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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ κ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΘΟ∆ΩΡΗ

Αγαπητές συνδηµότισσες, αγαπητοί συνδηµότες
Σε µια εποχή που η χώρα µας διανύει µια εκτεταµένη περίοδο οικονοµικής
και κοινωνικής κρίσης, που συνοδεύεται από βαθιά κρίση αξιών και δυσπιστία
απέναντι στους λειτουργούς της δηµόσιας διοίκησης γενικά, θεωρούµε ότι η
καλύτερη λύση για την άµβλυνση, τουλάχιστον των κοινωνικών επιπτώσεων
της, είναι η ενηµέρωση των πολιτών για όσα τους αφορούν και πρώτιστα η
ξεκάθαρη γνώση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους ως πολίτες και
ως δηµότες.
Κάτω από το πρίσµα αυτό, ο ∆ήµος µας, µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης
απέναντι στους δηµότες του και µε βασικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση
και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς αυτούς, προχώρησε
στη σύνταξη της Χάρτας ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων του ∆ηµότη, στην
οποία αναγράφονται:
Η οργανωτική δοµή και οι αρµοδιότητες του ∆ήµου µας
Οι παρεχόµενες από το ∆ήµο µας και τα νοµικά του Πρόσωπα υπηρεσίες
Οι χρονικές προθεσµίες εντός των οποίων οφείλουν να ενεργούν οι
υπηρεσίες του ∆ήµου, καθώς και αυτές του δηµοσίου γενικά
Οι διοικητικές συνέπειες που προβλέπονται όταν οι υπηρεσίες δεν
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες
Τα δικαιώµατα των πολιτών σε περιπτώσεις φαινοµένων κακοδιοίκησης
Πιστεύουµε ότι η Χάρτα αυτή µπορεί να αποτελέσει ένα δυναµικό εργαλείο
στα χέρια του δηµότη και προσδοκούµε στη συνεργασία όλων για τη βελτίωσή
της. Στο πλαίσιο αυτό θα προχωρήσουµε σύντοµα στην έκδοση
ερωτηµατολογίου, σχετικά µε τη χρηστικότητα και την αποτελεσµατικότητα
της χάρτας και την παροχή υποδείξεων για τη βελτίωσή της, το οποίο θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και ελπίζουµε να µπείτε όλοι στον κόπο
να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για τη συµπλήρωσή του.
Γιατί… σωστός δηµότης είναι ο ενηµερωµένος δηµότης!

Ο ∆ήµαρχος
Θοδωρής Πατεράκης
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εισαγωγή
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Τι είναι ο χάρτης και πού χρησιµεύει;
Ο χάρτης είναι ο πρακτικός οδηγός του πολίτη και ο σύµβουλός του στις
συναλλαγές του µε το ∆ήµο. Για τη ∆ηµοτική Αρχή, αποτελεί δέσµη µέτρων και
είναι η δέσµευσή της προς εσάς για την αναβάθµιση της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
Με το χάρτη:
∆ιαµορφώνεται το πλαίσιο των υποχρεώσεων του ∆ήµου προς τον πολίτη
µε σαφέστερο τρόπο.
Αναδεικνύονται τα δικαιώµατά σας, ώστε να µην τα αναζητάτε κάθε φορά
στις διάσπαρτες διατάξεις.
Ενισχύεται η υπευθυνότητα των εργαζοµένων µας στο χειρισµό των
ζητηµάτων που σας αφορούν.
Οι Αρχές που διέπουν τη δράση του ∆ήµου
Οι αρχές που διέπουν τις Υπηρεσίες του ∆ήµου µας είναι:
Η Νοµιµότητα
Ο ∆ήµος λειτουργεί σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο, όπως καταγράφεται, κυρίως,
στο Σύνταγµα της Xώρας, στον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και στο
Πρόγραµµα « Καλλικράτης ».
Η ∆ιαφάνεια
Ο δηµότης έχει πρόσβαση στην πολιτική και διοικητική λειτουργία του ∆ήµου,
σε σχέση µε τις αποφάσεις και τις δραστηριότητες που τον αφορούν.
Η Πληροφόρηση
Ο ∆ήµος εξασφαλίζει την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση των δηµοτών
και προσδιορίζει τον τρόπο πληροφόρησης µε έντυπα, ηλεκτρονικά ή άλλα
µέσα.
Η Συµµετοχή του δηµότη και η διαβούλευση
Καθορίζονται οι διαδικασίες επίλυσης των προβληµάτων ή διαφορών. Ο
δηµότης ενηµερώνεται για τον τρόπο προσφυγής, τη διαδικασία, την
προθεσµία και το χρόνο που οφείλει το αρµόδιο όργανο να απαντήσει και να
δώσει λύση, καθώς και για τον τρόπο «παράστασης» του δηµότη στα όργανα
και συµµετοχής του στη λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν.
Η Φιλικότητα
Η συµπεριφορά των οργάνων του ∆ήµου είναι φιλική προς το δηµότη. Ο
δηµότης γνωρίζει τον υπάλληλο που χειρίζεται την υπόθεσή του. Τα έγγραφα
του ∆ήµου προς αυτόν είναι εξατοµικευµένα, µε τον απαιτούµενο προσωπικό
τόνο. Ο πολίτης δεν έχει την αίσθηση ότι τις υποθέσεις του χειρίζονται
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ανώνυµα, αποµακρυσµένα και απροσπέλαστα
κατανόηση στα προβλήµατά του.

όργανα

που

δεν

έχουν

Η Αµεροληψία
Οι υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου δρουν αµερόληπτα και είναι
ανεξάρτητα από επιρροές άσχετες µε το δηµόσιο συµφέρον, το οποίο έχουν
ταχθεί να υπηρετούν.
Η Χρηστή και αδιάφθορη διοίκηση
Η ∆ηµοτική Αρχή διασφαλίζει, µε τις ειδικότερες διαδικασίες που καθιερώνει,
την έντιµη και άµεµπτη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος, τηρουµένων σε
κάθε περίπτωση των κανόνων της επιείκειας και της καλόπιστης εφαρµογής
των νόµων.
Η Ανταπόκριση στις ανάγκες των δηµοτών
Ο ∆ήµος καταγράφει και παρεµβαίνει σε συγκεκριµένες ανάγκες των δηµοτών,
έχοντας ως γνώµονα την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη ανταπόκρισή του
σε αυτές.
Η Αποτελεσµατικότητα
Η παρέµβαση στα προβλήµατα, που αφορούν το δηµότη, είναι συγκεκριµένη
και άµεση, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα.
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Η διοικητική δοµή
του ∆ήµου
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Ο ∆ήµος Σητείας προήλθε από τη συνένωση των ∆ήµων Σητείας, Ιτάνου και
Λεύκης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης)
και από την ένταξη στη συνέχεια σε αυτόν των Τοπικών Κοινοτήτων Πεύκων,
Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων (του πρώην ∆ήµου Μακρύ Γιαλού), από
τον όµορο ∆ήµο Ιεράπετρας, σύµφωνα µε το Π.∆. 105/2011 (ΦΕΚ Α΄/9-112011). Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις διατάξεις αυτές ο ∆ήµος µας αποτελείται από 4
∆ηµοτικές Ενότητες, 1 ∆ηµοτική Κοινότητα και 30 Τοπικές Κοινότητες
(αφαιρούµε την Τ.Κ. Μητάτου που από παραδροµή αναφέρεται στον
Καλλικράτη).
Πιο αναλυτικά, ο ∆ήµος αποτελείται από :
α. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
∆ηµοτική Κοινότητα Σητείας
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Σητείας
Τοπική Κοινότητα Αχλαδίων
Τοπική Κοινότητα Έξω Μουλιανών
Τοπική Κοινότητα Κατσιδωνίου
Τοπική Κοινότητα Κρυών
Τοπική Κοινότητα Λάστρου
Τοπική Κοινότητα Μαρωνίας
Τοπική Κοινότητα Μέσα Μουλιανών
Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης
Τοπική Κοινότητα Πισκοκεφάλου
Τοπική Κοινότητα Πραισού
Τοπική Κοινότητα Ρούσσας Εκκλησίας
Τοπική Κοινότητα Σκοπής
Τοπική Κοινότητα Σταυρωµένου
Τοπική Κοινότητα Σφάκας
Τοπική Κοινότητα Τουρλωτής
Τοπική Κοινότητα Χαµεζίου
β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ
Τοπική Κοινότητα Ζάκρου
Τοπική Κοινότητα Καρυδίου (Σητείας)
Τοπική Κοινότητα Μητάτου (δεν υφίσταται. Με το Π.∆. 359/1994 (ΦΕΚ 198Α΄ /2511-1994) ενώθηκε µε την Κοινότητα Παλαικάστρου)
Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου
γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ
Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδος
Τοπική Κοινότητα Απιδίων (Μέσα Απιδίου)
Τοπική Κοινότητα Αρµένων
Τοπική Κοινότητα Ζήρου
Τοπική Κοινότητα Παππαγιαννάδων
Τοπική Κοινότητα Χανδρά
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δ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Τοπική Κοινότητα Λιθινών
Τοπική Κοινότητα Περιβολακίων
Τοπική Κοινότητα Πεύκων
Τοπική Κοινότητα Χρυσοπηγής
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Οι υπηρεσίες του ∆ήµου Σητείας, καθώς και όλων των εποπτευόµενων από το
∆ήµο µας φορέων (Νοµικών Προσώπων, ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων κ.λπ.)
βρίσκονται στα παρακάτω κτίρια:
-

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ)

•

Κεντρικό κτήριο ∆ηµαρχείου. Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9, Σητεία. τ.κ.
72300
Στο κτήριο στεγάζονται:
Το Γραφείο του ∆ηµάρχου.
Τα Γραφεία των Αντιδηµάρχων.
Το Γραφείο του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Το Γραφείο του Νοµικού Συµβούλου
Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και τα Τµήµατα αυτής: Προσωπικού,
∆ιοικητικής Μέριµνας και Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.
Όλα τα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Το Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.
Το Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης.
Το Τµήµα Άρδευσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Το Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Το Γραφείο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου.
Η γραµµατεία της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.

•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κτήριο Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών. Αλέκου Παναγούλη 1. 1ος
όροφος. Περιοχή Κολονέλο, Σητεία 72300

Στο κτήριο στεγάζονται:
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Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τµήµατα αυτής: Μελετών &
Τεχνικών Έργων και Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου και το Τµήµα Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας αυτής.
Το Αυτοτελές Τµήµα Πολεοδοµίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

-

Το Τµήµα καθαριότητας της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

•

στεγάζεται στην περιοχή Γκέλα Σητείας ( κόµβος αεροδροµίου).
-

Κ.Ε.Π. – ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

•

Το ΚΕΠ στεγάζεται στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 1, ισόγειο, περιοχή Κολονέλο,
Σητεία 72300.
Στο κτήριο φιλοξενούνται:
Το Τµήµα Κ.Ε.Π. (γραφείο Σητείας) της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών.
Το Τµήµα Ληξιαρχείου και ∆ηµοτολογίου (Ληξιαρχείο Σητείας) της
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

-

Γραφείο ∆ηµοτικής Ενότητας Ιτάνου µε έδρα το Παλαίκαστρο.
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου.
ΚΕΠ Ζάκρου
Γραφείο ∆ηµοτικής Ενότητας Λεύκης µε έδρα τη Ζήρο.
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας Ζήρου
ΚΕΠ Ζήρου
Γραφείο ∆ηµοτικής Ενότητας Ανάληψης µε έδρα την Ανάληψη Πεύκων.
-

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Κ.ΑΠ.Η.

•

Το τµήµα στεγάζεται στο κτήριο του κολυµβητηρίου στη διασταύρωση των
οδών Α. Παπανδρέου και Πατρ. Βαρθολοµαίου.

•

Οι υπηρεσίες που έχουν να κάµουν µε τα προνοιακά επιδόµατα, καθώς και
ορισµένες άλλες υπηρεσίες, όπως η δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
στις ευπαθείς οµάδες κ.α. παρέχονται στο χώρο του κολυµβητηρίου στη
διασταύρωση των οδών Α. Παπανδρέου και Πατρ. Βαρθολοµαίου.

•

Το ∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται στο κτήριο κάτω από τα
γραφεία της ∆ΕΥΑΣ (οδός Ν. Πλαστήρα 31), µε είσοδο από την οδό Εµµ.
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Σταυρακάκη, στη διασταύρωση των οδών Εµ. Σταυρακάκη και Λαµπίρη.
Το Κέντρο Κοινότητας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ΕΣΠΑ,
στεγάζονται στο κτήριο που φιλοξενεί το ΚΑΠΗ και βρίσκεται στη
διασταύρωση των οδών Γαβριήλ Αρκαδίου και Καζαντζάκη.

