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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 24553/20563
Τ  ροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Αχαρνών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/A΄/27−12−2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 97, 98 και 280 του 

Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 87, 88, 89, 90 και 99 
του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/A΄/28.06.
2007).

4. Τις διατάξεις του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της 
Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/A΄/ 
23.12.2008).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N.3839/2010 και της 
παρ. 1δ του άρθρου 51 του N. 3905/2010.

6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16−04−2010 
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/A΄/27−10−2011).

8. Το υπ’ αριθ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31−10−2011 έγγραφο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονιικής Διακυβέρνησης.

9. Την υπ’ αριθ. 40328/37159/07−11−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής, με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών (ΦΕΚ 2709/Β΄/11−11−2011).

10. Την υπ’ αριθ. 111/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αχαρνών περί τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

11. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου που διατυπώθηκε στο υπ’ αριθ. 2/25−04−2013 
πρακτικό του.

12. Την υπ’ αριθ. 3943/1690/09−02−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 597/Β΄/15−04−2011) περί μεταβίβασης αρμοδιότητας 
υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα», αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 111/2013 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών περί τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ο οποίος έχει 
πλέον ως εξής:
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της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για 
τη λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 25:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, είναι 
αρμόδια για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής 
παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας 
στην περιοχή του ∆ήµου, την υποστήριξη του αγροτικού 
κόσµου για την βελτίωση των µεθόδων εργασίας και την 
καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, 
την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των 
εµπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του ∆ήµου, 
την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της 
απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής 
ανάπτυξης. Συντάσσει τις μελέτες παροχής υπηρεσιών 
και τα τεύχη (περιγραφή, προδιαγραφές και ενδεικτικός 
προϋπολογισμός) προμηθειών, για την εκτέλεση των 
οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές 
γνώσεις ή τεχνική εμπειρία και τις οποίες αποκλειστικά 
διαχειρίζεται. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύ−
θυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και 
Υπουργικών Αποφάσεων.

25.1. Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων

25.1.1 Γραφείο Προστασίας του Καταναλωτή
i. Μεριµνά για την προστασία του καταναλωτή µε τη 

δημιουργία και λειτουργία µηχανισµών ενηµέρωσής του 
(π.χ. Γραφείο Ενηµέρωσης Καταναλωτή).

ii. Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού 
διακανονισµού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών 
ανάµεσα σε προµηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώ−
σεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισµάτων της 
οικείας επιτροπής καθώς και µητρώο καταναλωτών.

25.1.2 Γραφείο Χορήγησης Αδειών Εµπορικών και Γε−
νικών Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων

i. Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση 
εµπορικών και γενικών επιχειρηµατικών δραστηριοτή−
των, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο 
∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφο−
ρούν ιδίως:

(α) Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά 
τους προϊόντα σε λαϊκές αγορές.

(β) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των κα−
ταστηµάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και 
εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νοµο−
θεσία και τους αντίστοιχους υγειονοµικούς κανονισµούς 
και διατάξεις.

(γ) Την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων υγειο−
νοµικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του Κ∆Κ).

(δ) Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηµατογράφων, 
θεάτρων και παρεµφερών επιχειρήσεων και τη διενέρ−
γεια των προβλεποµένων επιθεωρήσεων.

(ε) Την ίδρυση και λειτουργίας παιδοτόπων, και διαφό−
ρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, 
πίστες αυτοκινητιδίων, µουσικών συναυλιών και άλλων 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την 
κείµενη νοµοθεσία.

(στ) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή 
υπηρεσιών διαδικτύου.

(ζ) Τη λειτουργία µουσικών οργάνων.

(η) Την άσκηση υπαίθριου στάσιµου και πλανόδιου 
εµπορίου, εµποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστου−
γεννιάτικων αγορών και την σύσταση των απαραίτητων 
επιτροπών.

(θ) Τα ζωήλατα οχήµατα.
(ι) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήµατος για 

την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόµενα πρόσωπα.
(ια) Τη διενέργεια διαφήµισης, την τοποθέτηση πλαι−

σίων υπαίθριας διαφήµισης, την τοποθέτηση επιγραφών 
προσδιορισµού επαγγελµατικής δραστηριότητας σε φυ−
σικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση 
χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νοµικά 
πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

(ιβ) Τη λειτουργία καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτο−
ποδηλάτων.

(ιγ) Την ίδρυση και λειτουργία υπεραγορών λιανικού 
εµπορίου.

(ιδ) Την συµµετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
(ιε) Την άσκηση επαγγέλµατος κουρέα, κοµµωτή, τε−

χνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη 
συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πει−
θαρχικού Συµβουλίου, σε συνεργασία µε την υπηρεσία 
∆ηµ. Υγείας.

