1 Ημερομηνία εκδήλωσης Time
2 Τίτλος εκδήλωσης Text
3 Κατηγορία εκδήλωσης Keywords (Συναυλία, ομιλία κ.τ.λ.)

4 Υπεύθυνος διοργανωτής Text
5 Αρμόδιες υπηρεσίες της 

Νομαρχίας
Keywords (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση 

Γεωργίας κ.τ.λ.)

6 Τόπος εκδήλωσης keywords
7 Περιγραφή Rich text
8 Εκδότης Author names
9 Ημερομηνία έκδοσης Time (dd/mm/yy)
10 Αρμόδιοι χρήστες του 

συστήματος
Reader Names (Νομάρχης, Νομαρχιακό 

Συμβούλιο, κ.τ.λ.)

Πίνακας 4. Πεδία βάσης «Εκδηλώσεις»

Στη φόρμα εισαγωγής εγγράφων θα υπάρχουν πλήκτρα για τις λειτουργίες 
αποθήκευσης, τροποποίησης, διαγραφής και εξόδου, ανάλογα με την 
κατάσταση του εγγράφου (εισαγωγή ή προβολή) και τις δυνατότητες 
πρόσβασης κάθε χρήστη.

Προβολή των εγγράφων της βάσης θα γίνεται μέσω των παρακάτω 
παρουσιάσεων:
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• Κατά ημερομηνία: Όπου οι εκδηλώσεις παρουσιάζονται ταξινομημένες ως 
προς την ημερομηνία διεξαγωγής τους.

• Κατά κατηγορία: Όπου οι εκδηλώσεις παρουσιάζονται κατά κατηγορία και 
ταξινομημένες ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής τους.

• Κατά τόπο εκδήλωσης: Οι εκδηλώσεις παρουσιάζονται
κατηγοριοποιημένες κατά τόπο εκδήλωσης και ταξινομημένες κατά
χρονολογική σειρά.

• Κατά αρμόδια Υπηρεσία της Ν.Α.: Οι εκδηλώσεις παρουσιάζονται
κατηγοριοποιημένες κατά τόπο εκδήλωσης και ταξινομημένες κατά
χρονολογική σειρά.

Πρόσβαση για εισαγωγή, τροποποίηση, διαγραφή και ανάγνωση όλων των 
εγγράφων της βάσης θα έχει μόνο ο Νομάρχης (editor), ενώ όλοι οι υπόλοιποι 
χρήστες του συστήματος θα έχουν πρόσβαση μόνο για ανάγνωση (readers). 
Όπως και στις υπόλοιπες βάσεις, γίνεται χρήση του πεδίου «Αρμόδιοι χρήστες 
του συστήματος» από κατάλληλο τύπο επιλογής (selection formula) για την 
εμφάνιση μόνο των εκδηλώσεων που άπτονται των καθηκόντων ή 

αρμοδιοτήτων κάθε ξεχωριστού χρήστη.

3.2.5 Βάση δεδομένων «Συναντήσεις»

Η βάση αυτή αποσκοπεί στον προγραμματισμό και την παρακολούθηση 
συναντήσεων των στελεχών της Νομαρχίας με άλλα στελέχη της Νομαρχίας, με 
ιδιώτες ή εκπροσώπους φορέων.

Η εισαγωγή στοιχείων στη βάση γίνεται μέσα από τη φόρμα «Συνάντηση». Στη 
φόρμα εισαγωγής εγγράφων θα υπάρχουν πλήκτρα για τις λειτουργίες 

αποθήκευσης, τροποποίησης, διαγραφής και εξόδου, ανάλογα με την 

κατάσταση του εγγράφου (εισαγωγή ή προβολή) και τις δυνατότητες 
πρόσβασης κάθε χρήστη. Τα πεδία της φόρμας αυτής παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα:
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Α/Α Περιγραφή Τύπος
1 Εκδότης Author names
2 Ημερομηνία έκδοσης Time (dd/mm/yy)
3 Ημερομηνία και ώρα 

συνάντησης
Time

4 Εμπλεκόμενα στελέχη Keywords
5 Εμπλεκόμενοι πρόσωπα 

εκτός Νομαρχίας
Text

6 Τόπος συνάντησης Text
7 Θέμα Text
8 Αναλυτική Περιγραφή Rich text
9 Αρμόδιοι χρήστες του 

συστήματος
Reader Names (Νομάρχης, Νομαρχιακό 

Συμβούλιο, κ.τ.λ)

Πίνακας 5. Πεδία βάσης «Συναντήσεις»

Προβολή των εγγράφων της βάσης θα γίνεται μέσω των παρακάτω

παρουσιάσεων:

• Κατά ημερομηνία: Οι συναντήσεις παρουσιάζονται ταξινομημένες ως προς 
την ημερομηνία διεξαγωγής τους.

• Κατά εκδότη: Οι συναντήσεις παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένες ως προς 
τον εκδότη του αντίστοιχου εγγράφου και ταξινομημένες χρονολογικά

• Κατά εμπλεκόμενο στέλεχος: Οι συναντήσεις παρουσιάζονται
κατηγοριοποιημένες ως προς το εμπλεκόμενο στέλεχος και ταξινομημένες 
κατά χρονολογική σειρά.

Όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση «Author», ώστε να έχουν τη δυνατότητα να

εισάγουν και να τροποποιήσουν τις συναντήσεις που τους αφορούν. Η
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επιλεκτική προβολή των συναντήσεων που ενδιαφέρουν κάθε χρήστη γίνεται 
και στη βάση αυτή με τη χρήση κατάλληλου τύπου επιλογής (selection formula).

3.2.6 Βάση δεδομένων «Προβλήματα πολιτών»

Η βάση αυτή αποσκοπεί στην καταγραφή και παρακολούθηση προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν ιδιώτες ή φορείς και απευθύνονται στη Νομαρχία για την 
επίλυσή τους. Μετά από την καταγραφή ενός νέου προβλήματος θα ανατίθεται 
σε ειδικό μελετητή της αρμόδιας υπηρεσίας της Νομαρχίας η εκπόνηση 
μελέτης, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι κάποια προκαθορισμένη 
ημερομηνία. Ο μελετητής θα καταθέτει την μελέτη και αν κριθεί απαραίτητο, το 
θέμα θα παραπέμπεται στη Νομαρχιακό Συμβούλιο για τη λήψη κάποιας 
απόφασης.

Οι φόρμες που θα χρησιμοποιούνται είναι οι παρακάτω:

• Εισαγωγή νέου προβλήματος: Θα γίνεται καταγραφή του προβλήματος και 
των στοιχείων του εμπλεκόμενου ιδιώτη ή φορέα.

• Ανάθεση μελέτης: Το θέμα που τέθηκε θα προωθείται στην αρμόδια 
υπηρεσία για την εκπόνηση μελέτης.

• Κατάθεση μελέτης: Η αρμόδια υπηρεσία θα εισάγει τη μελέτη:

• Τελική απόφαση: Θα καταχωρείται η απόφαση που έλαβε η αρμόδια 
υπηρεσία ή το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Η καταγραφή μίας απόφασης ή ενέργειας στη βάση αυτή, είναι δυνατό να 
απαιτεί την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση του 
Ν.Σ. ή να απαιτεί τον προγραμματισμό κάποιας συνάντησης στελέχους της 
Νομαρχίας με κάποιον ιδιώτη ή φορέα. Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις θα 
υπάρχουν στις φόρμες εισαγωγής πλήκτρα που θα παραπέμπουν στις 
αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. Παράλληλα θα υπάρχουν και τα γνωστά 

πλήκτρα αποθήκευσης, τροποποίησης, διαγραφής και εξόδου, όπως ακριβώς 
περιγράφηκαν και στις άλλες βάσεις. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που κάποια
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απόφαση του Ν.Σ. αφορά πρόβλημα που έχει καταγραφεί στη βάση αυτή, θα 
υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής μίας νέας εγγραφής, στην οποία θα υπάρχει 
διασύνδεση (doclink) προς το κείμενο της απόφασης αυτής στη βάση 
«Συνεδριάσεις του Ν.Σ.».

Τα πεδία της βάσης δεδομένων απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή Τύπος

1 Ημερομηνία εισαγωγής Time (dd/mm/yy)
2 Σύντομη περιγραφή Text
3 Κατηγορία προβλήματος Keywords
4 Ονοματεπώνυμο

ενδιαφερομένου
Text

5 Διεύθυνση
ενδιαφερομένου

Text

6 Τηλέφωνο
ενδιαφερομένου

Text

7 Αρμόδια Υπηρεσία Keywords
8 Περιγραφή προβλήματος Rich Text
9 Προθεσμία κατάθεσης 

μελέτης
Time

10 Κατάσταση Keywords (Σε εξέλιξη, περατωμένο κ.τ.λ.)
11 Κείμενο μελέτης Rich text
12 Ημερομηνία μελέτης Time (dd/mm/yy)
13 Κείμενο απόφασης Rich Text
14 Ημερομηνία απόφασης Time (dd/mm/yy)
15 Αρμόδιοι χρήστες του 

συστήματος
Reader Names (Νομάρχης, Νομαρχιακό 

Συμβούλιο, κ.τ.λ)

Πίνακας 7. Πεδία βάσης «Προβλήματα πολιτών»

Η προβολή των εγγράφων της βάσης θα γίνεται με τις παρακάτω 

παρουσιάσεις:
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• Κατά ημερομηνία εισαγωγής: Τα έγγραφα θα παρουσιάζονται
ταξινομημένα κατά χρονολογική σειρά.

• Σε εξέλιξη, κατά Αρμόδια Διεύθυνση: Τα προβλήματα που εκκρεμούν θα
παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένα κατά αρμόδια Διεύθυνση και
ταξινομημένα κατά χρονολογική σειρά.

• Ολοκληρωμένα, κατά Αρμόδια Διεύθυνση: Τα προβλήματα που έχουν 

επιλυθεί θα παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένα κατά αρμόδια Διεύθυνση και 
ταξινομημένα κατά χρονολογική σειρά.

• Σε εξέλιξη, κατά Υπεύθυνο μελετητή: Τα προβλήματα που εκκρεμούν θα
παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένα κατά υπεύθυνο μελετητή και
ταξινομημένα κατά χρονολογική σειρά παράδοσης.

• Ολοκληρωμένα, κατά Υπεύθυνο μελετητή: Τα προβλήματα που έχουν 

επιλυθεί θα παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένα κατά υπεύθυνο μελετητή και 
ταξινομημένα κατά χρονολογική σειρά παράδοσης.

• Σε εξέλιξη, κατά κατηγορία προβλήματος: Τα προβλήματα που εκκρεμούν 
παρουσιάζονται κατά κατηγορία και ταξινομημένα κατά χρονολογική σειρά.

• Ολοκληρωμένα, κατά κατηγορία προβλήματος: Τα προβλήματα που 
επιλύθηκαν παρουσιάζονται κατά κατηγορία και ταξινομημένα κατά 
χρονολογική σειρά.

Όλοι οι χρήστες του συστήματος θα έχουν δυνατότητα ανάγνωσης όλων των 
εγγράφων, αλλά διόρθωσης μόνο στα έγγραφα που εισήγαγαν οι ίδιοι (author), 
ενώ ο Νομάρχης θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα παρεμβάσεων σε όλα τα 
έγγραφα (editor). Οι όψεις της βάσης αυτής, όπως και των υπόλοιπων βάσεων, 
με την κατάλληλο τύπο εισαγωγής «φιλτράρουν» τις εγγραφές της βάσης που 
αφορούν κάθε χρήστη του συστήματος.

3.2.7 «Βοηθητική Βάση Δεδομένων»

Εκτός από τις κύριες βάσεις δεδομένων της εφαρμογής που έχουν ήδη 
περιγράφει, θα υπάρχει και μία βάση με τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων
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χρηστών του συστήματος και τις υπηρεσίες της Νομαρχίας. Η ύπαρξη της 
βάσης αυτής αποσκοπεί στην αυτόματη δημιουργία πινάκων επιλογών (check 
boxes, radio buttons) στις περιπτώσεις που οι χρήστες του συστήματος, κατά 
τη δημιουργία εγγράφων, καλούνται να επιλέξουν ενδιαφερομένους χρήστες ή 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Νομαρχίας.

Οι φόρμες εισαγωγής θα είναι οι:

• Χρήστης του συστήματος

• Υπηρεσία της Νομαρχίας

Τα πεδία της βάσης αυτής θα είναι:

Α/Α Περιγραφή Τύπος

1 Χρήστης Names
2 Υπηρεσία Names
3 Κατηγορία Keywords
4 Τομέας Keywords

Πίνακας 2. Πεδία βάσης «Χρήστες & Υπηρεσίες»

Η προβολή των εγγράφων της βάσης θα γίνεται με τις παρακάτω
παρουσιάσεις:

• Υπηρεσίες κατά τομέα: Οι εγγραφές θα παρουσιάζονται ομαδοποιημένες 
κατά τομέα και ταξινομημένες κατά αλφαβητική σειρά.

• Όλες οι υπηρεσίες: Θα παρουσιάζονται όλες οι υπηρεσίες αλφαβητικά (για 
τη δημιουργία αυτόματης λίστας keywords).

• Χρήστες: Θα παρουσιάζονται οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες σε αλφαβητική 

σειρά.
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Δυνατότητα πρόσβασης για πρόσθεση διαγραφή και τροποποίηση των 
εγγραφών της βάσης αυτής έχει μόνο ο administrator του συστήματος. Οι 
υπόλοιποι χρήστες έχουν πρόσβαση «Reader».
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4. Ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος

4.1 Υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος

Στην τελευταία φάση αυτής της μελέτης, υλοποιήθηκε δοκιμαστικά το 

πληροφοριακό σύστημα της Νομαρχίας Καστοριάς, σύμφωνα με το 

χαρακτηριστικά που καθορίστηκαν στην προηγούμενη ενότητα.

Σύμφωνα λοιπόν με την περιγραφή που προηγήθηκε, για την ανάπτυξη των έξι 

βάσεων δεδομένων του συστήματος, χρησιμοποιήθηκε ή έκδοση 4.0 της 

εφαρμογής groupware «Lotus Notes», σε περιβάλλον Microsoft Windows 95. 

Για κάθε μία από τις βάσεις, δημιουργήθηκαν οι φόρμες εισαγωγής δεδομένων 

και οι όψεις.

Σημαντικό στοιχείο της όλης ανάπτυξης του συστήματος ήταν η δημιουργία ενός 

φιλικού περιβάλλοντος για το χρήστη, ο οποίος θεωρήθηκε ότι κατά βάση έχει 

μικρή εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αφενός, στη φάση του 
σχεδιασμού καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια ώστε η εκτέλεση όλων των 

απαιτούμενων εντολών της εφαρμογής να γίνεται μέσα από αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες με το «πάτημα» ενός μόνο πλήκτρου μέσα από τις φόρμες 

εισαγωγής δεδομένων, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η χρήση των drop 

down menus του Notes. Αφετέρου, στη φάση της υλοποίησης, έγινε 
προσπάθεια να υιοθετηθεί μία ενιαία φιλοσοφία στην εισαγωγή και στην 
ανάκληση δεδομένων, όσο αυτό ήταν δυνατό, δεδομένων των σημαντικών 

διαφορών που παρουσιάζουν οι διάφορες βάσεις μεταξύ τους.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση του πληροφοριακού 

συστήματος συνίσταται στα παρακάτω βήματα:
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1. Αρχικά αναπτύχθηκε η βάση δεδομένων «Έργα της Νομαρχίας». Ο λόγος 

που προτιμήθηκε η βάση αυτή, είναι ότι τα χαρακτηριστικά της και η 

λειτουργίες της είναι ένα υπερσύνολο των χαρακτηριστικών και των 

λειτουργιών όλων των υπόλοιπων βάσεων, εκτός από τη βάση «Προβλήματα 

πολιτών», η οποία έχει και σημαντικά πρόσθετα στοιχεία. Δημιουργήθηκαν οι 

δύο φόρμες εισαγωγής δεδομένων (μορφοποίηση, πεδία, πλήκτρα 

λειτουργιών - μακροεντολές) και οι όψεις (κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση).

2. Η βάση που αναπτύχθηκε ελέγχθηκε με στόχο τον εντοπισμό πιθανών 

παραλήψεων και σφαλμάτων. Επίσης αξιολογήθηκε ως προς τη 

λειτουργικότητά της και με βάση τα συμπεράσματα που αποκομίστηκαν από 

την πειραματική αυτής χρήση έγινε η τελική διαμόρφωση των 

χαρακτηριστικών της.

3. Στη συνέχεια ακολούθησε η ανάπτυξη των υπόλοιπων βάσεων, για τις 

οποίες χρησιμοποιήθηκε ο σκελετός (template) της βάσης των Έργων της 

Νομαρχίας και ο οποίος διαμορφώθηκε με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

λειτουργίες κάθε μίας. Επίσης έγινε έλεγχος κάθε βάσης χωριστά.

4. Στο επόμενο βήμα ελέγχθηκαν οι λειτουργίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ 

των βάσεων, κατασκευάστηκε η βοηθητική βάση η οποία δεν περιέχει 

δεδομένα, αλλά μόνο τα αρχικά μενού επιλογών (μέσω των οποίων ο 
χρήστης κατευθύνεται στη βάση δεδομένων που επιθυμεί) και ελέγχθηκε η 
συνολική λειτουργίας της εφαρμογής.

5. Στο τελευταίο βήμα, έγινε η κατάλληλη διαμόρφωση των βάσεων 

«Εκδηλώσεις της Νομαρχίας» και «Προβλήματα πολιτών», για τη σύνδεσή 

τους στο Internet. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν επιπλέον φόρμες και 

όψεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσθετης εφαρμογής InterNotes 4.0, 

η οποία αναλαμβάνει τη μετάφραση των βάσεων του Notes σε σελίδες
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μορφής «HTML» στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι πολίτες, μέσω του 

δικτύου Internet.

4.2 Λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.

Η είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα γίνεται με την εκτέλεση του Lotus Noes 

4.0 σε περιβάλλον Windows 95. Στην οθόνη εμφανίζεται το παράθυρο του 

Notes, με την περιοχή εργασίας η οποία είναι οργανωμένη σε φύλλα εργασίας 

(folders). Στο φύλλο του πληροφοριακού συστήματος Καστοριάς, ο χρήστης 

μπορεί να δει να εικονίδια που αντιστοιχούν στις βάσεις δεδομένων, όπως 

ακριβώς παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα.

ο & A ! m ; ¥
Πί¥ροφορισκό 

Σύστημα 
on Local

ΐργα
Νομαρχίας 

on Local
Συνεδριάσεις 
Ν.Σ on Local

Συνάντησε»? 
on Local

Εκ&χΐώσεις 
on Local

ΠροβίΗιατα 
ΠοΛτών 
on Local

ΪΓηρεσιες & 
Χρήστες 
on Local

ManS«Y« ' __]“

Σχήμα 2. Φύλλο εργασίας Πληροφοριακού Συστήματος Νομαρχίας Καστοριάς

Η επιλογή του εικονιδίου (Smartlcon) ενεργοποίησης του συστήματος, με το 

mouse, έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση της εισαγωγικής σελίδας του 

συστήματος, όπου ο χρήστης καλείται να επιλέξει τη βάση δεδομένων στην
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οποία θέλει να έχει πρόσβαση. Η εικόνα που εμφανίζεται στην κατάσταση αυτή, 

παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα.

' ' [None! Main Server ' __Υ

Σχήμα 3. Κεντρικό μενού επιλογών του πληροφοριακού συστήματος

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα πλήκτρο, το οποίο θα τον οδηγήσει στην 

οθόνη με το μενού επιλογών της αντίστοιχης βάσης.

Στην κεντρική οθόνη μενού της βάσης «Έργα της Νομαρχίας» ο χρήστης έχει 

τη δυνατότητα, με αντίστοιχα πλήκτρα:

• Να εισάγει ένα νέο έργο της Νομαρχίας: Στην περίπτωση αυτή θα εμφανιστεί 

η φόρμα εισαγωγής νέων έργων, στην οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν 

τα κενά πεδία (τίτλος του έργου, κατηγορία, κ.τ.λ.). Μετά την ολοκλήρωση της 

εισαγωγής στοιχείων, ο χρήστης θα έχει στη διάθεσή του πλήκτρα για την 

αποθήκευση του έργου στη βάση, την αποστολή της φόρμας στην
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περίπτωση που κάποιος χρήστης θα πρέπει να λάβει γνώση και τον 

καθορισμό συνάντησης στελεχών της Νομαρχίας, με την εισαγωγή κάποιας 
εγγραφής στην αντίστοιχη βάση. Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η φόρμα 

εισαγωγής νέου έργου.

: New Topic - Lotus Notes
*1 FHe Edit View Qeate Actions Text Window Help

Usjj ^ & B / «I ? i*: > sti^Bahsf-
B1

51

Έργα της Νομαρχίας
Εκδότηβ. Hies D. Katmos/Home Ημερομηνία Eioayuyqs 06/03/97 02.22 πμ

Αποθήκευση & Έζοδοε Εξοδο» Αποθήκευση & καθορισμόε συνάντησηε Αποστολή

TfrBos:
Κατηγορία

Εμπλεκόμενοι Χρήοτεε: 

Αρμόδιε» Υπηρεσίεε:

Περιγραφή Εργου:

3

Required: enter a short description of this main topic. 3
' Λ MainServef ' __Γ

Σχήμα 4. Φόρμα εισαγωγής νέου έργου.

• Να επιλέξει ένα από τα έργα που έχουν ήδη καταχωρηθεί στη βάση: Θα 

εμφανιστεί παράθυρο με το σύνολο των έργων της βάσης, όπου ο χρήστης 
θα πρέπει να επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο. Το έργο που επιλέχθηκε θα 

εμφανιστεί στην οθόνη, ενώ ο χρήστης θα έχει στη διάθεσή του πλήκτρα για 
εκτύπωση, τροποποίηση, αποστολή του έργου, την εισαγωγή ενός νέου 

εγγράφου που σχετίζεται με το έργο αυτό ή την επιλογή ενός ήδη 

καταχωρημένου εγγράφου. Στην τελευταία περίπτωση, θα εμφανιστεί ένα 

παράθυρο με το σύνολο των εγγράφων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο 

έργο, το οποίο ο χρήστης θα έχει και πάλι τη δυνατότητα να το τυπώσει να το 

διορθώσει, κ ο κ.
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• Να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες όψεις της βάσεις, μέσω των οποίων 

μπορεί να εμφανίσει όλα τα έργα και τα σχετικά έγγραφα, με διάφορα πεδία 

κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης.

• Να αναζητήσει έργα της Νομαρχίας και σχετικά έγγραφα, με βάση 

συγκεκριμένες λέξεις - κλειδιά, με τη βοήθεια των εργαλείων αναζήτησης που 

παρέχει το Notes.

Η χρήση της βάσης «Συνεδριάσεις του Ν.Σ.» έχει πολλά κοινά σημεία με τη 

βάση «Έργα της Νομαρχίας», δεδομένου ότι και στην περίπτωση αυτή έχει 

υιοθετηθεί η εισαγωγή στοιχείων σε δύο επίπεδα (Topic και Response), όπου ο 

χρήστης επιλέγει την ημερομηνία συνεδρίασης του Ν.Σ. και στη συνέχεια μπορεί 

να επιλέξει ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. 

Στη βάση αυτή όμως προβλέπονται δύο διαφορετικά σενάρια χρήσης:

• Όλοι οι χρήστες εκτός από τον Πρόεδρο του Ν.Σ., έχουν τη δυνατότητα με 

αντίστοιχα πλήκτρα να εισάγουν μόνο «Προτεινόμενα θέματα ημερήσιας 

διάταξης». Η πρόσβαση στα υπόλοιπα στοιχεία της βάσης με παρόμοια 

διαδικασία με αυτή που παρουσιάστηκε προηγουμένως (αρχικά επιλογή 

συνεδρίασης και σε δεύτερο επίπεδο επιλογή θεμάτων Η.Δ.) γίνεται μόνο για 
ανάγνωση, χωρίς το δικαίωμα νέων εισαγωγών ή τροποποιήσεων.

• Ο Πρόεδρος του Ν.Σ., με αντίστοιχα πλήκτρα έχει επιπλέον τη δυνατότητα να 

εισάγει νέα ημερομηνία συνεδρίασης, να επιλέξει από τα προτεινόμενα 
θέματα Η.Δ., να διαμορφώσει την Ημερήσια Διάταξη της επερχόμενης 

συνεδρίασης, να καταχωρήσει τις σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν κατά 

τη διεξαγωγή της συνεδρίασης. Κατά την εισαγωγή αποφάσεων, του δίνεται 

επιπλέον η δυνατότητα - όταν απαιτείται - να εισάγει αυτόματα εγγραφές σε 

όλες τις υπόλοιπες βάσεις του συστήματος.
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Οι λειτουργίες των βάσεων «Εκδηλώσεις», «Συναντήσεις» και της 

Βοηθητικής Βάσης είναι υποσύνολο της βάσης «Έργα της Νομαρχίας» διότι οι 

εγγραφές στις βάσεις αυτές γίνονται σε ένα επίπεδο (topics). Ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να εισάγει μία νέα εγγραφή, να επιλέξει μία για προβολή / 

τροποποίηση / εκτύπωση / αποστολή, ή να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες όψει 

μέσω των οποίων θα πάρει εκτυπώσεις με διαφορετικά κριτήρια 

κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης.

Τέλος, η εισαγωγή στοιχείων στη βάση «Προβλήματα Πολιτών» γίνεται σε ένα 

επίπεδο (topics), ωστόσο η λειτουργίες της βάσης παρουσιάζουν αρκετές 

διαφορές λόγω των στοιχείων workflow που έχουν υιοθετηθεί. Πέρα από τα 

στοιχεία που περιγράφηκαν και στις προηγούμενες βάσης σχετικά με την 

ανάγνωση πληροφοριών, οι διαθέσιμες λειτουργίες κατά την εισαγωγή και 

επεξεργασία στοιχείων στη βάση αυτή, είναι κατά σειρά:

• Με το αντίστοιχο πλήκτρο στην κεντρική οθόνη της βάσης, γίνεται εισαγωγή 

ενός νέου προβλήματος, μετά από εισήγηση του ενδιαφερομένου φορέα ή 

ιδιώτη. Στη φάση αυτή εισάγονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και η 

περιγραφή του προβλήματος. Το έγγραφο φέρει το χαρακτηρισμό «Νέα 
εισαγωγή»

• Με το πλήκτρο «Ανάθεση Επίλυσης», ο Νομάρχης, επεξεργάζεται τα νέα 

προβλήματα που έχουν κατατεθεί, και αναθέτει την μελέτη τους στην αρμόδια 
υπηρεσία. Ταυτόχρονα ορίζεται η προθεσμία παράδοσης. Κατά την 
αποθήκευση του εγγράφου, μετά την προσθήκη των νέων πληροφοριών, 

αποστέλλεται αυτόματα υπενθύμιση (ητίΘίπο) στην αρμόδια υπηρεσία, ώστε 
να αναζητήσει το έγγραφο με την περιγραφή του προβλήματος που της 

ανατέθηκε.

• Με το πλήκτρο «Κατάθεση μελέτης», η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας 

καταθέτει τη μελέτη στο πρόβλημα που της ανατέθηκε να επιλύσει. Στην
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αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής στοιχείων, υπάρχουν διαθέσιμα πλήκτρα για τον 
καθορισμό συνάντησης (εισαγωγή στην αντίστοιχη βάση), ή προώθησης του 

εγγράφου στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, με εισαγωγή «προτεινόμενου 

θέματος». Ταυτόχρονα αποστέλλεται σημείωμα στον χρήστη του συστήματος 

που είναι υπεύθυνος για την συγκεκριμένη ανάθεση, σχετικά με την 

αποδέσμευση της αρμόδιας υπηρεσίας από το συγκεκριμένο έργο.

• Με το πλήκτρο «Τελική απόφαση» θα εισάγεται το κείμενο της τελικής 

απόφασης σχετικά με το πρόβλημα, είτε αυτό είναι απόφαση του Ν.Σ. ή της 

αρμόδιας Υπηρεσίας.

• Τέλος θα υπάρχει λειτουργία «Παρακολούθησης Εκκρεμοτήτων», όπου ο 

υπεύθυνος της βάσης θα μπορεί να παρακολουθεί τις παραβιάσεις των 

ημερομηνιών παράδοσης, με την παράλληλη αυτόματη αποστολή 

μηνυμάτων στους αρμόδιους μελετητές.

4.3 Σύνδεση της εφαρμογής με το δίκτυο Internet

Για τη σύνδεση της εφαρμογής με το δίκτυο Internet, χρησιμοποιήθηκε το 

πρόσθετο λογισμικό «InterNotes 4.0». Ειδικότερα με το λογισμικό αυτό 

συνδέθηκαν οι βάσεις «Εκδηλώσεις» και «Προβλήματα».

Η πρόσβαση των χρηστών του Internet στις βάσεις θα γίνεται μέσω μίας 
κεντρικής σελίδας της Νομαρχίας (home page) στην οποία - εκτός από το 

συνοδευτικό κείμενο - υπάρχουν διασυνδέσεις (links) μέσω των οποίων ο 

χρήστης επιλέγει μία από τις δύο βάσεις. Στην πρώτη φάση του δίνεται η 

δυνατότητα να αναζητήσει εκδηλώσεις της Νομαρχίας (read only), ενώ στη 
δεύτερη μπορεί να εισάγει στοιχεία.

Εάν επιλέξει τις εκδηλώσεις, ενεργοποιείται μία νέα σελίδα, στην οποία ο

χρήστης καλείται να επιλέξει προβολή των εκδηλώσεων κατά ημερομηνία ή

κατά κατηγορία. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η εικόνα που προβάλλεται στο
63



Λνάπτοζη του Πληροφοριακοί) Συστήματος

χρήστη μόλις επιλέξει τις «Εκδηλώσεις». Στη συνέχεια εμφανίζεται οθόνη με τις 

εκδηλώσεις κατηγοριοποιημένες ως προς το επιλεγμένο πεδίο. Η ημερομηνία 

διεξαγωγής της εκδήλωσης αποτελεί το σύνδεσμο (link), που η επιλογή του θα 

έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την συγκεκριμένη 

εκδήλωση.

Μέσω της βάσης «Προβλήματα» δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει 

ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει, χωρίς να χρειαστεί να παρουσιαστεί 

αυτοπροσώπως στη Νομαρχία. Οι καταθέσεις προβλημάτων μέσων Internet, 

ακολουθούν την ίδια διαδικασία προώθησης μέσα στη Νομαρχία, όπως και τα 

προβλήματα που εισάγονται από εσωτερικούς χρήστες του συστήματος.

^ΜΜΜΙΙΙΙΜ·············^
Fie Edit View Go bookmarks Options Oeectoiy Window yelp

Ελληνική δημοκρατία 
Νομαρχία Καστοριάς

Εκδηλώσει c
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε εκδηλώσεις που διορνανώνει η Νομαρχία 
Καστοριάς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πίνακες με τις εκδηλώσεις κατά ημερομηνία 
διεξαγωγής ή κατά κατηγορία εκδήλωσης για να αναζητήσετε τη συγκεκριμένη εκδήλωση 
που σας ενδιαφέρει.

Οι διαθέσιμοι πίνακες αναζήτησης εκδηλώσεων είναι:

Επιλέξτε έναν πίνακα

■Γι^Ι Document Done Ea?

Σχήμα 5. Πρόσβαση στη βάση «Εκδηλώσεις» μέσω Internet
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Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήιιαπκ

4.4 Συμπεράσματα

Το σημαντικότερο συμπέρασμα που προέκυψε από την εργασία αυτή είναι ότι 

τα συστήματα υποστήριξης συνεργασίας ομάδων (groupware) μπορούν να 

καλύψουν σημαντικό εύρος της λειτουργίας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης σε 

επίπεδο διοίκησης (πολιτικού προσωπικού). Η υιοθέτηση των συστημάτων 

αυτών επιφέρει πολλά οφέλη:

• Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν ταχύτατα πληροφορίες 

μέσα σε μεγάλες βάσεις δεδομένων, γεγονός που τους παρέχει τη 

δυνατότητα να λάβουν γρηγορότερα πιο σωστές αποφάσεις.