•

1.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (Ν.Π.∆.∆.)
∆.Ο.Κ.Α.Σ. (∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης
Σητείας) Ν.Π.∆.∆.
• ∆/νση: Μελίνας Μερκούρη 11, Σητεία 72300. Τηλ. 28430 23775

2. ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σητείας.
• ∆/νση: ∆ηµαρχείο, Π. Βαρθολοµαίου-9 -Σητεία 72300. Τηλ. 2843340555
3. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σητείας.
• ∆/νση: ∆ηµαρχείο, Π. Βαρθολοµαίου 9 - Σητεία 72300 Τηλ. 2843340002
4. Σχολική Επιτροπή Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Σητείας.
• ∆/νση: ∆ηµαρχείο, Π. Βαρθολοµαίου 9 - Σητεία 72300 Τηλ. 2843340802
-

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ

1. ∆.Ε.Υ.Α.Σ. (∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σητείας) Ν.Π.Ι.∆.
∆/νση: Ν. Πλαστήρα 31, Τ.Κ. 72300 Τηλ. 2843026211 email:
•
info@deyasitias.gr. Iστοσελίδα: www.deyasitias.gr
2. Μ.Α.∆.Ε.Σ. Α.Ε. (Μονοµετοχική Ανώνυµη ∆ηµοτική Εταιρεία Σητείας)
Ν.Π.Ι.∆., Ανώνυµη ∆ηµοτική Εταιρεία µε σκοπό την αξιοποίηση της
δηµοτικής περιουσίας και την εκµετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων.
Έχει έδρα το Παλαίκαστρο ∆.∆. Ιτάνου, δραστηριοποιείται κυρίως στην
παραλία του Βάι (εκµετάλλευση της παραλίας και λειτουργία δηµοτικού
αναψυκτηρίου) και αποκλειστικός µέτοχός της είναι ο ∆ήµος Σητείας.
•
∆/νση: Παλαίκαστρο, στην είσοδο του χωριού από Σητεία, κάτω από το
Νηπιαγωγείο, Τ.Κ. 72300 Τηλ. 28430 61177 email: mades@sitia.gr
3. Ο.Α.Σ. (Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας) Ν.Π.Ι.∆., Αναπτυξιακή ∆ηµοτική
Ανώνυµη Εταιρεία. Ο ∆ήµος συµµετέχει στην εταιρεία αυτή (µαζί µε άλλους
φορείς), κατέχοντας το πλειοψηφικό πακέτο µετοχών.
Σκοπός του ΟΑΣ είναι η υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των άλλων
φορέων αλλά και του ιδιωτικού τοµέα στην ανάληψη και υλοποίηση
αναπτυξιακών έργων και πρωτοβουλιών και γενικότερα η υποβοήθηση της
Τοπικής Ανάπτυξης.
• ∆/νση: Ανθέων 5, Σητεία Τ.Κ. 72300. Τηλ. 2843023590
email: info@οas.gr. Ιστοσελίδα: www.οas.gr
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4. Τέλος, ο ∆ήµος συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής
Ανώνυµης Εταιρείας ΟΤΑ « Αναπτυξιακή Λασιθίου (ΑΝ.ΛΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ) » η
οποία εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο και έχει σκοπούς:
-Την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεων τους
και της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης.
-Την προώθηση της επιχειρηµατικής, οικονοµικής και γενικότερα βιώσιµης
ανάπτυξης των ΟΤΑ ή της ευρύτερης περιοχής.
-Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
-Τη συµµετοχή σε αντίστοιχα προγράµµατα και την εφαρµογή σχετικών
πολιτικών σε διαδηµοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
∆/νση: Αργυροπούλου 3 Αγ. Νικόλαος Τ.Κ. 72100 Τηλ. 28410 91110,
email: info@anlas.gr. Ιστοσελίδα: www.anlas.gr
•

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε την Ηλεκτρονική
∆ιεύθυνση: www.sitia.gr και να επικοινωνήσετε στο Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:
info@sitia.gr
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Σ.Π.Α.
Στα πλαίσια της Πρότασης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Κρήτης για
υποβολή προτάσεων για ένταξη στον άξονα προτεραιότητας 5 «Προώθηση
της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας στην Κρήτη», ο
∆ήµος µας κατέθεσε πρόταση και εγκρίθηκε η συµµετοχή του σε δύο δράσεις
και συγκεκριµένα:
1. «∆ράση 9.ii.1. Κέντρα Κοινότητας» και
2. «∆ράση 9.iv.2. Κοινωνικό Παντοπωλείο»
Α. Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Σητείας
Πρόκειται για νέα δράση µε καινοτόµα χαρακτηριστικά που λειτουργεί ως δοµή
συµπληρωµατική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Σητείας. Στόχος του
Κέντρου Κοινότητας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την
α) υποδοχή – ενηµέρωση –και υποστήριξη των πολιτών για την εφαρµογή του
Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), β) τη διασύνδεση των πολιτών
µε τα κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην εκάστοτε
περιοχή παρέµβασης-παραποµπές και γ) την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών –
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Κοινότητας» θα
αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος της δηµιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού
Μηχανισµού συντονισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών
κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.
Πρόκειται για δοµές οι οποίες θα παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους
κατοίκους του ∆ήµου, µέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγµατος
υπηρεσιών µε στόχο την καταπολέµηση της φτώχειας, του κοινωνικού
αποκλεισµού και κάθε µορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην
απασχόληση. Επίσης, τα Κ.Κ. δύναται να λειτουργούν και ως χώροι όπου
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συγκεντρώνεται η κοινότητα για οµαδικές δραστηριότητες και για θέµατα
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης. Το κάθε Κέντρο Κοινότητας προσφέρει
πληροφόρηση, υπηρεσίες συµβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην
απασχόληση, συµβάλει στην ανάπτυξη πολιτισµικών δραστηριοτήτων, στην
προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευηµερίας και στην ανάπτυξη
δράσεων κοινωνικής αρωγής και συµπαράστασης. Μέσω του Κέντρου δύναται
να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους
τοµείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης, ψυχαγωγίας.
Ο στόχος της συγκεκριµένης δοµής λοιπόν, είναι διττός:
• Να παρέχει ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να
αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέµβαση σε
πολλές οµάδες πληθυσµού,
• Να υποστηρίζει την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης / Κοινωνική Υπηρεσία
του οικείου ∆ήµου
Το Κέντρο µέσω παραποµπών διασυνδέει τα ωφελούµενα άτοµα µε επιµέρους
φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές
οργανώσεις, οργανισµούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση
των αναγκών τους, συµβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων
και Υπηρεσιών. Το « Κέντρο Κοινότητας » θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος
της δηµιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού συντονισµού,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και
κοινωνικής συνοχής.
Η χρηµατοδότηση του Κέντρου Κοινότητας είναι για τρία χρόνια.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των
137.874,15 €. Αφορά σε δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού: 2 άτοµα,
έναν Ψυχολόγο και έναν Κοινωνικό Λειτουργό, που χαρακτηρίζονται ως άµεσες
δαπάνες.
Τα Κέντρα Κοινότητας θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί
οκταώρου βάσεως πέντε ηµέρες την εβδοµάδα (∆ευτέρα έως Παρασκευή). Το
κτίριο που στεγάζει το Κέντρο Κοινότητας στο ∆ήµο Σητείας, διαθέτει νόµιµη
οικοδοµική άδεια και τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις προσβασιµότητας
ΑΜΕΑ όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια επιλογής πράξεων, συνηµµένων στην
πρόσκληση της ΕΥ∆ του οικείου ΠΕΠ και πληροί όλες τις προδιαγραφές
δόµησης και υγιεινής. Το κτίριο, αποτελεί µέρος του ισόγειου κτιρίου που
στεγάζει σήµερα και το ΚΑΠΗ, επί της οδού Καζαντζάκη και Αρκαδίου, στο
κέντρο της Σητείας. Το κτίριο µισθώνεται από το ∆ΟΚΑΣ, και έχει παραχωρηθεί
στο ∆ήµο για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας.
Ως ωφελούµενος του Κέντρου Κοινότητας, ορίζεται ο πολίτης που κάνει
συστηµατική χρήση των υπηρεσιών και παροχών του, και ο οποίος έχει
καταγραφεί στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστηµα και έχει αποκτήσει
µοναδικό αριθµό αναφοράς. Πιο συγκεκριµένα, ωφελούµενοι από την ενέργεια
είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέµβασης των
Κέντρων Κοινότητας, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούµενοι του
Προγράµµατος « Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης », καθώς και άτοµα και
οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού,
άνεργοι/ες, παιδιά και άτοµα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισµού,
µετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑµεΑ, Ροµά και
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γενικότερα ευάλωτες οµάδες πληθυσµού, όπως αυτές περιγράφονται στο
«Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη», στην Εθνική
Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, στη
Συνθήκη της Γενεύης και στην κείµενη εθνική νοµοθεσία. Επίσης, το Κέντρο
Κοινότητας Σητείας φιλοδοξεί να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει παιδιά και
εφήβους σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού, µαθητές µε µαθησιακές
δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται ζητώντας να λάβει τις
προσφερόµενες υπηρεσίες.
Στόχοι/ Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα:
Υποδοχή των ωφελουµένων και καταγραφή του αιτήµατος, αξιολόγηση των
αναγκών τους Πληροφόρηση ή/και παραποµπή των πολιτών στα
προγράµµατα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό,
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης,
τα προγράµµατα του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους,
κοινωνικές δοµές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, κ.α.
Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόµενα
προγράµµατα και µε ιδιαίτερη έµφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη
διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραµµα Κοινωνικό Εισόδηµα
Αλληλεγγύης. Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την
ορθή συµπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των απαραίτητων
συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.
Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων σε άλλες δοµές και υπηρεσίες που
παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου
Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικό Παντοπωλείο, Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρο
Ψυχικής Υγείας, Κέντρο ηµέρας και γενικά Προγράµµατα για Ευπαθείς
Οµάδες του Πληθυσµού.
Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ.
ΟΑΕ∆) για την ένταξη των ωφελούµενων σε προγράµµατα κατάρτισης,
δράσεις απασχόλησης, επιµορφωτικά σεµινάρια καθώς και σε θέσεις
εργασίας β) σε φορείς αρµόδιους για την εφαρµογή προγραµµάτων της
Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Συνεργασία µε την τοπική αγορά εργασίας µε στόχο την ένταξη των
ανέργων. Στόχος είναι η ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας µε
φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζοµένων (π.χ. ενώσεις
και οµοσπονδίες εργαζοµένων, συλλόγους επιχειρήσεων ή επιχειρηµατικών
οµάδων, κλπ), µε σκοπό:
την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσµου των επιχειρήσεων για την
αναγκαιότητα αντιµετώπισης της ανεργίας στην περιοχή / ∆ήµο και την
ύπαρξη συγκεκριµένης δυναµικής όσον αφορά την προσφορά εργατικού
δυναµικού και ειδικοτήτων.
τη σύγκλιση του κόσµου των επιχειρήσεων µε αυτή των ανέργων µέσα από
τη συµµετοχή σε κοινές δραστηριότητες (π.χ. ηµερίδες).
Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης
των ωφελουµένων µε υπηρεσίες όπως:
Παροχή συµβουλευτικής
υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες
επαγγελµατικού
προσανατολισµού,
∆ιοργάνωση
εκδηλώσεων
µε
επιµορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόµενο, Παροχή
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συµβουλευτικής ψυχοκοινωνικής
οικογένειες κ.ο.κ.

στήριξης

σε

παιδιά,

ενήλικες

και

Επί µέρους Ενέργειες/Εργασίες:
1. Καθηµερινά, το προσωπικό της ∆οµής υπογράφει σε κατάλληλο έντυπο –
παρουσιολόγιο, προκειµένου να υπάρχει καταγραφή των ανθρωποµηνών
απασχόλησης στη δοµή.
2. Καταρτίζεται ηµερήσιος κατάλογος εισερχοµένων στη δοµή (ανεξάρτητα αν
είναι ωφελούµενοι ή όχι).
3. Ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τα ωφελούµενα άτοµα, καθώς και
τις γενικότερες δραστηριότητες του Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ), από την
έναρξη µέχρι και τη λήξη της χρηµατοδότησης, τα στελέχη της δοµής
διαθέτουν/ ή θα αναπτύξουν σύστηµα αποθήκευσης και παρακολούθησης
του φυσικού αντικειµένου του έργου του ΚΚ και ειδικότερα των στοιχείων
των ωφελουµένων, και θα κάνουν χρήση του σχετικού συστήµατος (Ενιαίο
Πληροφοριακό Σύστηµα - ΕΠΣ) που θα αναπτυχθεί κεντρικά για την εν
λόγω πράξη. Έτσι, θα γίνεται χρήση και αξιοποίηση του Ενιαίου
Πληροφοριακού Συστήµατος (ΕΠΣ), για την πρόσβαση σε προγράµµατα και
υπηρεσίες που είναι ενεργές κατά την περίοδο προσέλευσης του
ωφελούµενου στο ΚΚ, για την βέλτιστη προσέγγιση και κάλυψη του
αιτήµατός του. Το µητρώο ωφελουµένων που θα αναπτυχθεί θα
περιλαµβάνει:
• Την σύµφωνη γνώµη τους για την χρήση των προσωπικών τους
στοιχείων
• καταγραφή των προσωπικών στοιχείων του ωφελούµενου
• καταγραφή του αιτήµατος και της ηµεροµηνίας που απευθύνθηκε στο
ΚΚ
• Καταγραφή της «διάγνωσης» των στελεχών του ΚΚ, για τις ανάγκες
υποστήριξης του ωφελούµενου
• καταγραφή της ∆οµής/Υπηρεσίας που προτάθηκε στον ωφελούµενο για
την κάλυψη του αιτήµατός του
• Καταγραφή της ενέργειας υποστήριξης προς τον ωφελούµενο από
στέλεχος του ΚΚ
4. Συστηµατική επικοινωνία και συνεργασία µε υπηρεσίες και φορείς για
ενηµέρωση, ανταλλαγή απόψεων σε ζητήµατα που αφορούν το έργο του
Κέντρου Κοινότητας, αλλά και των Υπηρεσιών που είναι οι βασικοί πάροχοι
υπηρεσιών προς τους ωφελούµενους του ΚΚ, για εξασφάλιση αµεσότητας
στη συνεργασία, πνεύµατος αλληλέγγυας δράσης και εντοπισµού ευκαιριών
για ανάπτυξη συνεργειών
5. Κινητοποίηση και εµπλοκή στις δράσεις κάθε τοπικής οµάδας που µπορεί να
συνεισφέρει στους παραπάνω στόχους, έπειτα από συνεργασία µε το
Κέντρο Κοινότητας και τα στελέχη του και από προγραµµατισµό δράσεων,
για αξιοποίηση διαθέσιµων πόρων και δυναµικού. Τήρηση σχετικού αρχείου
ενεργειών κοινωνικής ένταξη µε:
o τα χαρακτηριστικά ωφελουµένων,
o τη διάγνωση των αναγκών του ωφελούµενου που εντοπίζει το στέλεχος
του ΚΚ,
o το πλάνο εξυπηρέτησης του ωφελούµενου (περιλαµβάνει τις δράσεις για
την προώθησή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς, ενέργειες
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διασύνδεσης του ωφελούµενου, συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης,
σύνταξη εκπαιδευτικού χάρτη παιδιού µε τις δυνατότητες, τις
ιδιαιτερότητες, τις ενδεδειγµένες ανάγκες, Ιατρική/Νοµική συνδροµή κλπ,)
Αρχείο µε τα αποτελέσµατα της δράσης του ΚΚ (π.χ. Ωφελούµενοι που
βρήκαν εργασία, µαθητές που συνεχίζουν την εκπαίδευση, αξιολόγηση
κατάστασης ωφελουµένων που είναι σε πρόγραµµα συνεδριών
ψυχοκοινωνικής στήριξης, αριθµός εµβολιασµών, τεστ ΠΑΠ κλπ)