(ιστ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
(ιζ) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των ∆ιεθνών), τη 

ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία 
αυτών.

(ιη) Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμέ−
νων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή µικτών.

ii. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προ−
ϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω 
άδειες και εισηγείται τη λήψη µέτρων, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση 
άδειας, επιβολή προστίµων.

iii. Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθρι−
ας διαφήµισης, των προδιαγραφών των διαφηµιστικών 
πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των 
παράνοµων υπαίθριων διαφηµίσεων και επιγραφών και 
εισηγείται την επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων, 
µε τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από 
την κείµενη νοµοθεσία.

iv. Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπο−
ρικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες 
και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων, σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται 
στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά 
αφορούν ιδίως:

(α) Τον καθορισµό των χώρων και των όρων λειτουρ−
γίας των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές 
αγορές και εµποροπανηγύρεις).

(β) Τον καθορισµό των χώρων και των όρων για την 
προσωρινή διαµονή µετακινουµένων πληθυσµιακών 
οµάδων.

(γ) Τον καθορισµό των προδιαγραφών και των όρων 
της υπαίθριας διαφήµισης.

(δ) Τον προσδιορισµό των ειδικότερων όρων και προϋ−
ποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστηµά−
των και επιχειρήσεων, στο βαθµό που επηρεάζουν το 
περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.

(ε) Τον προσδιορισµό των όρων και των ωρών λει−
τουργίας µουσικής σε καταστήµατα.

(στ) Τον καθορισµό των ωρών έναρξης και λήξης της 
εργασίας των αρτεργατών.
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(ζ) Τον καθορισµό των χρονικών ορίων λειτουργίας 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων.

(η) Τον καθορισµό των ανώτατου αριθµού των αδειών 
υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου και τη συγκρότηση της 
Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εµπορίου.

(θ) Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγο−
ρών.

(ι) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση 
και τον καθορισµό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας 
Λαϊκών Αγορών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
περιλαµβανοµένης της χορήγησης επαγγελµατικών και 
παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς 
αντικειµένου.

(ια) Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των 
πωλητών, παραγωγών και επαγγελµατιών των λαϊκών 
αγορών.

(ιβ) Την εφαρμογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη 
χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων.

(ιγ) Τη λήψη απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό των 
ωρών ανοίγµατος, µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίμα−
τος των φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, καθώς και 
τον καθορισµό για κάθε έτος του αριθµού των φαρµα−
κείων που διηµερεύουν και διανυκτερεύουν.

v. Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των απο−
φάσεων των σχετικών µε τα προηγούµενα θέματα εµπο−
ρικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη µέτρων, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

vi. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων της 
τουριστικής νοµοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστι−
κού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις 
του νόμου, σε συνεργασία με το Γραφείο Τουρισμού.

vii. Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των κατα−
στηµάτων και επιχειρήσεων.

viii. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας 
στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτη−
ρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.

ix. Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενερ−
γεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλµέ−
να όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύµφωνα µε τις οδηγίες τους.

x. Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
25.1.3 Γραφείο Αδειών Μεταφορών
Μεριµνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγ−

γελµάτων στον τοµέα των µεταφορών. Στο πλαίσιο 
αυτό:

(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος τεχνι−
τών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσι−
κλετών και µοτοποδηλάτων.

(β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος οδικού 
µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων.

(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες 
εκγυµναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχο−
λών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών.

(δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συ−
νεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µο−
τοσικλετών και µοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών 
εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλε−
κτρολογικούς ελέγχους.

(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρη−
σης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας 
Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγ−
χει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.

(στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συ−
ντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση 
συστηµάτων περιορισµού ταχυτήτων.

(ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών 
των ενοικιαζόµενων οχηµάτων.

(η) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης ηλεκτροκίνητων 
ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία 
τους.

25.2. Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής 
Ανάπτυξης

25.2.1 Γραφείο Φυτικής Παραγωγής
i. Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη 

της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού 
πληθυσµού στις εστίες του.

ii. Μεριµνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και 
παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής.

iii. Προωθεί προγράµµατα εγκατάστασης νέων αγρο−
τών και µεριµνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής 
και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία µε την υπη−
ρεσία Τουρισµού.

iv. Εκτιµά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, 
τις απολαµβανόµενες από τους παραγωγούς τιµές γε−
ωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των 
γεωργικών προϊόντων και µεριµνά για τη λήψη αντι−
προσωπευτικών τιµών προϊόντων.

v. Συνεργάζεται µε την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
για τη µελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, 
τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως 
αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την 
κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκο−
τόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.