• Διευκολύνει την επικοινωνία, παρέχοντας τη δυνατότητα αποστολής 

μηνυμάτων αλλά και ολόκληρων εγγράφων μεταξύ των χρηστών, με την 

επιλογή ενός πλήκτρου.

• Περιορίζει τα λάθη, δεδομένου ότι πολλές διαδικασίες (ενημέρωση κάποιων 

χρηστών, ανάθεση εργασιών, προσκλήσεις για συναντήσεις) γίνονται 

αυτόματα, αλλά και δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της 

παραγωγικότητας και του εντοπισμού καθυστερήσεων στις εργασίες που 

έχουν ανατεθεί.

Όσον αφορά το Lotus Notes, αποδείχθηκε ότι αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο 

ανάπτυξης εφαρμογών groupware, δεδομένου ότι παρέχει ένα μεγάλο σύνολο 

λειτουργιών, ώστε να διευκολύνει το έργο του υπεύθυνου για την ανάπτυξη μίας 

εφαρμογής. Συγκεκριμένα διαθέτει:

• Ευρύτατο σύνολο εντολών και συναρτήσεων (script language) για την 

κατασκευή αυτοματοποιημένων μακροεντολών, πλήκτρων, εικονιδίων.

• Περιβάλλον C++ για την προσθήκη πολυπλοκότερου κώδικα στην εφαρμογή

• Έτοιμο περιβάλλον client - server, με ευέλικτο σύστημα ασφαλείας με πολλά 

διαφορετικά επίπεδα πρόσβαση σε κάθε βάση, φόρμα, όψη και κείμενο.

• Έτοιμο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

• Ταχύτατη αναζήτηση εγγραφών με τη χρήση λέξεων - κλειδιών (full text 

search).
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

_____________ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ_______________ Αρ. ΦύλΑου 362
4 ΜαΤου 1995

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Αριθ. 22 -
Ψήφιση οργανισμού οργάνωσης και λειτουονίασ των υαη-

ρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς.

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

ϊ) των άρθρων 30 έως 36 και 39 του Ν. 2218/1994.

η) των άρθρων 5 παρ. 2 και 6 παρ. 7 και 8 του N.224G/ 
1994.

ΐϋ) των άρθρων 22 και 70 έως 74 του Ν. f622/1986.

!ν) των νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων 
που εκδόθηκαν κατά καιρούς με τις οποίες μεταβιβάστη
καν στους Νομάρχες αρμοδιότητες των Υπουργείων Προ-’ 
εδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονο
μίας, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού, Δημοσίων Εργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και 
Τεχνολογίας,-Εμπορίου Μεταφορών Επικοινωνιών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας.

ν) την από 14.2.1995 απόφαση του Νομαρχιακού Συμ
βουλίου η οποία ανεωίρεται στη σύνταξη μελέτης οργά
νωσης των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

νί) τη μελέτη η οποία συντάχθηκε από ομάδα εργασίας 
που συγκροτήθηκε με την προοναφεράμενη απόφαση του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου και κατατέθηκε σ' αυτό την 28 
Μαρτίου 1995.

vii) την γνώμη της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλι
στικής οργάνωσης των εργαζομένων στη Ν.Α.

νϋϊ) Την 569/20.4.95 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, με την οποία κρίθηκε νό
μιμη η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου, αποφασίζει:

1. Ψηφίζει τον Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας 
των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστο
ριάς, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

/ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 1

. ΟΡΓΑΝΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1. Όδγανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστορ,άς 
με αποφασιστική αρμοδιότητα είναι: . ·.
(j!jT0 Νομαρχιακό Συμβούλιο.
(jffo Νομάρχης.

- Ί ρεις Νομαρχιακές Επιτροπές με 5μελή σύνθεση η' 
κάθε μ!α. Τα τέσσερα μέλη κάθε Νομαρχιακής Επιτροπής 
εκλέγονται κατά μήνα Ιανουάριο του πρώτρύ και του τρί- 

. του χρόνου της νομαρχιακής περιόδου από το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο, Τους Προέδρους των Νομαρχιακών Επιτρο
πών ορίζει με απόφασή τοα ο Νομάρχης για διετή επίσης 

' θητεία. Ο ορισμός των Προέδρων και η εκλογή των τακτι- 
' κών και αναπληρωματικών μελών των Νομαρχιακών em- 
. τροπών γίγεται σύμφωνα με -τις διατάξεις των άρθρων 4 
και 14 του Ν. 22Τ’8/1994, από τις οποίες καθορίζονται και 
οι αρμοδιότητές τους. Ο τομέος ευθύνης κάθε Νομαρχια
κής Επιτροπής είναι ο ακόλουθος:

Πρώτη Επιτροπή: Προγραμματισμού Έργων - Συγκοΐ- 
νωνϊωνκαι Επικοινωνιών. .

Δεύτερη Επιτροπή: Γεωργίας — Κτηνοτροφίας - Δασών 
- Βιομηχανίας - Τουρισμού.

Τρίτη Επιτροπή: ΠσιδεΙας - Πρόνοιας - Πολιτισμού.
2. Όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς ,

με γνωυοδοτική και εΌπντιτυαά-οουοδιότιίτα είναι: .
(Ij/FT Όΐκονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελέγχου, της 
οποίας οι αρμοδιότητες προσδιορίζονται από το άρθρο 4 
παρ. 6 του Ν. 2218/94 και η σύνθεσή της αϊτό την πορ. 5, 
σε συνδυασμό με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται 
κατ’ εξουσιοδότητη της παρ. 7 του Ιδιε ~ άρθρου.
(ΙΪ| Η Επιτροπή Κρίσης Εικαστικών Έργων, της οποίας οι 

αρμοδιότητες και η διαδικασία συγκροτήσεώς της ορίζο
νται από το άρθρο 28 του Ν.2218/94.

(jll}. Η Διαρκής Επιτροπή Περιβάλλοντος με αρμοδιότη
τες:

τον συντονισμό των φορέων του Ν. Καστοριάς που 
ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

την ολοκληρωμένη εισήγηση στο Νομαρχιακό Συμβού
λιο για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών μολύνσεων

67



3280 ΕΦΗΜΕΡΙΕ THE ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

και της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας.
το σχεδίασμά και τον έλεγχο εφσρμογής ολοκληρωμέ

νων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των προβλημά
των που δημιουργεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από 
tuj διάφορες δραστηριότητες.
^IV),Οποιαδήποτε Επιτροπή Τομεακού Σχεδιασμού θα 

συσταθεί από το Νομαρχιακό Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 13 του Ν. 2218/94.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η Επιτροπή αυτή αποτελεΐται από το Νομάρχη και τους 
τρεις (3) Προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών. Αντι
κείμενο της Επιτροπής είναι: -

Ο σχεδιασμάς για την καλύτερη λειτουργία των υπηρε
σιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς.

Ο συντονισμός δράσης των Ν.Ε.
Η αντιμετώπιση προβλημάτων της Νομαρχιακής Αυτο

διοίκησης Καστοριάς με συμμετοχή, όταν κρίνεται απα
ραίτητο κάθε φορά, των αρμοδίων Υπηρεσιακών παραγό
ντων.

Έχει την ευθύνη για τον συνολικό σχεδιαομό δράσης 
της Ν.Α. και της Αναπτυξιακής διαδικασίας.

Η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης.

Η επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Την ευθύνη για την σύγκληση της Επιτροπής έχει ο Νο
μάρχης, ο οποίος προεδρεύει κατά τις συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡ
ΓΑΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες του γραφείου αυτού είναι η μελέτη ει
δικών θεμάτων που τους ανατίθενται από το Νομάρχη και 
τους Προέδρους των Ν.Ε. για έρευνα και εισήγηση.
2. ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ '

Το Νομικά Γραφείο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
Παροχή Νομικής Υποστήριξης προς τα πολιτικά όργανα 

της Ν.Α. για την προώθηση των επιδιώξεων, στόχων, συμ
φερόντων του Νόμου.

Παροχή Νομικής Υποστήριξης προς τις Υπηρεσίες της 
Ν.Α. για οποιαδήποτε θέματα.

Νομική επεξεργασία και γνωμοδότηση-εισήγηση για τις 
πράξεις της Διοίκήαής που αφορούν στη Ν.Α.

Νομική επεξεργασία, γνωμοδότηση-εισήγηση και προ
γραμματικές συμβάσεις της Ν.Α., διακηρύξεων δημοπρα
σιών, καταστατικών, συμβάσεων εργασίας και έργου, 
κ.λπ.

Παραστάσεις στις Διοικητικές αρχές για την προάσπιση 
των συμφερόντων της Ν.Α.

Νομική Υποστήριξη για Δικαστικές (παραστάσεις) ή 
εξώδικες υποθέσεις με σκοπό την προάσπιση των συμφε
ρόντων της Ν.Α. και που αφορούν:

ί) κήρυξη απαλλοτριώσεων, καθορισμός προσωρινής 
τμής μονάδας, οριστικής τιμής μονάδος, αναγνώριση δι
καιούχων, κ.λπ.

ϋ) τη μη τήρηση των όρων συμβάσεων που υπογράφο
νται με την Ν.Α., τις διαφορές που ανακύπτουν από την 
εκτέλεση των συμβάσεων αυτών κ.λπ.

ίί) κάθε είδους ενέργειες που απαιτούνται με σκοπό την

προάσπιση των συμφερόντων της Ν Α.
Συγκέντρωση Νόμων, Διαταγμάτων. Γνωμοδοτήσεων. 

Αποφάσεων και Νομολογίας που αφορούν θέματα που 
απασχολούν τη Ν.Α.
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑ
ΝΩΝ
(Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Σ. και Νομαρχιακές Επιτροπές 
Ν.Ε.)

Αρμοδιότητες:
Καταρτίζει την πρόσκληση σε συνεδρίαση του Ν.Σ. με 

τα θέματα Ημερήσιος διάταξης σύμφωνα με τις εντολές 
του Προέδρου του Ν.Σ.

Ενημερώνει τα μέλη' του Ν.Σ. για θέματα κάθε συνε
δρίασης.

Μεριμνά για την έγκαιρη συγκέντρωση, αναπαραγωγή 
και αποστολή στα μέλη του Ν.Σ. των διαφόρων εισηγή
σεων και γενικά του ενημερωτικού υλικού που αντιστοιχεί 
στα θέματα των συνεδριάσεων.

Τηρεί τα πρακτικά κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων 
του Ν.Σ. & Ν.Ε.

Δακτυλογραφεί, αναπαράγει και αποστέλλει στη Γεν. 
Γραμματεία Περιφέρειας τις αποφάσεις των Ν.Σ. προς 
έγκριση.

Τηρεί το αρχείο και το ευρετήριο των αποφάσεων του 
Ν.Σ. και των εγκριτικών αποφάσεων Αρμοδίων Αρχών επ’ 
αυτών καθώς και των Ν.Σ.

Τηρεί το πρωτόκολλο εγγράφων που απευθύνονται 
στον Πρόεδρο του Ν.Σ. και στους προέδρους των Ν.Ε. και 
τους ενημερώνει έγκαιρα γΓ αυτά.

Παροχή κάθε είδους γραμματειακής υποστήριξης στις 
Επιτροπές του Ν.Σ.
4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΗ

Αρμοδιότητες:
Ρύθμιση συναντήσεων και επικοινωνιών Νομάρχη με 

τους πολίτες, φορείς και Υπηρεσίες.
Δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή, διεκπεραίωση και αρ

χειοθέτηση προσωπικής αλληλογραφίας και αποφάσεων 
Νομάρχη.

Τήρηση προσωπικού αρχείου εγγράφων του Νο
μάρχη.

Τήρηση πρακτικών στοιχείων ή εγγράφων που πρέπει 
να υπογραφούν από το Νομάρχη και μέριμνα για την υπο
γραφή και τη διεκπεραίωσή τους.

Τήρηση εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου της Ν.Α. είναι:
Επεξεργασία, κατάρτιση, εισήγηση και εκτέλεση προ

γραμμάτων προβολής του έργου και των Υπηρεσιών που 
παρέχει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Σχεδιασμός, εισήγηση κσι εφαρμογή προγραμμάτων 
ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και 
υπηρεσίες της Ν.Α. με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση 
των πολιτών για την προώθηση των συμφερόντων του Νο
μού.

Παρακολούθηση δημοσιεύσεων του Τ ύπου ή εκπομπών 
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που αφορούν στην Ν:Α. 
και μεριμνά για την προετοιμασία και δημοσιοποίηση ανά
λογων απαντήσεων με στόχο την προάσπιση των συμφε
ρόντων της Ν.Α.

Τήρηση πληροφοριακού αρχείου δημοσιεύσεων ή εκ
πομπών που αφορούν στη Ν.Α. καθώς και των σχετικών 
απαντήσεων.
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Σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών εντύπων ή εκπο

μπών στα Μ.Μ Ε. για τις δραστηριότητες της Ν.Α.
Τήρηση πληροφοριακού αρχείου τοπικών φορέων (Δη

μόσιες Αρχές - Υπηρεσίες, Σωματεία, Μ.Μ.Ε., Ιδρύματα, 
κ.λπ.).

Μέριμνα και παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 
όταν ζητούνται από αυτούς για τις δραστηριότητες και τις 
Υπηρεσίες της Ν.Α.

Σχεδιασμός, εισήγηση και εφαρμογή προγραμμάτων 
ενημέρωσης των ξένων και γενικά των διερχόμενων απά 
το Νόμο με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων του 
Νομού.
6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων εί
ναι:

Επιμελείται για την οργάνωση τελετών, δεξιώσεων και 
γευμάτων.

Επιμελείται για τη διοργάνωση, την υποδοχή, φιλοξενία 
και ξενάγηση ξένων προσωπικοτήτων ή ομάδων επισκε
πτών Ελλήνων ή ξένων.

Επιμελείται όλων των διαδικασιών μετάβασης στο Εσω
τερικό ή Εξωτερικό Νομαρχιακών Αντιπροσωπειών (Νο
μάρχη, Νομαρχιακών Συμβούλων, Υπηρεσιακών Παραγό
ντων).

Επιμελείται για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή της 
Ν.Α. (εκπροσώπηση) κατά τις εθνικές ή τοπικές εορτές.

Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν τις σχέ
σεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με τις χώρες της 
Βαλκανικής (σε ατενή συνεργασία με το ΥΠ. ΕΞ.) και με 
ιδιαίτερη έμφαση στις υποθέσεις της μεθορίου με την Αλ
βανία.

Σε συνεργασία με την Δ/νση Προγραμματισμού:
Αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις τεχνικής και επι

στημονικής συνεργασίας με Πανεπιστημιακά κλπ. Ιδρύ
ματα και φορείς του Εσωτερικού και του Εξωτερικού, Δη
μόσιες Υπηρεσίες εκτός Ν.Α., Νομικά Πρόσωπα και Οργα
νισμούς πόσης φύσεως.

Προωθεί και αναπτύσσει τις σχέσεις συνεργασίας με 
ανάλογους φορείς του εξωτερικού για την προβολή και 
προάσπιση των συμφερόντων της Ν.Α. στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση (Διευρωπαϊκά Δίκτυα), δίνοντας συγχρόνως ιδιαί
τερη προσοχή στην ανάπτυξη διμερών σχέσεων για την 
εδραίωση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 
συνεργασίας μετά όμορα Βαλκανικά Κράτη.

Μεριμνά γϊϊΓχην Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη 
των δράσεων της Ν.Α. στην Ελλάδα και την Ευρώπη και 
εξασφαλίζει την αξιοποίηση των εργασιών των πάσης φύ- 
οεως συνεδρίων στα οποία μετέχει η Ν.Α.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓ
ΧΟΥ
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
3. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΗΣ
1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡ
ΓΑΤΕΣ
2. ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡ
ΓΑΝΩΝ
4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΗ
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΎΠΟΥ
6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
7. ΤΜΗΜΑ Π.Σ.Ε.Α.
8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Τμήμα Τεκμηρίωσης ερευνών και μελετών
2. Τμήμα προγραμματισμού της οικονομικής ανάπτυ

ξης
3. Τμήμα προγραμματισμού της κοινωνικής και πολιτι

κής ανάπτυξης
4. Γραφείο Βαλκανικών Επενδύσεων
5. Γραμματεία

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1.1. Τμήμα προσωπικού
1.2. Τμήμα διοίκησης
1.3. Τμήμα οργάνωσης
1.4. Γραφείο ενημέρωσης του πολίτη
1.5. Γραφείο Γραμματείας
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.1. Τμήμα προϋπολογισμού λογιστικού
2.2. Τμήμα ταμειακής υπηρεσίας
2.3. Τμήμα προμηθειών και διαχείρισης υλικών 2.4. 

Γραφεία
2.5. Γραφείο γραμματείας

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.1. Τμήμα μελετών
3.2. Τμήμα κατασκευών και συντήρησης έργων
3.3. Τμήμα τοπογραφίας
3.4. Τμήμα τεχνικού εξοπλισμού και μηχανημάτων
3.5. Εργαστήριο έργων
3.6. Τμήμα πολεοδομίας - χωροταξίας οικισμού
3.7. Τμήμα Πολεοδομίας
3.8. Τμήμα Περιβάλλοντος
3.9. Τμήμα μεταφορών και επικοινωνιών
3.10. Τμήμα ΚΤΕΟ
3.11. Γραφείο Γραμματείας

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ - 
ΔΑΣΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

1.1. Τμήμα φυτικής παραγωγής
1.2. Τμήμα ζωικής παραγωγής
1.3. Γεωργικό Κέντρο Καστοριάς
1.4. Τμήμα προγραμματισμού και μελετών .
1.5. Τμήμα παρέμβασης και εισοδηματικών ενισχύ

σεων
1.6. Τμήμα έρευνας και τεχνολογίας
1.7. Τμήμα γεωργικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης
1.8. Τμήμα υπαιθροφυλακής
1.9. Γραφείο ΕΛΓΑ
1.10. Τμήμα Οικονομικό
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1.11. Γραφείο Γραμματεΐας
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

2.1. Τμήμα αξιολόγησης έργων και υδροοικονομίας
2 2. Τμήμα αξιοποίησης έργων και εκμηχάνισης γεωρ

γίας
2.3. Τμήμα διαχείρισης δημόσιων γεωργικών εκτάσεων 

και αναδασμών
2.4. Γραφείο Γραμματείας

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
3.1. Τμήμα Υγείας ζώων
3.2. Τμήμα εφαρμογών σπερματέγχυσης και ειδικών 

επιστημόνων
3.3. Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
3.4. Αγροτικό Κτηνιατρείο Καστοριάς
3.5. Αγροτικό Κτηνιατρείο Αργους Ορεστικού
3.6. Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεσοποταμίας
3.7. ψΐταθμός Γουνοφόρων ζώων
3.8. Γ ραφείο Γραμματείας

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΕΜΠΟ
ΡΙΟΥ

4.1. Τμήμα βιοτεχνίας
4.2. Τμήμα βιομηχανίας
4.3. Τμήμα εμπορίου
4.4. Γραφείο Γραμματείας

5. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1.1. Τμήμα εκπαιδευτικών θεμάτων
1.2. Τμήμα διοικητικών θεμάτων
1.3. Γραφείο ΝεστορΙου
1.4. Γραφείο Γραμματείας

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2.1. Τμήμα διοικητικών θεμάτων
2.2. Τμήμα διαχείρισης θεμάτων γενικής εκπαίδευ

σης
2.3. Τμήμα διαχείρισης τεχνικής εκπαίδευσης
2.4. Τμήμα Πολιτισμού - Αθλητισμού
2.5. Γραφείο Γραμματείας

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
3.1. Τμήμα δημόσιας υγιεινής
3.2. Τμήμα υγιεινής περιβάλλοντος
3 3. Τμήμα υγείας...
3.4. Τμήμα πρόνσΓας
3.5. ΕργαστήριοΈημόσιας υγείας
3.6. Γραφείο πληροφόρησης και ενημέρωσης
3.7. Γραφείο Γραμματείας

4. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
5. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
6. ΤΜΗΜΑ Ν.Ε.Λ.Ε.
7. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1.1. Τμήμα τεκμηρίωσης, ερευνών και μελετών 
Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι:
Έρευνα και συνεχής συγκέντρωση πληροφοριακών 

στοιχείων που αφορούν στη διαχρονική εξέλιξη των δημο- 
γραφικών, γεωγραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλ

λων στοιχείων που αφορούν στο Νομό
Έρευνα και συνεχής συγκέντρωση πληροφοριακών 

στοιχείων που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση στο 
νομό και συνθέτουν τα χαρακτηριστικά ή τις ιδιαιτερότη
τες του νομού οπό κοινωνική ή οικονομ.κή άποψη.

Έρευνα και συλλογή στοιχείων για τυχόν ιδιαΙτερα_προ- 
βλήματα που εμφανίζονται στο νομό και θα πρέπει να τύ- 
χόυν ιδιαίτερης αντιμετώπισης και προτεραιότητας σε 
βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης της Ν.Α.

Συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν ρποφάσεις και τα 
σχέδια δράσης που αφορούν άλλους φορείς του νομού 
τΐ.χ. Ο.Τ Α. και επηρεάζουν την ανάπτυξη του νομού.

Συγκέντρωση στοιχείων από το εξωτερικά περιβάλλον 
ττχς_ N.A..J10U επηρεάζουν τις δραστηριότητες της Ν.Α. 
(Κυβερνητική πολιτική, προγράμματα εθνικού και περιφε
ρειακού επιπέδου, προγράμματα ΕΟΚ και διεθνών Οργα
νισμών, Προγράμματα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 
κλπ.).

Παρακολουθεί την πολιτική, τα αναπτυξιακά προγράμ
ματα και πρωτοβουλίες της Ε.ΕΤ, τα επεξεργάζεται και 
διαμορφώνει προτάσεις συμμετοχής της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης ή οποιοσδήποτε άλλου φορέα.

Λειτουργεί σαν ενδιάμεσσ.ς.φορέας πληροφόρησης με
ταξύ των διευρωπαικών και διεθνών κέντρων, των υπηρε- 
σ ι ώντηςΤΓ ο μορχϊ α κής Αυτοδιοίκησης των Ο.Τ.Α. και των 
λοιπών φορέων του Δημοσίου καΠ$ϊω’τΊκού τομέα του Νό
μου.

Διενέργεια δημοσκοπήσεων και ερευνών αναγκών των 
πολπών ως προς τη χρήση των υπηρεσιών της Ν.Α. σε τα
κτά χρονικά διαστήματα.

Ερευνα αξιολόγησης του βαθμού ικανοποίησης των πο
λιτών από τιςπαρεχόμένες υπηρεσίες και την πολιτική της 
Ν.Α. με τη χρήση κατάλληλων ερωτηματολογίων.

Οργάνωση ημερίδων, συναντήσεων κλπ. με τις ενδια- 
φερόμενέΥόμάδεςΊτολιτών για ειδικά θέματα.

Συγκέντρωση σύνθετων (επεξεργασμένων) πληροφο
ριακών στοιχείων και τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να 
βοηθήσουν τα προγράμματα δράσης της Ν.Α. (Κλαδικές 
και αναπτυξιακές μελέτες, έρευνες κ,λ,π.).

Επεξεργασία των ποοπνούυενων στοιχείων που ανα- 
φέρθηκαν και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις 
πραγματικές αναγκες των πολιτών του Νομού.

Γενικά συγκεντρώνει στοιχεία, αναλύει, επεξεργάζεται 
και εξάγει συμπεράσματα για την ποιότητα των πάοης φύ- 
οεως υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες τόσο 
από τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της Ν.Α. όσο και 
από τις δραστηριότητες άλλων φορέων του Νομού.

Μελετά, συντάσσει και εισηγείται στο πολιτικά όργανα 
της Ν.Α. μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα Δράσης της Ν.Α.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, αναλύσεις, εισηγήσεις των 
πολιτικών οργάνων, υπηρεσιών της Ν.Α., φορέων της Ν.Α. 
μελετά, επεξεργάζεται, διατυπώνει και εισηγείται για τα 
μέτρα που αφορούν στην υλοποίηση των στόχων, που εν
δεικτικά μπορεί να είναι:

1) Την παρέμβαση της Ν.Α. στην οικονομική ανάπτυξη 
του νομού.

2) Την παρέμβαση της Ν.Α. στην κοινωνική και πολιτι
στική ανάπτυξη του νομού.

3) Στην παρέμβαση της Ν.Α. στη χωροθέτηση έργων και 
λειτουργιών του νομού.
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4) Τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ν Α 
στους πολίτες του νομού.

5) Τη βελτίωση της απόδοσης του υπηρεσιακού μηχανι
σμού της Ν.Α.

Φροντίδα για την συγκέντρωση των προτάσεων - ειση
γήσεων που αφορούν τα περιοδικά προγράμματα δράσης 
και λειτουργίας της Ν.Α. κατ' αντιστοιχία προς τους παρα
πάνω στόχους, συνολική διατύπωση των περιοδικών προ
γραμμάτων και αντίστοιχων προϋπολογισμών δράσης και 
λειτουργίας της Ν.Α. Τα προγράμματα αυτά πέραν των άλ
λων θα περιλαμβάνουν και:

1) Το πρόγραμμα χρηματοδότησης της λειτουργίας και 
δράσης της Ν.Α.

2) Πρόγραμμα εκπόνησης ειδικών μελετών και εφαρμο
γής μελετών.

3) Πρόγραμμα μελετών και κατασκευής τεχνικών έργων.
4) Πρόγραμμα προμηθειών εξοπλισμού υλικών.
5) Πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμόρφωσης προσωπι

κού.
Συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσίες της Ν.Α. για τις 

προδιαγραφές των ενεργειών που περιλαμβάνονται στα 
προγράμματα της Ν.Α.

Σύνταξη εισηγήσεων - προτάσεων ολοκληρωμένων οι
κονομοτεχνικών μελετών για την υποστήριξη των πολιτι
κών οργάνων και των υπηρεσιών της Ν.Α. για την εξασφά
λιση χρηματοδότησης για συγκεκριμένα προγράμματα 
δράσης της Ν.Α.

Παροχή κάθε φύσης επιστημονικής υποστήριξης και 
πληροφοριών προς τα Πολιτικά Οργανα της Ν.Α. και τους 
εκπροσώπους της Ν.Α. σε διάφορους φορείς.

Συγκέντρωση στοιχείων, ανάλυση, επεξεργασία και 
εξαγωγή συμπερασμάτων και εκτιμήσεων που αφορούν 
στην απόδοση του υπηρεσιακού μηχανισμού της Ν.Α.

Μελέτη και επίβλεψη μελετών που αφορούν στη βελτί
ωση της οργάνωσης της Ν.Α. (κανονισμοί, δομές κ.λπ.).

Σχεδιασμός. εισήγηση και εφαρμογή προγραμμάτων 
επιμόρφωσης του προσωπικού και προγραμμάτων κοινω
νικής εξυπηρέτησης των εργαζομένων για την ανάπτυξη 
του προσωπικού και τη διατήρηση αρμόνικών εργασιακών 
σχέσεων.

Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων και εξαγωγή συ
μπερασμάτων για την εκμετάλλευση και το κόστος παρο
χής υπηρεσιών της Ν.Α.
1.2. ΤμήμαΓιτρογραμματισμού της οικονομικής ανάπτυ
ξης.

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Προγραμματισμός και παρακολούθηση προγραμμάτων, 

που αφορούν έργα και μέτρα για την οικονομική ανάπτυξη 
τόύΐίομού.

Το τμήμα παραλαμβάνει τις μελετες που αφορούν το 
αναπτυξιακό πρόγραμμα δράσης και τα επιμέρους προ
γράμματα δράσης της Ν.Α. και διατυπώνει τις εισηγήσεις 
προς το Ν.Σ. της Ν.Α. για την κατάρτιση αυτών, όπως επί
σης και των ετήσιων Τεχνικών Προγραμμάτων, αναλυγικά 
για κάθε υπηρεσία και κωδικό αριθμό των προς εκτέλεση 
έργων.

Κοστολογεί κάθε τεχνικά έργο σύμφωνα με τις διατιθέ
μενες πιστώσεις του προϋπολογισμού και εισηγείται ανά
λογα στα πολιτικά όργανα της Ν.Α.

Παρακολουθεί την πορεία των εκτελούμενων έργων και 
εισηγείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες τυ- 
χόν επιβαλλόμενες τροποποιήσεις.

Παρακολουθεί την r;pcio όλων των εκτελούμενων έρ
γων και τηρεί στατιστικό ~ίνακα και χρονοδιάγραμμα έναρ
ξης της κατασκευής κσ αποπεράτωσης.

Παρακολουθεί σε ο^>εργασία με τις αρμόδιες υπηρε
σίες την πορεία των Πιστώσεων κάθε έργου, έτσι ώστε η 
εκταμΤευση για την πληρωμή των λογοριασμών να είναι 
μέσα στα όρια του προϋπολογισμού.

Παρακολουθεί και ελέγχει σε συνεργασία με τις αρμό
διες υπηρεσίες τους συγκριτικούς πίνακες και εισηγείται 
για την ορθότητα των αιτούμενων πιστώσεων μέσα στα νό
μιμα όρια και τις υπάρχουσες ανάγκες.

Αξιολογεί και εισηγείται για επενδυτικό προγράμματα.
Παρέχει επιστημονική υποστήριξη σε μικρομεοαίες επι

χειρήσεις και συνεταιρισμούς.
Αξιολογεί την πολιτική της Ν.Α. και την πολιτική άλλων 

φορέων για την ανάπτυξη της περιοχής και εισηγείται ανά
λογα τυχόν τροποποιήσεις.

Συνεχής συγκέντρωση στοιχείων, παρακολούθηση υλο
ποίησης των προγραμμάτων της Ν.Α., ενημέρωση των Πο
λιτικών Οργάνων και εισήγηση τυχόν διορθωτικών παρεμ
βάσεων.
1.3. Τμήμα Προγραμματισμού της Κοινωνικής και Πολιτι
στικής Ανάπτυξης

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Προγραμματισμός και παρακολούθηση προγραμμάτων 

που αφορούν έργα κα; μέτρα για την κοινωνική και πολιτι
στική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής οτο 
Νομό.

Το τμήμα περιλαμβάνει τις μελέτες που αφορούν το 
αναπτυξιακά πρόγραμμα δράσης και τα επιμέρους προ
γράμματα δράσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και 
διατυπώνει τις εισηγήσε.ς προς ιυ ..ΐ/μορχι^Γ.ό Ιγμ,''' ο 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για την κατάρτιση αυ
τών, όπως επίσης και των ετήσιων Τεχνικών Προγραμμά
των, αναλογικά για κάθε υπηρεσία και κωδικό αριθμό των 
προς εκτέλεση έργων.

Κοστολογεί κάθε τεχνικό έργο σύμφωνα με τις διατιθέ
μενες πιστώσεις του προϋπολογισμού kci εισηγείται ανά
λογα στα πολιτικά όργανα της Ν.Α.

Παρακολουθεί την πορεία των εκτελούμενων έργων και 
τηρεί στατιστικό πίνακα και χρονοδιάγραμμα έναρξης της 
κατασκευής και αποπεράτωσης.

Παρακολουθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρε
σίες την πορεία των πιστώσεων κάθε έργου, έτσι ώστε η 
εκταμίευση για την πλερωμή των λογαριασμών να είναι 
μέσα στα όρια του προϋπολογισμού.

Παρακολουθεί και ελέγχει σε συνεργασία με τις αρμό
διες υπηρεσίες τους ο. , κριτικούς πίνακες κα; εισηγείται 
για την ορθότη τα των α;τ θυμένων πιστώσεων μέσα στα νό
μιμα όρια και τις υπάρχουσες ανάγκες.

Διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης για τους κατοί
κους του Νομού.