Β. Κοινωνικό Παντοπωλείο
Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του ∆ήµου Σητείας, που βρίσκεται στο τελικό
στάδιο για την έναρξη της λειτουργίας του, θα διανέµει, σε τακτική βάση, σε
ωφελούµενα άτοµα που το έχουν ανάγκη, τρόφιµα, είδη παντοπωλείου, είδη
ατοµικής υγιεινής, κατεψυγµένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία,
παιχνίδια, cd κλπ. Το παντοπωλείο θα λειτουργεί µε σταθερό ωράριο, µε το
απαιτούµενο προσωπικό και συνδέεται µε τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία, την
τοπική κοινωνία για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων. Η δράση του
κοινωνικού παντοπωλείου περιλαµβάνονταν στη δράση «Κοινωνικών ∆οµών
Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας» του ΕΠΑΝΑ∆ 2007 – 2013 αποτιµήθηκε
θετικά σε αντίστοιχη Μελέτη Αποτίµησης των δράσεων αντιµετώπισης της
φτώχειας που εκπονήθηκε, σε συνδυασµό µε την εκτίµηση των αναγκών της
τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου.
Τα Κοινωνικό Παντοπωλείο διαθέτει είδη τριών κατηγοριών:
1. Τρόφιµα και είδη παντοπωλείου συσκευασµένα, είδη ατοµικής υγιεινής,
κατεψυγµένα προϊόντα.
2. Είδη ένδυσης και υπόδησης, χρησιµοποιηµένα και µη, είδη οικιακού
εξοπλισµού, παιχνίδια κ.λπ.
3. Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd - dvd, για την κάλυψη αναγκών µάθησης
και πολιτισµού.
Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου, ο ∆ήµος
Σητείας δεσµεύεται στην υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων προκειµένου να
εξασφαλίζονται χορηγίες, δωρεές, συνεργασίες κλπ από/µε τοπικές επιχειρήσεις
που εµπορεύονται τα είδη που θα διατίθενται και παράλληλα να δέχεται
συνεισφορές πολιτών και συλλογικών φορέων (σχολεία, σύλλογοι κλπ.).
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής και
µέτρησης της απόδοσής του (εισερχόµενα προϊόντα, διατιθέµενα προϊόντα,
αριθµός ωφελουµένων κλπ.), το οποίο θα διασυνδεθεί και θα διαλειτουργήσει
µε Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα καταγραφής και παρακολούθησης
ωφελουµένων το οποίο θα αναπτυχθεί κεντρικά (Υπουργείο Εργασίας, Γενική
Γραµµατεία Πρόνοιας) και θα διατεθεί στους ∆ικαιούχους των πράξεων.
Οι ωφελούµενοι που θα εξυπηρετούνται από τη δοµή του Κοινωνικού
Παντοπωλείου θα είναι άτοµα/ νοικοκυριά που διαµένουν στον ∆ήµο Σητείας
και τα εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών τους, συµπεριλαµβανοµένων των
νόµιµα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία, βάσει
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κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση
φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούµενοι του Κοινωνικού
Εισοδήµατος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ κλπ), ή στερούνται ασφαλιστικής
κάλυψης, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνή προστασία. Οι ωφελούµενοι
θα επιλέγονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου Σητείας βάσει
συγκεκριµένων κοινωνικοοικονοµικών κριτηρίων και θα έχουν πρόσβαση στη
δοµή, µετά από σχετική παραποµπή από τις Κοινωνικές ∆οµές του ∆ήµου
Σητείας. Με αυτό τον τρόπο, θα εξασφαλίζεται η σταθερή τροφοδοσία
τουλάχιστον 100 οικογενειών κάθε µήνα, ενώ η διάθεση των προϊόντων στους
ωφελούµενους θα γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η ισονοµία και η
αξιοπρέπειά τους. Οι ωφελούµενοι του προγράµµατος ΤΕΒΑ µπορούν να
παραλαµβάνουν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο τα αγαθά που τους αναλογούν
στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράµµατος (ΤΕΒΑ) εφόσον επιλέξουν τη
συγκεκριµένη δοµή ως σηµείο παραλαβής, καθώς το Κοινωνικό Παντοπωλείο
θα συνεισφέρει στη διανοµή των αγαθών του ΤΕΒΑ. ∆ιευκρινίζεται µόνο ότι οι
ωφελούµενοι του ΤΕΒΑ δικαιούνται διανοµή βασικών αγαθών που καλύπτονται
ΜΟΝΟ από το ΤΕΒΑ, ∆ΕΝ δικαιούνται τα αγαθά που διαθέτει η δοµή στο
πλαίσιο της συγχρηµατοδότησής της από το ΕΚΤ.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγαστεί σε κτιριακή υποδοµή µε νόµιµη
οικοδοµική άδεια και άδεια υγειονοµικού ενδιαφέροντος, το οποίο τηρεί τους
όρους και προϋποθέσεις προσβασιµότητας ΑΜΕΑ όπως προσδιορίζονται στα
κριτήρια επιλογής πράξεων, συνηµµένων στην πρόσκληση της ΕΥ∆ του οικείου
ΠΕΠ και πληροί όλες τις προδιαγραφές δόµησης και υγιεινής. Το προτεινόµενο
κτίριο µικτής επιφάνειας 61 τ.µ., αποτελεί τον ισόγειο όροφο κτιρίου που
στεγάζει σήµερα και το ΚΑΠΗ, επί της οδού Καζαντζάκη και Αρκαδίου, στο
κέντρο της Σητείας. Το κτίριο µισθώνεται από το ∆ΟΚΑΣ, και έχει παραχωρηθεί
στο ∆ήµο για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Στην πρόσοψη του κτιρίου στέγασης του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα υπάρχει
ειδική κοινή σήµανση (πινακίδα) ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η ∆οµή θα
λειτουργεί µε σταθερό ωράριο από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00π.µ.
έως τις 17:00µ.µ., ενώ η περιοχή είναι εύκολα προσβάσιµη από τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, για την διευκόλυνση παροχής των υπηρεσιών της ∆οµής
στους ωφελούµενους.
Η χρηµατοδότηση του Κοινωνικού Παντοπωλείου διαρκεί τρία (3) χρόνια (από
την έναρξη (2017) έως το 2020).
Στόχοι/ Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα:
• Η εξυπηρέτηση µέσω της παροχής δωρεάν υλικών αγαθών, όσο το δυνατό
περισσότερων πολιτών του ∆ήµου Σητείας που αδυνατούν να
ανταπεξέλθουν στην αγορά βασικών κοινωνικών αγαθών (είδη ένδυσης &
υπόδησης, τρόφιµα, βιβλία και είδη εκπαίδευσης και πολιτισµού)
• Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας (προµηθευτών,
συλλόγων, σχολείων και απλών πολιτών) στην παροχή – εξοικονόµηση αξιοποίηση υλικών αγαθών βρίσκονται σε πλεόνασµα
Επί µέρους Ενέργειες/Εργασίες
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1. ∆ιαχείριση αποθήκης αγαθών: Θα υπάρχει δυνατότητα αναλυτικής
καταγραφής τόσο των εισερχόµενων αγαθών όσο και των εξερχοµένων, στις
τρεις κατηγορίες (τρόφιµα & είδη παντοπωλείου, είδη ένδυσης - υπόδησης &
είδη οικιακού εξοπλισµού, είδη ψυχαγωγίας), σε κατάλληλα προσαρµοσµένη
ηλεκτρονική βάση.
2. Καταγραφή των Προµηθευτών/∆ωρητών: Θα υπάρχει δυνατότητα
καταγραφής των τοπικών επιχειρήσεων, φορέων - συλλόγων, ιδιωτών,
πολιτών, οι οποίοι προµηθεύουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στην
ηλεκτρονική βάση.
Το ωράριο εργασίας των δηµοτικών υπηρεσιών
Για τις συναλλαγές σας µε τις υπηρεσίες µας, είναι χρήσιµο να γνωρίζετε:
Το ωράριο εργασίας
Το ωράριο εργασίας των δηµοτικών υπηρεσιών αρχίζει στις 7:30 και λήγει στις
14:30 για όλο το έτος (χειµώνα - καλοκαίρι).
Εξαιρούνται:
α) το ΚΕΠ Σητείας, όπου εφαρµόζεται ειδικό ωράριο και λειτουργεί καθηµερινά
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή σε ολοήµερη βάση από 07.30 έως 20.00 και το
Σάββατο από 8:00 έως 14:00.
β) Η Υπηρεσία Καθαριότητας και η υπηρεσία Πρασίνου που λειτουργεί
καθηµερινά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή από 7:00 έως 13:30 για όλο το ∆ήµο,
εκτός από την Κάτω πόλη στη Σητεία που λειτουργεί από 6:00 έως 12:30, τις
ίδιες µέρες. Εφόσον υπάρξει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη, µε απόφαση του
αρµόδιου Αντιδηµάρχου, στην υπηρεσία µπορεί λειτουργεί και 2η βάρδια από
13:30 έως 20:00, όπως επίσης µπορεί να λειτουργεί και κατά τη διάρκεια
Σαββατοκύριακων και επισήµων Αργιών, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού
Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κάθε εργάσιµη ηµέρα από τις 09:00 έως τις
15:00 σε όλες τις δηµοτικές υπηρεσίες, µε εξαίρεση αυτές που εφαρµόζεται
ειδικό ωράριο, όπου οι ώρες εξυπηρέτησης συµπίπτουν µε το ωράριο εργασίας.
Η πρόσβαση στο πρωτόκολλο είναι εφικτή καθηµερινά από 7:30 έως 15:30.
(Απόφαση 13321/21-10-2011 του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης).
Οι πληρωµές στο Ταµείο του ∆ήµου γίνονται καθηµερινά κατά τις ώρες από
8:00 έως 13:30.
Υπενθυµίζεται ότι και στο ∆ήµο µας, όπως σε όλους τους φορείς του
∆ηµοσίου Τοµέα, εφαρµόζεται η πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία
(εκτός Σάββατου και Κυριακής).
Αργίες - ηµιαργίες
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Πριν ξεκινήσετε για κάποια συναλλαγή µε τις υπηρεσίες µας, βεβαιωθείτε ότι
δεν είναι αργία. Αν είναι ηµιαργία, πρέπει να γνωρίζετε πως οι υπηρεσίες µας
κλείνουν κατά 2-3 ώρες νωρίτερα.
Αργίες γενικά (στο δηµόσιο)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η 1η Ιανουαρίου.
Τα Θεοφάνεια (6η Ιανουαρίου).
Η Καθαρή ∆ευτέρα.
Η 25η Μαρτίου.
Η Μεγάλη Παρασκευή.
Η ∆ευτέρα του Πάσχα.
Η 1η Μαΐου.
Η του Αγίου Πνεύµατος (∆ευτέρα Πεντηκοστής).
Η της Κοιµήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου).
Η 28η Οκτωβρίου.
Η 1η και 2η ηµέρα των Χριστουγέννων (25η και 26η ∆εκεµβρίου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο ∆ήµο µας, έχει οριστεί επί πλέον ως ηµέρα αργίας η 25η
Νοεµβρίου για τον εορτασµό της Πολιούχου της πόλης Αγίας Αικατερίνης.
Ηµιαργίες
•
•
•
•
•