vi. Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισµών Εγγεί−
ων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών ∆ιοικουσών 
Επιτροπών (Π.∆.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευ−
σης (Τ.Ε.Α.) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

vii. Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουρ−
γία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του ∆ήµου. 
Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γραφείου αυτού πα−
ρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση του.

viii. Συνεργάζεται µε ιδρύµατα έρευνας της αγροτικής 
παραγωγής, ενηµερώνει τον αγροτικό πληθυσµό για τις 
βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των 
εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση τεχνικών, οικο−
νοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων, στο πλαίσιο 
των προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και µεριµνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτι−
κό κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, γνώσεων 
για την εφαρμογή βελτιωµένων µεθόδων καλλιέργειας.

ix. Μεριµνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργι−
κών εκµεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.

x. Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή 
µεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων λιανικής 
πώλησης αγροτικών φαρµακευτικών προϊόντων.

xi. Συντάσσει δηλώσεις επιδότησης αγροτών και κοι−
νοποιεί σχτικούς στατιστικούς πίνακες.

25.2.2 Γραφείο Ζωικής Παραγωγής
i. Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη 

της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνο−
τροφικού πληθυσµού στις εστίες του. Μεριµνά για την 
ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της 
ζωικής παραγωγής.

ii. Συνεργάζεται µε την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υπο−
δοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία 
όπως π.χ. τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.

iii. Μεριµνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.



22364 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

iv. Συνεργάζεται µε ιδρύµατα έρευνας της κτηνοτρο−
φικής παραγωγής, ενηµερώνει τον αγροτικό πληθυσµό 
για τις βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και οργά−
νωσης των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων για την 
αντιµετώπιση τεχνικών, οικονοµικών και διαρθρωτικών 
προβληµάτων, στο πλαίσιο των προγραµµάτων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και µεριµνά για την 
ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο, µέσω εκπαι−
δευτικών προγραµµάτων, γνώσεων για την εφαρμογή 
βελτιωµένων µεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.

v. Μεριµνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του 
συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού 
κεφαλαίου του ∆ήµου (ενώτια για την ατοµική ανα−
γνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, 
διαβατήρια ζώων, τήρηση ατοµικών µητρώων).

vi. Μεριµνά για τα αδέσποτα ζώα και την τήρηση των 
διατάξεων που αφορούν ζώα συντροφιάς (περισυλλογή, 
δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.).

vii. Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας 
καταστηµάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε 
το εµπόριο ή την αξιοποίηση ζώων (καταστήµατα δια−
τήρησης, εµπορίας και διακίνησης ζώων, καταστήµατα 
πώλησης σκύλων ή γατών, κτηνοπτηνοτροφικές εγκα−
ταστάσεις, αυτοκίνητα που µεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί 
κήποι).

viii. Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση 
ή µεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων λιανι−
κής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων.

ix. Εφαρµόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή 
σπερµατέγχυση και τον συγχρονισµό του οίστρου των 
ζώων.

x. Γνωµατεύει για την υγειονοµική καταλληλότητα 
των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.

xi. Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λει−
τουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, 
ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρµακευτικών κτη−
νιατρικών προϊόντων και αδειών λειτουργίας ιδιωτικών 
κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών τα οποία και 
εποπτεύει.

xii. Εφαρµόζει προγράµµατα για την καταπολέµηση 
λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων ζώων, σε συ−
νεργασία µε το Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της 
∆ηµόσιας Υγείας για τα νοσήµατα που µεταδίδονται 
και στον άνθρωπο.

xiii. Επιβάλλει ή αίρει υγειονοµικά µέτρα, λόγω εµφάνι−
σης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών 
προς µεταφορά ζώων. (Αρµοδιότητες Γραφείου Γεωρ−
γικής Ανάπτυξης).

25.2.3 Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης
i. Συνεργάζεται µε τους αγρότες και τις συνεταιρι−

στικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επι−
σήµανση των τεχνικών και οικονοµικών προβληµάτων 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.

ii. Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτι−
ωµένων µεθόδων εργασίας, µε σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων και τη µείωση 
κόστους παραγωγής τους.

iii. Μεριµνά για την οργάνωση των γεωργικών εκµεταλ−
λεύσεων και την εν γένει αντιµετώπιση των προβληµά−
των στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, 
στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρµοζοµένων προγραµµά−
των γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.

iv. Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, ύστερα από εντο−
λή του Τµήµατος Αγροτικής Παραγωγής µε σκοπό την 
υλοποίηση κοινοτικών προγραµµάτων (οικονοµικές ενι−
σχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) και µεριµνά 
για την χορήγηση βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, 
αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίµηση ζηµιών 
κ.λ.π.).

v. Ενηµερώνει το Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής για 
τα ζητήµατα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό 
κόσµο και λαµβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την 
αντιµετώπισή τους.