Εισηγείται το πρόγραμμα επαγγελματιιτής κατάρτισης 
στη Ν.Ε.Ε.Κ.Α.

α) Γραφείο Βαλκανικών επενδύσεων
Μελετά και αναλύει το Νομικά καθεστώς, τη νοοτροπία 

και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις γειτονι
κές χώρες.

Διερευνά τις προοπτικές για επενδύσεις και εμπορικές 
συναλλαγές σε επίπεδο ιδιοπικού τομέα.

Διερευνά και υλοποιεί την προοπτική συνεργασίας με 
ανάλογους Ο.Τ.Α. και άλλους φορείς της Βαλκανικής, με
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οτάχο τις κοινές επενδύσεις στα πλαίσια των ειδικών προ
γραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ε Ε.

Παρέχει την ανάλογη πληροφόρηση στους φορείς και 
πολίτες του Νομού.
1.4. Γραμματεία

Οι αρμοδιότητες της οποίας είναι:
Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης - εξερχόμενης αλ

ληλογραφίας.
Διακίνηση αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπα

ραγωγή και επικύρωση εγγράφων.
Προγραμματισμός ετήσιων αδειών των υπαλλήλων και 

αποστολή των σχετικών εντύπων μετά την υπογραφή τους 
από τον Δ/ντή στη Δ/νση προσωπικού.

Προγραμματισμός υπηρεσιακών εξόδων υπαλλήλων και 
ενημέρωση του γραφείου κίνησης όταν απαιτείται όχημα.

Διαχείριση υλικών και εντύπων.
Μέριμνα και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋ

πολογισμού.
Συγκέντρωση των ημερήσιων δελτίων παρουσίας των 

εργαζομένων, σύνταξη των παραστατικών στοιχείων πα
ρουσίας και αποστολή στο Τμήμα Προσωπικού.

Γενικά κάθε είδους γραμματειαιτή στήριξη για την εύ
ρυθμη λειτουργία της Δ/νσης.

ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΜΗΜΑ Π.Σ Ε.A

Το τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης 
(ΠΣΕΑ) διέπεται σε ότι αφορά τη διάρθρωση, τη λειτουρ
γία και τις αρμοδιότητες του από τις κείμενες κάθε φορά 
ενικές διατάξεις. Οι αρμοδιότητές του οποίου είναι:

Ο Νομάρχης είναι υπεύθυνος για την πολιτική σχεδίαση 
εκτάκτου ανάγκης. Κατά συνέπεια ευθύνεται για την:

1. Κατάρτιση και τήρηση τοπικών σχεδίων οργάνωσης, 
κινητοποίησης και δράσης σε έκτακτη πνάγκη και σε πό
λεμο όλων των πολιτικών δυνάμεων για την ικανοποίηση 
των αναγκών της Εθνικής Αμυνας.

2. Σχεδίαση και λήψη μέτρων εξασφάλισης των ανα
γκαίων υλικών εφοδίων.

3. Τήρηση στατιστικών στοιχείων του υφιστάμενου δυ
ναμικού αρμοδιότητας ΓΙ.Σ.Ε.Α για την διενέργεια των 
αναγκαίων προς τούτο απογραφών.

4. Ετοιμότητα εφαρμογής (παρ. 1 άρθρου 9 του Ν.Δ. 
17/1974).

Ο Νομάρχης δυνατοί να συγκροτεί ομόδες εργασίας και 
υπαλλήλους, αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας και 
Πυροσβεστικού για τηρςλέιη, εισήγηση, προγραμματισμό 
σε διάφορα θέματα πολπικής σχεδίασης εκτάκτου ανά
γκης (παρ. 2 άρθρου 9 του Ν.Δ. 17/1974).

Μετά την κήρυξη της πολιτικής κινητοποίησης ο Νομάρ
χης δύναται να προβαίνει σε δεσμεύσεις και επιτάξεις 
σύμφωνα με τις ιοχύουσες διατάξεις.

Σε κάθε Νομαρχία συνιστάται και λειτουργεί Τμήμα Πο
λιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (άρθρο 16 του Ν.Δ. 
17/1974).

Λήψη προπαρασκευαστικών μέτρων από τους Νομάρ
χες για τη χρησιμοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώ
πων σε περίπτωση κήρυξης πολιτικής κινητοποίησης 
(παρ. 4 άρθρου 20 του Ν.Δ. 17/1974).

Κηρυχθείσης της πολιτικής κινητοποίησης επιτρέπεται 
με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από έγκριση του Πρω
θυπουργού, να επιβάλλονται μέτρα (άρθρο 21 του Ν,Δ. 
17/1974).

Κυρηχθείσης της πολιτικής κινητοποίηί 
κατεπείγουσες περιπτώσεις να δ.ατάσσε 
Νομάρχες επιτάξεις προς ικανοποίηση τu 
Εθνικής Αμυνας με τις ιοχύουσες διατόξεκ 
Ν.Δ. 17/1974).

Κηρυθχείσης της πολ.τικής κινητοποΐη- 
απόφαση του Πρωθυπουργού να εξουσιοδ 
μάρχες να ενεργούν Πολιτική Επιστράτευ 
από τις καλούμενες κλάσεις (όρθρο 2C 
1974).

Στους Νομάρχες υπάγονται σε καιρό π 
ρήνη σε έκτακτες περιπτώσεις οι Μον 
Αμυνας επιχειρησιακές (παρ. 4 άρθρου 
1974).

Οι Προϊστάμενοι των κρατικών υπηρεσ 
σμών και επιχειρήσεων, των οποίων το π 
ομαδικής αναστολής κατάταξης υποχρι 
οτέλλουν καταστάσεις στα αρμόδια στ; 
φεία. Οταν κηρυχθεί επιστράτευση γνω 
υπηρετούντες εφέδρους που ανήκουν ο 
σεις, ότι δεν υποχρεούνται να πορουσι 
ζουν αυτούς με βεβαιώσεις και αποστέ 
αυτών στα αρμόδια στρατολογικά γραφτ 
20 του Ν.Δ. 107/1973).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΓ

ΑΡΘΡΟ 7

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡ<
1.1 Τμήμα προσωπικού

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Επιμελείται για την εωαουογή όλων τ 

μάτων και Εγκυκλίων που αφορούν τοι. 
Νομαρχίας με οποιαδήποτε σχέση ερι

Τήρηση των μητρώων και ατομικών ς 
σωπ'.κόυ με οπόίαδήπατε εργάσιακτΤ 
ντρωση και καταγραφή των κάθε είδε 
υπηρεσιακής, ατομικός και οικογενε 
των υπαλλήλων (προσόντα, οικογετ 
υπηρεσιακή εξέλιξη, απόδοση, ποινέτ 
κ.λπ.).

Τήρηση των διαδικασιώ ν ελέγχου π 
αδειών, _ο£ιολάνπσης και άσκησης π 
στο προσωπικό της Νομαρχίας, με < 
εργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτι 
ξεις.

Τήρηση των διαδικασ,ών που αφορ' 
διορισμό, τοποθέτησή, μονιμοποίηση 
γωγή, μετάταξη προσωπικού της Ν 
εκάστοτε ιοχύουσες διστάζεις και τις 
μάρχη.

Συντάσει τους πίνακες αρχαιδτη 
σύμφωνη με το Νάμο.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Nc 
κλίους που ρυθμίζουν τα εσωτερικά r 
ρεσιών.

Παρακολουθεί τις μεταβολές του 
κια, χρονοεπιδόματα, άδειες, ασθένι 
βάσεις εργασίας κλπ.).

Μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη
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θέσεων cue.αστικών προσόντων όλου του προσωπικού 
(μόνιμων urc-'Λήλων).

Παροχή κάθε είδους πληροφοριών, προφορικών ή γρα
πτών (ΓιστοΗο,ητίκά, βεβαιώσεις κλπ.) προς το προσω
πικό της Ν Α που αφορούν στην υπηρεσιακή του κατά
σταση.

Εισήγηση στο Νομάρχη για τα προσωπικά αιτήματα των 
υπαλλήλων.

Συντάσσει σε συνεργασία με το Νομικό Γραφείο, τις 
συμβάσεις έργου για το προσωπικό ορισμένου χρόνου.
~ Παρακολούθηση ιης εφαρμογής και των μεταβολών 
της_οργανωτ;κής δομής και στελέχωσης των υπηρεσιών 
της Ν.Α. Παρακολούθηση της κατανομής των θέσεων ερ
γασίας και των στελεχών που απασχολούνται στις επιμέ- 
ρους υπηρεσίες της Ν.Α. Εισήγηση στο Νομάρχη για τη 
στελέχωση όλων των Υπηρεσιών της Ν.Α. με το απαιτού- 
μενο προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρε
σιών της Ν.Α.

Εισήγηση στο Νομάρχη για τη συγκράτηση των ανα
γκαίων Επιτροπών Υπαλλήλων για την επιβοήθηση των 
διαφόρων Υπηρεσιών της Ν.Α.

Παρακολουθεί τις μεταβολές του προσωπικού βάσει 
των σχετικών αποφάσεων.

Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία παρουσίας προσωπι
κού, συντάσσει παραστατικά στοιχεία πληρωμής του προ
σωπικού κο: τσ αποστέλλει στην Οικονομική Υπηρεσία της 
Ν.Α. για την σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.

Συγκέντρωση στοιχείων μεταβολών του προσωπικού ή 
αντίστοιχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων 
ποσών προς το προσωπικό της Ν.Α. με οποιαδήποτε ερ
γασιακή σχέση, που αντιστοιχούν και έχουν επίδραση στην 
καταβολή των αμοιβών τους.

Τήρηση καρτελών ετήσιας μισθοδοσίας για κάθε υπάλ
ληλο για τη φορολογική ενημερότητα.

Εκδοση βεβαιώσεων μισθοδοσίας προσωπικού.
Φροντίδα για την επικόλληση των ενσήμων του ΙΚΑ στα 

βιβλιάρια των ασφαλισμένων που έχουν συνταξιοδοτικό 
φορέα το Ι.Κ.Α. 

j 1.2 Τμήμα Διοίκησης
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
.Επιμέλεια νιο την παραλαβή, τον χαρακτηρισμό, την 

πρωτοκόλληση ευρετποίαοη και συσχέτιση όλωντωνει- 
,σερχόμενων-εξερχόμενων αιτήσεων και εγγράφων ως και 
την_τήρ2ρίυ«ν πρωτοτύπων στο ΑρχείοΓ

Τήρηση ενεργών και ιστορικών αρχείων εγγράφων.
Μέριμνα γ.α^τη βιβλιοδεσία και πρωτοκόλληση σε τό

μους.
Διεκπεραίωση αυθημερόν με το σύστημα διακίνησης ει- 

σερχο^ένων αλληλογραφίας όλη την εισερχόμενη αλλη
λογραφία.

Διεκπεραίωση γενικά των εισερχομένων-εξερχομένων 
εγγράφων και της επικύρωσης των αντιγράφων τους από 
τον Προϊστάμενο του τμήματος, βεβαιώνεται το γνήσιο 
της υπο, ραφής των Διοικητικών Οργάνων της Ν.Α. τηρώ
ντας δείγματα της υπογραφής τυς.

Βιβλιοδετεί στο τέλος κάθε έτους σε τόμους τα στελέχη 
χρέωσης και αποχρέωσης της όλης αλληλογραφίας, τα 
οποία αποτελούν το επίσημο στοιχείο διεκπεραίωσης και 
πληροφοριών της Ν.Α.

Τηρεί μητρώο προσώπων που διετέλεσαν Νομάρχες, 
Πρόεδροι Ν.Σ., Πρόεδροι Ν.Ε. και Νομαρχιακοί Σύμβου
λοι.

Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των δια- 
κηρύξεων των Δημοπρασιών και εγγράφων και πιστοποιη
τικών διαφόρων αρχών.

Παραλαμβάνει και διανέμει στις Υπηρεσίες της Ν.Α. την 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, την εφημερίδα της Ευρω
παϊκής Ενωσης και τηρεί βιβλιοδετημένες σειρές αυ
τής.

Επιμελείται και παρακολουθεί για την ορθή ενημέρωση 
και τήρηση των δεκάτομων (ΣΕΤ) κωδικοποιημένων εγκυ
κλίων (Υπουργείο Εσωτερικών). 

α) Γραφείο Εκλογών και Διαβατηρίων: .
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Φροντίζει για την προπαρασκευή και διενέργεια εκλο

γών Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημοψηφι
σμάτων και εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκη
σης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δεύτερου Βαθμού.

Μεριμνά για τον έγκαιρο ορισμό των εκλογικών τμημά
των και καταστημάτων ψηφοφορίας.

Επιμελείται γενικά για την έγκαιρη οργάνωση των ανα
γκαίων εργασιών, προμήθειας και διανομής του εκλογικού 
υλικού, την συγκρότηση των συνεργείων για την ομαλή 
διεξαγωγή Εκλογών σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 
Εκλογικό Νόμο.

Μεριμνά για τη συγκέντρωση και μετάδοση στο Υπουρ
γείο Εσωτερικών των αποτελεσμάτων εκλογών γενικά και 
δημοψηφισμάτων.

Τηρεί τους εκλογικούς καταλόγους, γενικά, όπως λε
πτομερέστερα καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα 
εκλογική Νομοθεσία.

Ασχολείται γενικά με κάθε θέμα που προβλέπεται από 
την εκλογική νομοθεοία όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Χορηγεί τον Ενιαίο Κωδικό Αριθμό Μητρώτου 
(Ε.Κ.Α.Μ.) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

Έκδοση διαβατηρίων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύου- 
σες διατάζεις.

β) Γραφείο Διοικητικής μέριμνασ 
"Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Φροντίζει για τη φύλαξη των κτιρίων της Ν.Α.
Φροντίζει για την καθαριότητα όλων των εσωτερικών 

χώρων των κτιρίων της Ν.Α.
Φροντίζει σε συνεργασία με την Τ.Υ. της Ν.Α. για την 

συντήρηση των κτιρίων της Ν.Α. (ανελκυστήρες, υδραυλι
κές εγκαταστάσεις, ηλεκτροφωτισμός, αποχετεύσεις 
κ.λπ.).

Φροντίζει για την καλή λειτουργία των φωτοτυπικών μη
χανημάτων, γραφομηχανών, αριθμομηχανών κοι του τηλε
φωνικού κέντρου.

Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως κατά τις συνεδριά
σεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου καθώς και σε κάθε εκ
δήλωση που πραγματοποιείται εντός των κτ ρίων της Ν.Α.

Έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό, διάθεση και 
κίνηση των οχημάτων της Ν.Α.

Προγραμματίζει την απασχόληση των οδηγών_και την 
διάθεση των οχημάτων (επιβατηγών αυτοκινήτων) στις 
διάφορες Υπηρεσίες.

Σε συνεργασία με το τμήμα προσωπικού παρακολουθεί 
και ελέγχει την παρουσία των οδηγών των οχημάτων της 
Ν.Α.

Ο προγραμματισμός της διάθεσης οχημάτων από το 
γραφείο γίνεται μετά από έγκαιρη υποβολή δελτίου θεω-
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ρημένου crp τον Δ/ντή της αντίστοιχης Δ/'/οης.
Τήρηση cp^ciou με όλο το ιστορικό των οχημάτων της 

Ν Α. (ημ/νία αγοράς, ημ/ν!ες βλαβών, είδος βλαβών 
κ.λπ.).

Τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων κλπ, για όλα τα 
οχήματα και έκδοση δελτίων κίνησης και διαταγών πο
ρείας και γενικά κάθε ευθύνη που απορρέει από την νό
μιμη διαδικασία κίνησης των οχημάτων της Ν.Α.

Τήρηση αρχείου με τα στοιχεία των οδηγών της Ν.Α. 
(άδειες οδήγησης κ.λπ.).

Φροντίζει για την ασφάλιση των οχημάτων της Ν.Α.
Μεριμνά γιο τον έλεγχο, επισκευή και συντήρηση των 

οχημάτων και μηχανημάτων της Ν.Α. και προτείνει ανά
λογα στην αρμόδια Υπηρεσία επισκευής και παραλαβής 
εργαοιών και προμηθειών.

Μεριμνά γιο την έγκοιρη προμήθεια των καυσίμων, την 
διάθεση kci αποθήκευσή τους, παρακολουθώντας και 
ελέγχοντας την κατανάλωση και διατηρώντας τα ανάλογα 
βιβλία εισαγωγής - εξαγωγής.

Μεριμνά και ευθύνεται για την φύλαξη των οχημάτων 
και μηχανημάτων της Ν.Α.

Παρακολουθεί τις δημιουργούμενες ανάγκες ανανέω
σης και συμπλήρωσης των οχημάτων και μηχανημάτων και 
προτείνει σχετικά με αυτά.

Τήρηση αρχείου καρτελλών, επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων μηχ/των.

Γενικά φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των εργα
σιών της Ν.Α. που αφρούν στην κίνηση των οχημάτων και 
μηχανημάτων.
1.3 Τμήιια, pr.^v.-.n-mr

‘==Τοτμήμααποτελείται από τα παρακάτω γραφεία με τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητες:

α) Γραωεωο-οργάντρστΐς
Q ^εΐδίσυδεόλων των θεμάτων οργάνωσης των υπηρε

σιών της Ν.Α.
Η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των ανανκών 

των Ν.Α. σε θέσεις προσωπικού και την κατανομή τους σε 
κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες, καθώς και η 
περιγραφή, η ανάλυση των καθηκόντων και ο καθορισμός 
των προσόντων κάθε θέσης.

Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέ
τρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και 
διαδικασιών και η κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε 
συνεργασία με τις κοτά^-αντικείμενο αρμόδιας υπηρε
σίες. "1- '

Ο καθορισμός, οε συνεργασία με τις κατά αντικείμενο 
αρμόδιες υπηρεσίες των δικαιολογητικών που κατά περί
πτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλασαόμενοι με 
τη διοίκηση πολίτες.

Η μελέτη των χρησιμοποιούμενων εντύπων και η εισή
γηση για τη βελτίωση κοι τυποποίησή τους. Η σχεδίαση 
νέων απλουοτευμένων εντύπων, ιδιαίτερα των απαραίτη
των στις ουναλλαγλες των πολιτών με τις υπηρεσίες.

Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την καθιέρωση προ
σφορότερων μεθόδων εργασίας για την ταχύτερη διεκπε
ραίωση των διοικητικών ενεργειών.

Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή από τις κατά 
αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών με
θόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η μέριμνα για την κωδικοποίηση των διατάξεων νόμων, 
διαταγμάτων και αποφάσεων που αναφέρονται στις αρμο
διότητες της Ν.Α.

Η συγκέντρωση και αξιολόγηση στι 
νταξη εκθέσεων πεπραγμενών τωνδιε 

Η κατάρτιση, μετά από συνεργασία ι 
σ!ες του ετήσιου προγράμματος δράσι 
ρακολούθηση της εφαρμογής του. 

DJjjfliPPlo. Ανάπτυξης Ανθρώπινοι 
Η οργάνωση και η εκτέλεση προγι 

*ής_£κπαίδευσης των υπαλλήλων, τόι 
υπηρεσίας όσο και με την ανάληψη ι 
την γενική ενημέρωση μέχρι τη λήξη 
στικής υπηρεσίας.

Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμ 
ειδικού ενδιαφέροντος και προγραι 
κής εξειδίκευσης.

Η μέριμνα για την μετεκπαίδευσι 
την διεύρυνση τωνΔπ|ατημονικών 1 
σεων, πουείναι πρόρφορεςγια την 
πιση των αναγκών της υπηρεσίας, ή 
σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης κ 

Η μέριμνα για την μεταπτυχιακή ε 
λήλων οε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της c 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συ 
μενο των Ν.Α. 

γ) Γραφείο Πληροφορικής 
Η εξυπηρέτηση των υπηρεσιών τ 

φικές εφαρμογές, από πλευράς 
προγραμματισμού τεκμηρίωσης κα 
τέρα:

Η επιλογή των δραστηριοτήτων ■ 
ται να μηχανογραφούνται.

Η ανάπτυξη και υποστήριξη του 
ματος των υπηρεσιών.

Η αξιολόγηση, επιλογή και αναν 
περιβάλλοντος (λειτουργικά συστ 
νων κ.λπ.) καθώς και των έτοιμων 
τοματισμού γραφείου και άλλων 
Ν.Α.

Η λειτουργία, πλήρης εκμετάλ 
του εξοπλισμού ηλεκτρονικής επι 
λοιπών μηχανών και η ασφάλεια 

Η υποστήριξη για την καλή λει 
του εξοπλισμού Η/Υ που εγκαθί 
της Ν.Α. και η ανανέωση του ε!
1.4 Γραωείο ενηυέρωσηο του 

Επιλαμβάνεται θεμάτων που < 
με Αστυνομία, Πυροσβεστική, f 

Επιλαμβάνεται θεμάτων που ι 
δύο φύλων.

Επιλαμβάνεται θεμάτων που c 
ράνομες δραστηριότητες οτα ό 
ρους Αλλοδαπών.

Ενημερώνει τους πολίτες για 
ενέργειες που απαιτούνται για τ 
θέσεών τους.

Εφοδιάζει τους πολίτες με 
ριακά έντυπα, αιτήσεις, χορτό 

Ενημερώνει και καθοδηγεί' 
τερη αντιμετώπιση των προβ 
κατα την διεκπεραίωση των υ 

Ενημερώνει τους πολίτες γι 
πρέπει να απευθυνθούν για τη 
σεών τους.
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Δέχετοι τα τηλεφωνικά αιτήματα των πολιτών τα κατα
γράφει και τα διαβιβάζει στις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Ν Α. για επίλυση.

Σε συνεργασία με τη Δ/νση Προγραμματισμού και Σχε- 
διασμού:

Ενημερώνει τους πολίτες για θέματα που αφορούν στην 
απασχόληση και την κατανομή στους διάφορους επαγγελ
ματικούς φορείς. Την απασχόληση του πληθυσμού στο 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Ενημερώνει για τις κρατικές επιδοτήσεις, προγραμμά
των ΕΟΚ κ.λ.π.

Συντάσσει κανονισμούς που να ρυθμίζουν τις σχέσεις 
του πολίτη με κάθε υπηρεσία και να καθορίζουν: α) δικαι
ώματα και υποχρεώσεις πολιτών, β) διαδιακοίες υποβολής 
αιτημάτων, παραπόνων, προτάσεων. Ενημερώνει τους πο
λίτες γι' αυτά.

Γενικά ενημερώνεται και ενημερώνει τους πολίτες για 
κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της Ν.Α.
1.5. Γραμματεία

Οι αρμοδιότητες της οποίας είναι:
Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης - εξερχόμενης αλ

ληλογραφίας.
Διακίνηση αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπα

ραγωγή και επικύρωση εγγράφων.
Προγραμματισμός ετήσιων αδειών των υπαλλήλων και 

αποστολή των σχετικών εντύπων μετά την υπογραφή τους 
από τον Δ/ντή στη Δ/νοη προσωπικού.

Προγραμματισμός υπηρεσιακών εξόδων υπαλλήλων και 
ενημέρωση του γραφείου κίνησης όταν απαιτείται όχημα. 

Διαχείριση υλικών και εντύπων.
Μέριμνα και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋ

πολογισμού.
Συγκέντρωση των ημερησίων δελτίων παρουσίας των 

εργαζομένων, σύνταξη των παραστατικών στοιχείων πα
ρουσίας και αποστολή στο Τμήμα Προσωπικού.

Γενικά κάθε είδους γραμματειακή στήριξη για την εύ
ρυθμη λειτουργία της Δ/νσης.

ΑΡΘΡΟβ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.1 Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστικού 
α) Γραφείο Προϋπολογισμού ,
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Συντάσσει θέ συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

της Ν.Α. κΰΐσύμφωνα με τις οδηγίες των Νομαρχιακών 
Επιτροπών σχέδια εισήγησης ετήσιων προϋπολογισμών 
εσόδων και εξόδων των Ν.Ε.

Συντάσσει αε συνάρτηση με τα σχέδια εισήγιηοης προϋ
πολογισμού των Ν.Ε. το σχέδιο εισήγησης ετήσιου προϋ
πολογισμού εσόδων και εξόδων της Ν.Α. και τα υποβάλλει 
δια της αρμόδιας Ν.Ε. στο Ν.Σ. προς ψήφιση.

Συνεργασία με την Δ/νση Προγραμματισμού και παροχή 
στοιχείων για την κατάρτιση ετήσιου και μεσοπρόθεσμου 
προϋπολογισμού δράσης και χρηματοδοτήσεως της Ν.Α. 
κατ' αντιστοιχία προς τα ετήσια και μεσοπρόθεσμα προ
γράμματα δράσης της Ν.Α.

Παρακολούθηση γενικά της πορείας εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, εισήγηση και ανα
μόρφωση αυτού με την εγγραφή νέων εσόδων και χορή
γηση συμπληρωματικών έκτακτων πιστώσεων.

Τήρηση των διαδικασιών και αρχείων και παρακολού
θηση της εξέλιξης των προηγούμενων προϋπολογισμών.

Εξαγωγή των αποκλίσεων μεταξύ προυπολογιαθέντων και 
απολογιστικών μεγεθών. Σε συνεργασία δε με τη Δ/νση 
Προγραμματισμού, ερμηνεία των αποκλίσεων και εισή
γηση διορθρωτικών ενεργειών. Σύνταξη ετήσιων οικονομι
κών απολογισμών της Ν.Α.

Συγκέντρωση και ένταξη στο μηχανογραφικό σύστημα 
όλων των στοιχείων υλοποίησης του προϋπολογισμού 
όσον αφορά τα έξοδα ή τις εκθέσεις, αναλήψεις δαπάνης 
και εντάλματα πληρωμής δαπανών. Παρακολουθεί την 
πορεία των εξόδων του προϋπολογισμού και ενημερώνει 
εγκαίρως τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη σύνταξη εκθέ
σεων δαπανών όταν οι εγκεκριμένες απορροφώνται.

Παρακολουθεί τα εγκεκριμένα δάνεια της Ν.Α. και τηρεί 
πίνακες ετήσιων τοκοχρεωλυτικών δόσεων για κάθε περί
πτωση, ενημερώνοντας το τμήμα της Ταμειακής Υπηρε
σίας για τις υποχρεώσεις της Ν.Α.

Τηρεί αρχείο ετήσιων απολογισμών της Ν.Α. εσόδων και 
εξόδων σύμφωνα με απολογιστικές καταστάσεις τις 
οποίες συντάσσει η Ταμειακή Υπηρεσία.

Σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες Ν.Ε. και στο Ν.Σ. 
περιοδικών οικονομικών απολογιστικών στοιχείων σύμ
φωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που 
εφαρμόζει η Ν.Α.

Παραλαβή των κάθε φύσης παραστατικών που απαιτού
νται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών της 
Ν.Α. στους αντίστοιχους δικαιούχους.

Ελεγχος των προηγούμενων παραστατικών, έλεγχος 
της επάρκειας της αντίστοιχης πίστωσης το Προϋπολογι
σμού της Ν.Α. και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρω
μής στους δικαιούχους για την διενέργεια πληρωμών.

Τήρηση κάθε πληροφορίας και αρχείου (βιβλία κλπ.) 
που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Εκκαθάριση δαπανών της Ν.Α.
Ελεγχος των μισθολογικών καταστάσεων και έκδοση 

των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για 
την διενέργεια των πληρωμών στο προσωπικό.

Τήρηση αρχείου καταβληθέντων αμοιβών στο προσω
πικό της Ν.Α. και έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων 
αποδοχών.

β) Γ ραφείο Εσόδων - Εξόδων 
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Τήρηση των διαδικασιών, αρχείων και γενικά λογαρια

σμών του λογιστικού συστήματος της Ν.Α. που αφορούν 
τα βεβαιωθέντα και πραγματοποιηθέντα έσοδα της Ν.Α. 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά 
από έλεγχο των αντίστοιχων δικοιολογητικών - παραστα
τικών κάθε πληρωμής. Αποστολή των ενολμάτων στο Τα
μείο για την διενέργεια των πληρωμών.

Μέριμνα για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων 
υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα 
πληρωμής.

Τήρηση των διαδικασιών, αρχείων και γενικά λογαρια
σμών του λογιστικού συστήματος της Ν.Α. που αφορούν 
τις υποχρεώσεις και τις πραγματοποιούμενες πληρωμές 
της Ν.Α.

Κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων προς πληρωμή 
και πληρωθέντων εξόδων.

Τήρηση αρχείων κάθε είδους παραστατικών και αντί
στοιχων δικοιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την 
ενημέρωση του λογιστικού συστήματος της Ν.Α. Παροχή 
κάθε είδους στοιχείων που ζητούται από Δημόσιες-Ελε-
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γκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύ
ουν εκάστοτε.

Συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των υπό
χρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς 
την Ν Α. των φυσικών προσώπων ή των κάθε είδους επι
χειρήσεων του νομού, για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαι
ώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται οτη Ν.Α. 
με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της Νομοθε
σίας.

Ελεγχος της ακρίβειας των μεγεθών με βάση τα οποία 
υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων 
φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.

Δημιουργία και τήρηση αρχείων υπόχρεων για την κατα
βολή των επί μέρους ποσών που αποτελούν τακτικά 
έσοδο της Ν.Α.

Επεξεργασία στοιχείων και περιοδικών υπολογισμών 
του ύψους των οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προ
σόδου και υπόχρεο.

Κατάρτιση βεβαιώσεων καταλόγων υπόχρεων και αντί
στοιχων οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσό
δου.

Μέριμνα για την ενημέρωση των υπόχρεων για την κα
ταβολή των προηγουμένων οφειλόμενων ποσών και μέρι
μνα για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις 
προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των 
οφειλόμενων ποσών.

Οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων μετά την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για 
την εκτέλεση των αντίστοιχων εισπράξεων.

Τήρηση των αντίστοιχων διαδικασιών και έκδοση βεβαι
ώσεων αδειών που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων 
τελών, δικαιωμάτων ή εισφορώτ

V) Γραφείο Νομαρχιακής Περιουσίας
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η συγκέντρωση των πόσης φύσεως τίτλων της ακίνητης 

και της κοινόχρηστης περιουσίας της Ν.Α. και η σύνταξη 
σε συνεργασία με την Δ/νση Τ.Υ. σχετικών διαγραμμά
των.

Η κατάρτιση για κάθε ακίνητο της Ν.Α. φακέλλου που 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα επί του 
ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας της Ν.Α.

Η περιφρούρηση επί της ακίνητης περιουσίας των δικαι
ωμάτων κυριότητας και κατοχής των από την Ν.Α.

Η κατάρτιση των ιδιαίτερων φακέλλων για κάθε ένα από 
τους κοινόχρηστου£Χώρους που περιέχουν όλα τα στοι
χεία επί των οποίων στηρίζονται τα επ’ αυτών δικαιώματα 
της Ν.Α. με τα σχετικά για κάθε ένα από αυτους σχεδια
γράμματα.

Η κατάρτιση πλήρους κτηματολογίου σε συνεργασία με 
την Δ/νση Τ.Υ. για όλα τα ακίνητα της Ν.Α. αστικά και μη.

Η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τον έλεγχο 
της κατάστασης των λόγω ρυμοτομίας απαλλοτριωμένων 
κτημάτων και την εξακρίβωση της πραγματικής αξίας 
τους.

Τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τον 
έλεγχο της κατάστασης και της πραγματικής αξίας των 
προς αγορά από την Ν.Α. ακινήτων.

Συνεργάζεται με τη Δ/νση Τ.Υ. και το Νομικό Γραφείο 
της Ν.Α. για την ολοκλήρωση των αγορών ακινήτων και τη 
σύνταξη των σχετικών Συμβολαιογραφικών Πράξεων.

Μέριμνα για την αποστολή όλων των στοιχείων που συ- 
νιοτούν αγορές και απαλλοτριώσεις στο γραφείο Λογιστι

κής για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων.
Τήρηση ιδιαίτερων φακέλλων για τις αγορές ακινή

των.
Τήρηση αρχείου κληροδοτημάτων στη Ν.Α.
Μέριμνα για την αποδοχή των κληροδοτημάτων από το 

Ν.Σ. και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ώστε να περιέλ
θουν στη Ν.Α.