Η
Η
Η
Η
Η

παραµονή Χριστουγέννων.
παραµονή του Νέου έτους.
παραµονή των Θεοφανείων.
Μεγάλη Πέµπτη.
παραµονή της Παναγίας στις 15 Αυγούστου.
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η εξυπηρέτηση του
Πολίτη
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ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Όταν υποβάλλετε µια αίτηση στο ∆ήµο ή σε οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία, για
κάποιο θέµα σας (παροχή πληροφοριών, χορήγηση πιστοποιητικού,
διεκπεραίωση υπόθεσης κ.λπ.), πρέπει να γνωρίζετε ότι όλες οι υπηρεσίες
υποχρεούνται:
1) Να απαντούν στις αιτήσεις σας και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις σας
το αργότερο µέσα σε πενήντα (50) ηµέρες. Αν η αίτησή σας έχει
υποβληθεί σε αναρµόδια υπηρεσία, αυτή οφείλει, µέσα σε τρεις (3)
ηµέρες, να τη διαβιβάσει στην αρµόδια υπηρεσία και να σας ενηµερώσει
σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία αρχίζει από τότε που περιήλθε
η αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία (άρθρο 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).
2) Να σας χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις άµεσα ή το αργότερο σε
δέκα (10) ηµέρες (άρθρο 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).
3) Να διαθέτουν, προς διευκόλυνσή σας, έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων
δηλώσεων (άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).
4) Να σας διευκολύνουν στη συµπλήρωση της αίτησης. Αν δηλώσετε
αδυναµία να γράψετε, ο αρµόδιος υπάλληλος, εφόσον του το ζητήσετε,
οφείλει να συντάξει ο ίδιος την αίτηση για λογαριασµό σας, σύµφωνα µε τα
όσα του υπαγορεύσετε (άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).
5) Να πρωτοκολλούν όλες τις αιτήσεις και να χορηγούν απόδειξη, στην
οποία αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση και η
ηµεροµηνία εισόδου της στην υπηρεσία (άρθρο 12 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ
45 Α΄).
6) Να δέχονται τις αιτήσεις που στέλνετε µε τηλεοµοιοτυπία (fax) και να
απαντούν σε αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλετε µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) (άρθρο 14 του Ν.2672/1998, ΦΕΚ
290 Α΄).
7) Να δέχονται, εφόσον είστε Έλληνας πολίτης, οποιοδήποτε από τα
παρακάτω έγγραφα προς επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς σας
που αναφέρονται στην αίτηση (άρθρο 3 παρ. 4 του Ν.2690/1999 όπως
ισχύει):
δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας,
σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής,
διαβατήριο,
άδεια οδήγησης,
ατοµικό βιβλιάριο υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.
Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται, βάσει των ανωτέρω, γίνονται
δεκτά, βάσει υπεύθυνης δήλωσης (Ν.1599/86), εκτός αν υπάρχει αντίθετη
διάταξη.
Όµοια δήλωση υποβάλλεται και όταν τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας
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για την οικογενειακή κατάσταση, τη διεύθυνση κατοικίας ή το επάγγελµα
έχουν µεταβληθεί (άρθρο 3 παρ. 5 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).
Για τους αλλοδαπούς, τα στοιχεία της ταυτότητας αποδεικνύονται, στην
περίπτωση πολιτών κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο
ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών,
από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που επιτρέπει την είσοδο στη χώρα ή
άλλο νοµιµοποιητικό της διαµονής στη χώρα έγγραφο αρµόδιας αρχής
(άρθρο 3 παρ. 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄). Η ταυτότητα των νοµικών
προσώπων αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις που
ισχύουν στην έδρα τους.
8) Να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής (άρθρο 11 παρ. 1 του
Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).
9) Να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα ελληνικών διοικητικών εγγράφων
από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο (άρθρο 11 του Ν.2690/1999,
ΦΕΚ 45 Α΄).
Με την παράγραφο 2 του 1ου άρθρου του Ν. 4250/2014, δεν υφίσταται
πλέον υποχρέωση κατάθεσης επικυρωµένων εγγράφων από τους
πολίτες στις συναλλαγές τους µε το ∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα ∆ικαστήρια
όλων των βαθµών, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο
κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους,
τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισµούς που προβλέπονται στις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα
και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
Οι διοικητικές αρχές (και οι ∆ήµοι) και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να
επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές
αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε, µόνο στην περίπτωση που
αυτά υποβάλονται από τον ενδιαφερόµενο σε φορείς που δεν εµπίπτουν στις
διατάξεις του νόµου αυτού, µε απλή προφορική δήλωση των ενδιαφεροµένων (π.χ. όταν υποβάλλονται σε: α. τράπεζα, β. ιδιωτική εταιρεία, γ.
συµβολαιογράφο), ή εφόσον προορίζονται για δικαστική χρήση.
Τα απλά, ευανάγνωστα ιδιωτικά και αλλοδαπά έγγραφα, γίνονται υποχρεωτικά
αποδεχτά, µόνο όµως εφόσον έχουν επικυρωθεί πρώτα από δικηγόρο και
µόνο εφόσον υποβάλλονται σε φορείς που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του
νόµου αυτού.
10) Να µην απαιτούν, για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας, την υποβολή
πιστοποιητικών ή άλλων δικαιολογητικών, εφόσον αυτά δεν προβλέπονται
σε διατάξεις νόµων ή άλλων κανονιστικών πράξεων της ∆ιοίκησης (άρθρο 10
παρ. 2 του Ν.3230/2004, ΦΕΚ 44 Α΄).
11) Να αναζητούν αυτεπάγγελτα από τις αρµόδιες υπηρεσίες ορισµένες
κατηγορίες πιστοποιητικών, όταν αυτά απαιτούνται ως δικαιολογητικά για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής σας (άρθρο 5 του Ν.3242/2004, ΦΕΚ 102 Α΄και
άρθρο 16 του Ν.3448/2006, ΦΕΚ 57 Α΄).
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12) Να προβαίνουν στην ανασύσταση του φακέλου που έχετε υποβάλει
και έχει απολεσθεί (το σύνολο ή µέρος των στοιχείων του) µε υπαιτιότητα
της υπηρεσίας, το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες από τη διαπίστωση
της απώλειας (άρθρο 6 του Ν.3242/2004, ΦΕΚ 102 Α΄και Π.∆/γµα
114/2005, ΦΕΚ 165 Α΄).
13) Να σας επιτρέπουν την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα (π.χ.
πρακτικά και αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, εκθέσεις, µελέτες) και,
εφόσον έχετε ειδικό έννοµο συµφέρον, και σε ιδιωτικά έγγραφα που
φυλάσσονται στην υπηρεσία και είναι σχετικά µε υπόθεσή σας (άρθρο 5 του
Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).
Το δικαίωµά σας αυτό ασκείται µε µελέτη των εγγράφων στο κατάστηµα
της υπηρεσίας ή µε χορήγηση αντιγράφων (εκτός αν η αναπαραγωγή µπορεί
να βλάψει τα πρωτότυπα).
Η χρονική προθεσµία για τη χορήγηση των εγγράφων ή την αιτιολογηµένη
απόρριψη της αίτησης (π.χ. όταν το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή
οικογενειακή ζωή τρίτου), είναι είκοσι (20) ηµέρες.
14) Να σας καλούν σε προηγούµενη ακρόαση όταν πρόκειται να προβούν
σε ενέργεια ή στη λήψη µέτρου που θίγει νόµιµα συµφέροντα ή δικαιώµατά
σας.
Μόνο αφού κληθείτε και εκθέσετε γραπτά ή προφορικά τις απόψεις σας,
µπορεί η υπηρεσία να προχωρήσει στη λήψη του δυσµενούς µέτρου, την
αναγκαιότητα του οποίου οφείλει να αιτιολογήσει ειδικώς (άρθρο 20 παρ. 2
του Συντάγµατος και άρθρο 6 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄).
15) Να δρουν αµερόληπτα και να είναι ανεξάρτητες από επιρροές
άσχετες µε το δηµόσιο συµφέρον, το οποίο έχουν ταχθεί να υπηρετούν
(άρθρο 7 του Ν.2690/1999 και άρθρο 36 του Ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄).
16) Να καθιερώνουν ώρες υποδοχής κοινού (για τις ώρες υποδοχής του
κοινού από τις υπηρεσίες του ∆ήµου, βλ. παραπάνω).
17) Να τηρούν σειρά προτεραιότητας κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών
και να λαµβάνουν ειδική µέριµνα για την πρόσβαση και άµεση
εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία, εγκύων, µητέρων µε καροτσάκια,
υπερήλικων µε κινητικά προβλήµατα κ.λπ.
18) Να παρέχουν µε τρόπο σαφή, απλό και κατανοητό κάθε αναγκαία
πληροφορία, διευκρίνιση, συµβουλή ή καθοδήγηση που τους ζητείται
από τους πολίτες, σχετικά µε τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
(Ν.3013/2002, ΦΕΚ 102 Α΄, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
Μέσω των Κ.Ε.Π. του ∆ήµου µας, µπορείτε να διεκπεραιώνετε όλες σχεδόν
τις συναλλαγές σας µε τους δηµόσιους φορείς (Υπουργεία, Οργανισµούς,
∆ήµους, Περιφέρειες κ.λπ.), χωρίς να είστε υποχρεωµένοι να επισκέπτεστε τις
συναρµόδιες υπηρεσίες και να ταλαιπωρείστε µε πολλές µετακινήσεις. Εσείς
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αρκεί να συµπληρώσετε µια αίτηση στο Κ.Ε.Π. και οι υπάλληλοι θα
αναλάβουν να φέρουν εις πέρας την υπόθεσή σας.
Για αναλυτική ενηµέρωσή σας, σχετικά µε τις πιστοποιηµένες διοικητικές
διαδικασίες που µπορούν να διεκπεραιώσουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών, µπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσηµο δικτυακό τόπο των Κ.Ε.Π.:
www.kep.gov.gr ή να καλέσετε την τηλεφωνική γραµµή 1500 (βλ.
παρακάτω), που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ηµέρες την εβδοµάδα.
Τα Κ.Ε.Π. του ∆ήµου µας:
1ο Κ.Ε.Π. Σητείας
∆ιεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 1 & Ι. Καποδίστρια, ισόγειο, περιοχή
Κολονέλο, Σητεία 72300.
Αριθ. τηλεφ.: 28433 40700 - Φαξ: 28430 29053
Ωράριο λειτουργίας: ∆ευτέρα – Παρασκευή 07.30 - 20.00, Σάββατο 08.00–
14.00
Πρόσβαση: από Μ. Αλεξάνδρου
2ο Κ.Ε.Π. Λεύκης (Τοπική Κοινότητα Ζήρου)
∆ιεύθυνση: Ζήρος Σητείας 72300
Αριθ. τηλεφ.: 2843340000 - Φαξ: 28430 91490
Ωράριο λειτουργίας: 07.30 – 15.30
3ο Κ.Ε.Π. Ιτάνου (Τοπική Κοινότητα Ζάκρου)
∆ιεύθυνση: Ζάκρος Σητείας
Αριθ. τηλεφ.: 28430 29626 - Φαξ: 28430 29627
Ωράριο λειτουργίας: Προσωρινά εκτός λειτουργίας.
Ειδικά για τη φετινή χρονιά και για διάστηµα 8 µηνών, έχει τοποθετηθεί 1
άτοµο από το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕ∆, για την
εξυπηρέτηση των πολιτών της Ζάκρου σε ορισµένα απλά καθηµερινά θέµατα.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ «ERMIS»
(http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis)
Η Εθνική Πύλη ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ERMIS αποτελεί την ενιαία Κυβερνητική
∆ιαδικτυακή Πύλη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την πληροφόρηση πολιτών και
επιχειρήσεων και την ασφαλή διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Η Πύλη ERMIS φιλοδοξεί να αποτελέσει το «Ηλεκτρονικό Πολυκατάστηµα» της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, παρέχοντας από ένα κεντρικό σηµείο ολοκληρωµένη
ενηµέρωση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σχετικά µε όλες τις συναλλαγές
τους µε το ∆ηµόσιο, καθώς και επιλεγµένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών
συναλλαγών.
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ΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 1502
(άρθρο 22 του Ν.2539/1997, ΦΕΚ 244 Α΄)
Παράλληλα µε τη δυνατότητα της απευθείας εξυπηρέτησής σας από τις
∆ιοικητικές Αρχές ή από τα Κ.Ε.Π., έχετε δικαίωµα να ζητήσετε τηλεφωνικά, στον
αριθµό 1502, την έκδοση και αποστολή ορισµένων πιστοποιητικών (γέννησης,
ληξιαρχικών πράξεων, στρατολογικής κατάστασης, ποινικού µητρώου,
φορολογικής ενηµερότητας, οικογενειακής κατάστασης, σπουδών κλπ.), µε
συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει, µε χρέωσή σας.
Μπορείτε να ενηµερωθείτε για τον πλήρη κατάλογο των χορηγούµενων
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που έχουν ενταχθεί στο ανωτέρω µέτρο
εξυπηρέτησης των πολιτών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Υπ.
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): www.gspa.gr,
στη θεµατική ενότητα «Θέµατα ενδιαφέροντος / 1502-Πιστοποητικά».

ΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 1500
Μέσω της τηλεφωνικής γραµµής 1500 που έχει καθιερωθεί για την εξυπηρέτηση
του πολίτη, µπορείτε:
να ενηµερωθείτε ή να ζητήσετε πληροφορίες και κατευθύνσεις για όλα τα
θέµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
να διεκπεραιώσετε τηλεφωνικά συγκεκριµένες πιστοποιηµένες διαδικασίες
των Κ.Ε.Π., οι οποίες δεν απαιτούν δικαιολογητικά από πλευράς σας ή
απαιτούν δικαιολογητικά που µπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα
υπηρεσιακώς.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
Σας παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα να υποβάλλετε αιτήσεις για τη χορήγηση
πιστοποιητικών του ∆ηµοσίου και µέσω του προσωπικού σας ηλεκτρονικού
υπολογιστή, εφόσον βέβαια διαθέτετε σύνδεση µε το διαδίκτυο (internet) ή από
καταστήµατα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet café), µε επίσκεψή σας
στην ιστοσελίδα των Κ.Ε.Π.: www.kep.gov.gr.
Με την αίτησή σας, δηλώνετε και το Κ.Ε.Π. που επιθυµείτε να διεκπεραιώσει το
αίτηµά σας. Η ενηµέρωσή σας από το Κ.Ε.Π., για την παραλαβή του
πιστοποιητικού γίνεται είτε µε τηλεφωνική επικοινωνία, είτε µε αποστολή
µηνύµατος (SMS).
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ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ PORTAL ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ (www.sitia.gr).
Ο ∆ήµος Σητείας επιθυµεί, µε τη δηµιουργία της νέας ∆ηµοτικής πύλης (portal),
που ήδη βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης, να προσφέρει ποιοτικές
ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την πληροφόρηση και την εξυπηρέτηση των
κατοίκων, των επισκεπτών και των δηµοτών του.
Στόχος το έργου αυτού είναι η υπεύθυνη, γρήγορη, και διαφανής ενηµέρωση
του κοινού και η ικανοποιητική προσφορά δηµοτικών υπηρεσιών, που θα είναι
φιλική στον χρήστη και απαλλαγµένη από χρονοβόρες διαδικασίες και περιττή
γραφειοκρατία.
Μέχρι στιγµής έχουν πραγµατοποιηθεί οι φάσεις ένα και δύο του έργου. Αυτές
αφορούν την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση του κοινού συµπεριλαµβανόµενων και των δικαιολογητικών που χρειάζονται για την έκδοση
πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αιτήσεων, και χαράζουν την αρχή αµφίδροµης
επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου, αφού τώρα, για πρώτη φορά,
µπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να συµπληρώσετε
ηλεκτρονικά, αιτήσεις και άλλα επίσηµα έγγραφα.
Σε µια δεύτερη φάση θα προσφερθούν επίσης:
Πιστοποίηση: Πρόκειται για ηλεκτρονική αναγνώριση ταυτότητας του χρήστη,
η οποία θα εµπλουτίσει την δυναµικότητα της ηλεκτρονικής εµπειρίας και θα
προσφέρει την δυνατότητα ουσιαστικής αµφίδροµης επικοινωνίας.
Ολοκληρωµένη ηλεκτρονική συναλλαγή: Όταν το στάδιο αυτό του έργου
υλοποιηθεί, θα µπορείτε να διεκπεραιώνετε όλες τις υποθέσεις που σας
αφορούν µέσω υπολογιστή. Θα µπορείτε για παράδειγµα µε την χρήση
ηλεκτρονικών µέσων αναγνώρισης της ταυτότητας σας, να υποβάλετε στην
ανάλογη υπηρεσία επίσηµες φόρµες και δικαιολογητικά, να παρακολουθείτε
βήµα προς βήµα την υπόθεση σας, να λαβαίνετε επίσηµα έγγραφα και
αποφάσεις και να πληρώνετε, αν χρειαστεί, από την άνεση του σπιτιού σας,
του γραφείου σας ή οποιουδήποτε άλλου χώρου διαθέτει υπολογιστή. Η
κατοχύρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής από την πολιτεία θα βοηθήσει
σηµαντικά σε θέµατα πιστοποίησης χρήστη.
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η προστασία του
Πολίτη
30