25.2.4 Γραφείο Τουρισμού
i. Τηρεί µητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφι−

στάµενη κατάσταση του τουρισµού στην περιοχή του 
∆ήµου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, 
τουριστικές υποδοµές, στοιχεία απασχόλησης, οικονοµι−
κά στοιχεία κ.λπ.).

ii. Σχεδιάζει και εισηγείται προγράµµατα δράσεων πα−
ρέµβασης του ∆ήµου για την ανάπτυξη του τουρισµού 
στην περιοχή και την αναβάθµιση των παρεχοµένων 
τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία µε τους τουρι−
στικούς επαγγελµατικούς φορείς της περιοχής. Μεριµνά 
για την εφαρμογή των προγραµµάτων αυτών.

iii. Μεριµνά για το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση 
προγραµµάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του 
∆ήµου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις 
πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συµµετοχή σε 
εκθέσεις τουρισµού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας 
και συνεργασίας µε άλλες περιοχές εντός και εκτός 
της χώρας κ.λπ.).

iv. Μεριµνά για την εφαρμογή µηχανισµών ενηµέρω−
σης/πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής. δι−
κτύων επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλες περιοχές 
εντός και εκτός της χώρας κ.λπ.).

25.3. Τµήµα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας
25.3.1 Γραφείο Απασχόλησης
i. Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρµόζει 

τοπικά προγράµµατα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες 
ή συµµετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, 
για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην 
περιοχή του ∆ήµου.

ii. Μεριµνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναµι−
κού της περιοχής του ∆ήµου µε την ανάπτυξη συµβου−
λευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώ−
θηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 
Μεριµνά για τη δημιουργία και λειτουργία µηχανισµών 
ενηµέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλη−
σης στην περιοχή.

iii. Επίσης το γραφείο παρέχει:
(α) Εξατομικευμένη προσέγγιση εξυπηρετούμενου 

(πλήρη καταγραφή προσωπικών στοιχείων, προτιμή−
σεων, προσόντων, εμπειριών ενδιαφερόντων)

(β) Συμβουλευτική για τη μέθοδο αναζήτησης εργα−
σίας

(γ) Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
(δ) Προετοιμασία για συνέντευξη σε εργοδότη
(ε) Ενημέρωση και διασύνδεση με τις υπηρεσίες του 

ΟΑΕΔ (έκδοση κάρτας ανεργίας, παραπομπή στο ΚΠΑ, 
ενημέρωση για προγράμματα προώθησης στην απα−
σχόληση)

(στ) Ενημέρωση για τη διαδικασία αναγνώρισης και 
ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής
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(ζ) Σύζευξη ανέργων με προσφερόμενες θέσεις εργα−
σίας, ανάλογα με τα προσόντα τους

(η) Ενημέρωση για προκηρύξεις θέσεων στο Δημόσιο 
και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

(θ) Υποστήριξη για τη σωστή συμπλήρωση των αιτή−
σεων και την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιο−
λογητικών

(ι) Συμβουλευτική για βελτίωση των τυπικών τους 
προσόντων (απόκτηση πιστοποίησης Η/Υ, απολυτηρίων 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, προγράμματα κατάρτισης 
κ.λ.π.)

25.3.2 Γραφείο Επιχειρηματικότητας − Εταιρικής Κοι−
νωνικής Ευθύνης

Το γραφείο έχει αρμοδιότητες:
i. Να μεριμνήσει για την ενίσχυση της επιχειρηματικό−

τητας και της επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας 
την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης σε συνεργασία και µε το Τµήµα Παιδείας και 
∆ια Βίου Μάθησης της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτι−
κής, Παιδείας και Πολιτισµού και µε τη ∆ιεύθυνση ∆ια 
Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης Πε−
ριφέρειας και λαµβάνοντας υπόψη τις προγραµµατικές 
επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του 
περιφερειακού προγράµµατος δια βίου µάθησης.

ii. Την υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν σε μια 
καλύτερη κοινωνία και ένα καθαρότερο περιβάλλον 
μέσω της ενσωμάτωσης της εταιρικής κοινωνικής ευ−
θύνης ως στρατηγική επένδυσης στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα του Δήμου.

iii. Την προώθηση και υιοθέτηση των αρχών της ΕΚΕ 
στις εταιρείες με έδρα το Δήμο.

iv. Καταγράφει και αναλύει την υφιστάμενη κατάστα−
ση.