Μέριμνα για τη μίσθωση ακινήτων, για την κάλυψη ανα
γκών της Ν.Α. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μέριμνα για την επωφελέστερη διάθεση της ακίνητης 
περιουσίας της Ν.Α. και γενικά των πάσης φύσεως μόνι
μων ή πρόχειρων εγκαταοτάσεών της.

Μέριμνα γενικά και ευθύνη για την διατήρηση και προ
στασία της περιουσίας της Ν Α.

1.2. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 
α) Γραφείο Διαχείρισης, εσόδων τ εξόδων 
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα οικεία χρηματικά 

εντάλματα προς τρίτους κο9ώς και τις πληρωμές των απο
δοχών των υπαλλήλων με τους οριζόμενους από το Νο
μάρχη Διαχειριστές (Ο ορισμός των διαχειριστών γίνεται 
με εισήγηση του Δ/ντή Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε
σιών).

Οι Διαχειριστές οφείλουν να αποδίδουν στον Ταμία της 
Ν.Α. και το γραφείο λογιστηρίου τις πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές παραδίδοντας στο γραφείο αυτό τα εξοφλη
μένα και θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Ταμειακής 
Υπηρεσίας χρηματικά εντάλματα.

Μεριμνά για την είσπραξη όλων των βεβαιωμένων εσό
δων της Ν.Α., ελέγχει τους χρηματικούς τίτλους, εκδίδει 
τριπλότυπα αποδεικτικών παραλαβής εισπρακτέων εσό
δων.

Μεριμνά και αποστέλλει στους οφειλέτες της Ν.Α. Τα
μειακές προσκλήσεις.

Ελέγχει τους χρηματικούς τίτλους που διαβιβάζονται 
στο Ταμείο από τις υπηρεσίες της Ν.Α. και εκδίδει αποδει
κτικά παραλαβής.

Ενημερώνει τους χρηματικούς τίτλους σύμφωνα με τις 
αποφάσεις των Επιτροπών Συμβιβασμού και Διοικητικού 
Πρωτοδικείου.

Εκδίδει εντολές κατασχέσεων, ενταλμάτων προσωπι
κής κράτησης και προγραμμάτων πληστηριασμού όταν και 
όποτε σύμφωνα με διατάξεις του Νόμου επιβάλλεται 
αυτό.

Γενικά λαμβάνει κάθε μέτρο για την προστασία των 
συμφερόντων της Ν.Α. και την είσπραξη όλων των νομο
θετημένων εσόδων.

Το γρμψείο αυτό ελέγχει άλα τα εκδιδόμενα από το 
τμήμα Λογιστηρίου χρηματικά εντάλματα πληρωμών σύμ
φωνα με τις διατάξεις του νόμου για τα τυχόν επιπρόσθετα 
δικαιολογητικά (π.χ. φορολογική ενημερότητα).

Μετά τον πλήρη έλεγχο, θεωρεί, υπογράφει, σφραγίζει 
τα εντάλματα πληρωμών και τα διαβιβάζει στον προϊστά
μενο (Ταμία) για την ενέργεια των πληρωμών από τους αρ
μόδιους διαχειριστές που υπάγονται σ' αυτόν. 

β) Γραφείο.Λογιστηρίου -.Ταμειακής 
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Συγκεντρώνει και καταχωρεί στα οικεία λογιστικά βιβλία 

και εισάγει στο Μηχανογραφικό Υπολογιστή όλες τις ει
σπράξεις και πληρωμές της Ν.Α.

Καταρτίζει όλες τις μηνιαίες απολογιστικές καταστά
σεις εισπραχθέντων και εισπρακτέων εσόδων ως και των
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C

πληρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων κατά κεφάλαια και 
άρθρα του προϋπολογισμού και οιο τέλος κάθε έτους κα
ταρτίζει τον απολογισμό των εν γένει εσόδων και εξόδων 
της Ν.Α.

Γενικά έχει την ευθύνη να πορέχει ανά πάσα στιγμή 
στον Ταμία ή το Νομάρχη την ακριβή εικόνα των εσόδων 
και εξόδων της Ν.Α.

γ) Γραφείο Ελέγχου Ταμειακής Υπηρεσίας__
Οι αρμοδιότητες του οποίόϊΓείναί:
Ελεγχος των πόσης φύσεως εσόδων.
Λογιστική τακτοποίηση των υπό των οικείων οργάνων 

πραγματοποιούμενων εισπράξεων.
Έκδοση γραμματίων χρηματικών, λογαριασμών και πα

ράδοση αυτών στο οικείο Διαχειριστικά Γραφείο.
Σύνταξη μηνιαίων ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων - 

εισπράξεων και συμφωνία αυτών (κατά κωδικών αριθμών 
και ποσών του προϋπολογισμού) με το γραφείο Λογιστη
ρίου και τον αρμόδιο Ταμία της Υπηρεσίας).

Σύνταξη μηνιαίων ανακεφαλαιωτικών βεβαιωτικών κα
ταστάσεων εκ των οίκοθεν εσόδων, δη\αδή των εισπρα- 
χθέντων με βεβαιωτικά σημειώματα kci παράδοση αυτού 
μετά του β' αντίγραφου του βεβαιωτικού σημειώματος στα 
οικεία Βεβαιωτικά Τμήματα Προσόδων της Ν.Α.

Κατάταξη του συνόλου των εισπράξεων - ημερησίοτς 
στους τηρούμενους λογαριασμούς κατά κατηγορία εσό
δων.

Τήρηση ταξινομημένου αρχείου των χρησιμοποιηθέ- 
ντων τριπλότυπων εισπράξεων, ημερήσιων και ανακεφα
λαιωτικών καταστάσεων των μεν πρωτοτύπων διά τον τυ
χόν έλεγχο από το Γ.Γ. της Περιφέρειας ή το Ελεγκτικό 
Συνέδριο των δε αντιγράφων (πλήρεις σειρές) για το σο- 
χείο της Υπηρεσίας.
1.3 Τμήμα προμηθειών και διαχείρισης υλικών 

αί Γααωείο Προμηθειών - Δημοπρασιών^
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Συγκεντρώνει από τις υπηρεσίες τα απαραίτητα στοι

χεία που χρειάζονται για την διενέργεια των προμη
θειών.

Τήρηση αρχείου (φακέλων) για κόθε είδους προμή
θεια.

Τήρηση βιβλίου προμηθευτών για κάθε είδους προμή
θεια που ενδιαφέρει την Ν.Α.

Ερευνά την αγορά και είναι ενήμερο για τις τιμές των 
προϊόντωχ,και εισηγείται ανάλογα και τεκμηριωμένα.

Μεριμνάςγϊα την έγκαιρη προμήθεια των αναγκαίων υλι
κών μετά"την ολοκλήρωση της νόμιμης διαδικασίας προ
μηθειών (πρόχειρος διαγωνισμός, Δημοπρασία, Απ' ευ
θείας ανάθεση).

Συντάσσει τα πρωτόκολλα παραλαβής των προμηθευο- 
μένων ειδών και μεριμνά την σύγκληση της Επιτροπής Πα
ραλαβών για την παραλαβή των ειδών και υπογροφή των 
σχετικών πρωτοκόλλων.

Διαβιβάζει οτο Γ ενικό Χημείο για έλεγχο και αξιολόγηση 
εκείνα τα είδη για τα οποία υπάρχουν ειδικοί όροι στις σχε
τικές συμβάσεις.

Συγκεντρώνει τα στοιχεία για την προμήθεια των υλικών 
και διαβιβάζει τα στοιχεία στο γραφείο Δημοπρασιών για 
την διενέργεια των νόμιμων ενεργειών για πραγματοποί
ηση της προμήθειας.

Παραλαμβάνει από το γραφείο Δημοπρασιών ολοκλη
ρωμένο φάκελλο για την προμήθεια (Διακήρυξη, Απόφαση 
Ν.Ε., Εγκριτική της απόφασης Ν.Ε., σύμβαση με τον προ

μηθευτή) και εν;pyci - 
Παρακολουθεί τη% τή 

την εντός των οριζομέν
κών από τους προμηθε 
σε περίπτωση εκπροθε 
παρατάσεων με οπός* 
αυτό καθορίζεται στις 

Παραλαμβάνει τα τιμ 
αφού ολοκληρώσει το 
με όλα τα κατά το Νομ; 
μοοιεύσεις. διακηρύξε 
λέτες, πρακτικά Ν.Ε., < 
τούνται, πρωτόκολλα r 
θέση δαπάνης κ.λ.π.) ■ 
μως επικυρωμένα στο 
σχετικού εντάλματος.

Το γραφείο αυτό αφ< 
μηθειών τις προτάσεις 
ειδών συντάσσει σε συ 
σχετική διακήρυξη σύμ 
των τεχνικών προδιαγρ 
σεων.

Ενημερώνει την αρμ 
γίες του Προέδρου της 
τακτικού ή πρόχειρου 
μενη νομοθεσία) για tic 
της διακήρυξης, τον κι 
μοπρασίας κλπ.

Ενημερώνει την ο; 
κάθε θέμα που σφορι 
ούσσονται και πορίστε 
διευκρινίσεις στη Ν.Ε. 
δια επιτροπή.

Παραλαμβάνει τα πρ 
δίας Ν.Ε. που αφορο 
που συντάσσει σε συ’ 
συμβάσεις προμήθεια 
αρμόδιας Ν.Ε.

Παραλαμβάνει από 
τον φάκελλο της προμ 
ητικές όπως αυτές πρ 

Μεριμνά γιο τυχόν ε 
ριπτώσεις που η πρώ· 

Διενεργεί ως ανωτί 
της αρμόδιας Ν.Ε. τε 
μειοδοτών προμηθευ·
• τροφίμων για τα ιδ: 
και Νομικά Πρόσωπα
• υγρών καυσίμων για 
νομού.

Εισηγείται στο Νομ 
Επιτροπής Προμηθε» 

Εισηγείται ο γο Νομ< 
τησης των Ιδρυμάτων 
νέργειας διαγωνισμώ 
αυτά.

Διαβιβάζει μετά τγ 
δημοπρασία του φακί 
μηθειών για- την ολοκ 

β) Γραφείο Διαχεί 
υλικών. κάυσίμ~ων~Κ0ι 

Οι αρμοδιότητες τι
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Το γραφείο αυτό οε συνεργασία και με την Δ/νση T.V. 
και το γραφείο κίνησης επιβατηγών οχημάτων.

Τηρεί βιβλία και καρτέλλες κατά κωδικό αριθμό όλου 
του μηχανολογικού εξοπλισμού της Ν.Α.

Εκδίδει δελτία εισαγωγής κατά την προμήθεια νέων μη
χανημάτων και δελτία εξαγωγής κατά την παράδοση αυ
τών στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μεριμνά για την διαγραφή από τα βιβλία εκείνων των 
μηχανημάτων τα οποία σύμφωνα με πρακτικά επιτροπών 
κρίνονται ακατάλληλα (παλαιότητα - καταστροφές κλπ.) 
για περαιτέρω χρήση.

Μεριμνά για την εκποίηση των άχρηστων μηχανημάτων 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τήρηση αρχείου με όλο το ιστορικό των οχημάτων και 
μηχανημάτων της Ν.Α. (ημερομηνία αγοράς, ημερομηνίες 
βλαβών, είδος βλάβης κ.λ.π.).

Μεριμνά και φροντίζει να είναι ενήμερο για τον αριθμό 
και το είδος των μηχανημάτων που έχουν διατεθεί ανά 
Υπηρεσία.

Μεριμνά για την παραλαβή, ταξινόμηση, φύλαξη και διά
θεση κάθε είδους μηχανολογικού εξοπλισμού στις αρμό
διες υπηρεσίες και ιδίως για την έγκαιρη διακίνηση των 
ανταλλακτικών των οχημάτων και την ανά πάσα στιγμή διά
θεσή τους οτη Δ/νοη Τ.Υ.

Τήρηση όλων των προβλεπόμενων από το Νόμο βιβλίων 
διαχείρισης υλικών, βιβλίων και καρτελλών διακίνησης υλι
κών.

Μεριμνά για την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύ- 
σεως υλικών της Δ/νσης Τ.Υ.

Τηρεί άλα τα προβλεπάμενα από το Νομο βιβλία και συ
ντάσσει δελτία εισαγωγής και εξαγωγής.

Παρακολουθεί τα υπόλοιπα αποθηκευομένων υλικών 
και μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια κάθε είδους.

Τηρεί ιδιαίτερα βιβλία για τα αδρανή υλικά των εργοτα
ξίων.

Μεριμνά για την προμήθεια, παραλαβή και διάθεση των 
διαχειριστικών βιβλίων σε όλες τις υπηρεσίες της Ν.Α., 
όπως:
• Τριπλότυπα είσπραξης
• Βεβαιωτικά
• Γραμμάτια είσπραξης
• Αποδεικτικά είσπραξης
• Γραμμάτια σ_μμψηφισμού 
■ Δελτία Εισαγωγής
- Δελτία Εξαγωγής
καθώς επίσης και κάθε έντυπο που χαρακτήριζε ται διαχει
ριστικό έντυπο και απαιτείται από τις εκάστοτε προβλεπό- 
μενες διατάξεις.

Μεριμνά για την αρίθμηση, σφράγιση και θεώρηση από 
τον προϊστάμενο του τμήματος των ανωτέρω βιβλίων και 
εντύπων.

Καταγράφει τα πάσης φύσεως υπάρχοντα υλικά της 
Ν.Α., όπως γραφομηχανές, αριθμομηχανές, πολύγραφοι 
κ.λπ.

Παραλαμβάνει και διαθέτει τα πασης φύσεως υλικά 
προς τις υπηρεσίες της Ν.Α. όπως γραφική ύλη, έντυπα, 
γραφομηχανές, πολύγραφοι, φωτοτυπικά μηχανήματα 
κ.λπ.

Τηρεί βιβλία εισαγωγής (και αυτά που θα καταγραφούν 
με την πρώτη απογραφή) κατά την παραλαβή και εξαγω
γής κατά τη διάθεση στις υπηρεσίες της Ν.Α.

Τηρεί βιβλία αποθήκης παραλαβής και παράδοσης

άχρηστου υλικού και μεριμνά για ενέργεια εκποίησης ή κα
ταστροφής των άχρηστων υλικών όλων των υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων Επιτροπών.

Μεριμνά για την παραλαβή και αποθήκευση σε προκα
θορισμένους χώρους (δεξαμενές καυσίμων) των καυσίμων 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α.

Μεριμνά για έλεγχο ποιότητας καυσίμων με την απο
στολή δειγμάτων στο Γενικό Χημείο.

Μεριμνά για την ασφάλεια των αποθηκών καυσίμων.
Μεριμνά για την τήρηση των προβλεπόμενων από το 

Νόμο βιβλίων εισαγωγής και εξαγωγής καυσίμων εκδίδο- 
ντας τα σχετικά δελτία εισαγωγής και εξαγωγής.

Μεριμνά για τον εφοδιασμό καυσίμων (πετρέλαιο) όλων 
των θερμαντικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Ν.Α. τη
ρώντας τις νόμιμες διαδικασίες.

Μεριμνά για την παραλαβή, αποθήκευση και διάθεση 
των ελαιολιπαντικών τηρώντας πάντα τις νόμιμες διαδικα
σίες εισαγωγής και εξαγωγής των υλικών.
1.4. Γρομματεία

Οι αρμοδιότητες της οποίας είναι:
Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης - εξερχόμενης αλ

ληλογραφίας.
Διακίνηση αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπα

ραγωγή και επικύρωση εγγράφων.
Προγραμματισμός ετήσιων αδειών των υπαλλήλων και 

αποστολή των σχετικών εντύπων μετά την υπογραφή τους 
από τον Δ/ντή στη Δ/νση προσωπικού.

Προγραμματισμός υπηρεσιακών εξόδων υπαλλήλων και 
ενημέρωση του γραφείου κίνησης όταν απαιτείται όχημα.

Διαχείριση υλικών και εντύπων.
Μέριμνα και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋ

πολογισμού.
Συγκέντρωση των ημερησίων δελτίων παρουσίας των 

εργαζομένων, σύνταξη των παραστατικών στοιχείων πα
ρουσίας και αποστολή στο Τμήμα Προσωπικού.

Γενικά κάθε είδους γραμματειακή στήριξη για την εύ
ρυθμη λειτουργία της Δ/νσης.

ΑΡΘΡΟ 9
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Τ.Υ.)

Κύρια αντικείμενα της (Δ.Τ.Υ.) είναι η μελέτη, η επί
βλεψη και η εκτέλεση των τεχνικών έργων της Ν.Α. Κα
στοριάς, καθώς επίσης και ο χωροταξικός και πσλεοδομι- 
κός σχεδιασμός των οικισμών της.

Η παρουσία των δημοσίων υδάτων (καθορισμός οριο- 
γραμμής ρευμάτων ή ρυάκων σε ρυμοτομικά σχέδια αρμο
διότητας του Νομάρχη, άδειες κατασκευής έργων στην 
κοίτη ή την περιοχή ποταμών, λιμνών, χειμάρρου, οχετών 
και διορύγων ή έργων που μπορεί να αλλοιώσουν πς απο
χετεύσεις), ο έλεγχος τήρησης της νομοθεσίας και η επι
βολή των προβλεπόμενων κυρώσεων καθώς και η ρύθμιση 
θεμάτων λειτουργίας των υδρολογικών σταθμών.

Ειδικότερα η Δ.Τ.Υ. θα αποτελείται από τα εξής τμή
ματα.
1.1 Τμήμα Μελετών

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Σύνταξη μελετών τεχνικών έργων (οδοποιίας, εγγειο

βελτιωτικών, υδραυλικών, κτιριακών και ηλεκτρομηχανο- 
λογικών)

Επίβλεψη μελετών τεχνικών έργων της Ν.Α. που ανατί
θενται σε τρίτους (έλεγχος και έγκριση μελετών) κοθώς

Δημοπράτηση των έργων.
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1.2 Τμήμα κατασκευών και συντήρησης έργων 
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Επίβλεψη τεχνικών έργων της Ν Α. που ανατίθενται οε 

τρίτους η εκτέλεση εργασιών συντήρησης για έργα οδο
ποιίας, κτιριακών έργων, έργων διαμόρφωσης χώρων, 
ηλεκτρομηχανολογικών έργων και υδραυλικών έργων.

Εκχιονισμός περιοχών που αποκλείονται από χιονοπτώ
σεις αντιπλημμυρικές επεμβάσεις για την αποτροπή ζη
μιών από πλημμύρες την προστασία των δημοσίων υδά- 
των.

Χορήγηση αδειών σύνδεσης με επαρχιακούς δρόμους 
(έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για πρατήρια και λοι
πές εγκαταστάσεις).

Απογραφή, ταξινόμηση και χορήγηση άδειας κυκλοφο
ρίας σε μηχανήματα έργων.

Εγγραφή σε Νομαρχιακά Μητρώα Επιχειρήσεων που 
δεν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ.

1.3 Τμήμα τεχνικού εξοπλισμού και μηχανημάτων 
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η εξασφάλιση ετοιμότητας του μηχανικού εξοπλισμού 

(μηχανήματω έργων, οχήματα μεταφοράς, αυτοκίνητα 
κ.λπ.).

Η συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού.
Η επισκευή του μηχανικού εξοπλισμού.
Η διάθεση των μηχανημάτων με βάση το πρόγραμμα ερ

γασιών που θα συνταχθεί.
Η παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως εφο

δίων και υλικών συντηρήσεως - σημάνσεως κλπ. του μη
χανικού εξοπλισμού.

Μεριμνά και ευθύνεται για την φύλαξη του μηχανικού 
εξοπλισμού.
1.4 Εργαστήριο έργων

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Επιθεωρεί τα εκτελούμενα έργα τόσο με εργολαβίες 

όσο και με συνεργεία της Ν.Α., ελέγχει την ποιότητα βάσει 
των προδιαγραφών της μελέτης και των κανόνων της τε
χνικής.

Ενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο στα κατασκευαζόμενα 
έργα για την ποιοτική και ποσοτική κατασκευή των σύμ
φωνα με τιΐ^σχετικές μελέτες συνεργαζόμενο με το τμήμα 
κατασκευών και συντηρήσεων έργων.

Εισηγε'παι στο Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κάθε μέτρο 
που πρέπει να ληφθεί για την ορθή εκτέλεση των έργων.
1.5 Τμήμα Πολεοδομίας, χωροταξίας, οικισμού

Οι αρμοδιότητες (από το Π.Δ. 910/77, Ν. 1337/83 και 
νέος τρόπος έκδοσης οικ. αδειών ΦΕΚ 393Δ783) του 
Τμήματος Πολεοδομίας Καστοριάς είναι:

Προέλεγχος γ;α έκδοση οικοδομικών αδειών.
Ελεγχος μελετών και έκδοση οικοδομικών αδειών. 

Έκδοση αδειών περιτοιχήσεως, κατεδαφίσεως, επιχω- 
ματώσεως και κοπής δένδρων (Ν. 1337/83).

Ο στατικός έλεγχος μελετών για έκδοση οικοδομικών 
αδειών (Π.Δ. 910/77).

Έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εκδιδομένων 
αδειών σύμφωνα με το Γ.Ο.Κ. (άρθρο 112).

Ελεγχος μελετών θερμομόνωσης εκδιδομένων οικοδο
μικών αδειών (Ν.Δ. της 4.7.79).

Έλεγχος θερμομόνωσης εκδιδομένων ανεγειρομένων 
οικοδομών (άρθρο 2 παρ. 4 του Π.Δ. της 4.7.79 -Περί 
εγκρίσεως κανονισμού για τη θερμομόνωση κτιρίων»). 

Αρχείο οικοδομικών αδειών.

Ελεγχος φορολογικών για έκδοση οικοδομικών 
αδειών.

Πράξεις έγκρισης εκτελεσθεισών οικοδομικών εργασιών. 
Λειτουργία της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής.
Τήρηση οδηγιών (Γ7) για την έκδοση οικοδομικών 

αδειών επισκευής αποκατάστασης και επέκτασης διατη
ρητέων κτιρίων (άρθρα 79 και 80 Γ.Ο.Κ.).

Ελεγχος των οικοδομών για θεώρηση των οικοδομικών 
αδειών αυτοψίες (τρόπος έκδοσης αδειών).

Έλεγχος εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου στο 
έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής (Π.Δ. 
910/77).

Ελεγχος και έγκριση υψομετρικών μελετών που υπο
βάλλονται (ΓΟΚ/73).

Σύνταξη διαγράμματος εφαρμογής (εγκ. Γ24/79 
Υ.Δ.Ε.) και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης 
(αντί των τεχνικών εκθέσεων).

Διαπίστωση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου 
και εφαρμοσθέντος στο έδαφος και διόρθωσή της όταν εί
ναι σε μικρό βαθμό, αλλιώς προώθηση για τροποποίηση 
(Δ/γμα 18.10.-925 ΦΕΚ 322Α).

Πληροφορίες (έγγραφα και προφορικά) σε ότι αφορά 
την εφαρμογή του ΓΟΚ και γενικά της Πολεοδομικής Νο
μοθεσίας (Αρθρ. 126 Γ.Ο.Κ.).

Εξέταση οικοδομησιμότητας εκτός σχεδίου γηπέδων 
για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων.

Ελεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζο
νται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογι
σμού, όσον αφορά την ακρίβειά τους ως προς την υφιστά
μενη κατάσταση τη\ .σχύουσα ρυμοτομία και τους όρους 
δόμησης (Π.Δ. 910/77).

Έλεγχος οικοδομών από άποψη ορθής εφαρμ^,,,ς ρυ
μοτομικής και οικοδομικών γραμμών (Π.Δ. 910/77).

Καθορισμός οικοδομικού συστήματος όπου δεν καθορί
ζεται από διατάγματα αλλά βάσει της διαμορφωμένης κα
τάστασης (Γ.Ο.Κ. άρθρ. 76).

Έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων για έκδοση οι
κοδομικών αδειών όσον αφορά την ορθότητά τους ως 
προς το εγκεκριμένο σχέδιο, την εφαρμογή του, τους 
όρους δόμησης και περιορισμούς δόμησης και τις προδια
γραφές συντάξεώς τους (910/77 και Γ.Ο.Κ.).
Τήρηση αρχείου:
• Χαρτών και ρυμοτομικών διαταγμάτων.
■ Διαταγμάτων.
• Πινακίδων εφαρμογής εγκακριμένων ρυμοτομ, σχε
δίων.
• Όρων δόμησης.
• Τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής. 

Παροχή πληροφοριών και έκδοση βεβαιώσεων για
όρους δόμησης και χορήγηση αντιγράφων τεχνικών εκθέ
σεων, διαγραμμάτων εφαρμογής και σχεδίων.

Έγκριση πλάτους πεζοδρομίων και δαπάνης κατα
σκευής τους.

Καθαρισμός ορίων οικισμών (Δ/γμα 2.3.81 ΦΕΚ 133Δ). 
Αποφάσεις για στάσιμους οικισμούς (Δ. 6.12.82 ΦΕΚ 

588Α').
Χαρακτηρισμός κατοικημένης περιοχής παρά οδό (Δ. 

23.10.59 ΦΕΚ 522) και οδού εκτός σχεδίου ως κύριας 
κοινοτικής (Δ. 6.10.78 ΦΕΚ 538Δ).

Έγκριση τροποποιήσεων ρυμοτομικών σχεδίων και επι
βολής προκηπίων. Η αρμοδιότητα αυτή δόθηκε με το υπ.

79



3292 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

οριθμ. 4 3.88 (ΦΕΚ 165Α/83) Δ/γμα στα ΤΠ και ΠΕ Νο
μών (με απόφαση Νομάρχη).

Επίβλεψη τοπογραψικών εργασιών στα πλαίσια της 
Ε.Π.Α.

Διενέργεια αυτοψιών.
• για την υλοποίηση των παραπάνω (όπου χρειάζεται)
■ για εξέταση καταγγελιών.

Απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών και έκδοση βεβαιώ
σεων, σχετικά με την αρτιότητα και το οικοδομήσιμο των 
οικοπέδων τους, για έκδοση άδειας οικοδομής, αγοραπω
λησία η απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις 
(Γ.ΟΚ./73).

Γνωματεύσεις σχετικά με την ανάγκη τακτοποιήσεως 
οικοπέδων σε φάκελλο δικαιολογητικών, εκδόσεως 
άδειας οικοδομής (Γ.Ο.Κ./73).

Έγγραφα, προσκλήσεις, προπαρασκευαστικά για την 
σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως και 
αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας (910/77).

Πράξεις τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως και αναλογι
σμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας, κοινοποίησή τους 
στους ενδιαφερομένους (910/77).

Μελέτη τυχόν ενστάσεων που υποβάλλονται κατά των 
πράξεων και επικύρωση των πράξεων με απόφαση (S10/77).

Κοινοποιήσεις αποφάσεων Νομάρχου, Υπουργού και 
Σ.Τ.Ε. στους ενδιαφερόμενους (910/77).

Αποστολή αποφάσεων για δημοσίευση στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης αναγνωρίσεως οδού προ του 1923 (Δ/ 
γμα 1923).

Αποφάσεις αναγνώρισης οικοδομήσιμου αποκλεισμέ
νων οικοπέδων (Δ/γμα 1923).

Πρωτόκολλα και αποφάσεις ετοιμόρροπων (τήρηση δια
δικασίας) (Δ/γμα 13.4.1929)

Αποφάσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων (Δ/γμα 
13.4.1929, ΦΕΚ 153Α).

Επιβολή μέτρων ασφαλείας σε οικοδομές (13.4.1929, 
10.9.83 Β 1396, ΦΕΚ 126Α).

Κάθε θέμα σχετικό με στατική επάρκεια των οικοδομών 
(910/77).

Συγκέντρωση γεωλογικών στοιχείων για κατολισθαίνο- 
ντες οικισμούς (Π.Δ. 910/77, άρθρο 36).

Συγκέντρωση στοιχείων συμπεριφοράς κατασκευών 
απέναντι στους σεισμούς (Π.Δ. 910/77).

Ελεγχος οικοδομικών εργασιών.
Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας για κατεδάφιση αυθαιρέ

των.
Εξέταση Ενστάσεων κατά εκθέσεως αυτοψίας αυθαι

ρέτων από Επιτροπή.
Κατεδόφιση-συθαιρέτων χωρίς (σε περίπτωση αυτοφώ

ρου) ή μετά την διαδικασία.
Διαδικασία επιβολής προστίμων αυθαιρέτων και εισφο

ράς (απόφαση-εισήγηση σε συμβούλιο - οριστική από
φαση - βεβαίωση στο Δημόσιο Ταμείο).

Εισηγήσεις για έκδοση αποφάσεως Α.Ν. 410/68 (περί 
εξαιρέσεως ή όχι από την κατεδάφιση). (Α.Ν. 410/68).

Εξέταση ακρίβειας δηλωθέντων στοιχείων δηλώσεων Ν. 
720/77 (τριμελής Επιτροπή) (Ν. 720/77).

Παραλαβή δηλώσεων και διαδικασίες (επιτροπές- 
απδφαση Νομάρχη) εξαιρέσεις από κατεδάφιση αυθαιρέ
των (Ν. 1337/83).

Διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις αλλοιώ- 
σεως αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοι
χείων διατηρητέων κτιρίων (Γ7).

Η επίβλεψη Πολεοδομ ιών μελετών Ε Π Α.
Ο συντονισμός και εφαρμογή προγράμματος Ε 
Προτάσεις για χαρακτηρισμό ως διατηρητέων c 

συνόλων ή μεμονωμένων κτιρίων.
Σύνταξη του κατ' έτους προγράμματος σε ό,τ 

έργα μελέτες προστασίας και ανάδειξης της πολ 
κληρονομιάς.

Παρακολούθηση του προγράμματος για την α/ 
νική φυσιογνωμία και τις μελέτες αποκατάσταση 
γων παραδοσιακών κτιρίων.

Τήρηση κτηματολογικών στοιχείων αστικώτ 
δων.
1.6 Γραμματεία

Οι αρμοδιότητες της οποίας είναι:
Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης - εξερχ< 

ληλογραφίας.
Διακίνηση αλληλογραφίας, δακτυλογράφηι 

ραγωγή και επικύρωση εγγράφων.
Προγραμματισμός ετήσιων οδειών των unc 

αποστολή των σχετικών εντύπων μετά την unc 
από τον Δ/ντή στη Δ/νση προσωπικού.

Προγραμματισμός υπηρεσιακών εξόδων ur 
ενημέρωση του γραφείου κίνησης όταν αποιτ 

Διαχείριση υλικών και εντύπων.
Μέριμνα και παρακολούθηση της εκτέλεο 

πολογισμού.
Συγκέντρωση των ημερησίων δελτίων π 

εργαζομένων, σύνταξη των παραστατικών 
ρουσίας και αποστολή στο Τμήμα Προσωπ 

Γενικά κάθε είδους γραμματειακή στήρι 
ρυθμη λειτουργία της Δ/νσης.

ΑΡΘΡΟ 10

1. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚ1-

Στις αρμοδιότητες του τμήματος ανήκει 
σης φύσεως τοπογραφικών εργασιών, ή· 

Διανομές συνοικισμών και αγροκτημάι 
Τοπογραφήσεις - κτηματογραφήσεις 
Σύνταξη νέων διαγραμμάτων (νέων τ 

σμών.
Διαχωρισμός και παραχώρηση οικοπέδ 

χίων.
Αποτυπίόσεις, χαράξεις κλπ. επί πόα 

κών έργων.
Προγράμματα της ΕΟΚ (ολοκλήρωμά 

χου και διαχείρισης καλλιεργειών - τη

ΑΡΘΡΟ 11
1. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Ο σχεδισσμός και η καλύτερη οργ( 

μέτρησης ρύπων.
Η εποπτεΐα μέτρησης ρύπων (αέρ 
Η καταγραφή - αξιολόγηση των μ 
Η στατιστική επεξεργασία και με · 

ρυπογονότητας Νομού.
Συνεργαοία με το Τμήμα Υγ. Πε: 

μηση επιπτώσεων των ρύπων στην 
Σχεδιασμός πολιτικής λήψης εκτέ 

πτώση υπέρβασης ορίου ρύπων κ 
των έκτακτων μέτρων στην περιοχ 

Προμήθεια μηχανημάτων μέτρηι

'~*r\
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Συνεργασία με κέντρα - ομάδες - οργανώσεις που 
αφορούν οτο περιβάλλον και την οικολογία.