31

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
(άρθρα 214-231 του Ν. 3852/ 2010)
Οι πράξεις των συλλογικών και µονοµελών οργάνων διοίκησης των δήµων
ελέγχονται, ως προς τη νοµιµότητά τους, από την Αυτοτελή Υπηρεσία
Εποπτείας Ο.Τ.Α., που αποτελεί αποκεντρωµένη υπηρεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, υπαγόµενη
απευθείας στον Υπουργό.
Ο έλεγχος συνίσταται:
α) στον υποχρεωτικό (άρθρο 225 του Ν. 3852/ 2010), στον οποίον υπόκεινται
αποφάσεις των συλλογικών, µόνο, οργάνων των δήµων, οι οποίες
αποστέλλονται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη
συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
Ο.Τ.Α και, εντός αποκλειστικής προθεσµίας σαράντα (40) ηµερών από την
περιέλευσή τους σε αυτήν, ελέγχονται από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας και
β) στον αυτεπάγγελτο (άρθρο 226 του Ν.3852/2010), κατά την άσκηση του
οποίου ο Ελεγκτής Νοµιµότητας µπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση
των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων για λόγους νοµιµότητας,
µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών, αφότου η απόφαση έχει δηµοσιευθεί ή
εκδοθεί.

Η ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
(άρθρο 227 του Ν. 3852/ 2010)
Εφόσον έχετε έννοµο συµφέρον, µπορείτε να προσβάλετε τις αποφάσεις των
συλλογικών ή µονοµελών οργάνων του ∆ήµου, για λόγους νοµιµότητας, µέσα
σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευσή τους, ή την
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, ή από την κοινοποίησή τους, ή αφότου λάβατε
γνώση αυτών.
Προσφυγή µπορεί να ασκηθεί και κατά παράλειψης οφειλόµενης νόµιµης
ενέργειας των οργάνων του ∆ήµου. Στην περίπτωση αυτή, η προσφυγή
ασκείται εντός δεκαηµέρου από την άπρακτη παρέλευση της ειδικής
προθεσµίας που τυχόν τάσσει ο νόµος για την έκδοση της οικείας πράξης,
διαφορετικά µετά την παρέλευση τριµήνου από την υποβολή της σχετικής
αίτησης.
Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της ανωτέρω προσφυγής µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η
ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση, θεωρείται ότι η προσφυγή
έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
Με την ίδια προσφυγή, µπορεί να υποβληθεί αίτηµα στον Ελεγκτή Νοµιµότητας
να αναστείλει µε απόφασή του την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης.
Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νοµιµότητας προσβάλλονται στα αρµόδια
δικαστήρια µε τα ένδικα βοηθήµατα που προβλέπονται από την κείµενη
νοµοθεσία.
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Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Σε περίπτωση παραβίασης της νοµιµότητας ή προσβολής νόµιµου συµφέροντος
ή δικαιώµατός σας από τη ∆ιοίκηση, µπορείτε να ζητήσετε µε ενυπόγραφη
αναφορά σας τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη.
Η αναφορά πρέπει να υποβληθεί µέσα σε έξι (6) µήνες, αφότου λάβατε
γνώση των ενεργειών ή παραλείψεων της ∆ιοίκησης.
Η διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη αποσκοπεί στην προστασία των
δικαιωµάτων σας, την υπεράσπισή σας έναντι διακρίσεων σε βάρος σας, την
καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη εδρεύει στην Αθήνα, (Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ 115
28, περιοχή Χίλτον). Τα γραφεία του είναι ανοικτά από τις 8:30 το πρωί έως τις
2:00 το µεσηµέρι, από τη ∆ευτέρα έως την Παρασκευή. Αναφορές µπορούν να
υποβληθούν και µε τηλεοµοιοτυπία (fax) στον αριθµό 2107292129.
Για αναλυτικότερη ενηµέρωσή σας σχετικά µε τις αρµοδιότητες, τη
συγκρότηση και το έργο του Συνηγόρου του Πολίτη, µπορείτε να επισκεφτείτε
τον επίσηµο ιστοχώρο της Αρχής: www.synigoros.gr.

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
Κάθε πολίτης κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιοσδήποτε
διαµένει σε ένα κράτος-µέλος, έχει δικαίωµα να καταφύγει στον Ευρωπαίο
∆ιαµεσολαβητή, αν εκτιµά ότι είναι θύµα «κακής διοίκησης» εκ µέρους ενός
θεσµικού οργάνου ή οργανισµού της Ε.Ε.
Η καταγγελία στον ∆ιαµεσολαβητή µπορεί να υποβληθεί, µέσω απλού ή
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή τηλεοµοιοτυπίας (fax), σε οποιαδήποτε από τις
επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ηλεκτρονική µορφή του εντύπου καταγγελίας είναι διαθέσιµη στο δικτυακό
χώρο του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή: http://www.ombudsman.europa.eu.
∆ιεύθυνση αλληλογραφίας και στοιχεία επικοινωνίας:
Ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής (Τhe European Ombudsman)
1, Avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
FR- 67001 Strasbourg Cedex, France
Τηλέφωνο: 00 33 388.172.313
fax.: 00 33 388.179.062
e-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int

ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
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Το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.) είναι
όργανο εσωτερικού ελέγχου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που συστάθηκε µε το
Νόµο 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α΄).
Στις αρµοδιότητες του περιλαµβάνονται:
η διενέργεια επιθεωρήσεων, εκτάκτων ελέγχων και ερευνών στους φορείς
του ∆ηµοσίου,
η διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων στους ελεγχόµενους φορείς,
η διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων ή προανακρίσεων, µετά από
εισαγγελική παραγγελία, για αδικήµατα υπαλλήλων,
η συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού για την ποινική και πειθαρχική δίωξη
υπαλλήλων,
η παραποµπή των υπευθύνων κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων στην
εισαγγελική αρχή ή στο αρµόδιο πειθαρχικό όργανο,
η άσκηση πειθαρχικής δίωξης για πειθαρχικά αδικήµατα λειτουργών και
υπαλλήλων, που διαπιστώνονται στο πλαίσιο των ένορκων διοικητικών
εξετάσεων, τα οποία τιµωρούνται µε την ποινή της οριστικής παύσης,
ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων των ελεγχόµενων
φορέων.
Βασική επιδίωξη, στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω αρµοδιοτήτων του
Σώµατος, είναι η διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και η τήρηση των αρχών της νοµιµότητας και της
διαφάνειας της δράσης τους. Αυτό επιτυγχάνεται µε τους ακόλουθους
τρόπους:
εντοπίζοντας φαινόµενα κακοδιοίκησης, διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών,
αναποτελεσµατικότητας, χαµηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών,
καταλογίζοντας ευθύνες σε υπαλλήλους και υπηρεσίες, όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο,
προτείνοντας τη λήψη αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που έχουν εντοπιστεί.
Για αναλυτική παρουσίαση του θεσµού, µπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσηµο
ιστoχώρο του Σ.Ε.Ε.∆.∆.: www.seedd.gr
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδ. διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 60, Τ.Κ. 11742, Αθήνα.
Ωρες υποδοχής κοινού: 12:00 µ.µ. - 2:20 µ.µ.
Τηλ.: 210 9281800, 210 9281921
fax: 210 9281819
e-mail: seedd@seedd.gr

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αποτελεί µονοπρόσωπο όργανο της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που έχει ως κύρια αποστολή:
τη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της δηµόσιας
διοίκησης,
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την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου του Σώµατος ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και όλων των ιδιαίτερων Σωµάτων και
Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
τον εντοπισµό φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.
Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης:
∆ιεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες ή διατάσσει τη
διενέργειά τους, από τα ελεγκτικά σώµατα της ∆ιοίκησης, σε Υπουργεία,
∆ήµους, Περιφέρειες, νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αυτών κ.λπ.
Αξιολογεί και διερευνά καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στο
Γραφείο του, σχετικά µε φαινόµενα κακοδιοίκησης στους ανωτέρω φορείς
και στα Σώµατα Ελέγχου αυτών.
∆ιεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονοµικής κατάστασης («πόθεν
έσχες») των προϊσταµένων και υπαλλήλων των πολεοδοµικών υπηρεσιών
των ∆ήµων, των ∆ΟΥ και των ελεγκτικών µηχανισµών του Κράτους και
µπορεί να δίνει εντολή άρσης του τραπεζικού, φορολογικού και
χρηµατιστηριακού απορρήτου.
Μπορεί να διεξάγει ένορκη διοικητική εξέταση και να ασκεί ή να διατάσσει
την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών µέτρων.
Υποβάλλει νοµοθετικές ή οργανωτικές προτάσεις για την αντιµετώπιση των
φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης στις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και
την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε τις αρµοδιότητες και το έργο του
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µπορείτε να αναζητήσετε στον
επίσηµο δικτυακό τόπο του θεσµού: www.gedd.gr

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Τι είναι Ανταποκριτική ∆ιοίκηση:
Ο παλαιότερος προσανατολισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς ένα σύστηµα
κανόνων, που πρέπει να υπακούουν οι πολίτες - διοικούµενοι, έχει
αντικατασταθεί από ένα σύστηµα, το οποίο έχει ως πρωταρχικό στόχο την
ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών.
Το νέο αξίωµα, στο οποίο στηρίζεται η ανταποκριτική διοίκηση είναι απλό και
συγκεκριµένο:
Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και οι ∆ηµόσιοι Οργανισµοί υπάρχουν κυρίως για να
εξυπηρετούν τους πολίτες. Οι παραδοσιακές αξίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για
ισότητα, νοµιµότητα κ.λπ. εξακολουθούν να αποτελούν το θεµέλιο λίθο για τη
σύγχρονη Ανταποκριτική ∆ιοίκηση, αλλά παράλληλα θεωρούνται ως αναγκαίες
προϋποθέσεις για τη δηµιουργία νέων αξιών που προσδιορίζουν το είδος και
την ποιότητα των υπηρεσιών της ∆ιοίκησης προς τους πολίτες.
Οι νέες αυτές αξίες είναι:
Α. Η διαφάνεια
Οι πολίτες έχουν δικαίωµα να γνωρίζουν πώς εργάζεται η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση,
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ποιες είναι οι αρµοδιότητες και οι επιτρεπόµενες ενέργειες του κάθε δηµόσιου
λειτουργού, ποιος είναι υπεύθυνος κατά περίπτωση κ.λπ.
Β. Η συµµετοχή των πολιτών
Οι πολίτες δεν είναι πλέον παθητικοί αποδέκτες των αποφάσεων της ∆ιοίκησης.
Σε πολλές περιπτώσεις συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα σε
θέµατα που τους αφορούν άµεσα, είτε µεµονωµένα, είτε µέσα από τη
συµµετοχή τους σε συλλογικούς φορείς (σωµατεία, συλλόγους, κ.λπ.).
Γ. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πολιτών
Η ∆ιοίκηση έχει προχωρήσει και έχει σε µεγάλο βαθµό επιτύχει την
αντικατάσταση της φιλοσοφίας «ένα µέγεθος για όλους τους πολίτες» (δηλαδή
την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας για όλους) µε τη νέα αντίληψη για
την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας µε πολλούς τρόπους ώστε να
ικανοποιούνται όλοι οι πολίτες στις ανάγκες ή τις επιθυµίες τους π.χ. ο πολίτης
µπορεί να ζητήσει µια πληροφορία από τη ∆ιοίκηση προφορικά, γραπτά,
τηλεφωνικά, µε fax, κ.λπ. ανάλογα µε τις επιθυµίες του.
∆. Η προσβασιµότητα
Οι πολίτες πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στη ∆ιοίκηση µε πολλούς
τρόπους και σε ώρες που διευκολύνονται. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στη
δηµιουργία των υπηρεσιών µιας στάσης.
Τι είναι οι Υπηρεσίες µιας Στάσης
Σύµφωνα µε τις παραδοσιακές αρχές, η οργάνωση των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών
απέβλεπε -κατά κύριο- λόγο στη διευκόλυνση της λειτουργίας τους, παρά στην
εξυπηρέτηση του πολίτη. Η φιλοσοφία της σύγχρονης Ανταποκριτικής
∆ιοίκησης, αντίθετα, επιβάλλει οι δηµόσιες υπηρεσίες να έχουν ως στόχο
κυρίως τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.
Ο πολίτης, αν είναι δυνατόν, µε µια µόνο επίσκεψη σε µια µόνο ∆ηµόσια
Υπηρεσία, να ικανοποιεί όλες του τις ανάγκες.
Ποιο είναι το συµβόλαιό µας µε τους δηµότες;
Στόχος µας είναι κάθε δραστηριότητα, κάθε τµήµα, κάθε εργαζόµενος σε
οποιοδήποτε επίπεδο, αρχίζοντας από τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου, να συνεισφέρει
στην ικανοποίηση των δηµοτών µας και µάλιστα µε το µικρότερο δυνατό
κόστος. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού ο ∆ήµος µας σκοπεύει να
εφαρµόσει τις παρακάτω µορφές Υπηρεσιών µιας Στάσης:
Εξυπηρέτηση από ένα σηµείο
Ο ∆ηµότης θα εξυπηρετείται πλήρως από ένα µόνο σηµείο. Αντί, δηλαδή, να
απευθύνεται στις διάφορες υπηρεσίες του ∆ήµου µας, θα απευθύνεται σε ένα
µόνο σηµείο, στο γραφείο Εξυπηρέτησης και Επικοινωνίας του δηµότη ή σε ένα
τηλέφωνο, από το οποίο θα µπορεί να λαµβάνει πληροφορίες που αφορούν το
σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών του ∆ήµου µας. Η Υπηρεσία προς το
παρόν είναι ανενεργή λόγω ελλιπούς στελέχωσης των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.
Ένα µεγάλο µέρος των απαιτούµενων πληροφοριών παρέχεται ήδη από τα
ΚΕΠ.
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Εξυπηρέτηση από ένα πρόσωπο
Σε πολλές περιπτώσεις, για την ικανοποίηση του αιτήµατος του δηµότη από το
δήµο µας, απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας µια σειρά από
διαδοχικές ενέργειες των οργανικών µας µονάδων. Προκειµένου ο δηµότης να
µην ταλαιπωρείται απευθυνόµενος διαδοχικά σε διάφορα τµήµατα και
συνεργαζόµενος µε διαφορετικούς υπαλλήλους, µέχρι να ολοκληρωθεί η όλη
διαδικασία, η Υπηρεσία µας θα ορίζει έναν υπάλληλο (πρόσωπο επαφής), ο
οποίος θα µεριµνά για το θέµα του και θα συνεργάζεται µε το συγκεκριµένο
πολίτη- δηµότη. Και αυτή η Υπηρεσία είναι ανενεργή προς το παρόν για τον
ίδιο λόγο.
Εξυπηρέτηση ειδικών οµάδων πολιτών
Μια άλλη µορφή υπηρεσιών µιας στάσης, που σκοπεύει να εφαρµόσει ο ∆ήµος
µας, είναι η οµαδοποίηση των πολιτών ανάλογα µε τις ανάγκες τους και η
εξυπηρέτησή τους από αντίστοιχες υπηρεσιακές µονάδες. Τέτοιες οµάδες είναι
οι ηλικιωµένοι, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι ετεροδηµότες, οι µειονότητες
κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται σε µια µόνο υπηρεσία
για την ικανοποίηση του αιτήµατός του.