v. Εντοπισμός δυνατών και αδύνατων σημείων, εντο−
πισμός των ειδικών αναγκών και εμποδίων που έχουν οι 
Ελληνικές ΜΜΕ στην εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ.

vi. Καταγραφή και αξιοποίηση των γνώσεων και της 
υφιστάμενης εμπειρίας καθώς επίσης και μεταφορά και 
διάχυση αυτών προς τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

vii. Αξιολόγηση και παρουσίαση των συμπερασμάτων 
και παραδειγμάτων καλών πρακτικών.

viii. Προτάσεις εφαρμογής νέων πρακτικών. Ανάπτυ−
ξη ειδικών εργαλείων για διάδοση, πληροφόρηση, επι−
κοινωνία και εκπαίδευση ενδιαφερόμενων ομάδων σε 
θέματα ΕΚΕ.

ix. Η υιοθέτηση νέων ιδεών, πρακτικών που θα συμ−
βάλουν στην Προώθηση της ΕΚΕ τόσο εσωτερικά όσο 
και εξωτερικά του Δήμου.

x. Η δημιουργία υψηλότερων προτύπων για την κοι−
νωνική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική προστασία και το 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

xi. Η ανάπτυξη «συστήματος ΕΚΕ»: για τη διαμόρφωση 
ενός «εγχειριδίου», κάποιων «διαδικασιών» και στη συνέ−
χεια «οδηγιών», με σκοπό τη συστηματική προσέγγιση 
δράσεων ΕΚΕ και την υιοθέτηση αντίστοιχων πρακτικών.

xii. Η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση όλων των το−
μέων δράσεων του Δήμου, με αντίστοιχη κοστολόγηση 
των υπηρεσιών και προϊόντων στους τομείς:

• Δημοσίων Σχέσεων
• Επικοινωνίας
• Πολιτισμού και Αθλητισμού
• Κοινωνικής Πολιτικής με στόχο την υλοποίηση δρά−

σεων και τη δημιουργία υποδομών και οικονομικών υπο−
δομών με αποκλειστικό σκοπό την κοινωνική προστασία 
και αλληλεγγύη καθώς και την εισοδηματική ενίσχυση 
απόρων κατοίκων της πόλης και άλλων που ανήκουν 
σε κοινωνικά ευπαθής ομάδες.

• Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας
• Περιβάλλοντος
• Κοινωνικού Μάρκετινγκ

ΑΡΘΡΟ 26:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Στην Αποκεντρωμένη Δημοτική Ενότητα Θρακομακε−
δόνων ανήκουν οι παρακάτω δομές του Δήμου Αχαρνών:

26.1 Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων

i. Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη 
προς τον Αντιδήµαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες 
της δηµοτικής ενότητας και προς τα Γραφεία της (τή−
ρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση 
αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κ.λπ.).

ii. Εισηγείται προς το Τµήµα Μητρώων και Διαδικασι−
ών Προσωπικού τις βελτιώσεις και παρακολουθεί την 
εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την 
απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δη−
μοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
(τήρηση ωραρίου, πραγματοποίηση υπερωριών, κ.λπ.).

iii. Εισηγείται προς το Τµήµα Ανάπτυξης, Αξιοποίησης 
και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου ∆υναµικού τις μετακινή−
σεις και τοποθετήσεις του προσωπικού της δημοτικής 
ενότητας, με σκοπό την βελτιστοποίηση των παρεχό−
μενων υπηρεσιών.

iv. Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέ−
ντρου της δηµοτικής ενότητας.

v. Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις 
ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικη−
τικών υποθέσεων σχετικών µε τις κεντρικές δηµοτικές 
υπηρεσίες.

vi. Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπε−
ραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, 
ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους 
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια 
για την διεκπεραίωσή τους δηµοτική υπηρεσία µε 
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

vii. Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσί−
ες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολί−
τες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.

viii. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις 
προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών 
διαδικασιών του ∆ήµου.

26.1.1 Γραφείο Αστικής Κατάστασης Δημοτικής Ενό−
τητας Θρακομακεδόνων

i. Εκδίδει τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστα−
σης πιστοποιητικά για ταυτότητα για σχολική χρήση, 
πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας για εκλογική χρήση, 
για στρατολογία, εγγυτέρων συγγενών και για κάθε 
άλλη χρήση.

ii. Ενεργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπο−
νται από τον Κώδικα Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια 
και άλλη συναφή νομοθεσία ενεργεί κάθε διαδικασία 
για την εγγραφή νέων δημοτών στα δημοτολόγια, με−
ριμνά για την καταχώρηση των μεταβολών λόγω γέν−
νησης, γάμου, θανάτου, αλλαγής επωνύμου, προσθήκης 
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