α. Γραφείο Ε Σ Ε.Π.Π.
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλο

ντος απδ τις καταστροφές.
Η αντιμετώπιση των καταπτώσεων και κατατμήσεων 

των δημοσίων εκτάσεων.
Ο έλεγχος στην αυθαίρετη δόμηση.
Ο έλεγχος των παράνομων επεμβάσεων στα ρέμ- 

ματα.
Εφαρμογή των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

και αντιμετώπιση κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας 
που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 
(νερό, αέρα και έδαφος).

Μελέτες διάθεσης λυμάτων.
Άδειες διάθεσης λυμάτων.
Βιολογικοί καθαρισμοί.
Επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων από το περιβάλ

λον.
Μέτρα για τη χρήση ή καύση πετρελαίου.
Ηχορυπάνσεις.
Μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Οι μελέτες του Ε.Σ.Ε.Π.Π. φέρουν τον τίτλο του Ελε

γκτή Προστασίας Περιβάλλοντος (Ε.Π.Π.) όσο διάστημα 
υπηρετούν στο Ε.Σ.Ε.Π.Π.

ΑΡΘΡΟ 12

1. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αρμοδιότητες:
Χορήγηση αδειών οδήγησης (αρχική έκδοση - επέ

κταση - ανανέωση).
Χορήγηση αδειών εκγυμναστών υποψηφίων οδηγών 

αυτοκινήτων (Σχολές Οδηγών).
Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης ΤΑΞΙ (αρχική - ανα

νέωση).
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Μεταφορέα 

εμπορευμάτων και επιβατών εθνικών και διεθνών μεταφο
ρών.

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτο
κινήτων όλων των ειδικοτήτων με ή χωρίς εξετάσεις.

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη 
κ.λ.π. _=■___

Χορήγηση οδε'ίωνραδιοδικτύων CB, κ.λπ.
Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων ΔΧ και Ι.Χ. 

(αρχική χορήγηση - μεταβίβαση - ανανέωση λόγω οποιοσ
δήποτε μεταβολής).

Χορήγηση αδειών λειτουργίας μεταφορικών επιχειρή
σεων με φορτηγά αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης 
(Ι.Μ.Ε.).

Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων 
αυτοκινήτων.

Χορήγηση αδειών Ιδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων 
υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων.

Εξετάσεις υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτ/ 
τών.

Εξετάσεις υποψηφίων για ειδική άδεια οδήγησης ΤΑΞΙ.
Εξετάσεις υποψηφίων για άδεια άσκησης επαγγέλμα

τος τεχνίτη αυτοκινήτων.
Τεχνικός έλεγχος - επιθεωρήσεις αυτοκινήτων που 

προσέρχονται για έκδοση άδειας κυκλοφορίας.
Η ρύθμιση θεμάτων επικοινωνιών εντός των εδαφικών

ορίων, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ραδιοσταθμών, 
σταθμών ασυρμάτου, δεκτών λήψης ραδιοανακοινώσεων, 
ειδικών ραδιοδικτύων, ασυρμάτων τηλεφώνων και συ
σκευών).

Η χορήγηση σχετικών αδειών.
Ο έλεγχος τήρησης και νομοθεσίας και η επιβολή των 

προβλεπομένων κυρώσεων καθώς και η διευκόλυνση της 
συνεργασίας και υπηρεσιακής επαφής του Νομάρχη με τις 
Νομαρχιακές Υπηρεσίες των οικείων Δημοσίων Επιχειρή
σεων του ΟΤΕ και των ΕΛΤΑ, τόσο στα πλαίσια του άρ
θρου 58 παρ. 2 Ν.2218/1994, όσο και πέραν αυτών.

ΑΡΘΡΟ 13 

1. ΤΜΗΜΑ Κ.Τ.Ε.Ο.
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος σε όλες τις κατηγορίες 

οχημάτων.
Έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΔΑΣΩΝ - 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 14

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γεωργίας είναι η προ- 
στασία και ανάπτυξη της φυτικής και της ζωικής παραγω
γής. η υποβοήθηση του αγροτικού κόσμου για την βελτί
ωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ο έλεγχος των γεωρ
γικών βιομηχανιών και προϊόντων.

Στις αρμοδιότητες της διεύθυνσης ανήκουν:
Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων, η εκπόνηση 

γεωργοοικονομικών μελετών, η κατάρτιση προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης και η παρακολούθηση και αξιολό
γηση της εφαρμογής τους, καθώς και η αξιολόγηση των 
εφαρμοζόμενων μέτρων γεωργικής πολιτικής, σε συνερ
γασία με την Διεύθυνση Προγραμματισμού.

Η εκτίμηση και παρακολούθηση της γεωργικής και κτη- 
νοτροφικής παραγωγής και των τιμών των γεωργικών 
προϊόντων.

Η Διεύθυνση Γεωργίας αποτελείται απδ τα παρακάτω 
τμήματα και αποκεντρωμένα Γεωργικά Κέντρα:
1.1 Τμήμα φυτικής παραγωγής 

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η λήψη και η εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων και 

μέσων για την ανάπτυξη και προστασία της φυτικής και 
ζωικής παραγωγής προς επίτευξη των στόχων του γεωργι
κού προγράμματος.

Η διενέργεια φυτουγειονομικού και ποιοτικού ελέγχων 
και ο τεχνολογικός έλεγχος των γεωργικών βιομηχανιών, 
των φυτικών και ζωικών προϊόντων.

Ο ποιοτικός έλεγχος εξαγομένων προϊόντων (νωπών και 
επεξεργασμένων οποροκηπευτικών, αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών) και η χορήγηση σχετικών πιστο
ποιητικών.

Η χορήγηση άδειας Ιδρυσης απολυμαντικών και απεντο- 
μωτικών εγκαταστάσεων και ο έλεγχος της λειτουργίας 
τους και η χορήγηση αδείας καταπολέμησης των μελισ- 
οουργών.

Η (προσωρινή ή οριστική) αφαίρεση αδείας εμπορίας
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και αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων, η επιβολή σχετι
κών προστίμων και η χορήγηση αδείας εμπορίας φυτο
φαρμάκων από Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών.

Η χορήγηση αδείας λειτουργίας φυτωριακής επιχείρη
σης και αδείας εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού (τύ
που Δ) για φυτωριακές επιχειρήσεις.

Η διαπίστωση της καταλληλότητας έκτασης παραχω- 
ρούμενης για την Ιδρυση Κρατικών Κτημάτων, ο καθορι
σμός Κέντρων συγκέντρωσης γεωργικών προϊόντων.

Η ρύθμιση διαφόρων θεμάτων φυτικής παραγωγής 
(όπως χορήγηση αδειών μεταφοράς οίνων δικαιουμένων 
ονομασίας και πιστοποιητικών προέλευσης, έγκριση των 
πρακτικών οικείων επιτροπών διαπίστωσης αλλοιωμένων 
προϊόντων σιτηρών, της ^αγοραστικής παρέμβασης του 
Δημοσίου και της εκποίησης ή καταστροφής τους).
1.2 Τμήμα ζωικής παραγωγής

Η χορήγηση αδείας ατελούς εισαγωγής ζώων και ζώων 
αναπαραγωγής.

Η έγκριση μελετών και σχεδίων εγκαταστάσεων και με
τεγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η 
χορήγηση βεβαίωσης για τη χορήγηση αδειών ανέγερσης 
κτηνοτροφικών κτισμάτων.

α) Γραφείο αλιείας.
Η προστασία και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατο

καλλιέργειας, η παροχή τεχνικών οδηγιών σε αλιείς και 
αλιευτικούς συνεταιρισμούς, η χορήγηση αδειών αλιείς.
1.3 Γεωργικά Κέντρο Καστοριάς

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Το έργο της βασικής ενημέρωσης - εκπαίδευσης των 

αγροτών σε θέματα τεχνικά και θέματα επιδοτήσεων, κα
νονισμών Ευρωπαϊκής Ενωσης και προγραμμάτων ανά
πτυξης Εθνικών και Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων εφαρμογής μαθητείας 
και πρακτικής άσκησης του αγροτικού πληθυσμού σε θέ
ματα του αγροτικού τομέα, σε συνεργασία με συναρμό- 
διους φορείς.

Ο, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, 
καθορισμός των στόχων εκπαίδευσης του αγροτικού πλη
θυσμού στα ευρύτερα πλαίσια της αγροτικής πολιτικής.

Ο καθορισμός των πλαισίων των προγραμμάτων εκπαί
δευσης του αγροτικού πληθυσμού, σε συνεργασία με τους 
συναρμόδιους φορείς.

Η, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, 
κατάρτιση προγραμμάτων σεμιναρίων εκπαίδευσης - επι
μόρφωσης προσωπικού και η αξιολόγηση αυτών.

Στο Γεωργικό Κέντρο Καστοριάς υπάγονται τα Γεωρ
γικά Γ ραφεία Πολυκάρπης, Μεσοποταμίας, Καστοριάς, με 
αρμοδιότητες αυτές της παραγράφου 1.3 του παρόντος 
άρθρου.
1.4 Τμήμα Προγραμματισμού και μελετών

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η εκτίμηση και παρακολούθηση της Γεωργικής και Κτη- 

νοτροφικής παραγωγής και των τιμών των γεωργικών 
προϊόντων,

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των γεωργικών 
διαρθρώσεων (ΚΑΝ. 232Θ/91) δηλ.:
• της χορήγησης εξισωτικής αποζημίωσης στους αγρότες 
ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,
• της εφαρμογής σχεδίων βελτίωσης των αγροτικών εκμε
ταλλεύσεων,
■ της εκτέλεσης έργων βελτίωσης βοσκοτόπων

Η παρακολούθηση και εφαρμογή ■ 
κής λογιστικής πληροφόρησης (RIC7 

Ο καθορισμός της διαδικασίας υπ 
σχεδίων για τη βελτίωση των συνϋηι 
εμπορίας των γεωργικών προϊόντων (ί 

Η συγκέντρωση και επεξεργασία < 
τάρτιση προσχεδίων πολυετών και 
των γεωργικής και κτηνοτροφικής α· 
νικές κατευθύνσεις, της παρακολο 
σης της πορείας εφαρμογής των δ 
των και της εκπόνησης γεωργοοικι
1.5 Τμήμα παρέμβασης και Εισοδτ 

Οι αρμοδιότητες του οποίου είν 
Ο έλεγχος και η διεκπεραίωση <

και οικονομικών ενισχύσεων, δηλε
• ολοκληρωμένου συστήματος ελι
■ βοοειδών και επιλέξιμων αιγοπρ
■ μεταποίησης γεωργικών βιομηχ
• ΕΛ.Γ.Α.
1.6 Τμήμα Έρευνας και Τεχνολε 

Οι αρμοδιότητες του οποίου ε 
Έρευνα στη χήση γεωργικών ι 
Έρευνα για νέες καλλιέργειες 
Έρευνα για νέες καΑλιεργητικ 
Έρευνα για τις δυνατότητες α

χνολογιών στην παραγωγή και 
προϊόντων.
1.7 Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογι 
μέρωσης

Οι αρμοδιότητες του οποίου 
Ο συντονισμός των εργασιών 

γικού Κέντρου και των Γεωργιι 
στον αγροτικό κόσμο των αναγ 
βελτιωμένων μεθόδων εργασί 
νωση των γεωργικών εκμεταλ 

Οι Γεωπόνοι του Γεωργικού 
γραφείων θα επιτελούν το έρ>
- εκπαίδευσης των αγροτών 
ματα επιδοτήσεων, κανονισμ 
ανάπτυξης Εθνικών και Ε.Ε. 
τους Τεχνολόγους Γεωπονία 
όλων των επιδοτήσεων της I 

α) ΚΕΓΕ Καστοριάς 
Οι αρμοδιότητες του οπο 
Η διάδοση στον αγροτικό 

δους και εκπαιδευτικά προγ 
σεων για την εφαρμογή βελ 
την καλύτερη οργάνωση τω 
για την υποβοήθηση της c 
δράσης, για την αντιμετώπ 
και διαρθρωτικών προβλπ 
στα πλαίσια του νομαρχία 
ανάπτυξης.

Η λήψη και εφαρμογή 
ανάπτυξη και προστασία τ 
γής, προς επίτευξη του πρ
ζπς·

Η ανάπτυξη των δενδμ 
παραγωγής φυτών και ι 
τους, ο καθορισμός ζωνώ 
γεια, η λήψη απαγορευτι 
κών θεμάτων.
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Η καταπολέμηση των ορουραίων και οκρίδων.
Η μέριμνα \ ο ιην ανάπτυξη του ζωικού κεφαλαίου 

(όπως. ζωοτεχνικές προδιαγραφές για χρησιμοποίηση αρ
μένων ζώων αναπαραγωγής, καθορισμός υποχρεώσεων 
και δικαιωμάτων ιδιοκτητών αναγνωρισμένων ζώων), η 
βελτίωση και η παραγωγή των μονδπλων ζώων και η ρύθ
μιση σχετικών θεμάτων.

Η ανάπτυξη της μελισσοκομίας και η ρύθμιση σχετικών 
θεμάτων.

β) ΚΕΓΕ Πολυκάρπης 
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η διάδοση στον αγροτικά κόσμο, με κατάλληλες μεθό

δους και εκπαιδευτικά προγράμματα, των αναγκαίων γνώ
σεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, 
την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
για την υποβοήθηση της συνεργασίας και της ομαδικής 
δράσης, για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών 
και διαρθρωτικών προβλημάτων των εκμεταλλεύσεων, 
στα πλαίσια του νομαρχιακού προγράμματος γεωργικής 
ανάπτυξης.

Η λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την 
ανάπτυξη και προστασία της φυτικής και ζωικής παραγω
γής, προς επίτευξη του προγράμματος γεωργικής ανάπτυ
ξης.

Η ανάπτυξη των δενδροκαλλειεργειών, η ανάπτυξη της 
παραγωγής φυτών και η αντιμετώπιση των ασθενειών 
τους, ο καθορισμός ζωνών κατάλληλων για καπνοκαλλιέρ
γεια, η λήψη απαγορευτικών μέτρων και η ρύθμιση σχετι
κών θεμάτων.

Η καταπολέμηση των αρουραίων και ακριδών.
Η μέριμνα για την ανάπτυξη του ζωικού κεφαλαίου 

(όπως, ζωοτεχνικές προδιαγραφές για χρησιμοποίηση αρ
μένων ζώων αναπαραγωγής, καθορισμός υποχρεώσεων 
και δικαιωμάτων ιδιοκτητών αναγνωρισμένων ζώων), η 
βελτίωση και η παραγωγή των μονόπλων ζώων και η ρύθ
μιση σχετικών θεμάτων.

Η ανάπτυξη της μελισσοκομίας και η ρύθμιση σχετικών 
θεμάτων.
1.8 Τμήμα υπαιθροφυλακής

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Έχει σαν αποστολή την πρόληψη και καταστολή των 

αγροτικών αδικημάτων που γίνονται στις αγροτικές εκτά
σεις, σε βαθμό πταίσματος και πλημμελήματος, 

η φύλαξη των αρδευτικών έργων, 
η πρόληψη-«αι^καταοτολή των πυρκαγιών και 
η δίωξη τω*γλσ8ρομεταναστών σε συνεργασία με τις 

υπηρεσίες ασφαλείας.
1.9 Τμήμα Οικονομικά

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Διεξαγωγή αλληλογραφίας γενικά του οικονομικού τμή

ματος
Έκδοση επιτογών, τακτοποίηση αποδείξεων καταθέ

σεων υπέρ Τ.Γ.Κ. και Δασών και συμφωνία μηνιαίων κατα
στάσεων λογαριασμών (EXTRE) Τράπεζα Ελλάδος. 

Σύνταξη τρίμηνων ταμειακών χρηματικού.
Σύνταξη ετήσιας απολογιστικής κατάστασης εσόδων - 

εξόδων.
Σύνταξη προϋπολογισμού Τ.Γ.Κ. και Δασών Ν. Καστο

ριάς.
Τήρηση ατομικών δεικτών κατάταξης, υπαλλήλων της 

Δ/ νοης Γεωργίας και έκδοση των εκάστοτε σχετικών 
πράξεων χορήγησης των μισθολογικών κλιμακίων (άρθρο

6 του Ν. 1505/64) απά τον κ. Νομάρχη
Τακτοποίηση πάοης ψύαεως δαπανών του Τ.Γ.Κ. και 

Δασών Ν. Καστοριάς κσι έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής,

Μισθοδοσία του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδ. Δι
καίου που εξυπηρετείται οικονομικά από το Τ.Γ.Κ. και Δα
σών καθώς και την μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού 
της Δ/νσης Γεωργίας.

Αναμόρφωση προύπολογισμού Τ.Γ.Κ. και Δασών Ν. Κα
στοριάς.

Σύνταξη ετήσιας κατάστασης απολογισμού εσόδων - 
εξόδων.

ΓραμματειακήεργασίαυπηρεσιακούσυμβουλΙου Τ.Γ.Κ. 
και Δασών.

Τήρηση - ενημέρωση βιβλίων χρηματικού Τ.Γ.Κ. και Δα
σών.

Σύνταξη μηνιαίων καταστάσεων κρατήσεων εκδοθέ- 
ντων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής Τ.Γ.Κ. και Δασών 
και απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων - επικόλληση ενσή
μων Ι.Κ.Α.

Σύνταξη μηνιαίων καταστάσεων μισθωμάτων Γ.Γ. Ανά
πτυξης Αργους Ορεσπκού και Μεσοποταμίας.

Σύνταξη καταστάσεων Φ.Π.Α. και απόδοση τούτου.
Σύνταξη καταστάσεων και απόδοση κρατικού σήμα

τος.
Ελεγχος οδοιπορικών εξόδων και ημερησίων εκτός 

έδρας αποζημιώσεων των υπαλλήλων των υπηρεσιών και 
ιδρυμάτων του Υπουργείου Γεωργίας που εξυπηρετούνται 
οικονομικά από το Τ.Γ.Κ. και Δασών και έκδοση χρηματι
κών ενταλμάτων πληρωμής.

Τήρηση - ενημέρωση βιβλίων υλικού και απογραφή αυ
τών.

Σύνταξη διαφόρων περιοδικών καταστάσεων υλικού.
Σύνταξη ισολογισμού Τ.Γ.Κ. και Δασών Νομού Καστο

ριάς.
Τυχόν απρόβλεπτες εργασίες καθώς και τα αντικείμενα 

που προβλέπονται από το Π.Δ. 915/81 άρθρου 17 υπέρ 
διευρύνσεως αρμοδιοτήτων των τμημάτων οικονομικού 
των Δ/οεων Γ εωργίας για το πρόγραμμα εξισωτικής απο
ζημίωσης Ε.Ο.Κ. θα αντιμετωπίζονται συλλογικά απά 
όλους τους υπαλλήλους του τμήματος του οικονομικού και 
θα ελέγχονται από τον προϊστάμενο αυτού.
1.10 Γραμματεία

Οι αρμοδιότητες της οποίας είναι:
Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης - εξερχόμενης αλ

ληλογραφίας.
Διακίνηση αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπα

ραγωγή και επικύρωση εγγράφων.
Προγραμματισμός ετήσιων αδειών των υπαλλήλων και 

αποστολή των σχετικών εντύπων μετά την υπογραφή τους 
από τον Δ/ντή στη Δ/νση προσωπικού.

Προγραμματισμός υπηρεσιακών εξόδων υπαλλήλων και 
ενημέρωση του γραφείου κίνησης όταν απαιτείται όχημα.

Διαχείριση υλικών και εντύπων.
Μέριμνα και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋ

πολογισμού.
Συγκέντρωση των ημερησίων δελτίων παρουσίας των 

εργαζομένων, σύνταξη των παραστατικών στοιχείων πα
ρουσίας και αποστολή οτο Τμήμα Προσωπικού.

Γενικά κάθε είδους γραμματειακή στήριξη για την εύ
ρυθμη λειτουργία της Δ/νσης.
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ΑΡΘΡΟ 15
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Η διάρθρωση και η οργάνωση της Δ/νσης Εγγείων Βελ
τιώσεων Καστοριάς θσ βασισθεί στις δραστηριότητες αυ
τής και στα αντικείμενα απασχόλησής της.

Λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα αντικείμενα δρα
στηριότητας, καταλήγουμε στα εξής τμήματα και γρα
φεία.
1.1 Τμήμα Αξιολόγησης έργων και ΥδροοικονομΙας

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Αξιολόγηση των έργων.
Προστασία και βελτίωση εδαφών.
Προστασία και ποιότητα αρδευτικών νερών.
Υδρογεωλογία - Γεωτρήσεις - περιορισμένα μέτρα.

1.2 Τμήμα Αξιοποίησης έργων και Εκμηχάνισης Γεωρ
γίας

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
I. Λειτουργία και Αξιοποίηση Εγγειοβελτιωτικών Ερ

γων.
II. Εφαρμογή αρδεύσεων.
III. Συντήρηση Εγγειοβελτιωτικών Εργων.
IV. Οργάνωση και εποπτεία Οργανισμών Εγγείων Βελτι

ώσεων.
V. Εκμηχάνιση Γεωργίας (έκδοση αδειών κυκλοφορίας 

- οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων).
VI. Αγροτικός εξηλεκτρισμός.
Τα αντικείμενα I, ii, ίϋ, ίν θα είναι αρμοδιότητες του Γρα

φείου Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Εργων, το αντικεί
μενο ν) αρμοδιότητας του Γραφείου Εκμηχάνισης Γεωρ
γίας.

1.3 Τμήμα διαχείρισης Δημόσιων Γεωργικών Εκτάσεων 
αναδασμών

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η αγροτική και κτηνοτροφική αποκατάσταση.
Η παραχώρηση εκτάσεων σε κρατικές υπηρεσίες, φυ

σικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορ
γανισμούς του δημόσιου τομέα, ιδρύματα ή σωματεία που 
εκπληρώνουν κοινοφελείς σκοπούς και σε φυσικά ή νο
μικά πρόσωπα για την Ιδρυση ή επέκταση επαρχιακών βιο
μηχανιών ή βιοτεχνιών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύ
σεων.

Η παραχώρηση αυθαίρετα κατεχομένων εκτάσεων.
Η εκμίσθωση_-κοινοχρήστων και διαθεσίμων εκτά

σεων. -‘‘Γ
Η εκποίηση κοινοχρήστων και διαθεσίμων εποικιστικών 

εκτάσεων.
Η ανταλλαγή εποικιστικών εκτάσεων με απαλλοτριωθεί- 

σες λόγω δημόσιας ωφέλειας.
Η μεταβίβαση εκτάσεων στους ΟΤΑ.
Η προστασία εκτάσεων από αυθαίρετες καταλήψεις.
Η έκδοση, διόρθωση, ακύρωση τίτλων κυριότητας.
Η βεβαίωση και παρακολούθηση είσπραξης τιμήματος 

που προκύπτει από την παραχώρηση και εκμίοθωση εκτά
σεων.

Η ί^ορήγηση αδείας για εκποίηση εκτάσεων.
Η αναδιανομή της γης και η μεγέθυνση των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων.
1.4 Γραμματεία.
Οι αρμοδιότητες της οποίας είναι:
Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης - εξερχόμενης αλ

ληλογραφίας.

Διακίνηση αλΛηλογραφ.ος, δακτυλογράφηση, αναπα
ραγωγή και επικύρωση εγγράφων.

Προγραμματισμός ετήσιων αδειών των υπαλλήλων και 
αποστολή των σχετικών εντύπων μετά την υπογραφή τους 
από τον Δ/ντή στη Δ/νση προσωπικού.

Προγραμματισμός υπηρεσιακών εξόδων υπαλλήλων και 
ενημέρωση του γραφείου κίνηοης όταν απαιτείται όχημα.

Διαχείριση υλικών και εντύπων.
Μέριμνα και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋ

πολογισμού.
Συγκέντρωση των ημερησίων δελτίων παρουσίας των 

εργαζομένων, σύνταξη των παραστατικών στοιχείων πα
ρουσίας και αποστολή στο Τμήμα Προσωπικού.

Γενικά κάθε είδους γραμματειακή στήριξη για την εύ
ρυθμη λειτουργία της Δ/νσης.

ΑΡΘΡΟ 16

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
1.1 Τμήμα Υγείας των ζώων

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που σχετίζεται με την 

υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου του Νομού και C 
της εν γένει προστασίας της υγείας των ζώων.

Λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων σε κάθε περίπτωση 
για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, καταπολέμηση και 
καταστολή των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων των 
ζώων.

Αυτεπάγγελτος επιθεώρηση της υγιεινής κατάστασης 
του ζωικού κεφαλαίου του Νομού.

Οργάνωση περιοχής νοσηλείας στα πάσχοντα από μη 
μεταδοτικά νοσήματα ζώα.

Εποπτεία των λειτουργούντων αγροτ. κτηνιατρείων του 
Νομού.

Παροχή άδειας λειτουργίας ή εποπτεία σε ιδιωτικά κτη
νιατρεία, κλινικές, ενδιαιτήματα ζώων, λοιπά καταστήμα, 
εμπορία και διακίνηση κ.λπ. ζώων.

Έλεγχος της νόμιμης κυκλοφορίας των κτηνιατρικών 
φαρμάκων και βιολογικών προϊόντων ως και παροχή 
άδειας εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων.

Συντονισμός εφαρμογής εγκεκριμένων προγραμμάτων 
πρόληψη, καταπολέμηση και εκρίζωση διαφόρων νοση
μάτων των ζώων. ζ"

Μέριμνα για την εφαρμογή ισχύουσας νομοθεσίας περί 
προστασίας των ζώων, εμπορίας ζώων οργάνωση της πε
ρίθαλψης και παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης 
των ζώων εθνικών ιδρυμάτων, ζωολογικών κήπων κ.α.
1.2 Τμήμα εφαρμογών, σπερματέγχυσης και ειδικών επι
στημόνων

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Οργάνωση σ' ολόκληρη την περιοχή του Νομού των κτη

νιατρικών εφαρμογών (ομιλίες, ραδιοφωνικές εκπομπές 
κ.α.).

Εφαρμογή στη πράξη των πορισμάτων έρευνας, ύστερα 
από συνεργασία με τα ινστιτούτα, κτηνιατρικά εργαστήρια 
και κέντρα τεχνικής σπερματέγχυσης και τμήματα αναπα
ραγωγής.

Παροχή τεχνικών συμβουλών και επιστημονικής συμπα
ράστασης στους κτηνοτρόφους επάνω σε θέματα αρμο
διότητας κτηνιατρικής.

Οργάνωση της τεχνικής σπερματέγχυσης, συγχρονι
σμού οίστρου, καταπολέμησης νοσημάτων αναπαραγω-
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γής, μεταβολισμού, περ.?άλλοντος και νεογέννητων 
ζώων.

Συγκέντρωση στοιχείων αρμοδιότητας της Δ/νσης του 
Νομού, οε συνεργασία με τα όλλα τμήματα για ταξινόμηση 
και επεξεργασία αυτών,
1.3 Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιος Υγείας 

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Κατάρτιση του γενικού προγράμματος εκτέλεσης κρεο- 

σκοπικού ελέγχου και αστυκτηνιατρικών επιθεωρήσεων ή 
παροχή τεχνικών συμβουλών σ' αυτούς που ενεργούν 
ελέγχους και επιθεωρήσεις για παράλληλη και ορθή εκτέ
λεση αυτών.

Καταγραφή και δήλωση των εμφανιζόμενων ζωονόσων, 
μέριμνα για την διενεργεια σχετικής επιδημιολογικής 
έρευνας και λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων καταπολέ
μησης αυτών σε συνεργασία με το τμήμα ελέγχου τροφί
μων (Τ.Ε Τ.).

Συχνή επαφή και συνεργασία με τους ασκούντες ελεύ
θερο επάγγελμα κτηνίατρους, υγειονομικές αρχές και άλ
λων αρμοδίων, σε θέματα ζωονόσων, και διαφώτιση του 
κοινού σ’ αυτά τα θέματα.

Μέριμνα για την τήρηση των όρων υγιεινής και λοιπών 
διατάξεων οτα σφαγεία και την εν γένει εποπτεία μεταφο
ράς, συντήρησης και διάθεσης κρεάτων.

Ασκηση ελέγχου και επιθεωρήσεων στην υγιεινή κατά
σταση ποιότητας, τεχνολογίας και καταλληλότητας των 
ζωίκων τροφίμων, αλιευμάτων και λοιπών ζώων που προο
ρίζονται για την διατροφή των ανθρώπων.

Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από 
κτηνιατρικής πλευράς, χορήγηση άδειας λειτουργίας μο
νάδων (τυροκομεία, αλαντσποιεία κ.α.), αξιοποίηση πτω
μάτων ζώων και εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας στα 
θέματα κτηνιατρικής δημόαιας υγείας.

Εκτέλεση κτηνιατρικών επιθεωρήσεων στις βιομηχα
νίες, βιοτεχνίες και καταστήματα παρασκευής, επεξεργα
σίας, συντήρησης, εναποθήκευσης, διάθεσης και κατανά
λωσης των ζωικών τροφίμων από υγειονομικής, ποιοτικής 
και τεχνολογικής μορφής.

Άσκηση ελέγχου και επιθεώρηση της υγιεινής κατά
στασης, ποιότητας, τεχνολογίας και καταλληλότητας των 
ζωικών τροφίμων, αλιευμάτων και ζώων εν γένει, που προ
ορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Καθημέρώή_· διενέργεια κτηνιατρικών επιθεωρήσεων 
στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες και τα πάσης φύσεως κατα
στήματα παρασκευής, επεξεργασίας, συντήρησης, ενα
ποθήκευσης, διάθεσης και κατανάλωσης των ζωικών τρο
φίμων από υγειονομικής, ποιοτικής και τεχνολογικής άπο
ψης.

Συστηματικός κτηνιατρικός έλεγχος, στα αντίστοιχα ση
μεία ειοόδου-εξόδου του Νομού διακινούμενων ζώων ως 
και εδωδίμων και μη προϊόντων ζωϊκής προέλευσης.

Στο Νομό Καστοριάς και κάτω από την εποπτεία της Δ/ 
νσης Κτηνιατρικής, θα υπάγονται και τα εξής Αγροτικά 
Κτηνιατρεία με τις αρμοδιότητες των παραγράφων 1.1, 
1.2, 1.3 του παρόντος άρθρου, 

α) Αγροτικό Κτηνιατρείο Καστοριάς 
β) Αγροτικό Κτηνιατρείο Αργους Ορεστικού 
γ) Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεσοποταμίας

1.4 Κτηνιατρικός σταθμός γουνοφόρων ζώων Υδρόβιας 
και Αγριας Πανίδας 

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Έλεγχος της υγείας των ζώων.

Αναλύσεις τροφών ζωικής προέλευσης και υδάτων. 
Γεννετική βελτίωση.
Καταγραφή της άγριας πανίδας και τήρηση στατιστικών 

στοιχείων.
1.5 Γραμματεία

Οι αρμοδιότητες της οποίας είναι:
Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης - εξερχόμενης αλ

ληλογραφίας.
Διακίνηση αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπα

ραγωγή και επικύρωση εγγράφων.
Προγραμματισμός ετήσιων αδειών των υπαλλήλων και 

αποστολή των σχετικών εντύπων μετά την υπογραφή τους 
από τον Δ/ντή στη Δ/νση προσωπικού.