Η πολιτική συµµετοχή του πολίτη στο ∆ήµο Σητείας
Ο ∆ήµος διοικείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον ∆ήµαρχο (άρθρο
7, παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010).
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει το τεκµήριο αρµοδιότητας στη διοίκηση των
τοπικών υποθέσεων. Χωρίς να υφίσταται κάποια ιεραρχική σχέση µεταξύ των
οργάνων διοίκησης του ∆ήµου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θεωρείται ως το
αρµόδιο όργανο να λάβει απόφαση για κάποιο θέµα, όταν για το χειρισµό του
δεν έχει καθοριστεί ή είναι υπό αµφισβήτηση το αρµόδιο διοικητικό όργανο.
Έτσι, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το
δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του
δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο
µεταβίβασε σε επιτροπή του.
Οι Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου
Ο ∆ήµαρχος είναι µονοµελές όργανο διοίκησης του ∆ήµου και προασπίζει τα
τοπικά συµφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του ∆ήµου για την υλοποίηση του
σχεδίου ανάπτυξης και διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας. Ασκεί
συγκεκριµένες αρµοδιότητες που του αποδίδονται από διατάξεις νόµων ή άλλα
κανονιστικά νοµοθετήµατα.
Ειδικότερα, ο δήµαρχος:
α) Εκπροσωπεί το δήµο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή.
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β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, της οικονοµικής και της
επιτροπής ποιότητας ζωής. H µη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά
σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
γ) Ορίζει τους αντιδηµάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής
επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της.
δ) Είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του δήµου. Ως προϊστάµενος όλου του
προσωπικού του δήµου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές
διατάξεις για το διορισµό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές µεταβολές και την
άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
ε) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηµατικά εντάλµατα
πληρωµής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια
υπηρεσία του δήµου.
στ) Υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο δήµος.
ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις
αρµοδιότητες του δήµου.
η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των
δηµοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας.
θ) Συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου από µέλη του
δηµοτικού συµβουλίου, υπαλλήλους του δήµου, υπαλλήλους του δηµόσιου
τοµέα ή ιδιώτες για τη µελέτη και επεξεργασία θεµάτων του δήµου,
καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.
∆ήµαρχος για την πενταετία από 1-9-2014 έως 31-8-2019 είναι ο Θεόδωρος
Πατεράκης.
Οι Αντιδήµαρχοι
Το ∆ήµαρχο επικουρούν οι Αντιδήµαρχοι, οι οποίοι είναι οι σύµβουλοι της
πλειοψηφίας που ορίζει ο δήµαρχος και στους οποίους µεταβιβάζει την άσκηση
αρµοδιοτήτων για κάποιους συγκεκριµένους τοµείς πολιτικής (καθ’ ύλην
Αντιδήµαρχος) και για συγκεκριµένη περιφέρεια του ∆ήµου, που συνενώθηκε
και δηµιούργησε το ∆ήµο Σητείας (κατά τόπο Αντιδήµαρχος).
Στα πλαίσια της καθ’ ύλην άσκησης αρµοδιοτήτων τους, οι Αντιδήµαρχοι
φέρουν την πολιτική ευθύνη για τη σωστή λειτουργία των οργανικών µονάδων
που τους έχουν ανατεθεί και την επιτέλεση του έργου τους, που απορρέει από
τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου και την εφαρµογή
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και του Στρατηγικού Σχεδίου του.
Στα πλαίσια της κατά τόπον άσκησης αρµοδιοτήτων, οι Αντιδήµαρχοι:
α) Συνεργάζονται µε τους προέδρους των τοπικών συµβουλίων και τους
τοπικούς εκπροσώπους των τοπικών Κοινοτήτων που εποπτεύουν για την
επίλυση των προβληµάτων τους, καθώς και την αρµοδιότητα υπογραφής
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βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και µονίµου κατοικίας στις Τοπικές
Κοινότητες αυτές.
β) Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στις τοπικές κοινότητες ευθύνης τους.
γ) Μεριµνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που
βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης τους.
δ) Υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των
διοικητικών ενοτήτων που τους ανατέθηκαν
ε) Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστηµένες στα όρια των διοικητικών ενοτήτων ευθύνης τους.
στ) Έχουν την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των διοικητικών ενοτήτων
ευθύνης τους και σε συνεργασία µε τον καθ’ ύλην αρµόδιο αντιδήµαρχο µε τα
µέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείµενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστηµάτων άρδευσης και των
αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας
των διοικητικών ενοτήτων ευθύνης τους, της αποκοµιδής και διαχείρισης των
αποβλήτων.
Στο ∆ήµο µας, έχουν οριστεί για το χρονικό διάστηµα από 5/3/2014 έως
31/8/2019 οι ακόλουθοι Αντιδήµαρχοι:
1. Κοζυράκης Νικόλαος, στον οποίο µεταβιβάζονται οι
καθ’ ύλην
αρµοδιότητες που αφορούν τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και το
Αυτοτελές Τµήµα Πολεοδοµίας και οι κατά τόπο αρµοδιότητες που
αφορούν τις ∆ηµοτικές Ενότητες Ιτάνου και Λεύκης. Επίσης, αναπληρώνει
το ∆ήµαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
2. Λαντζανάκης Νικόλαος, στον οποίο µεταβιβάζονται οι
καθ’ ύλην
αρµοδιότητες που αφορούν τη ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και το
Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και οι κατά τόπο
αρµοδιότητες που αφορούν τη ∆ηµοτική Ενότητα Ανάληψης.
3. Λεβεντέρης Χαράλαµπος, στον οποίο µεταβιβάζονται οι καθ’ ύλην
αρµοδιότητες που αφορούν τη ∆/νση Περιβάλλοντος - Πρασίνου και το
Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και οι
κατά τόπο αρµοδιότητες που αφορούν τις Τοπικές Κοινότητες Σκοπής,
Σταυρωµένου, Κατσιδωνίου, Ρ.Εκκλησιάς, Μαρωνιάς, Αγίου Γεωργίου,
Πραισσού και Κρυών της ∆ηµοτικής Ενότητας Σητείας.
4. Τερζής Λεωνίδας, στον οποίο µεταβιβάζονται οι καθ’ ύλην αρµοδιότητες
που αφορούν τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τµήµα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού και οι κατά τόπο
αρµοδιότητες που αφορούν τις τοπικές κοινότητες Πισκοκεφάλου,
Αχλαδίων, Χαµεζίου, Έξω Μουλιανών, Μέσα Μουλιανών, Μυρσίνης,
Τουρλωτής, Σφάκας και Λάστρου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σητείας.
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Η Εκτελεστική Επιτροπή
Στο ∆ήµο Σητείας έχει συσταθεί εκτελεστική επιτροπή στην οποία µετέχουν ο
∆ήµαρχος και όλοι οι Αντιδήµαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό
συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του ∆ήµου και παρακολουθεί την
εφαρµογή της δηµοτικής πολιτικής σε όλους τους τοµείς, καθώς και την
εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδίου του ∆ήµου.
Η Οικονοµική Επιτροπή
Αρµοδιότητες
Η Οικονοµική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο παρακολούθησης και ελέγχου
της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου και αποτελείται από συγκεκριµένο
αριθµό δηµοτικών συµβούλων, ανάλογα µε τα µέλη του δηµοτικού
συµβουλίου, προερχόµενων κατά ένα µέρος από τις δηµοτικές παρατάξεις της
µειοψηφίας.
Μέλη
Στο ∆ήµο µας, η Οικονοµική Επιτροπή συγκροτείται από 6 τακτικά µέλη, εκ
των οποίων 2 προέρχονται από το σύνολο των δηµοτικών συµβούλων της
µειοψηφίας και 5 αναπληρωµατικά µέλη, εκ των οποίων τα 2 προέρχονται από
το σύνολο των δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας. Αντικαθιστά στην
άσκηση των αρµοδιοτήτων της την παλιά «∆ηµαρχιακή Επιτροπή».
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
είναι ο ∆ήµαρχος, ο οποίος µπορεί να εκχωρήσει την αρµοδιότητά του αυτή σε
ένα Αντιδήµαρχο.
Θητεία
Η θητεία των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής είναι δυόµιση έτη.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αρµοδιότητες
Στο ∆ήµο µας έχει συσταθεί Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία είναι
αποφασιστικό και εισηγητικό συλλογικό όργανο άσκησης των σχετικών µε την
ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του
περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του ∆ήµου.
Μέλη
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Σητείας συγκροτείται από 6 τακτικά
µέλη, εκ των οποίων 2 προέρχονται από το σύνολο των δηµοτικών συµβούλων
της µειοψηφίας και 5 αναπληρωµατικά µέλη, εκ των οποίων τα 2 προέρχονται
από το σύνολο των δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής είναι ο ∆ήµαρχος, ο οποίος µπορεί να εκχωρήσει την αρµοδιότητά του
αυτή σε ένα Αντιδήµαρχο.
Θητεία
Η θητεία των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι δυόµιση έτη.
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Η Συµµετοχή των δηµοτών – η Πληροφόρηση
•
Οι δηµότες και γενικά οι κάτοικοι του ∆ήµου µας µπορούν να
καταθέτουν ατοµικά ή συλλογικά στο ∆ήµο µας, στις δηµοτικές ή τοπικές
κοινότητες και σε όλα τα Νοµικά Πρόσωπα και φορείς που εποπτεύει,
ερωτήσεις για την ενηµέρωσή τους, όπως και προτάσεις για την καλύτερη
λειτουργία τους. Οι ερωτήσεις απαντώνται υποχρεωτικά, οι δε προτάσεις
συζητούνται και λαµβάνονται υπόψη από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου µας,
όπου οι δηµότες έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται αυτοπροσώπως και να
υποστηρίζουν και προφορικά τις απόψεις τους.
•
Κάθε δηµότης, κάτοικος ή φορολογούµενος του ∆ήµου µας, µπορεί να
διατυπώσει τις παρατηρήσεις του στην ειδική δηµόσια συνεδρίαση της
∆ηµοτικής Αρχής, που γίνεται κάθε έτος µετά από έγκαιρη ανακοίνωση και έχει
γενικά ως θέµατα τον απολογισµό των πεπραγµένων και την εφαρµογή του
προγράµµατος δηµοτικής δράσης.
•
Στον
πίνακα
ανακοινώσεων
του
δηµοτικού
καταστήµατος,
δηµοσιεύονται για ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, τα θέµατα που θα
συζητηθούν κάθε φορά στο δηµοτικό µας συµβούλιο, όπως και οι σχετικές
αποφάσεις που λαµβάνονται και διάφορες ανακοινώσεις, χρήσιµες για την
πληροφόρηση του δηµότη. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα που λειτουργεί ο ∆ήµος
µας (www.sitia.gr) ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ενηµερωθεί, πέραν των
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται τοπικά και για διάφορα άλλα θέµατα, που
πιθανόν να του είναι χρήσιµα.
Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης
Στους δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους
συγκροτείται, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των µελών του και εκδίδεται εντός δύο (2)
µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, δηµοτική επιτροπή
διαβούλευσης ως όργανο µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες.
Οι αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης:
α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά
προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό
πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου.
β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που
παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου
και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση
των δυνατοτήτων αυτών.
δ) ∆ύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των
κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το
άρθρο 79 του Κ.∆.Κ.
Η διατύπωση γνώµης από τη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει
την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω διαδικτύου. Οι
προτάσεις
της
ηλεκτρονικής
διαβούλευσης
συγκεντρώνονται
και
συστηµατοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου και
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παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά
την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
Σύνθεση:
Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων
της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εµπορικών και επαγγελµατικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστηµονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών
δ) των εργαζοµένων στο δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συµβουλίων νέων και
ι) δηµότες.
Είναι προφανές ότι η ανωτέρω απαρίθµηση είναι ενδεικτική και στην επιτροπή
µπορούν να κληθούν να συµµετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που
υφίστανται και δρουν στο δήµο.
Θητεία:
Η διάρκεια της θητείας της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει
τα δυόµιση έτη.
Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Στις παρ.1 και 2 του άρθρου 70 του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι: «Το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του να
συγκροτεί επιτροπές, οι οποίες είναι αρµόδιες για την επεξεργασία και εισήγηση
θεµάτων της αρµοδιότητάς του. Ειδικότερα στους τουριστικούς δήµους
συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δηµοτικό
συµβούλιο θεµάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του ∆ήµου».
Σύνθεση:
Στην παρούσα σύνθεσή της, η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
του ∆ήµου Σητείας αποτελείται από 7 µέλη µε τους αναπληρωµατικούς τους,
όπου συµµετέχουν:
Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος, δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφούσας
παράταξης και της µείζονος αντιπολίτευσης, καθώς και εκπρόσωποι από φορείς
που δραστηροποιούνται στον τουρισµό στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου και
συγκεκριµένα: του Συλλόγου ξενοδόχων, του συλλόγου καταστηµάτων
εστίασης και ψυχαγωγίας, του συλλόγου ξενοδοχοϋπαλλήλων, της
οµοσπονδίας επαγγελµατοβιοτεχνών και εµπόρων και εκπρόσωποι των
ιδιοκτητών τουριστικών γραφείων.
Η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας
Σε κάθε δήµο η δηµοτικό διαµέρισµα ή τµήµα του ή κοινότητα λειτουργεί
δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:
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α) το δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δηµοτικό ή κοινοτικό
σύµβουλο που ορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου,
ως πρόεδρο,
β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των µαθητών,
γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από
τον προϊστάµενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,
δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που
ορίζεται από τον προϊστάµενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης,
ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται µε
απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου των οποίων ο αριθµός δεν
µπορεί να υπερβεί τους δύο,
στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των
εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.

Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΝΟΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
(∆.Ο.Κ.Α.Σ.)»
Ο ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας
(∆.Ο.Κ.Α.Σ.) λειτουργεί από το 2011 και προήλθε από τη συγχώνευση των
Νοµικών Προσώπων: α) Βρεφικός Παιδικός Σταθµός Σητείας, β) Παιδικός
Σταθµός Παλαικάστρου, γ) Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ)
Σητείας, ε) ∆ηµοτικός Οργανισµός Άθλησης Σητείας, στ) ∆ηµοτική Φιλαρµονική
Σητείας, ζ) Πνευµατικό Πολιτιστικό Κέντρο Χαµεζίου, (ΦΕΚ 813/2011 τ.Β΄) .
Επίσης µετά από τη λύση των δύο Κοινωφελών Επιχειρήσεων του ∆ήµου
Σητείας µε την επωνυµία ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση (∆Η.Κ.Ε.Σ.) και
Ιτάνου µε την επωνυµία Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Ιτάνου (Κ.Ε.∆.Ι.,
Ν.Π.Ι.∆.), µεταφέρθηκαν οι αρµοδιότητες και το προσωπικό αυτών που είχαν
ενεργή Σύµβαση στο νέο Ν.Π.∆.∆ ∆.Ο.Κ.Α.Σ του ∆ήµου Σητείας το οποίο
διοικείται από έντεκα (11) µέλη .
Η λειτουργία του ∆.Ο.Κ.Α.Σ. υποστηρίζεται από :
3 ∆ιοικητικούς υπαλλήλους Ι∆ΑΧ
3 Κοινωνικούς Λειτουργούς (1 Ι∆ΑΧ ΚΑΙ 2 Ι∆ΟΧ)
1 Κοινωνιολόγο Ι∆ΟΧ
6 Νοσηλευτές (1 Ι∆ΑΧ ΚΑΙ 5 Ι∆ΟΧ)
8 Οικογενειακούς Βοηθούς (3 Ι∆ΑΧ και 5 Ι∆ΟΧ)
12 Βοηθούς Βρεφοκόµων (11Ι∆ΑΧ και 1 Ι∆ΟΧ)
1 Νηπιαγωγό Ι∆ΟΧ
2 Βρεφονηπιοκόµους ( 1 ΜΟΝΙΜΗ και 1 Ι∆ΟΧ)
2 Βοηθούς Μαγείρων (Ι∆ΑΧ)
4 καθαρίστριες (2 Ι∆ΑΧ και 2 Ι∆ΟΧ)
2 Εποχικούς Εργάτες Ι∆ΟΧ
1 Εργάτη Ι∆ΑΧ
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Οι σκοποί του ∆.Ο.Κ.Α.Σ. αναφέρονται στους τοµείς :
•
•
•
•

Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη
Παιδεία
Αθλητισµό
Περιβάλλον

Η συµβολή του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης
Σητείας (∆.Ο.Κ.Α.Σ.) µέσα από τις δράσεις που αναπτύσσονται είναι
καταλυτικής σηµασίας για την ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Σητείας αφού:
- υλοποιεί το Χρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα « Εναρµόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελµατικής Ζωής » και λειτουργεί 1 Βρεφικό Παιδικό Σταθµό στη Σητεία
δυναµικότητας 70 παιδιών και 1 Παιδικό Σταθµό στο Παλαίκαστρο,
δυναµικότητας 50 παιδιών
- υλοποιεί το Χρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα « Βοήθεια στο Σπίτι »
λειτουργεί 5 Μονάδες.

και

- λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τις υπηρεσίες και τους φορείς του ∆ήµου
Σητείας ώστε να καλύψει κενά των υφιστάµενων δοµών και παράλληλα να
λύσει προβλήµατα και να αξιοποιήσει ευκαιρίες για την βελτίωση της ποιότητας
ζωής των δηµοτών.
Στο πλαίσιο της αρχικής οργάνωσης λειτουργιών και δραστηριοτήτων του, το
Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου Σητείας, παρέχει τις υπηρεσίες του µέσω των
παρακάτω δράσεων.
Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Α1. Βοήθεια στο σπίτι
Ο ∆.Ο.Κ.Α.Σ. µε τη στήριξη του ∆ήµου Σητείας υλοποιεί το κοινωνικό
πρόγραµµα « ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ». Για το σκοπό αυτό παρέχεται
οργανωµένη και συνεχής φροντίδα από εξειδικευµένο προσωπικό σε
ηλικιωµένους και άτοµα µε ιδιαιτερότητες που δεν µπορούν να
αυτοεξυπηρετηθούν, ζουν µόνοι τους και δεν έχουν επαρκείς οικονοµικούς
πόρους.
Οι ανάγκες που έχουν οι εξυπηρετούµενοι και που καλύπτονται στη πόλη της
Σητείας και σε όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα αφορούν:
1.
•
•
•
•

2.

Κοινωνική εργασία
Συµβουλευτική
Υποστηρικτική
Κινητοποίηση οικογενειακού περιβάλλοντος
Συνεργασία µε φορείς & συλλόγους (φιλανθρωπικός κ.λ.π)
Νοσηλευτική φροντίδα
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•
•
•
•

3.
•
•
•

Συνοδεία σε Νοσοκοµεία-Γιατρούς κ.λ.π
Νοσηλεία στο σπίτι
Συνταγογραφία -προµήθεια φαρµάκων
Μέτρηση πίεση- σακχάρου
Οικιακή Βοήθεια
Πληρωµή λογαριασµών
Αγορά τροφίµων
Εξυπηρέτηση & καθαριότητα στο σπίτι.

Στα προγράµµατα απασχολούνται 3 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 1 Κοινωνιολόγος, 6
Νοσηλεύτριες και 8 Οικιακοί βοηθοί .
Για το σκοπό αυτό λειτουργούν πέντε (5) Μονάδες « ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ »
•

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ

Η µονάδα στεγάζεται στο κτίριο του ΚΑΠΗ του ∆ήµου Σητείας και εξυπηρετεί
την πόλη της Σητείας και τις τ.κ.: Ζήρο, Αγία Τριάδα – Γούδουρα- Απίδια- Καλό
Χωριό- Λαγκάδα, Περβολάκια - Πιλαλήµατα - ∆ιασκάρι, Ανάληψη και Πεύκους.
Πληροφορίες: τηλ.2843024228
•

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ

Η µονάδα στεγάζεται στο Παλαίκαστρο του ∆ήµου Σητείας και εξυπηρετεί όλα
τα παρακάτω χωριά: Αγιά Φωτιά, Ρούσσα Εκκλησιά, Παλαίκαστρο, Αγκαθιά
Χοχλακιές, Λαγκάδα, Κελάρια, Αδραβάστους, Αζοκέραµο, Καρύδι και Ζάκρο.
Πληροφορίες: τηλ. 6974734363
•

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΣΚΟΠΗ

Η µονάδα στεγάζεται στη Σκοπή του ∆ήµου Σητείας και εξυπηρετεί τα
παρακάτω χωριά: Χαµέζι, Σκορδύλο Χρυσοπηγή, ∆άφνη, Σφάκα Κρυά, Καλό
Χωριό, Λαγκάδα, Περβολάκια, Πιλαλήµατα, ∆ιασκάρι, Μακρύ Γιαλό και
Πεύκους.
Πληροφορίες: τηλ. 28430 71470
•

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΛΩΤΗ

Η µονάδα στεγάζεται στην Τουρλωτή του ∆ήµου Σητείας και εξυπηρετεί τα
παρακάτω χωριά: Τουρλωτή, Μαρωνιά, Άγιο Γεώργιο, Έξω και Μέσα Μουλιανά,
Πραισό, Μυρσίνη, Σφάκα, Λάστρο, Μόχλο, Επάνω Επισκοπή & Άγιο Σπυρίδωνα.
Πληροφορίες : τηλ. 2843094296.

44

45

•

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Η µονάδα στεγάζεται στο Πισκοκέφαλο Σητείας και εξυπηρετεί τα παρακάτω
χωριά: Πισκοκέφαλο, Εσταυρωµένο, Κατσιδόνι, Αχλάδια, Κάτω Επισκοπή,
Σανδάλι, Σίτανο, Χανδρά, Αρµένους, Συκιά, Παπαγιαννάδες, Βορί, Σκλάβοι,
Λιθίνες, Αχλάδια και Παρασπόρι.
Πληροφορίες : 2843022300.
•

Το Κ.ΑΠ.Η.

Το ΚΑΠΗ είναι δραστηριότητα του ∆.Ο.Κ.Α.Σ και µπορούν οι δηµότες της
τρίτης ηλικίας να εγγραφούν σε αυτό και να συµµετέχουν ενεργά στον
ελεύθερο χρόνο τους αναπτύσσοντας διάφορες δηµιουργικές δραστηριότητες
και συµµετέχοντας σε ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Τηλέφωνο: 2843028013
Σηµείωση: Στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» που εφαρµόζεται στο ∆ήµο
µας έχουν ενταχθεί και ηλικιωµένα άτοµα, που έχουν ανάγκη από τη βοήθεια
των εξειδικευµένων ατόµων που εργάζονται σε αυτό και τους παρέχουν κάθε
είδους φροντίδα στο σπίτι.
Β. ΠΑΙ∆ΕΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Λειτουργία Βρεφικών-Παιδικών Σταθµών
Α. Βρεφικός – Παιδικός Σταθµός Σητείας , δυναµικότητας 70 παιδιών
∆/νση: Γεννηµατά & Γερολάκη Σητεία - Τηλέφωνο:2843029153

Β. Παιδικός Σταθµός Παλαικάστρου, δυναµικότητας 50 παιδιών
∆/νση: Παλαίκαστρο - Τηλέφωνο:2843061300
Οι παραπάνω Σταθµοί Λειτουργούν στα πλαίσια του συγχρηµατοδοτούµενου
προγράµµατος ΕΣΠΑ « ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ »
∆ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εορτών τοπικής
εµβέλειας µε σπουδαιότερη τα « ΚΟΡΝΑΡΕΙΑ », σε συνεργασία µε το ∆ήµο
Σητείας