Προγραμματισμός υπηρεσιακών εξόδων υπαλλήλων και 
ενημέρωση του γραφείου κίνησης όταν απαιτείται όχημα. 

Διαχείριση υλικών και εντύπων.
Μέριμνα και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋ

πολογισμού.
Συγκέντρωση των ημερησίων δελτίων παρουσίας των 

εργαζομένων, σύνταξη των παραστατικών στοιχείων πα
ρουσίας και αποστολή οτο Τμήμα Προσωπικού.

Γενικά κάθε είδους γραμματειακή στήριξη για την εύ
ρυθμη λειτουργία της Δ/νοης.

ΑΡΘΡΟ 17

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1.1 Τμήμα Βιοτεχνίας
Στις αρμοδιότητες του τμήματος Βιοτεχνίας, με ιδιαί

τερη έμφαση την Γουνοποιία, είναι:
Ο σχεδιασμός μέτρων και κανόνων.
Η χορήγηση αδειών 
Ο έλεγχος και η εποπτεία
Η παροχή υπηρεσιών και συγκεκριμένα σε συνεργασία 

με άλλους φορείς:
• η έρευνα αγοράς,
• η προώθση - προβολή προϊόντων
• η υποβοήθηση στο σχεδιασμό - τυποποίηση προϊό
ντων
• η παροχή ειδικών τεχνικών και εμπορικών γνώσεων κ.α.
1.2 Τμήμα Βιομηχανίας

Παρακολούθηση και ανάλυση οικονομικών και κοινωνι
κών μεγεθών Τοπικής - Ελληνικής - Διεθνούς Οικονο
μίας.

Έλεγχος και μεταβολές θεσμικού πλαισίου οικονο
μίας.

Μέτρα ενθάρρυνσης επενδυτικών πρωτοβουλιών. 
Σχεδιασμός Ανάπτυξης ειδικών κλάδων (τοπικών προϊό

ντων).
Μέτρα εισαγωγής νέας τεχνολογίας.
Δημιουργία Τράπεζας πληροφοριών, βιομηχανικής και 

επενδύσεων.
Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας βομη- 

χανιών - βιοτεχνιών.
Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγελμάτων.
Σύνταξη ή έγκριση μελετών μηχανολογικών κσι ηλε

κτρολογιών έργων της Ν.Α.
Σύνταξη και εκτέλεση μελετών μηχανολογικών και ηλε

κτρολογιών έργων της Ν.Α.
Έρευνα ύπαρξης ορυκτού πλούτου.
Προγραμματισμός εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου. 
Έλεγχος εταιρειών εκμετάλλευσης ορυκτού ιιλούτου.

85



3298 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Προγράμματα αποκατάστασης εδαφών ορυκτού πλού
του.

Σχεδιασμδς επεξεργασίας και εμπορίας προϊόντων ορυ
κτού πλούτου.

Επιθεωρήσεις εφαρμογής βιομηχανικών μελετών.
Έλεγχος τήρησης νομοθεσίας.
Έλεγχος εφαρμογής αναπτυξιακών βιομηχανικών πρω

τοβουλιών.
Έλεγχος αξιοποίησης μεταλλευτικών πόρων.

1.3 Τμήμα Εμπορίου
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η διενέργεια δειγματοληψιών και τεχνικών ελέγχων για 

την διαπίστωση της τήρησης,των ισχυουσών διατάξεων για 
την προστασία του καταναλωτή.

Η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των βιομηχα
νιών ψύχους, κυλινδρομύλων, αρτοποιείων και βιομηχα
νιών - βιοτεχνιών στις οποίες υπάρχει αρμοδιότητα του 
Υπουργείου Εμπορίου προς διαπίστωση της τήρησης των 
ειδικών διατάξεων που ισχύουν.

Η λήψ·' μέτρων για την καλή συντήρηση και κατάλληλη 
εναποθήκευσα των κρατικών εφοδίων καθώς και η εξα
σφάλιση της καλής λειτουργίας των αποθηκευτικών χώ
ρων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορίου εφ' όσον 
υπάρχουν και η έκδοση διατακτικών χορηγήσεων κρατι
κών εφοδίων σε διάφορους δικαιούχους με βεβαίωση της 
αξίας αυτών οτο Δημόσιο Ταμείο.

Η επιμέλεια για τον ορισμό των μελών της επιτροπής 
ποιοτικής εξέτασης δειγμάτων άρτου και η παρακολού
θηση του έργου αυτής.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων που 
ισχύουν και αναφέρονται στο μετρικό σύστημα.

Ο έλεγχος νομιμότητας, σε συνεργασία με τις οικείες 
Αστυνομικές Αρχές, των μετρικών οργάνων και σταθμικών 
μονάδων που κυκλοφορούν στο Νομό.

Η εξακρίβωση των περισημάνσεων, διατυπώσεων.
Η τήρηση Μητρώου των εοαγγελματιών που χρησιμο

ποιούν όργανο μέτρησης.
Η διενέργεια, σε συνεργασία με τις οικείες Αστυνομικές 

Αρχές, του Αρχικού ελέγχου στα όργανα μέτρησης που ει- 
σάγονται ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα από διάφορες 
Επιχειρήσεις και του ετήσιου περιοδικού ελέγχου αυτών.

Η διενέργεια, οε συνεργασία με τις οικείες Αστυνομικές 
Αρχές, εκτάκτων αγορανομικών ελέγχων στα μετρικά όρ
γανα και σταθμικός- μονάδες.

Ο έλεγχος της-αγοράς από πλευράς τιμών, επάρκειας 
ειδών κο η ποροκολούθηση της ομαλής λειτουργάς αυτής 
καθώς κσι η παρακολούθηση εφαρμογής των Νόμων 
1732/Β7 κσι Κ01/83.

Ο έλεγχος κανονικότητας των τιμών των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

Η έρευνα και ο προσδιορισμός κόστους παραγωγής, ει
σαγωγής κσι διακίνησης αγαθών.

Η έκδοση Αγορανομικών Διατάξεων, Δελτίων Τιμών και 
αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του Αγορανομικού Κώ
δικα και ο έλεγχος εφαρμογής αυτών.

Επιβολή εισφορών υπέρ του Δημοσίου λόγω διαφοράς 
τιμών πραγματικού κόστους και πώλησης των ειδών.

Η παρακολούθηση προς διαπίστωση της κανονικής 
απόδοσης στο Δημόσιο των εισπρατομένων εγγυήσεων εκ 
φιαλών υγραερίου.

Η επικοινωνία κείι η ενημέρωση των καταναλωτών για 
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορίου.

Η κωδικοποίηση μηνυμάτων και καταναλωτών.

Η διοργάνωση ενημερωτικών εκπομπών, μηνυμάτων, 
ανακοινώσεων απο τα μέσα μαξ.κής ενημέρωσης καθώς 
και η διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις με θέμα 
την προστασία και ενημέρωση του καταναλωτή.

Η τήρηση Μητρώου των Ενώσεων Καταναλωτών.
Η επιμέλεια για την σύσταση της Επιτροπής φιλικού δια

κανονισμού διαφορών ανάμεσα οε προμηθευτές και κατα
ναλωτές και η παρακολούθηση του έργου αυτής.

Η επιμέλεια για τον ορισμό των μελών της Νομαρχιακής 
Επιτροπής Εμπορίου και η παρακολούθηση του έργου αυ
τής.

Η επιμέλεια για τη συγκρότηση του πειθαρχικού συμ
βουλίου κουρέων - κομμωτών και η παρακολούθηση του 
έργου αυτού.

α) Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών και Εξαγωγικού Εμπο
ρίου

Παροχή αδειών σύστασης και έγκρισης καταστατικών 
Ανωνύμων Εταιρειών, τροποποιήσεις αυτών κλπ.

Τήρηση μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών και λοιπών στοι
χείων αυτών όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύ- 
ουσες διατάξεις.

Άσκηση εποπτείας επί των Ανωνύμων Εταιρειών του 
Νομού καθώς και er.i των τυχόν υπαρχόντων υποκαταστη
μάτων αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σύμ
φωνα με τις εκάστοτε ισχύουοες διατάξεις.

Εισήγηση στο Νομάρχη για τον ορισμό των ελεγκτών, οι 
οποίοι θα ενεργούν τους ελέγχους καταβολής του Αρχι
κού Μετοχικού Κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών κα
θώς κα: των μετέπειτα αυξήσεων αυτού.

Εισήγηση οτο Νομάρχη για τον ορισμό των εκτιμητικών 
Επιτροπών σύμφωνα με τις ισχύουοες διατάξεις και έλεγ
χος των εκτιμήσεων αυτών.

Εποπτεία και έλεγχος των ασχολουμένων με το Εξωτε
ρικό Εμπόριο οργανισμών και επαγγελμάτων, η παρακο
λούθηση της εφσομογής της νομοθεσίας περί συναλλάγ
ματος στο μέρος που αυτή αναφέρεται στις υποχρεώσεις 
των εισαγωγέων - εξαγωγέων.

Χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός 
των Διεθνών), η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και η επο- 
πτεία της λειτουργίας τους.

Εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων για τη σύσταση, 
τον τρόπο λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Νομού κα
θώς και κάθε αντικείμενο που αφορά αυτές, σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουοες διατάξεις.

Έκδοση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος αρμοδιότη
τας Υπουργείου Εμπορίου.

Έγκριση, θύμωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποφά
σεων, κανονισμών, οργανισμών, προγραμμάτων, σύστα
σης επιτροπών και λοιπών πράξεων Νομικών Προσώπων 
και επιχειρήσεων που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Εμπορίου και η άσκηση εποπτείας ο’ αυτά.

Η παρακολούθηση οε συνεργασία με τη Δ/νση Προ
γραμματισμού, αρμόδιες Υπηρεσίες Ν.Α. και Επιμελητή
ριο Καστοριάς, των παραγωγικών και εξαγωγικών δυνατο
τήτων των επιχειρήσεων του Νομού και η υποβολή προτά
σεων στο Ν.Σ. για την προώθηση των εξαγωγών ή την υπο
κατάσταση των εισαγωγών συγκεκριμένων προϊόντων με 
σκοπό την προώθηση των συμφερόντων των παραγωγι
κών τάξεων του Νομού.

Παρακολούθηση, σε συνεργασία με τη Δ/νση Προγραμ
ματισμού των προβλημάτων ευθύνης ή αντικινήτρων που 
παρουσιάζονται στο Νομό αναφορικά με την εξαγωγή συ-
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γκεκριμένων προϊόντων και η υποβολή προτάσεων οτο 
Ν Σ. για την επίλυση ή δυνατόν και την άρση των αντικινή
τρων.

Εισήγηση για τον ορισμό των μελών της Εκλογικής Επι
τροπής για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης στο Επιμελη
τήριο Καστοριάς κατά τις κείμενες διατάξεις.
1.4 Γραμματεία

Οι αρμοδιότητες της οποίας είναι:
Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης - εξερχόμενης αλ

ληλογραφίας.
Διακίνηση αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπα

ραγωγή και επικύρωση εγγράφων.
Προγραμματισμός ετήσιων αδειών των υπαλλήλων και 

αποστολή των σχετικών εντύπων μετά την υπογραφή τους 
από τον Δ/ντή στη Δ/νση προσωπικού.

Προγραμματισμός υπηρεσιακών εξόδων υπαλλήλων και 
ενημέρωση του γραφείου κίνησης όταν απαιτείται όχημα.

Διαχείριση υλικών και εντύπων.
Μέριμνα και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋ

πολογισμού.
Συγκέντρωση των ημερησίων δελτίων παρουσίας των 

εργαζομένων, σύνταξη των παραστατικών στοιχείων πα
ρουσίας και αποστολή στο Τμήμα Προσωπικού.

Γενικά κάθε είδους γραμματειακή στήριξη για την εύ
ρυθμη λειτουργία της Δ/νσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 18

1. Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεΐται 
από τα παρακάτω τμήματα με τις αντίστοιχες αρμοδιότη
τες:
1.1 Τμήμα Διοικητικών θεμάτων

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Ο χειρισμός όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής κατά

στασης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.
Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολικών μονάδων, η 

πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικών εκπαιδευτικών σχο
λείων και τα .θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστα
σης. ~~ --

Η μεταφορά-μαθητών και η μίσθωση μεταφορικών μέ
σων. Η χορήγηση υποτροφιών στους μαθητές.

Η επλογή προϊσταμένων στις σχολικές μονάδες και η 
τοποθέτηση και μετακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπι
κού.
1.2 Τμήμα εκπαιδευτικών θεμάτων

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η εκτίμηση των αναγκών σε σχολικές μονάδες.
Η ίδρυση, προαγωγή, κατάργηση, υποβιβασμός, συγχώ

νευση. μετατροπή, διαίρεση μετονομασία και μεταφορά 
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

Η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών σχολικών μονά
δων.

Η εκτίμηση των αναγκών σχολικών μονάδων σε εκπαι
δευτικό προσωπικό.

Η έγκριση λειτουργίας μαθητικών κατασκηνώσεων.
Η έγκριση σχολικών και εκπαιδευτικών εκδρομών.
α) Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
β) Γραφείο Νεστορίου

Στις σρμοδιότητες του Γραφείου
1. Τμήυα Διοικητικών θεμάτων 
Ο χειρ :μός όλων των θεμάτων τι

στάσης του εκπαιδευτικού και διοιι 
Η Ιδρυση και λειτουργία ιδιωτικών 

πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικών 
λείων και τα θέματα της υπηρεε 
σης.

Η μεταφορά μαθητών και η μίσθ 
σων. Η χορήγηση υποτροφιών στο 

Η επλογή προϊσταμένων στις σ 
τοποθέτηση και μετακίνηση του εκ 
κού.

2. Τμήμα Εκπαιδευτικών θεμάτ 
Η εκτίμηση των αναγκών σε σχ' 
Η Ιδρυση, προαγωγή, κατάργησε

νευση. μετατροπή, διαίρεση μετο 
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολ 

Η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδ 
δων.

Η εκτίμηση των αναγκών σχολιι 
δευτικό προσωπικό.

Η έγκριση λειτουργίας μαθητικ 
Η έγκριση σχολικών και εκπαιδ 

1.3 Γραμματεία
Οι αρμοδιότητες του οποίου εί 
Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμ 

ληλογραφίος.
Διακίνηση αλληλογραφίας, δα 

ραγωγή και επικύρωση εγγράφω 
Προγραμματισμός ετήσιων αδι 

αποστολή των σχετικών εντύπων 
από τον Δ/ντή στη Δ/νση προσε 

Προγραμματισμός υπηρεσιακό: 
ενημέρωση του γραφείου κίνησηι 

Διαχείριση υλικών και εντύπω1 
Μέριμνα και παρακολούθηση ι 

πολογισμού.
Συγκέντρωση των ημερησίων 

εργαζομένων, σύνταξη των παρ 
ρουσίας και αποστολή στο Τμήι 

Γενικά κάθε είδους γραμματί 
ρυθμη λειτουργία της Δ/νσης.

ΑΡΘΡΟ 
1. Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑ1

1.1 Τμήμα διοικητικών θεμάτω·
Οι αρμοδιότητες του οποίου 
Ο χειρισμός όλων των θεμάτι

στάσης του εκπαιδευτικού και 
Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτ 

πρόσληψη προσωπικού ιδιωτι 
λείων και τα θέματα της υπι 
σης.

Η μεταφορά μαθητών και η 
σων. Η χορήγηση υποτροφιών 

Η επλογή προϊσταμένων στ 
τοποθέτηση και μετακίνηση τε 
κού.
1.2 Τμήμα εκπαιδευτικών θεμ 

Οι αρμοδιότητες του οποίοι 
Η εκτίμηση των αναγκών σι
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Η ίδρυση, προαγωγή, κατάργηση, υποβιβασμός, συγχώ
νευση. μετατροπή, διαίρεση μετονομασία και μεταφορά 
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

Η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών σχολικών μονά
δων.

Η εκτίμηση των αναγκών σχολικών μονάδων σε εκπαι
δευτικό προσωπικά.

Η έγκριση λειτουργίας μαθητικών κατασκηνώσεων.
Η έγκριση σχολικών και εκπαιδευτικών εκδρομών.

1.3 Τμήμα διεκπεραίωσης θεμάτων Γενικής Εκπαίδευ- 
οης

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, συγχώνευση, μετα

τροπή, διαίρεση, μετονομασία και μεταφορά σχολικών μο
νάδων, τομέων κύκλων, κλάδων και τμημάτων ειδίκευ
σης.

Η αυξομείωση των μαθητών κατά τάξη και τη διαίρεση 
τάξεων σε τμήματα.

Η εφαρμογή των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμ
μάτων και μεθόδων διδασκαλίας.

Η εισήγηση για κατανομή των πιστώσεων και στην επι
χορήγηση προς τους αρμόδιους φορείς.

Η πρακτική άσκηση των μαθητών στο επάγγελμα.
Ο ορισμός σχολικών μονάδων κατά ΣΕΚ και τον ορισμό 

εκπαιδευτικών και ωρών απασχόλησής τους στα ΣΕΚ.
Ο ορισμός υπευθύνου τομέα σχολικών εργαστηρίων και 

εργαστηρίων κατεύθυνσης.
Η επιλογή και τοποθέτηση διευθυντών, υποδιευθυντών 

και υπευθύνων τομέων, σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, στον 
ορισμό αναπληρωτή διευθυντή ή προσωρινού αναπληρωτή 
διευθυντή, στην ανάθεση καθηκόντων υποδιευθυντή και 
στην απαλλαγή αυτών από τα καθήκοντά τους.

Οι εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, αξιολόγηση, εξε
τάσεις, τίτλους σπουδών, απουσίες, και λοιπά μαθητικά 
θέματα.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός.
Η λειτουργία των τμημάτων εσωσχολικής βοήθειας και 

των τάξεων υποδοχής.
Η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας ή ανάθεσης διδα

σκαλίας με ωριαία αντιμισθία, εκτάς των οικονομικής φύ
σης σχετικών θεμάτων.

Η ειδική αγωγή.
Οι σχολικές βιβλιοθήκες.
Η εποπτείακαι έλεγχο των ιδιωτικών σχολικών μονάδων 

των φροντιστήρίών και εγαστηρίων ελευθέρων σπου
δών. 2ϋ_-'·

Η μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού.

Η εκτίμηση των αναγκών των σχολικών μονάδων σε εκ
παιδευτικό προσωπικό πόσης φύσεως και σχέσεως εργα
σίας.

Η διάθεση ή απόσπαση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας.

Η επιλογή των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτι
κών θεμάτων της διεύθυνσης εκπαίδευσης.

Η μελέτη και εισήγηση στις νομαρχιακές επιτροπές παι
δείας σε θέματα ανάπτυξης της επαγγελματικής εκπαί
δευσης.

Η χωροταξική κατανομή των σχολικών μονάδων κατά ει
δικότητα.

Η κάλυψη των αναγκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις και 
κάθε είδους εργαστηριακό εξοπλισμό.

Η παρακολούθηση λειτουργίας των εργαατηρίων και 
του προγράμματος προμηθειών εξοπλιστικών μέσων.

Η μελέτη και εφαρμογή προγράμματος για την άσκηση 
των μαθητών.

Η συγκρότηση και λειτουργία σχολικών εργαστηριακών 
κέντρων.

Οι μαθητικές κοινότητες και τις πολιτιστικές εκδηλώ
σεις, εκτός των αθλητικών.

Η τήρηση αρχείων καταργηθέντων δημοσίων και ιδιωτι
κών σχολείων και στην έκδοση τίτλων σπουδών Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Η διάθεση ή παραχώρηση σχολικών διδακτηρίων και άλ
λων σχολικών χώρων στους Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς.

Ο συντονισμός της άσκησης των παραπάνω αρμοδιοτή
των από τα γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επί θε
μάτων Τεχνικής - Επαγγελματικής κατεύθυνσης.
1.4 Τμήμα διεκπεραίωσης θεμάτων Τεχνικής Εκπαίδευ
σης

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Ο χειρισμός όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής κατά

στασης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.
Η ίδρυση λειτουργία ιδιωτικών σχολικών μονάδων και * 

φροντιστηρίων, η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικών εκπαι
δευτικών σχολείων και τα θέματα της υπηρεσιακής τους 
κατάστασης.

Η μεταφορά μαθητών και η μίσθωση μεταφορικών μέ
σων. Η χορήγηση υποτροφιών στους μαθητές.

Η επιλογή προϊσταμένων στις σχολικές μονάδες και η 
τοποθέτηση και μετακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπι
κού.

Η έγκριση λειτουργίας μαθητικών κατασκηνώσεων.
Η εκτίμηση των αναγκών οε σχολικές μονάδες.
Η Ιδρυση, κατάργηση, υποβιβασμός, συγχώνευση, με

τατροπή, διαίρεση μετονομασία και μεταφορά σχολικών 
μονάδων, τομέων κύκλων, κλάδων και τμημάτων ειδίκευ
σης.

Η επιλογή των προϊσταμένων των σχολικών μονάδων και 
η τοποθέτηση και μετακίνηση του προσωπικού.

Η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών σχολικών μονά
δων, φροντιστηρίων και εργαστηρίων ελεύθερων σπου
δών.

Η εκτίμηση των αναγκών των σχολικών μονάδων σε εκ
παιδευτικό προσωπικό.

Η μελέτη και εισήγηση ανάπτυξης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης.

Η χωροταξική κατανομή των σχολικών μονάδων κατά ει
δικότητα.

Η κάλυψη των αναγκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις και 
κάθε είδους εργαστηριακό εξοπλισμό, 

α) Γραφείο ΣΕΠ
β) Γραφείο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
γ) Γραφείο θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

1.5 Γραμματεία
Οι αρμοδιότητες της οποίας είναι:
Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης - εξερχόμενης αλ

ληλογραφίας.
Διακίνηση αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπα

ραγωγή και επικύρωση εγγράφων.
Προγραμματισμός ετήσιων αδειών των υπαλλήλων και 

αποστολή των σχετικών εντύπων μετά την υπογραφή τους 
από τον Δ/ντή στη Δ/νση προσωπικού.

Προγραμματισμός υπηρεσιακών εξόδων υπαλλήλων και
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ενημέρωση του γροφείου κίνησης όταν απαιτείται όχημα.
Διαχείριση υλικών και εντύπων.
Μέριμνα και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋ

πολογισμού.
Συγκέντρωση των ημερησίων δελτίων παρουσίας των 

εργαζομένων, σύνταξη των παραστατικών στοιχείων πα
ρουσίας και αποστολή οτο Τμήμα Προσωπικού.

Γενικά κάθε είδους γραμματειακή στήριξη για την εύ
ρυθμη λειτουργία της Δ/νοης.

ΑΡΘΡΟ 20

1. αΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η εξασφάλιση της δημόσιος υγιεινής, με τον υγειονο

μικό έλεγχο των καταστημάτων και την εφαρμογή προ
γραμμάτων δημόσιας υγιεινής, η εξασφάλιση της υγιεινής 
του περιβάλλοντος, η προστασία και η προαγωγή της 
υγείας και η υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων 
του Δημοσίου, η χορήγηση αδειών λειτουργίας ιδιωτικών 
κλινικών, οδοντιατρείων, εργαστηρίων, φαρμακείων και 
συναφών καταστημάτων, ο έλενχος της λειτουργίας τους 
και η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας.

Η προστασία και αγωγή της οικογένειας και του παιδιού, 
η προστασία των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανά
γκες και των οικονομικά αδυνάτων, η κοινωνική κατοικία, η 
χορήγηση αδείας λειτουργίας ιδρυμάτων, επιχειρήσεων 
και κοινωφελούς χαρακτήρα σωματείων, η εποπτεία τους 
και η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγελμάτων του τομέα 
κοινωνικής πρόνοιας.

Η Διεύθυνση Υγείας - Πρόνοιας αποτελείται από τα πα
ρακάτω Τ μήματα και Γ ραφεία με τις αντίστοιχες αρμοδιό
τητες:
Ι.ΙΤμήμα Υγιεινής

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σταυλισμών - τυροκο

μείων - έργαστηρίων παρασκευής τροφίμων.
Επιχειρήσεις εξυπηρέτησης ατόμων.
Ελεγχοι καταστημάτων.
Εφαρμογή υγειονομικού κανονισμού.
Ελεγχοι σχολικών κτιρίων.
Εφαρμογή όλων των προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής 

(εμβολιασμοί, πρόληψη λοιμωδών νόσων και αφροδισίων 
νοσημάτων κλέΤ^ν

Επιδημιολογικέφ έρευνες.
Διαχείριση φαρμάκων χρονιών παθήσεων.
Ανθελονοσιακός αγώνας.
Ναρκωτικά και ναρκωτικές ουσίες.
Προστασία και προαγωγή της υγείας.
Προληπτική Ιατρική και Οδοντιατρική.
Οικογενειακός προγραμματισμός.
Υγιεινή μητρότητας, προσχολικής και σχολικής ηλι

κίας.
Εφαρμογή μέτρων για την προστασία των εργαζομέ

νων.
α) Γ ραφείο Υγειονομικών Ελέγχων.
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η εφαρμογή του υγειονομικού κανονισμού και των λοι

πών υγειονομικών διατάξεων.
Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη 

μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής (όπως υγειονομικός 
έλεγχος χώρων, εγκαταστάσεων, καταστημάτων και σχο

λικών κτιρίων, συμβάσεις με ιατρούς για Υγειονομεία κα; 
ΑερούγειονομεΙα, καταπολέμηση κουνουπιών. καθορι
σμός αριθμού επιτρεπόμενων οικόσιτων ζώων).

Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη 
μέτρων σε θέματα υγιεινής περιβάλλοντος (άδεια διάθε
σης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, μέτρα απολύ
μανσης ή φθορίωσης ύδατος, άδεια λειτουργίας εργαστη
ρίων ραδιοϊσοτόπων για ιατρικές εφαρμογές, μέτρα για τη 
χρήση ή καύση πετρελαίου, όροι για την εγκατάσταση κοι
μητηρίων, όροι για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμε
νών, άδεια εκμετάλλευσης φυσικού μεταλλικού νερού, 
καθορισμός χώρων εγκατάστασης νομάδων).

Η εποπτεία της λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, οδο
ντιατρείων, μικροβιολογικών και βιοχημικών εργαστηρίων, 
φαρμακείων, φαρμακοποθηκών, καταστημάτων οπτικών 
ειδών και ειδών για διαβητικούς, εργαστηρίων αισθητικών 
και οδοντοτεχνιτών. ο έλεγχος τήρησης της νομοθεσίας 
και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιά
τρους και φαρμακοποιούς για παράβαση της νομοθεσίας 
(για τα ναρκωτικά, τα δείγματα φαρμάκων και τα προϊόντα 
αρμοδιότητας ΕΟΦ).

β) Γ ραφείο Προαγωγής της Υγείας Οι αρμοδιότητες του 
οποίου είναι:

Η προστασία και προαγωγή της υγείας, με την εκπό
νηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρι
κής, οικογενειακού προγραμματισμού, υγιεινής μητρότη
τας, βρεφικής, προσχολικής και σχολικής ηλικίας, προ
γραμμάτων χρονιών νοσημάτων και ψυχικής υγιεινής και 
προγραμμάτων αντιμετώπισης των εξαρτητικών ουσιών.

Η εκπόνηση προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης 
χρονίως πασχόντων και προγραμμάτων στεγαστικής προ
στασίας και αποϊδρυματοποίησης χρονίως και ψυχικά πα
σχόντων.

γ) Γ ραφείο μέτρων και κανόνων υγιεινής
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η εφαρμογή όλων των προγραμμάτων δημόσιας υγεινής 

(όπως, εμβολιασμού, πρόληψη λοιμωδών νόσων και 
αφροδισιακών νοσημάτων) και η μέριμνα εφαρμογής των 
μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομέ
νων.

Η εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και 
οδοντριατρικής οικογενειακού προγραμματισμού, υγιει
νής μητρότητας, βρεφικής, προσχολικής και σχολικής ηλι
κίας, προγραμμάτων χρονιών νοσημάτων και ψυχικής 
υγιεινής και προγραμμάτων αντιμετώπισης των εξαρτημά
των ουσιών, καθώς και η οργάνωση της εθελοντικής αιμο
δοσίας.

Η προστασία δημόσιων χώρων από δραστηριότητες που 
θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και η επαναδραστη- 
ριοποίησή τους, σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α.

Η εφαρμογή προγραμμάτων για την περιβαλλοντική 
προστασία και την πρόληψη επιβλαβών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.

δ) Γ ραφείο Χορήγησης Αδειών και Εγκρίσεων
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η παροχή νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περί

θαλψης σε ασφαλισμένους του Δημοσίου (έκδοση βιβλια
ρίων ασθένειας, θεώρηση εγκρινομένων από ιατρούς ια
τρικών επισκέψεων, συνταγών και εντολών για παρακλινι- 
κές εξετάσεις, υπογραφή συμβάσεων με ιατρούς, φαρμα
κεία, κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύματα, εισαγωγή στα νο-
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σοκομε'.α οσφαλισμένων και δικαιουμένων δωρεάν περί
θαλψης, ένστεση κατά γνωματεύσεων πρωτοβαθμίων σε 
δευτεροβάθμιες επιτροπές) και η επιβολή κυρώσεων για 
παραβάσεις της νομοθεσίας.

Η λήψη μέτρων σε θέματα ψυχικής υγείας (όπως 
έγκρ,ση εισαγωγής σε ψυχιατρικά ιδρύματα και δωρεάν 
νοσηλείας ασθενών).

Η κύρωση πτυχίων μαΐων, αδελφών νοσοκόμων και επι- 
σκεπτριών κοι βοηθών φυσικοθεραπείας και η χορήγηση 
αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας (ιατρών, οδοντριά- 
τρων, οδοντοτεχνπών, μαιών, αδελφών νοσοκόμων και 
επισκεπτριών, βοηθών φυσικοθεραπείας οπτικών, αισθη
τικών και ειδικότητας κλινικής χημείας).

Η χορήγηση αδειών Ιδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
κλινικών, οδοντιατρείων, μικροβιολογικών και βιοχημικών 
εργαστηρίων, φορμακείων, φαρμακαποθηκών, καταστη
μάτων οπτικών ειδών και ειδών για διαβητικούς εργαστη
ρίων αισθητικών και οδοντοτεχνιτών.

Η καθιέρωση εφημερίας ιδιωτικών κλινικών και νοσοκο
μείων.

Η εποπτεία των ιατρικών Οδοντριατρικών και Φαρμα
κευτικών Συλλόγων (πλην των πανελληνίων).

ε) Αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες της Διεύ
θυνσης θα είναι τα Κέντρα Υγείας και τα Αγροτικά Ιατρεία.
1.2 Τμήμα Πρόνοιας

α) Γραφείο Κοινωνικής Αρωγής
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας των οικονο

μικά σδυνάτων, των προσφύγων και των επαναπατριζομέ- 
νων και η ποροχή οικονομικής ενίσχυσης ή επείγουσας 
περίθαλψης οε άτομα, οικογένειες ή κοινωνικές ομάδες 
που περιέχο'.τα σε κατάσταση ανάγκης εξαιτίας κοινωνι
κών γεγονότων ή φυσικών καταστροφών.

Η αγορά ή απαλλοτρίωση εκτάσεων για την κατασκευή 
κατοικιών και η αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συν
δρομής (αστέγων από θεομηνίες ή ατυχήματος προσφύ
γων, στεγαζομένων σε δυσμενείς συνθήκες κ.λπ.).

Ο καθορισμός των όρων και της διαδικασίας παραχώρ- 
σης ακινήτων σε δικαιούχους η έκδοση και ανάκληση πα
ραχωρητηρίων, η ρύθμιση των δόσεων και η βεβαίωση των 
χρεών παλαιών και νέων προσφύγων η νομιμοποίηση ανω
μαλιών αγοροπωλησιών και τα σχετικά με την ανταλλαγή 
και μεταβίβαση παραχωρηθέντων ακινήτων.

Η ο,κο·!Γ.μικήενίσχυση αυτοστεγαζομένων, η μίσθωση ή 
δωρεάν παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση ή κυριότητα η 
ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και η 
επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας.

Η χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων 
παιδικής πρόνοΌς σε φυσική ή νομικά πρόσωπα και η ανα- 
γνώρ.ση σωματείου ως φιλανθρωπικού.

Η ειδική αναγνώριση σωματείου ως φιλανθρωπικού και 
η έγκριση κληροδοτημάτων του Α.Ν. 2039 μέχρι του πο
σού των 2 εκατ. δρχ.

Η χορήγηση αδείας λειτουργίας νομικών προσώπων μη 
κερδοσκοπικού χορ ακτήρα για ηλικιωμένους και Ατομα με 
Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και αδείας λειτουργίας ιδιωτικών 
επιχειρήσεων με ανάλογους σκοπούς.

Η ανάληψη χορηγουμένων οικονομικών ενισχύσεων σε 
φορείς κοινωνικής αντίληψης από το προϊόν των Ειδικών 
Κρατικών Λαχείων.

Η δωρεάν διάδοση υλικών από Ιδρυμα σε άλλο Ιδρυμα

και η μεταφορά οδιάθετω. κεφαλαίων από γρατ.νή χορή
γηση.

Η επιχορήγηση ιδρυμάτων κοινωνικής πρόναος (όπως, 
γηροκομείων, θεραπευτηρίων χρονιών παθήσεων) για την 
αντιμετώπ,οη δαπανών λειτουργίας.

Η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λεχε,οφόρων 
και φιλανθρωπικών αγορών.

Η χορήγηση αδείας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

Η χορήγηση αδείας λειτουργίας και αδείας άσκησης 
επαγγέλματος τεχνικού προσθετικών και ορθωπκών κα
τασκευών.

β) Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας της μητέρας 

και των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, η μέρι
μνα ανάπτυξης θεσμών προστασίας και συμπαράστασης 
(όπως οι ανάδοχες οικογένειες) και η μέριμνα για την υιο
θεσία των ανηλίκων.

Η εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία και κοι
νωνικοοικονομική επανένταξη των μονογονικών οικογε
νειών.

Η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής και οικονομικής 
επανένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, η δη
μιουργία θεσμών συμβουλευτικής και ψυχολογτχής υπο
στήριξης των μελών τους, ο επαγγελματικός προσανατο
λισμός, η επαγγελματική κατάρτιση και η τοποθέτηση σε 
θέσεις εργασίας των ατόμων που αποκλείονται κοινωνικά 
και από την αγορά εργασίας.

Η προστασία των ατόμων που αποφυλακίζονται και έχουν 
άμεση ανάγκη βοήθειας για την οικονομική και κοινωνικής 
τους επανένταξη και η δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης 
και επανακατάρτισης των οποφυλακιζομένων.

Η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής υπστηριξης της 
τρίτης ηλικίας και η δημιουργία θεσμών συμβουλευτικής 
και ψυχολογικής υποστήριξης των μελών της.

Η προστασία των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) 
μέσω της κοινωνικής και οικονομικής τους επανέταξης.

Η εφαρμογή προγραμμάτων προστατευμένων εργαστη
ρίων για τα ΑΜΕΑ και κέντρων επαγγελματικής κατάρτι
σης και η οργάνωση θεσμών επαγγελματικού προσανατο
λισμού και επαγγελματικής τοποθέτησης των ΑΜΕΑ. 

γ) Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου 
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Ο διορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων, η εποπτεία 

και η ρύθμιση λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγω
γής οικογένειας και παιδιού (όπως, Κέντρων Παιδικής Μέ
ριμνας, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδικών 
Εξοχών, Παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).

Ο ορισμός μελών του Διοικητ,κού Συμβουλίου των Τα
μείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων.

Η εποπτεία κατο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των 
Οικοδομικών Συνεταιρισμό;λ 

Η εποπτεία ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιος (όπως γη
ροκομείων, θεραπευτηρίων χρονιών παθήσεων).

Η εποπτεία νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χα
ρακτήρα για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ, των φιλανθρωπικών 
και κοινωφελούς χαρακτήρα σωματείων και ιδρυμάτων και 
των ειδικών φιλανθρωπικών σωματείων, 

δ) Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ερευνών 
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η διενέργεια κοινωνικών ερευνών για τη στεγαστική κα-
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τάστοση toj πληθυσμού, για την κατάσταση της οικογέ
νειας και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και η συ
νεργασία με το τμήμα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για 
τον σχεδίασμά κοινωνικών προγραμμάτων και με την Διεύ
θυνση Προγραμματισμού για την εξασφάλιση της χρημα
τοδότησης των προγραμμάτων αυτών.
1.3 Γραμματεία

Οι αρμοδιότητες της οποίας είναι:
Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης - εξερχδμενης αλ

ληλογραφίας.
Διακίνηση αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπα

ραγωγή και επικύρωση εγγράφων.
Προγραμματισμός ετήσιων αδειών των υπαλλήλων και 

αποστολή των σχετικών εντύπων μετά την υπογραφή τους 
από τον Δ/ντή στη Δ/νση προσωπικού.

Προγραμματισμός υπηρεσιακών εξόδων υπαλλήλων και 
ενημέρωση του γραφείου κίνησης όταν απαιτείται όχημα.

Διαχείριση υλικών και εντύπων.
Μέριμνα και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋ

πολογισμού.
Συγκέντρωση των ημερησίων δελτίων παρουσίας των 

εργαζομένων, σύνταξη των παραστατικών στοιχείων πα
ρουσίας και αποστολή στο Τμήμα Προσωπικού.

Γενικά κάθε είδους γραμματειακή στήριξη για την εύ
ρυθμη λειτουργία της Δ/νσης.

ΑΡΘΡΟ 21
1. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αρμοδιότητες του Τμήματος Απασχόλησης είναι η συ
γκέντρωση στοιχείων για τις συνθήκες της αγοράς εργα
σίας και την απασχόληση και η εισήγηση λήψης σχετικών 
μέτρων, η επ,θεώρηση και ο έλεγχος των τόπων εργασίας 
για την εξασφάλιση της τήρησης των διατάξεων της νομο
θεσίας που αφορούν τους όρους εργασίας, αμοιβής, υγιει
νής και ασφάλειας των εργαζομένων και ο καθορισμός των 
χρονικών ορίων λειτουργίας των επιχειρήσεων και εργα
σίας του προσωπικού τους.

Το Τμήμα Απασχόλησης αποτελείται από τα παρακάτω 
Γραφεία με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

α) Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η επιθεώρηση και ο έλεγχος των τόπων εργασίας για 

την εξασφάλιση,της τήρησης των διατάξεων της εργατι
κής νομοθεσίας,ΐη παροχή σχετικών υποδείξεων και πλη
ροφοριών και η επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται από 
τη νομοθεσία.

Η μεσολάβηση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων για 
την επίλυση εργατικών δισφσρών, η μεσολάβηση προς 
επίτευξη συμφωνίας για την κατάρτιση Συλλογικών Συμ
βάσεων Εργασίας και η επιμέλεια για τη ν υπογραφή τους.

Η θεώρηση πινάκων ωρών εργασίας και εβδομαδιαίας 
ανάπαυσης του προσωπικού, β,βλίων υπερωριών και εργα
σίας προσωπικού επιχειρήσεων, βιβλίων δρομολογίων αυ
τοκινήτων και πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, η έκδοση βι
βλιαρίων ανηλίκων, ο καθορισμός ωραρίων εργασίας μέχρι 
των 48 ωρών την εβδομάδα όπου ισχύουν μεγαλύτερα 
ωράρια, η επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, ο 
καθορισμός υποχρεωτικών και προαιρετικών αδειών, η χο
ρήγηση αδειών υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυ
ριακές και η ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

Η επίβλεψη της τήρησης των κανονισμών και τιμολο
γίων των φορτοεκφορτώσεων λιμένων και ξηρός, η μεσο

λάβηση προς επίλυση των οναφυομένων διαφορών, η πα
ρακολούθηση της εμπορευματικής κίνησης στα λιμάνια 
και η φροντίδα εφαρμογής των περί φορτοεκφορτώσεων 
διατάξεων.

β) Γραφείο Ορων Εργασίας και Απασχόλησης 
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η κύρωση εσωτερικών κανονισμών εργασίας επιχειρή

σεων, εκτός αυτών που υπάγονται στο δημόσιο τομέα, η 
επέκταση της υποχρέωσης κανονισμών εργασίας (σε επι
χειρήσεις κάτω των 70 ατόμων) και η έγκριση ή απόρριψη 
παραπόνων οργανώσεων και εργαζομένων κατά των κανο
νισμών εργασίας των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανι
σμών, ΟΤΑ και Τραπεζών.

Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας των του
ριστικών καταστημάτων, των φαρμακείων και των φαρμα
καποθηκών και ο ορισμός των διημερεύσεων και διανυ- 
κτερεύσεων των φαρμακείων.

Ο χαρακτηρισμός των καταστημάτων χώρων παροχής 
υπηρεσιών προς το κοινό.

Η συγκρότηση επιτροπών, υπηρεσιακών και πειθαρχι
κών συμβουλίων και των Διοικητικών Δικαστηρίων, ο ορι
σμός εκπροσώπων σε επιτροπές και η εκδίκαση εφέσεων 
κατά ποινών που επιβάλλονται στους εργαζόμενους.

Η έγκριση των κανονισμών λειτουργίας, διοίκησης και 
παροχών των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτω
τών (Κ.Α.Φ.) και των λογαριασμών καταβολής αποδοχών 
και επιδόματος αδείας των φορτοεκφορτωτών, η έγκριση 
του προϋπολογισμού και του απολογισμού των Κ.Α.Φ. 
(πλήν των Κ.Α.Φ. ξηρός Αθηνών) και η ρύθμιση των σχετι
κών θεμάτων.

Η ρύθμιση θεμάτων φορτοεκφορτώσεων ξηρός (όπως 
χορήγηση επαγγελματικών βιβλιαρίων και προσωρινών 
αδειών εργασίας φορτοεκφορτωτών, αδειών εργασίας 
σημειωτών, εργολάβων ιδιοκτητών φορτηγίδων και φυλά
κων εμπορευμάτων, χορήγηση αδείας σε βιομηχανικές 
επιχειρήσεις για τη διενέργεια των φορτοεκφορτώσεων 
με δικά τους μέσα).

Η έγκριση χορήγησης αδειών εργασίας σε αλλοδα
πούς.

Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, τις προσλήψεις, την πληρωμή των αποδο
χών και τους όρους εργασίας (όπως ρύθμιση θεμάτων 
προστατευομένων ατόμων, ρύθμιση τρόπου πληρωμής 
των.αποδοχών των μισθωτών επιχειρήσεων με περισσότε
ρους από 200 εργάτες, απαλλαγή από την υποχρέωση 
πρόσληψης σε επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τις ερ
γασίες τους, έγκριση για τη θέση σε διαθεσιμότητα των μι
σθωτών των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με περισσό
τερους από 5000 μ.οθωτούς, ρύθμιση όρων εργασίας για 
τα πρόσωπα εμπιστοσύνης).

Η συγκέντρωση πληροφοριών και στατιστικών στοι
χείων για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας και την απα
σχόληση. η εισήγηση λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση 
των σχετικών προβλημάτων και η κατάρτιση σχεδίων προ
γραμμάτων για την πλήρη και παραγωγική απασχόληση 
του εργατικού δυναμικού, σε συνεργασία με την Διεύ
θυνση Προγραμματισμού.

Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό των ανήλικων μισθωτών.

Η εισήγηση λήψης μέτρων ειδικής εκπαίδευσης ημεδα
πών για την αντικατάσταση των απασχολούμενων αλλοδα
πών.
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Η παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων της 
νομοθεσίας που αφορά στην ισότητα των ευκαιριών στην 
απασχόληση, η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώ
πιση των προβλημάτων και η ενημέρωση και συνεργασία 
με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ισότητας.

γ) Γραφείο Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η επιθεώρηση και ο έλεγχος των χώρων εργασίας, η μέ

τρηση της έντασης των φυσικών, χημικών και βιολογικών 
παραγόντων και της ατομικής έκθεσης των εργαζομένων, 
η παροχή πληροφοριών προς τους εργαζόμενους και τους 
εργοδότ.ς ι.αι η υπόδειξη λήψης συγκεκριμένων μέτρων 
από τ.ς' Πιχειρήοεις, για την εξασφάλιση συνθηκών εργα
σίας που διασφαλίζουν τη ζωή και την υγεία των εργαζο
μένων και για την οργάνωση της πρόληψης των επαγγελ
ματικών κινδύνων, (όπως κατάλληλες εργονομικές διευ
θετήσεις, σηματοδότηση ασφαλείας και συστήματα προ
ειδοποίησης, ασφάλεια χρήσης μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού, ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες στις θέσεις 
εργασίας, οσφαλείς συνθήκες στις εργασίες συντήρησης 
και επισκευής, διατήρηση των χημικών, φυσικών και βιο
λογικών παραγόντων κάτω από τις οριακές τιμές, χρησιμο
ποίηση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού, χώροι 
υγιεινής και οργάνωση παροχής Α' βοήθειας, σύσταση και 
λειτουργία επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας της εργα
σίας, τεχνικοί ασφάλειας και γιατροί εργασίας, κατάρτιση 
και τακτική δοκιμή του σχεδίου διαφυγής και διάσωσης, 
εκπαίδευση των εργαζομένων για τους κινδύνους της ερ
γασίας).

Η επιθεώρηση, ο έλεγχος και η υπόδειξη προς τους κα
τασκευαστές, εισαγωγείς και προμηθευτές μηχανημάτων 
και λοιπού εξοπλισμού για τις υποχρεώσεις τους που αφο
ρούν στην πληροφόρηση και την ασφάλεια των χρηστών 
των προϊόντων τους, η καταγραφή των επιχειρηματιών 
που τα προϊόντα τους δεν πληρούν τις προδιαγραφές 
ασφαλείας, η προσφυγή προς τις αρμόδιες δικαστικές αρ
χές ή η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της υφιστάμε
νης νομοθεσίας και η λήψη κάθε μέτρου που προβλέπεται 
από τη νομοθεσία για την υγιεινή και την ασφάλεια των ερ
γαζομένων.

Η τήρηση αρχείου επιχειρήσεων, βιβλίου και στατιστι
κών δελτίων επαγγελματικών ασθενειών και ατυχημάτων, 
η διερεύνηοη των αιτιών τους και η υπόδειξη μέτρων για τη 
βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου.

Η σύσταση Νομαρχιακής Επιτροπής Υγιεινής και Ασφά
λειας της Εργασίας (Ν.Ε.Υ.Α.Ε.) και μικτών επιτροπών 
ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα.

Η απόφαση για την επέκταση της τήρησης ημερολογίου 
μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και σε πόλεις με πλη
θυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων.

ΑΡΘΡΟ 22

1. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι η προαγωγή και ανά

πτυξη του αθλητισμού, η ίδρυση κέντρων παροχής πολιτι
στικών υπηρεσιών και η διατήρηση και προβολή της πολιτι
στικής κληρονομιάς του Νομού, η φροντίδα για την αξιο
ποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων και η μελέτη και 
αντιμετώπιση των κοινωνικών τους προβλημάτων και η σύ
σφιγξη και ανάπτυξη των σχέσεων με τους απόδημους 
που κατάγονται από το Νομό.

Το Τμήμα αποτελείται από τα παρακάτω Γραφεία με τις 
αντίστοιχες ορμοδιότητες: 

α) Γ ραφείο Ισότητας των δύο Φύλων 
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία των ανα

γκαίων στοιχείων για θέματα ισότητας, στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η κατάρ
τιση σε συνεργασία με τη Γ ενική Γ ραμματεΐα Ισότητας του 
ετήσιου προγράμματος δράσης και η παρακολούθηση της 
εφαρμογής του.

Η φροντίδα για την πρακτική προώθηση της ισότητας 
στην αξιοποίηση και υπηρεσιακή εξέλιξη του γυναικείου 
δυναμικού.

β) Γ ραφείο Νέας Γ ενιάς 
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων και η 

αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων τους, 
γ) Γ ραφείο Αποδήμων και Παλλινοοτούντων 
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η σύσφιξη των σχέσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη

σης με τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες σποδημικές 
οργανώσεις, που εκπροσωπούν πανελλαδικά, ή διεθνώς, 
όλους τους α.τόδημους, που έχουν γεννηθεί ή κατάγονται 
από το Νομό.

Η συνεργασία με τις πιο πάνω οργανώσεις για την κοινή 
οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, με σκοπό τη διατή
ρηση των παραδόσεων και της τοπικής πολιτιστικής κλη
ρονομιάς και τη διάδοση αυτών στους νέους, που γεννιού
νται και ζούν σε άλλες περιοχές, για τη διενέργεια κοινών 
αναπτυξιακών συνεδρίων τους και για την ανάληψη ανα
πτυξιακών πρωτοβουλιών εκ μέρους των αποδήμων, την 
υποβοήθηση της επανεγκατάστασής τους στο Νομό και 
για την αξιοποίηση εξειδικευμένων αποδήμων επιστημό
νων.

Μέριμνα για την αποκατάσταση των παλλινοστού- 
ντων.

δ) Γ ραφείο Πολιτιστικών θεμάτων 
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Η χορήγηση αδείας για ίδρυση ειδικής κατηγορίας κινη

ματογράφων αυτοκινήτων (Drive in Cinema) και ο έλεγχος 
από τεχνική άποψη των κτιρίων ή χώρων για χρήση υπαί
θριου κινηματογράφου.

Η Ιδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών, καθώς 
και ο κτιριολογικός έλεγχος των σχολών καλλιτεχνικής εκ
παίδευσης και των μουσικών εκπαιδευτηρίων.

Η χορήγηση δωρεάν βιβλίων σε βιβλιοθήκες και η επιχο
ρήγηση πολιτιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Πολιτισμού.

Η ίδρυση κέντρων παροχής πολιτιστικών και κοινωνικών 
υπηρεσιών.

ε) Γραφείο Οργάνωσης και Διατήρησης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς

στ) Γραφείο Προϊστορικών Κλασικών και Βυζαντινών 
Μνημείων

ζ) Γραφείο Τουρισμού 
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Καταγράφει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα, τις δυνα

τότητες σε έμψυχο υλικό, τους χώρους υποδομής.
'Ερευνα, καταγραφή, προστασία και ανάδειξη του αρ

χαιολογικού πλούτου του Νομού.
Καταγραφή και τόνωση της λαϊκής παράδοσης.
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Εξυπηρέτηση και προώθηση των προγραμμάτων κοινω
νικού τουρισμού.

Στην παροχή κάθε είδους πληροφορίας τουριστικού πε
ριεχομένου που αψορά οτο Νομά Καστοριάς.

Στην έκδοση και διανομή πληροφοριακών εντύπων.
ΑΡΘΡΟ 23

1. ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (Ν.Ε.Λ.Ε.)
Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
Προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων σε κοινωνικά, 

πολιτιστικά θέματα και επαγγελματικής κατάρτισης ατό
μων με ειδικες ανάγκες.

Μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των Κ.Λ.Ε.
Παρακολούθηση και βεβαίωση των προγραμμάτων που 

υλοποιούνται από τους επιμορφωτικούς φορείς που συμ
μετέχουν οτη Ν.Ε.Λ.Ε.

Ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων.
Οικονομική διαχείριση και ευθύνη όλου του υλικού της 

Ν.Ε.Λ.Ε.
Χρηματοδότηση φορέων για την εκτέλεση επιμορφωτι

κών προγραμμάτων.

ΑΡΘΡΟ 24
41. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
• Για τον Σχολικό Αθλητισμό

Κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα στα σχολεία της 
Β/ βάθμιας Εκπαίδευσης: Αγώνες αθλοπαιδειών - Στίβου - 
Ανωμάλου δρόμου εσωτερικοί και σε επίπεδο νομού κα
θώς και οε πανελλήνιο επίπεδο, σε συνεννόηση με τη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ευθύνη για τη διεξαγωγή των δοκιμασιών για την εισα
γωγή των υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ.

Ευθύνη λειτουργίας τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυν
σης.
• Για τον Εξωσχολικό Αθλητισμό

Χορήγηση αδειών διεξαγωγής αγώνων ερασιτεχνικών 
και επαγγελματικών κατηγοριών.

Ελεγχος οικονομικών απολογισμών ερασιτεχνικών Σω
ματείων από επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α.

Ελεγχος - θεώρηση στοιχείων για είσπραξη επιχορηγή
σεων από Γ.Γ.Α.

Η παροχή άδειας λειτουργίας ιδιωτικών σχολών γυμνα
στικής και η εποπτεία τους, η άδεια λειτουργίας των πά- 
σης φύσεως αγωνιστικών χώρων, η απόφαση για την κα- 
ταλληλότητ^χώρου προς Ιδρυση Γυμναστηρίων.

Η δυνατότητα αναβολής οιουδήποτε αγώνα για λόγους 
δημόσιας τάξης-, πλήν των αγώνων των σωματείων που με
τέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και αγώνων 
κυπέλλου Ελλάδας, που διοργανώνεται από τις οικείες 
Ομοσπονδίες (άρθρο 19 Ν. 75/75).

Η έγκριση συμμετοχής σωματείων σε αγώνες στο εξω
τερικά, πλήν των σωματείων που μετέχουν σε πρωταθλή
ματα εθνικών κατηγοριών (άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 75/75, 
όπως αντικαταοτάθηκε με το άρθρο 1 περ. η του Ν. 
655/77 ΦΕΚ 255/77 τ.Α ).

Η έγκριση για διοργάνωση διεθνών αγώνων στο εσωτε
ρικό από σωματεία, πλήν των σωματέιων που μετέχουν σε 
πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών (άρθρο 23 παρ. 5 Ν. 
75/75, όπως αντικαταοτάθηκε με το άρθρο 1 περ. η του 
Ν. 655/77).

Ο διορισμός και η αντικατάσταση μελών επιτροπών διοί
κησης των υπό μορφή Ν.Π.Δ.Δ. λειτο*,: , ράντων εθνικών 
δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων Ν. 423/76 άρθρο

6 παρ. 1 ΦΕΚ 223/76 τείχος Α, όπως αντικαταοτάθηκε 
με το άρθρο 3 περ. 3 του Ν 665/77 εξαιρουμένου του 
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Καστοριάς.

Η αποδοχή ή αποποίηση δωρεάς προς το δημόσιο για 
την εκπλήρωση εκτέλεσης αθλητικών σκοπών, (άρθρο 3 
παρ. 3 του Ν. 423/76).

Η απόφαση για την καταλληλότητα χώρου για την 
Ιδρυση Ολυμπιακών Εθνικών και δημοτικών γυμναστηρίων 
(άρθρο 5, παρ. 1 εδ. α του Ν. 423/76).

Η έγκριση για την ανταλλαγή ακινήτων των υπό μορφή 
Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούντων γυμναστηρίων (άρθρο 14 παρ. 3 
Ν. 423/76).

Η έκδοση πράξης διαπίστωσης περί έλευσης στη γενική 
γραμματεία αθλητισμού χώρων που ανήκουν σε σωματεία 
σε περίπτωση διάλυσης αυτών (άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 423/ 
76).

Η απόσπαση καθηγητών Φυσικής Αγωγής στα Γυμνα- 
στήρια (άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 423/76), σε συνεργασία 
με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου 
των υπό μορφή Ν.Π.Δ Δ. δημοτικών και κοινοτικών γυμνα
στηρίων (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 423/76).

Η πρόταση για κοτανομή των χορηγούμενων από τη Γ ε
νική Γραμματεία Αθλητισμού πιστώσεων για αθλητικούς 
σκοπούς και σκοπούς της Νέας Γενιάς (άρθρα 1 παρ. 4 
του Ν.Δ. 3679/75 ΦΕΚ 202/75 τ.Α., άρθρ 12 παρ. 2 του 
Ν. 1288/82 ΦΕΚ 120/82 τεύχος Α' και άρθρο 9 παρ. 1 εδ. 
γ και παρ. 3 Ν. 423/76).

Ο καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Διοικήσεων 
των υπό μορφή Ν.Π.Δ Δ. λειτουργούντων γυμναστηρίων 
για τη μετακίνησή τους (άρθρο 7 παρ. 3 Ν. 423/76).

α) Γραφείο Μαζικού Αθλητισμού και αναζήτησης ταλέ
ντων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 25
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι θέσεις των μόνιμων υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτο
διοίκησης Καστοριάς που διέπεται από τις διατάξεις του 
παρόντος οργανισμού καθώς και η ./πηρεσιακή τους κατά
σταση ορίζονται ως κατωτέρω και κατατάσσονται στις κα
τηγορίες που αναφέοονται στο άρθρο 1 του Ν. 1536/ 
1986 (ΦΕΚ Α' 37) -βαθμολογική διόρθωση των θέσεων 
του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.* σε συνδιασμό με 
το Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ Α784) και τον Ν. 2190/1994.

Ο Οργανισμός περιλαμβάνει τις οργανικές θέσεις μόνι
μου προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες 
και βαθμούς, θέσεις προσωπικού ειδικών θέσεων, θέσεις 
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και του τεχνικού και 
βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται 
με σχέση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Επίσης περιλαμβάνει τις κατηγορίες και τους κλάδους 
από τους οποίους θα κρίνονται οι υπάλληλοι για την κατά
ληψη θέσεων προϊσταμένου.

Οι θέσεις προσωπικού που αντιστοιχούν στους υπό με
τάταξη υπαλλήλους των νομαρχιακών υπηρεσιών θα πα
ρατείνουν κενές μέχρι την οριστικοποίηση της διαδικα
σίας μετάταξης.

Οι κατηγορίες και κλάδοι προσωπικού κάθε Νομαρχια
κής Υπηρεσίας που έχει συσταθεί και λειτουργεί στο επί
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πεδο του νομού αλλά κοι συνολικά άλων αυτών των υπηρε
σιών, είναι όπως περιγράφονται στο επόμενο άρθρο. 

ΑΡΘΡΟ 26
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

α) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) 
β) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 
γ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) 
δ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Κλάδος ΠΕ Μετοφραστών - Διερμηνέων 
Κλάδος ΠΕ Νομικών
Κλάδος ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων -

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
Κλάδος ΠΕ Χημικών
Κλάδος ΠΕ Χωροταξίας - Περιφερειακής Ανάπτυξης
(Σημ. Περιλαμβάνονται Μαθηματικοί. ΦυοικοΙ Βιολόγοι, Βιοχημικοί, 
ΥγειοφυοικοΙ κ.λπ.).

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικών _
Κλάδος ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών
Κλάδος ΠΕ Οικονομικών
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Εμπορικού1

ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
Κλάδος ΠΕ Βιολόγων - Ιχθυολόγων
Κλάδος ΠΕ Γεωλόγων
Κλάδος ΠΕ Γεωπόνων
Κλάδος ΠΕ Δασολόγων
Κλάδος ΠΕ Κτηνιάτρων

ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Κλάδος ΠΕ Δασκάλων - Παιδαγωγών - Νηπιαγωγών
Κλάδος ΠΕ Καθηγητών
Κλάδος ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ*
(Των Διευθύνοεων Εμπορίου).

ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ
Κλάδος ΠΕ Ιατρών
Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής - Ιατρών Υγειονολό- 

γων
Κλάδος ΠΕ Οδοντριάτρων
Κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών

ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κλάδος ΠΕ Επικοινωνίας - Μέσων Μαζικής Ενημέρω

σης
Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων
Κλάδος ΠΕ ' Ψυχολόγων

ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κλάδος ΠΕ -Αγρονόμων - Τοπογράφων
Κλάδος ΠΕ Αρχιτεκτόνων .
Κλάδος ΠΕ Μεταλλειολόγων - Μηχανικών Ορυκτών 

Πάρων
Κλάδος ΠΕ Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων - Ναυπη

γών
Κλάδος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Κλάδος ΠΕ Χημικών

ΚΛΑΔΟΙ ΠΞ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Επιστήμης των Υπολογιστών και Μηχανι
κών Η/Υ)

ΚΛΑΔΟί ΠΕ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κλάδος ΠΕ Αγροτικής Οικονομίας
Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
Κλάδος ΠΕ Εικαστικών - θεατρικών - Μουσικών Σπου

δών
Κλάδος ΠΕ Επιστημών Περιβάλλοντος
Κλάδος ΠΕ Ιστορικών - Αρχαιολόγων

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΑΥΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός
Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκη

σης

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών 
Σπουδών

Κλάδος ΤΕ Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης^

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ
ΝΟΙΑΣ

Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Κλάδος ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας
Κλάδος ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
Κλάδος ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτών/τριών

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κλάδος ΤΕ Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Κλάδος ΤΕ Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευ

σης

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Πληρ/κής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
Συστημάτων)

ΚΛΑΔΟΙΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας - Αλιείας
Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας - Γεωργικών Μη

χανών
Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας
Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
(Σημ. Περιλαμβάνονται οπίχροσοι Σχολών δραματικής τέχνης, κινηματο
γράφου - τηλεόροσης, μουσικών κ.λπ.).

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολό
γων

Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών - Δομι
κών Έργων

Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών4

ί
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ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονδμων
Κλάδος ΤΕ Αγροτ, Οικιακής Οικονομίας 

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ - ΑΓΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ

Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Κλάδος ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΣΤΕΝΟ

ΓΡΑΦΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
Κλάδος ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Κλάδος ΔΕ Δομικών Έργων (όλων των ειδικο

τήτων)
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Εργαστηρίων
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Κτηνιάτρων
Κλάδος ΔΕ Γ εωργοτεχνιτών
Κλάδος ΔΕ Εργοδηγών
Κλάδος ΔΕ Εργοδηγών Τοπογράφων
Κλάδος ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
Κλάδος ΔΕ Σχεδιαστών
Κλάδος ΔΕ Σπερματεγχυτών
Κλάδος ΔΕ Τεχνιτών Γεωργικών 

Μηχανημάτων
Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Μηχανολόγων
Κλάδος ΔΕ Ηλεκτρολόγων
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
Κλάδος ΔΕ Φωτοτυπογροφικών οργάνων

ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Κλάδος ΔΕ Αποθηκαρίων
Κλάδος ΔΕ Εισπρακτόρων
Κλάδος ΔΕ Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας
(Σημ. Πεέιλαμβόνονται οι λοιπές ειδικότητες Τεχνολογικών Εφαρμογών, 
όπως: ενεργειακής τεχνικής, αυταματιομού, κλωστοϋφαντουργίας, ναυπη
γικής, τεχνολογίας πετρελαίου κ.λπ.).

Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων
Κλάδος ΔΕ Τεχνικών (Χημικών Εργαστηρίων, 

Οδηγών Αυτοκινήτων)
Κλάδος ΔΕ Μηχανο λογΙας - Ηλεκτρονικής 

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Απολυμαντών
Κλάδος ΥΕ Μαγείρων

θέσεις τεχνικού και βοηθητικού 
προσωπικού σε σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣχολΙατροι
• Διπλωματούχοι Μηχανικοί
• Τεχνολόγοι Μηχανικοί
• Εργοδηγοί
• Τεχνίτες - Εμπειρικοί Τεχνίτες
• Ηλεκτρολόγοι Συντηρητές
• Αρχιτεχνίτες Αλυκών
• Οδηγοί
• Φύλακες Νυκτοφύλακες
• Καθαρίστριες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

• Ελεγκτές Ιατροί
• Ελεγκτές Οδοντίατροι
• Ελεγκτές ΦαρμϋΛΟΠΟ'.οΙ
• Ελεγκτές ΣχολΙατροι

ΑΡ6ΡΟ 27

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Κλάδοι Κατηγορίας ΠΕ

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

Κλάδος ΥΕ Αγροφυλάκων Οργανικές

Κλάδος ΥΕ Γ ενικών καθηκόντων θέθ£Ιζ

Κλάδος ΥΕ Επιμελητών
Κλάδος ΥΕ -- Εργατών ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Κλάδος ΠΕ Διοικητικού 12
Κλάδος ΥΕ ΐΓΓΦυλάκων - Νυκτοφυλάκων Κλάδος ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού 3

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ Κλάδος ΠΕ Οικονομικού 5
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Εμ'-ορι- ού® 2

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Στατιστικών 1
Κλάδος ΠΕ Υγειονολόγων Μηχανικών ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
Κλάδος ΠΕ Εργονόμων Μηχανικών
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών (διαφόρων Κλάδος ΠΕ Βιολόγων - Ιχθυολόγων 2

ειδικοτήτων) Κλάδος ΠΕ Γ εωλόγων 2
Κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών Κλάδος ΠΕ Γ εωπδνων 34
Κλάδος ΠΕ Κοινωνικός Κλάδος ΠΕ Δαοολδγων 2

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ Κλάδος ΓιΕ Κτηνιάτρων 15 '

Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ Κλάδος ΠΕ Δασκάλων - Παιδαγωγών - Νήπια-
γογών 5

Κλάδος ΔΕ Μικροσκοπικών Κλάδος ΠΕ Καθηγητών 7
Κλάδος ΔΕ Παρασκευαστών Κλάδος ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 3
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ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ ΘΕΤΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ®

ΚΛΑΔΟι ΠΕ ΙΑΤΡΟΝ

Κλόδος ΠΕ Ιατρών 2
Κλάδες ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής - Ιατρών

Υγειονολάγων 1
Κλάδος ΠΕ Οδοντριάτρων 1
Κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών 1

ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κλάδος ΠΕ Επικοινωνίας - Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης 1

Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων _ 1
Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων 1

ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κλάδος ΠΕ Αγρονόμων - Τοπογράφων 7
Κλάδος ΠΕ Αρχιτεκτόνων 4
Κλάδος ΠΕ Μεταλλειολόγων - Μηχανικών

Ορυκτών Πόρων 1
Κλάδο·; ΠΕ Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων -

Ναυπηγών 4
Κλάδος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 12
Κλάδος ΠΕ Χημικών 1

ΚΛΑΔΟ: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(Επιστήμης των Υπολογιστών και
Μηχανικών Η/Ύ) 2

ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κλάδος ΠΕ Αγροτικής Οικονομίας 2
Κλάδος ΓΞ Βιβλιοθηκονόμων
Κλάδος ΠΕ ΕικοστΛών - θεατρικών - Μουσι

κών Σπουδών
Κλάδος ΠΕ Επιστημών Περιβάλλοντος 2
Κλάδος ΠΕ Ιστορικών - Αρχαιολόγων 2
Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων 1
Κλάδος ΠΕ Νομικών
Κλάδος ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει

ρήσεων - Μηχανικών Παραγωγής
κοι Διοίκησης 1

Κλάδος ΠΕ Χημικών 1
Κλάδος ΠΕ Χωροταξίας · Περιφερειακής Ανά-

rnutHt'·

^Κλάδοι Κατηγορίας ΤΕ

1

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας 1

Κλάδος ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας 3
Κλάδος ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας 4
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 2
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής 1
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτών/τρών 1
(Σημ. Περιλαμβάνονται απόφοιτοι Σχολών δραμα
τικής τέχνης, κινηματογράφου · τηλεόρασης, μου
σικών κ.λπ.).

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κλάδος ΤΕ Εκπαιδευτικών Λειτουργών 1
Κλάδος ΤΕ Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκ

παίδευσης 1
ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

(Πληρ/κής και Ηλεκτρονικών Υπο
λογιστών Συστημάτων) 2

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κλάδος ΤΕ Τεχνολδγων Ιχθυοκομίας - Αλιείας 1
Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας - Γεωργι

κών Μηχανών 4
Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας 1
Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 2
ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων - Ηλε

κτρολόγων 3
Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών

- Δομικών Εργων 4
Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων 3
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών· 5
ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 1
Κλάδος ΤΕ Αγροτ. Οικιακής Οικονομίας 1

Κλάδοι Κατηγορίας ΔΕ
(Σημ. Περιλαμβάνονται οι λοιπές ειδικότητες Τε
χνολογικών Εφαρμογών, όπως: ενεργειακής τε
χνικής, αυτοματισμού, κλωστοϋφαντουργίας, ναυ
πηγικής, τεχνολογίας πετρελαίου κ,λπ.).

Οργανικές
θέσεις

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός 25
Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυ

τοδιοίκησης 1

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνι
κών Σπουδών

Κλάδος ΤΕ Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 7

Οργανικές
θέσεις

ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ - ΑΓΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΣ
Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 65
Κλάδος ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΠΕΝΟ

ΓΡΑΦΩΝ 14
ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 11
Κλάδος ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Κλάδος ΔΕ Δομικών Εργων (όλων των ειδικο

τήτων)
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Κλάδος ΔΕ Βοηθών Εργαστηρίων 2
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Κτηνιάιρων 4
Κλάδος ΔΕ Γεωρ,στεχνιτών 5
Κλάδος ΔΕ Εργοδηγών 10
Κλάδος ΔΕ Εργοδηγών Τοπογράφων 2
Κλάδος ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 12
Κλάδος ΔΕ Σχεδιαστών 2
Κλόδος ΔΕ Σπερματεγχυτών 4
Κλάδος ΔΕ Τεχνιτών Γεωργικών Μηχάνημά-

των 1
Κλάδος ΔΕ Τ εχνικών Μηχανολόγων 1
Κλάδος ΔΕ Ηλεκτρολόγων
Κλόδος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 8
Κλάδος ΔΕ Φωτοτυπογραφικών οργάνων 1
Κλάδος ΔΕ Συντηρητών 1

ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Κλάδος ΔΕ Αποθηκαρίων 1
Κλάδος ΔΕ Εισπρακτόρων
Κλάδος ΔΕ Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας

Κλάδοι Κατηγορίας ΥΕ

Οργανικές
θέσεις

Κλάδος ΥΕ Αγροφυλάκων 40
Κλάδος ΥΕ Γενικών καθηκόντων 5
Κλάδος ΥΕ Επιμελητών 1
Κλάδος ΥΕ Εργατών 7
Κλόδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 10
Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων 5

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

Οργανικές
θέσεις

Κλάδος ΠΕ

ΚΛΑΔϋΓΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ 

Υγειονολδγών Μηχανικών
Κλάδος ΠΕ Εργονόμων Μηχανικών
Κλάδος Γ.Ξ Μηχανικών (διαφόρων ειδικοτή-

Κλάδος ΠΕ
των)
Κοινωνικών Λειτουργών

Κλάδος ΠΕ Κοινωνικός

Κλάδος ΤΕ

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ 

Ιατρικών Εργαστηρίων

Κλάδος ΔΕ

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 

Μικροσκοπικών
Κλάδος ΔΕ Ποροοκευαστών
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων
Κλάδος ΔΕ Τεχνκών (Χημικών ΕργοστηρΙων,

Κλόδος ΔΕ
Οδηγών Αυτοκινήτων) 
ΜηχανολογΙας - Ηλεκτρονικής

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓ0?:ΑΣ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Απολυμαντών 
Μά5ος ΥΕ Μαγείρων

Σύνολο Προσωπικού ΠΕ: 142 ΤΕ:67 ΔΕ: 144 ΥΕ: 68
κατά κλάδο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 421

θέσεις τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού σε σχέση εργασίας ιδιω
τικού δικαίου

Οργονχές
θέσεις

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΣχολΙστροι
Διπλωματούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολόγοι Μηχανικοί 
Εργοδηγοί
Τεχνίτες - Εμπειρικοί 
Τεχνίτες
Ηλεκτρολόγοι Συντηρητές 
ΑρχπεχνΙτες Αλυκών 
Οδηγοί
Φύλακες Νυκτοφύλακες 
Καθαρίστριες

' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

Ελεγκτές Ιατροί 
Ελεγκτές Οδοντίατροι 
Ελεγκτές Φαρμακοποιοί 
Ελεγκτές Σχολίατροι

ΑΡΘΡΟ 28

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ιο κα 2ο 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

- Ειδικοί Σύμβουλοι και Επιστημονικοί Συνεργάτες: θέ
σεις τρείς (3)

Οι υπάλληλοι ειδικών θέσεων και μετακλητών υπαλλή
λων προσλαμβάνονται και απολύονται κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 31 παρ. 4 του Ν. 2218/94.

ΑΡΘΡΟ 29

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ME MH.NWIA 
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙ

ΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Ένας (1) Δικηγόρος.
Τα σχετικά με την πρόσληψη και λύση της σχέσης έμμι

σθης εντολής των ανωτέρω ορίζονται στις διατάξεις του 
άρθρου 31 παρ. 5-10 του Ν. 2218/84.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

1) Εισαγωγικός βαθμός των υπαλλήλων των κλάδων Πα
νεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας ΕκιβΙ-
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δευοης, είναι ο βαθμός Δ' και καταληκτικός βαθμός αυτών 
ο βαθμός A

2) Εισαγωγικός βοθμός των υπαλλήλων των κλόδων 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι ο βαθμός Ε' και Κατα
ληκτικός βαθμός αυτών ο βαθμός Β .

ΑΡΘΡΟ 31
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

Ν.Α.
Αρμοδιότητες:

1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Ο Προϊστάμενος μιός διοικητικής ενότητας ευθύνεται 

έναντι του αμέσως υπερκείμενου διοικητικού επιπέδου 
για την αποτελεσματική κρι αποδοτική εκτέλεση των λει
τουργιών της ενότητας, προγραμματίζοντας, οργανώνο
ντας, στελεχώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις 
επιμέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται 
οι περιοδικοί (τακτικοί και στρατηγικοί) στόχοι της Ν.Α. με 
βάση τα αντίστοιχα προγράμματα δράσης.

Ειδικότερα ο προϊστάμενος:
1. Διατυπώνει σε συνεργασία με το ιεραρχικά ανώτερο 

διοικητικό επίπεδο τους στόχους και τα προγράμματα 
δράσης της διοικητικής ενότητας καθώς και τους αντί
στοιχους προϋπολογισμούς οε συνεργασία με τις Δ/νσεις 
Προγραμματισμού και Οικονομικών.

2. Φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων των 
ανωτέρω διοικητικών επιπέδων.

3. Στελεχώνει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις 
δραστηριότητες της διοικητικής ενότητας με τρόπο ώστε 
να υλοποιούνται αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης 
της Ν.Α. και οι κατά περίπτωση ή εντολές Ν.Σ., Νομάρχη, 
Ν.Ε.

4. Εποπτεύει, αξιολογεί και προσανατολίζει το προσω
πικό της διοικητικής ενότητας μεριμνώντας για την ανά
πτυξη και την επιμόρφωσή των, τη βελτίωση των συνθη
κών εργασίας και την διατήρηση αρμονικών εργασιακών 
σχέσεων.

5. Μεριμνά για την κατάρτιση του κανονισμού λειτουρ
γίας της διοικητικής ενότητας, εισηγείται στο ανώτερο 
διοικητικό επίπεδο μεταβολές των διατάξεών του και πα
ρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των εγκεκριμένων 
κανονισμών.

6. Προετοιμάζει τους απολογισμούς δράσης και οικονο
μικούς απολογισμούς οε συνεργασία με την Δ/νση Οικο
νομικών. _=·_ _ _

7. Γυνεργάζέτόϊρε την Δ/νση Προγραμματισμού για την 
διατύπωση κάθίφύσεως εισηγήσεων σχετικών με προτά
σεις, αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, διατύπωση στό
χων, μεθοδολογίας, πολιτικών και προγραμμάτων δράσης 
που αναφέρονται στις λειτουργίες της διοικητικής ενότη
τας.

θ. Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών 
ενοτήτων των υπηρεσιών ή θυγατρικών φορέων της Ν.Α. 
για το συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών 
της Ν.Α.

9. Συνεργάζεται με φορείς εντός Ν.Α.
10. Παρακολουθεί τη νομοθεσία, τις εξελίξεις της επι- 

στήμηςκαι τεχνολογίας και τις εξελίξεις στο τοπικό, ελλη
νικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση με τις λει
τουργίες της διοικητικές ενότητας. Ενημερώνει το προ
σωπικό και μεριμνά για την τήρηση των νομικών διατάξεων 
που ισχύουν κάθε φορά, την εφαρμογή των καινοτομιών 
και την προσαρμογή της λειτουργίας της διοικητικής ενό

τητας στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
11. Μεριμνά για την βελτίωση της αποτελεσματικότα

τος της δράσης της διοικητικής ενότητας, τη βελτίωση της 
απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών 
μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την κα
λύτερη ανταπόκριση της διοικητικής ενότητας στις τοπι
κές ανάγκες.

12. Γενικά έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία 
της διοικητικής ενότητας.
2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
• Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμ
μάτων Επενδύσεων

ΠροΓσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
- Τμήμα τεκμηρίωσης ερευνών και μελετών: ΠΕ, ΤΕ Οι
κονομικού ή Μηχ/κών
- Τμήμα Προγραμματισμού της Οικονομικής Ανάπτυξης: 
ΠΕ, ΤΕ Οικονομικού
- Τμήμα Προγραμματισμού της Κοινωνικής και Πολιτιστι
κής Ανάπτυξης: ΠΕ, ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού
- Γραφείο Βαλκανικών Επενδύσεων: ΠΕ, ΤΕ Οικονομι
κού
- Γραμματεία: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
• Στο τμήμα Π.Σ.Ε.Α. προΐσταται υπάλληλοι κλάδου ΠΕ, 
ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
■ Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού 

Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Διοικητικού - Οικο
νομικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
- Τμήμα Προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ Διοικητικού - Οικονομι
κού
- Τμήμα Διοίκησης: ΠΕ, ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού
- Γραφείο Εκλογών και Διαβατηρίων: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικη
τικού
- Γραφείο διοικητικής μέριμνας: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητι
κού
- Τμήμα Οργάνωσης: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού - Οικονομι
κού
- Γραφείο οργάνωσης: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
- Γ ραφείο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ 
Διοικητικού
- Γραφείο Πληροφορικής: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Πληροφορικής
- Γραφείο ενημέρωσης του πολίτη: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητι
κού
- Γραμματεία: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
• Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Διοικητικού-Οικο- 
νομικού: ΠΕ, ΤΕ. ΔΕ
- Τμήμα Προϋπολογισμού - Λογιστικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Οικο
νομικού
- Γραφείο Προϋπολογισμού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Οικονομικού
- Γραφείο Εσόδων - Εξόδων: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Οικονομικού
- Γ ραφείο Νομαρχιακής Περιουσίας: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Οικονο
μικού
- Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Οικονομι
κού
- Γ ραφείο διαχείρισης εσόδων-εξόδων: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Οικο
νομικού
- Γραφείο λογιστηρίου - ταμειακής: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Οικονο
μικού
- Γ ραφείο ελέγχου ταμειακής περιουσίας: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Οι
κονομικού
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- Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ 
Οικονομικού - Διοικητικού
- Γραφείο Προμηθειών - δημοπρασιών: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Οικο
νομικού
- Γραφείο διαχείρισης μηχανολογικού εξοπλισμού, υλι
κών, καυσίμων και λιπαντικών: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Μηχανικών
- Γραμματεία: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
• Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προίσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
- Τμήμα Μελετών: ΠΕ, ΤΕ Μηχανικών
- Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης Έργων: ΠΕ, ΤΕ 
Μηχανικών
- Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού και μηχανημάτων: ΠΕ. ΤΕ 
Μηχανικών
- Εργαστήριο έργων: ΠΕ, ΤΕ Μηχανικών.

Τμήμα Πολεοδομίας - Χωροταξίας - Οικισμού: ΠΕ, ΤΕ 
Μηχανικών
- Γραμματεία: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
• Τμήμα Τοπογραφικής: ΠΕ, ΤΕ Μηχανικών
• Τμήμα Περιβάλλοντος: ΠΕ, ΤΕ Μηχανικών
• Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών: ΠΕ, ΤΕ Μηχανι
κών
• Τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο.: ΠΕ, ΤΕ Μηχανικών
• Διεύθυνση Γεωργίας

Προίσταται υπάλληλος του κλάδου Γεωπονικού: ΠΕ, ΤΕ
- Τμήμα φυτικής παραγωγής: ΠΕ, ΤΕ Γεωπονικού
- Τμήμα ζωικής παραγωγής: ΠΕ, ΤΕ Γεωπονικού ή Κτη
νιατρικού
- Γραφείο Αλιείας: ΠΕ, ΤΕ Ιχθυολόγων
- Γεωργικό Κέντρο Καστοριάς. ΠΕ, ΤΕ Γ εωπονικού
- Γεωργικό Γραφείο Καστοριάς: ΠΕ, ΤΕ Γεωπονικού
- Γεωργικό Γραφείο Μεσοποταμίας: ΠΕ, ΤΕ Γεωπονι
κού
- Γεωργικό Γραφείο Αργους Ορεστικού: ΠΕ, ΤΕ Γεωπο
νικού
- Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών: ΠΕ, ΤΕ Γεωπο
νικού
- Τμήμα Παρέμβασης και Εισοδηματικών Ενισχύσεων: 
ΠΕ, ΤΕ Γεωπονικού
- Τμήμα έρευνας και τεχνολογίας: ΠΕ, ΤΕ Γεωπονικού
- Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών, Εκπαίδευσης και Ενη
μέρωσης: ΠΕ, ΤΕΤεωπονικού
- ΚΕΓΕ Καστοριάς: ΠΕ, ΤΕ Γεωπονικού
- ΚΕΓΕ Πολυκάρπης: ΠΕ, ΤΕ Γεωπονικού
- Τμήμα Υπαθροφυλακής: ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
- Τμήμα Οικονομικό: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού - Οικονομι
κού
- Γραμματεία: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
• Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

Προίσταται υπάλληλος του κλάδου Γ εωπονικού: ΠΕ, ΤΕ
- Τμήμα Αξιολόγησης Εργων & Υδροοικονομίας: ΠΕ, ΤΕ 
Γεωπονικού
- Τμήμα Αξιοποίησης Εργων & Εκμηχάνισης γεωργίας: 
ΠΕ, ΤΕ Γεωπονικού
- Τμήμα Διαχείρισης Δημόσιων Γεωργικών εκτάσεων, 
αναδασμών: ΠΕ, ΤΕ Μηχ/κών ή Γ εωπονικού
- Γραμματεία: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
• Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Προίσταται υπάλληλος του κλάδου Κτηνιάτρων: ΠΕ, ΤΕ 
ζωικής παραγωγής

- Τμήμα Υγείας ζώων: ΠΕ Κτηνιάτρων. ΤΕ ζωικής παρα
γωγής
- Τμήμα εφαρμογών σπερματέγχυσης και ειδικών επι
στημόνων: ΠΕ Κτηνιάτρων, ΤΕ ζωικής παραγωγής
- Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας: ΠΕ Κτηνιάτρων, 
ΤΕ ζωικής παραγωγής
- Γραμματεία: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού.

Αγροτικό Κτηνιατρείο Καστοριάς: ΠΕ Κτηνιάτρων. ΤΕ 
ζωικής παραγωγής
- Αγροτικό Κτηνιατρείο Αργους Ορεστικού: ΠΕ Κτηνιά
τρων, ΤΕ ζωικής παραγωγής
- Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεσοποταμίας: ΠΕ Κτηνιάτρων, 
ΤΕ ζωικής παραγωγής
- Σταθμός γουνοφόρων ζώων: ΠΕ Κτηνιάτρων, ΤΕ ζωικής 
παραγωγής
- Γραμματεία: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
• Διεύθυνση Βιοτεχνίας - Βιομηχανίας - Εμπορίου 

Προίσταται υπάλληλος του κλάδου Διοικητικού - Οικο
νομικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
- Τμήμα Βιοτεχνίας: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού - Οικονομι
κού
- Τμήμα Βιομηχανίας: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Μηχανικών
- Τμήμα Εμπορίου: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού - Οικονομι
κού
- Γραμματεία: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
■ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Προίσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δασκάλων
- Τμήμα Εκπαιδευτικών θεμάτων: ΠΕ Δασκάλων
- Τμήμα Διοικητικών θεμάτων: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
- Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: ΠΕ Δασκά
λων
- Γραφείο Νεστορίου: ΠΕ Δασκάλων
- Γραμματεία: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
■ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Προίσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, ΤΕ Καθηγη
τών
- Τμήμα Διοικητικών θεμάτων: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
- Γραφείο Εκπαιδευτικών θεμάτων: ΠΕ, ΤΕ Καθηγη
τών
- Τμήμα θεμάτων Γ ενικής Εκπαίδευσης: ΠΕ, ΤΕ Καθη
γητών
- Γραφείο διεκπεραίωσης θεμάτων τεχνικής εκπαίδευ
σης: ΠΕ, ΤΕ Καθηγητών
- Γραφείο ΣΕΠ: ΠΕ. ΤΕ Καθηγητών
- Γραφείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: ΠΕ, ΤΕ Καθη
γητών
- Γραφείο θεμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: ΠΕ, ΤΕ 
Καθηγητών
- Γραμματεία: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διο,κητικού 
• Διεύθυνση Υγείας - Πρόνοιας

Προίσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών
- Τμήμα Υγιεινής: ΠΕ Ιατρών
- Γ ραφείο Υγειονομικών Ελέγχων: ΠΕ Ιατρών
- Γραφείο προαγωγής της υγείας: ΠΕ Ιατρών
- Γ ραφείο μέτρων και κανόνων υγιεινής: ΠΕ Ιατρών
- Γραφείο χορήγησης αδειών και εγκρίσεων: ΠΕ Ια
τρών
- Τμήμα Πρόνοιας: ΠΕ Κοινωνικής Πρόνοιας
- Γραφείο Κοινωνικής Αρωγής: ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικής Πρό
νοιας
- Γραφείο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών: ΠΕ, ΤΕ Κοι
νωνιολόγων
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- Γραφείο Ε'-οπτείας και ελέγχου: ΠΕ, ΤΕ Διοικητικού
- Γραφείο κο,.ωνικών ασφαλίσεων - ερευνών: ΠΕ, ΤΕ 
Κοινωνιολόγων
- Γραμματεία: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
• Τμήμα εργασίας και απασχόλησης

Προίστατο. επάλληλος του κλάδου Διοικητικού: ΠΕ, ΤΕ, 
ΔΕ
- Γραφείο επιθεώρησης εργασίας: ΠΕ. ΤΕ, ΔΕ Διοικητι
κού
- Γραφείο όρων εργασίας και απασχόλησης: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ 
Διοικητικού
- Γραφείο τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης: ΠΕ, 
ΤΕ, ΔΕ Ιατρικού
• Τμήμα Πολιτισμού

Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Καθηγητών ή Δα
σκάλων
- Γραφείο ισότητας των δύο φύλων: ΠΕ Κοινωνιολόγων
- Γραφείο Νέας Γενιάς: ΠΕ Καθηγητών ή Δασκάλων
- Γραφείο αποδήμων: Π, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
- Γραφείο πολιτιστικών θεμάτων: ΠΕ, ΤΕ Καθηγητών ή 
Δασκάλων
- Γραφείο οργάνωσης και διατήρησης πολιτιστικής κλη
ρονομιάς: ΠΕ, ΓΕ Καθηγητών
- Γραφείο Προϊστορικών κλασσικών βυζαντινών μνη
μείων: ΠΕ Αρχαιολόγων
- Γραφείο Τουρισμού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
• Τμήμα ΝΕΛΕ: ΠΕ, ΤΕ Καθηγητών
• Τμήμα Αθλητισμού: ΠΕ Καθηγητών
- Γρσφείο μοζικού αθλητισμού και αναζήτησης ταλέντων: 
ΠΕ Καθηγητών

ΑΡΘΡΟ 32

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Α.
Το Συμβούλιο αποτελεί συμβουλευτικά όργανο υποστή- 

ριξης της λειτουργίας, του συντονισμού, των ενεργειών 
της Ν.Α.

Στο Συμβούλιο μετέχουν σε μόνιμη βάση ο Πρόεδρος 
του Ν.Σ., ο Νομάρχης, οι Πρόεδροι των Ν.Ε. καθώς και οι 
προϊστάμενοι των Δ/νσεων των Υπηρεσιών της Ν.Α.

Στο συμβούλιο μπορεί να συμμετέχουν κατά περίπτωση 
και άλλα, όπως αίρεται, υπηρεσιακά στελέχη της Ν.Α., εκ
πρόσωποι θυγατρικών φορέων της Ν.Α., εκπρόσωποι φο
ρέων του νομούρ-καθώς και εκπρόσωποι των εργαζομέ
νων. ‘ ’

Πρόεδρος τούΤτυμβουλίου είναι ο Νομάρχης ο οποίος 
με αποφάσεις του καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του 
Συμβουλίου. Γρσμματέας του Συμβουλίου είναι ένα υπη
ρεσιακό στέλεχος από αυτά που μετέχουν στο συμβούλιο 
και ορίζετσι με απόφαση του Νομάρχη.

Αρμοδιότητα του Γραμματέα του Συμβουλίου είναι η 
φροντίδα λειτουργίας του Συμβουλίου σε συνεργασία με 
το Νομάρχη και με τη βοήθεια του προϊσταμένου Δ/νσης 
Προγραμματισμού. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμμα
τισμού υποστηρίζει τη λειτουργία του Συμβουλίου με τε
χνική και επιστημονική υποστήριξη και φροντίζει σε συ
νεργασία με τον Γραμματέα του Συμβουλίου για τον προ
γραμματισμό της ημερήσιας διάταξης των συναντήσεων 
και την ετοιμασία συνοπτικών πρακτικών. Τα πρακτικά 
κοινοποιούνται σε πάγια βάση σε όλους τους προϊσταμέ
νους Διοικητικών Ενοτήτων της Ν.Α. στους οποίους δίνε

ται σχετική ενημέρωση οπό τους προϊσταμένους τους 
Στόχος του Συμβουλίου εινα, γενικό π αποτελεσματική 

και παραγωγική λειτουργία της Ν.Α. κα. ειδικότερα ο προ
γραμματισμός και ο απολογισμός της δραστηριότητας της 
Ν.Α., η αλληλοενημέρωση και η οριζόντια συνεργασία με
ταξύ των υπηρεσιών και η επίλυση συγκεκριμένων προ
βλημάτων.

Ειδικότερα το Συμβούλιο συγκαλείτοι με ευθύνη του 
Νομάρχη και τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο.

Τα κυριότερα θέματα που ουζητούνται στο Συμβούλιο 
είναι:

1. Τα περιοδικά προγράμματα δράσης και τις δραστη
ριότητες γενικά των επιμέρους υπηρεσιών της Ν.Α.

2. Την κατανομή,ευθύνης και το συντονισμό των επιμέ
ρους δραστηριοτήτων — ενεργειών του προγράμματος 
δράσης που έχουν ανατεθεί στις υπηρεσίες της Ν.Α.

3. Την πρόοδο των επιμέρους δραστηριοτήτων - ενερ
γειών των προγραμμάτων δράσης.

4. Την επισήμανση των προβλημάτων στην πορεία εκτέ
λεσης των προγραμμάτων δράσης και τη λειτουργία των 
υπηρεσιών της Ν.Α., την αναζήτηση και συμφωνία αντί
στοιχων λύσεων και εισήγηση σχετικών αποφάσεων προς
τα πολιτικά όργανα της Ν.Α. C
2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Ν.Ε.

Σε κάθε Ν.Ε. λειτουργούν Συντονιστικά Συμβούλια με 
ρόλο παραπλήσιο με ό,τι προβλέπεται για το Συμβούλιο 
Συντονισμού της Ν.Α. αλλά προσαρμοσμένο σε επίπεδο 
Ν.Ε. Ο τρόπος λειτουργίας κάθε Συντονιστικού Συμβου
λίου εξειδικεύεται με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες και 
ανάγκες της αντίστοιχης Ν.Ε. με απόφαση Νομάρχη, μετά 
από εισήγηση του Προέδρου της Ν.Ε.
3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σε κάθε Διεύθυνση λειτουργούν Συντονιστικά Συμβού
λια Δ/νσης με ρόλο παραπλήσιο με ό,τι προβλέπεται για το 
Συμβούλιο Συντονισμού της Ν.Α. αλλά προσαρμοσμένο 
στο διοικητικό επίπεδο Δ/νσης. Ο τρόπος λειτουργίας 
κάθε Συντονιστικού Συμβουλίου εξειδικεύεται με βάση τις 
ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της αντίστοιχης διοικητι
κής ενότητας με απόφαση Νομάρχη μετά από εισήγηση 
του αρμόδιου προϊσταμένου Δ/νσης και συζήτηση στο 
Συμβούλιο Συντονισμού της Ν.Ε.
4. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Α.

Το προσωπικό της Ν.Α. συναντάται σε ολομέλεια του- ϊ 
λάχιστον μία φορά το χρόνο με το Νομάρχη και το Ν.Σ. με 
αντικείμενο την ενημέρωσή του για την πορεία της Ν.Α. 
και την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων της Ν.Α. για τις 
απόψεις του προσωπικού και την άμεση αντιμετώπιση 
προβλημάτων και δυσλειτουργιών. ■

ΑΡΘΡΟ 33

1. Για τα θέματα πρόσληψης προσωπικού, τοποθετή
σεων προϊσταμένων, μετακινήσεων, μετατάξεων και απο
δοχών και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού της Νο
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
των άρθρων 30 έως 35 του Ν. 2218/1994 όπως κάθε 
φορά ισχύουν.

2. Η κατανομή του προσωπικού στις Διευθύνσεις, τα 
Τ μήματα, τα Γ ραφεία και όπου προβλέπεται στον παρόντα 
οργανισμό, γίνεται με απόφαση του Νομάρχη αναλόγως 
των αναγκών όλων των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτο
διοίκησης, των προσόντων των υπαλλήλων, της πείρας και 
των γνώσεων αυτών σε ειδικά αντικείμενα. Προϊστάμενοι
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των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και Αυτοτελών Γρα
φείων ορίζονται πόντοτε με απόφαση του Νομάρχη, οι κρι- 
νόμενοι από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

3. Για την προσωρινή απόσπαση και τη μετάταξη των 
υπαλλήλων που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρό
ντος στις υπηρεσίες της καταργούμενης Νομαρχίας Κα
στοριάς εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 
2218/1994 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 6 παρ. 8 
του Ν. 2240/1994.

4. Ο τρόπος λειτουργίας κάθε υπηρεσίας στις ιδιαίτε
ρες λεπτομέρειές της, όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
εκτός αυτών που ορίζονται από το νόμο και τον παρόντα 
οργανισμό καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς.

5. Όπου στον παρόντα Οργανισμό προβλέπονται κλά
δοι που δεν θα υφίστανται, τα αντικείμενά τους θα ανατί
θενται οε υπηρετούντες υπαλλήλους παρεμφερών κλά
δων μέχρις ότου πληρωθούν οι οργανικές θέσεις με ανά
λογες ειδικότητες.

Όταν το αντικείμενο της υπηρεσίας και η ειδικότητα

του κλάδου επιτρέπουν την άσκηοη καθηκόντων πρσ.στα- 
μένου από υπαλλήλους διαφόρων κατηγοριών, τότε μόνο 
σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων της πρώτης κατά 
σειρά κατηγορίας κρίνονται για προϊστάμενοι υπάλληλοι 
της άλλης κατηγορίας η οποία προβλέπεται στο παρόν άρ
θρο.

ΑΡΘΡΟ 34

Οι υπηρεσίες και θέσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη
σης, που επριλαμβάνονται στον παρόντα Οργανισμό και 
αναφέρονται στην άσκηση αρμοδιοτήτων μη προβλεπομέ- 
νων από τις κείμενες διατάζεις, θα ενεργοποιηθούν όταν 
και εφόσον παρσχωρηθοϋν κατά Νόμο οι αντίστοιχες αρ
μοδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 35

Να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο 
ανωτέρω Οργανισμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Η απόφαση αυτή επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς με ποσό που δεν 
μπορεί να προσδιορισθεΙ.

Από δε της δημοσίευσής της αρχίζει και η ισχύς της.

Καστοριά, 31 Μαρτίου 1995

Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
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