•

Ωδείο
-Σήµερα το ∆ηµοτικό Ωδείο λειτουργεί ως οργανική µονάδα µέσα στα πλαίσια
του ∆.Ο.Κ.Α.Σ, µε λαµπρή παρουσία στην πολιτιστική ζωή της πόλης αλλά και
της ευρύτερης περιοχής. Αποτελεί σηµείο αναφοράς µιας µακρόχρονης
εκπαιδευτικής πορείας, υπηρετώντας υπεύθυνα µε συνέπεια και σεµνότητα, την
τέχνη της µουσικής. Λειτουργεί επί σειρά ετών αποτελώντας πόλο έλξης µικρών
και µεγάλων σπουδαστών, που επιθυµούν να προσεγγίσουν τον κόσµο της
µουσικής. Έναν κόσµο γεµάτο ευαισθησία, µαγεία, όπου και µε την µοναδική
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του δύναµη κατορθώνει να εκφράζει τα εσωτερικά συναισθήµατα των
ανθρώπων σε κάθε τους στιγµή.
Είναι ένα φυτώριο νέων µουσικών, το οποίο λειτουργεί όχι µόνο ως πυρήνας
της µουσικής καλλιέργειας αλλά και ως δηµιουργική διέξοδος όλων των νέων
ανθρώπων, που µε βάση τις νεανικές τους ανησυχίες επιζητούν το δικαίωµα
της έκφρασής τους, µέσα σ’ έναν ασφυκτικά ισοπεδωτικό και αδιάφορο τρόπο
ζωής που επιβάλλουν οι σύγχρονες κοινωνίες.
Το ∆ηµοτικό Ωδείο φιλοξενεί σήµερα έναν υψηλό αριθµό σπουδαστών κάθε
ηλικίας, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο σπουδών στις διάφορες
βαθµίδες της µουσικής τους εκπαίδευσης.
Συµβάλλει επίσης στην εξάπλωση της µουσικής δηµιουργίας και της
ενασχόλησης όλο και περισσότερων ανθρώπων µε την µουσική, αλλά και στο
πολιτιστικό επίπεδο της πόλης αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες αποκεντρωµένων δράσεων πραγµατοποιώντας εκδηλώσεις, σεµινάρια, βραδιές λόγου και
µουσικής, θεάτρου, κ.τ.λ.
Φιλαρµονική
Στη δραστηριότητα του ∆.Ο.Κ.Α.Σ περιλαµβάνεται και η Φιλαρµονική του
∆ήµου Σητείας.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η εκµάθηση της τέχνης των πνευστών οργάνων,
η απόδοση τιµών στις εθνικές, εκκλησιαστικές και λοιπές τοπικές εκδηλώσεις
και η διοργάνωση συναυλιών στα πλαίσια όλων των εκδηλώσεων του ∆ήµου
Σητείας (πολιτιστικές, καρναβαλικές, χριστουγεννιάτικες, πρωτοχρονιάτικες
κλπ). Επίσης προγραµµατίζεται η συµµετοχή της Φιλαρµονικής σε πολιτιστικές
εκδηλώσεις ∆ήµων σε πανελλαδικό επίπεδο µε σκοπό την επικοινωνία, τη
διάδοση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και βέβαια την προβολή του τόπου
µας.
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
Η δηµιουργία Λαϊκής Βιβλιοθήκης στη Σητεία.
Η πρώτη επίσηµη προσπάθεια για τη δηµιουργία λαϊκής Βιβλιοθήκης στην πόλη
της Σητείας ξεκίνησε µε την αρ. 12370/4.5.1924 απόφαση του Υπουργείου
Παιδείας η οποία αφορά στην ίδρυση Νυκτερινής Σχολής στη Σητεία.
Την ιδέα για την ανάγκη ίδρυσης της σχολής αυτής είχε το διδακτικό
προσωπικό του ∆ηµοτικού Σχολείου Σητείας µε σκοπό την ωφέλεια ‘'προς τα
δυστυχή πλάσµατα τα πλείστα τελείως απόκληρα πάντων, των τε δυστυχών
προσφύγων και των απόρων πολιτών'' όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο της
εποχής προς τους κατοίκους. Όµως η ιδέα της δηµιουργίας λαϊκής Βιβλιοθήκης
στη Σητείας είχε ξεκινήσει πολύ παλαιότερα και συγκεκριµένα από τα τέλη του
περασµένου αιώνα όταν ακόµα η Κρήτη βρισκόταν κάτω από την Τουρκική
κατοχή.
Το 1933, µε την αρ. 372/1933 απόφαση του Πρωτοδικείου Λασιθίου, ιδρύθηκε
ο Προοδευτικός Σύλλογος Σητείας « Ο ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ » µε σκοπούς
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πνευµατικούς και πολιτιστικούς. Μία από τις πρώτες αποφάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ήταν να εγγραφεί ο Σύλλογος ως συνδροµητής στο ιστορικό
περιοδικό « ΜΥΣΩΝ » αναδροµικά από το πρώτο τεύχος .
Στα επόµενα χρόνια ο εµπλουτισµός της Βιβλιοθήκης του νέου Συλλόγου
συνεχίζεται µε ρυθµούς αργούς αλλά αποφασιστικούς. Εν τω µεταξύ, η
Κοινότητα της Σητείας στην οποία όπως προαναφέρθηκε είχαν παραδοθεί τα
βιβλία της Βιβλιοθήκης της Νυχτερινής Σχολής, δεν είχε προωθήσει διαδικασίες
για τη δηµιουργία µιας ανεξάρτητης και οργανωµένης ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης.
Έτσι στις 18 Αυγούστου του 1938 τα βιβλία αυτά παραδόθηκαν στον
Προοδευτικό Σύλλογο ‘' Βιτσέντζος Κορνάρος ‘' ο οποίος αποφάσισε την
εξεύρεση ανεξάρτητης στέγης για να φιλοξενήσει τη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου.
Το 1940 τίθεται θέµα παραχώρησης της Βιβλιοθήκης στην Κοινότητα της
Σητείας ως πρώτο βήµα για την κρατικοποίησή της. Η Γ.Σ αποφάσισε οµόφωνα
να παραχωρηθεί η Βιβλιοθήκη στην Κοινότητα όµως λίγο αργότερα, σε νέα ΓΣ,
τα µέλη αποφασίζουν την αναστολή επ΄αόριστον της προηγούµενης
αποφάσεως .
Το 1988 ένα τµήµα της Βιβλιοθήκης έγινε δανειστικό για πρώτη φορά.
Η βιβλιοθήκη, τελικά παραχωρήθηκε στον ∆ήµο Σητείας το 2003 και έκτοτε
αποτελεί δοµή του δήµου µε το ∆ηµοτικό Οργανισµό Κοινωνικοπολιτιστικής
Ανάπτυξης Σητείας να έχει την διαχείρισή της .
Από το 2016 ξεκίνησε µια νέα περίοδος για τη δηµοτική βιβλιοθήκη µε την
συµµετοχή
της
στην
Καλοκαιρινή
Εκστρατεία
Ανάγνωσης
και
∆ηµιουργικότητας. Η συµµετοχή της στις δράσεις υποστηρίζεται από οµάδες
εθελοντών και από τον Προοδευτικό Σύλλογο Σητείας « Ο ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ
ΚΟΡΝΑΡΟΣ » .
Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι περιβαλλοντικές δράσεις αφορούν:
Το Παγκόσµιο Γεωπάρκο Σητείας
Οι πορείες του ανθρώπου και της γης εδώ στην ανατολική Κρήτη συµπλέκονται
και αλληλοσυµπληρώνονται. Τα σηµάδια των ανθρώπων αποκαλύπτονται στις
πλούσιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις αλλά και στη σηµερινή, ανόθευτη ακόµα,
ζωή των κατοίκων. Η γη αποκαλύπτεται σε κάθε ένα από τα εκατοντάδες
σηµεία γεωλογικού ενδιαφέροντος της περιοχής.
Αυτήν την παράλληλη διαδροµή µε τα σηµεία των ανθρώπων και τα σηµεία της
γης, τα « γεωσηµεία » µπορεί να ανακαλύψει ο σηµερινός επισκέπτης του
Γεωπάρκου Σητείας.
Το Πάρκο βρίσκεται στο Ανατολικό τµήµα της Κρήτης.
Περιλαµβάνει την ευρύτερη περιοχή της Σητείας και ολόκληρες τις περιοχές της
Ιτάνου και της Λεύκης, καθώς και όλες τις παράκτιες περιοχές από βορρά προς
νότο. Εντός του Πάρκου υπάρχουν, µεταξύ άλλων, οι γνωστές περιοχές
Ζάκρου, Παλαικάστρου, Ζήρου, Ξερόκαµπου, Σιτάνου και Καρυδίου.
Τα όρια του Πάρκου έχουν χαραχτεί µε σαφήνεια και αγκαλιάζουν µία µεγάλη
έκταση συνολικού εµβαδού 361,4 106 τ.µ. (ή 361,4 εκτάρια).
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Το Πάρκο χαρακτηρίζεται από µία ευρεία ποικιλία στοιχείων του αβιοτικού και
βιοτικού περιβάλλοντος και αποτελεί έναν µοναδικό γεωτουριστικό προορισµό.
∆. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ενηµέρωση σε θέµατα ιστορικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Σητείας και
της ευρύτερης περιοχής και προβολής της φυσικής οµορφιάς.
Στήριξη των επαγγελµατιών του τουριστικού τοµέα και γενικότερα ανάπτυξη
δράσεων για την ανάπτυξη της περιοχής
• Ενηµερωτικά σεµινάρια
• Προώθηση
συνεργασιών µεταξύ τοπικών φορέων και ειδικών
περιβαλλοντικών οργανώσεων
• ∆ιοργάνωση – σε συνεργασία µε τη σχολική κοινότητα- ηµέρας καθαρισµού
των ακτών
• Σύσταση οµάδων δράσης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος
• Συνεργασία µε τους θεσµικούς εκπροσώπους του τουριστικού τοµέα για την
καλύτερη ενηµέρωση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής µας.

Ν.Π.∆.∆. - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
Σύµφωνα µε την παρ.1β του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 « κάθε δήµος
µπορεί να συνιστά ή να έχει ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για τη
διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιµένα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ».
Στο ∆ήµο µας έχει συσταθεί και λειτουργεί το Ν.Π.∆.∆. « ∆ηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Σητείας ».
∆ιοικείται από επταµελές (7) ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη του οποίου, µαζί µε
τους αντικαταστάτες τους, ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. συµµετέχει υποχρεωτικά, σύµφωνα µε το
νόµο, ο Προϊστάµενος της Λιµενικής Αρχής Σητείας. Με την ίδια απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίζεται και ο Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου.
Η θητεία των µελών του ∆.Σ. ακολουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού συµβουλίου
και λήγει µε την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συµβουλίου.
∆ιεύθυνση: Π. Βαρθολοµαίου 9 - Σητεία. Τ.Κ. 72300 - Τηλ. 2843340555

Ν.Π.∆.∆. - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, οι σχολικές επιτροπές συγχωνεύονται σε δύο νοµικά
πρόσωπα, ένα για τις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και ένα για τις
σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανοµή των
πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγµατοποίησης, δικαιολόγησης και
ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια.
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Στο ∆ήµο µας έχουν συσταθεί και λειτουργούν τα Ν.Π.∆.∆. :
A) «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης».
∆ιεύθυνση: Π. Βαρθολοµαίου 9- Σητεία. Τ.Κ. 72300 - Τηλ. 2843340002
B) «Σχολική Επιτροπή Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης».
∆ιεύθυνση: Π. Βαρθολοµαίου 9- Σητεία. Τ.Κ. 72300 - Τηλ. 2843340802.

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Σητείας
(∆.Ε.Υ.Α.Σ.)
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Σητείας (∆.Ε.Υ.Α.Σ.)
διαχειρίζεται την επάρκεια και ποιότητα του πόσιµου νερού όπως και την
αποµάκρυνση των όµβριων και των λυµάτων της πόλης και των τοπικών
κοινοτήτων του ∆ήµου Σητείας.
Στόχο έχει να αναβαθµίσει το βιοτικό επίπεδο των δηµοτών µέσω της
προσφοράς βέλτιστων υπηρεσιών και εξεύρεσης λύσεων σε θέµατα ύδρευσης αποχέτευσης.
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Παράρτηµα
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Ο ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του ∆ήµου Σητείας είναι: 2843340500 &
2843340501
ΦΑΞ ∆ΗΜΟΥ: 2843024584 & 2843029243
ΦΑΞ ΚΕΠ: 2843029053
ΦΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 2843020821
e-mail : info@sitia.gr
Η ταχυδροµική διεύθυνση του ∆ήµου Σητείας είναι: Π. Βαρθολοµαίου 9 – Τ.Κ.
72300 - Σητεία Κρήτης.
Για τα εσωτερικά τηλέφωνα των υπαλλήλων και των υπηρεσιών ενηµερωθείτε από τον
παρακάτω πίνακα.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ονοµατεπώνυµο

Τηλέφωνο
∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Πατεράκης Θεόδωρος

2843-3-40507
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Τσαβαλά Μαρία

2843-3-40540

Κακουλίδη Ελλη

2843-0-26346
Αντιδήµαρχοι

Λεβεντέρης Χαράλαµπος

2843-3-40537

Τερζής Λεωνίδας

2843-0-23775

Λαντζανάκης Νικόλαος

2843-3-40538

Κοζυράκης Νίκος

2843-3-40535
Πρόεδρος ∆ηµ. Συµβουλίου

∆ρακάκης Γιάννης

2843-3-40535
Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Σητείας

Πλατανάκη Ελένη

2843-3-40578

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)

2843-3-40505

Μαρνίκας Αλέξανδρος

2843-3-40536
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

Λαντζανάκης Μανώλης (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)

2843-3-41220
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Κωνσταντουράκη Όλγα

2843-3-41224

Γαιτανάκης ∆ηµήτρης

2843-3-41221

Πασχαλάκη Ελένη

2843-3-41227

Κίτσογλου Μαγδαληνή

2843-3-41228

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Κολυδάκη Αργυρώ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)

2843-0-24263

Καµπανάκη Μαρία

2843-0-24263

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μεραµβελιωτάκης Αριστοτέλης (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)

2843-3-40523

Απιδιανάκης Ιωάννης - Μαθητική εστία

2843-0-28286

Σταυρακάκη Μαρία

2843-3-40558

Ξυπολιτάκης Ντίνος

2843-3-40569
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Φιλιππάκης Ματθαίος (ΑΝΑΠΛ. ∆/ΝΤΗΣ)

2843-0-23037

Τµήµα καθαριότητας και ανακύκλωσης
Φιλιππάκης Ματθαίος (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)

2843-0-23037

Χατζάκης Εµµανουήλ (επόπτης)

28430-20837 & 23037

Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου
Βιτσεντζάκης Γιάννης (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)

2843-3-40553

Περάκης Βαγγέλης

2843-3-41202

Τµήµα περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας
Ψυλινάκης Εµµανουήλ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)

2843-3-41223

Ράπτης Νίκος

2843-3-41206
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τσουκνάκης Νίκος (∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

2843-3-41241

Τµήµα µελετών και Τεχνικών έργων
Λατζανάκη Ανθή (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)

2843-3-41243

Ζαβερδινού Γωγώ

2843-3-41244

Φουκαράκη Βαγγελία

2843-3-41245
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Σπυριδάκης Γεώργιος

2843-3-41201

Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και
Συγκοινωνιών
Τηνιακός Ιωσήφ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)

2843-3-41207

Τµήµα Άρδευσης
Σαβιδάκης Νίκος (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)

2843-3-40524

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ασκαλάκη Σταυρούλα (∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ)

2843-3-40519

Τµήµα Εσόδων Περιουσίας Ταµείου
Καφεσάκης Γεώργιος (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)

2843-3-40530

Σφακιανάκη Ζαχαρένια

2843-3-40528

Καραµανλής Νίκος

2843-3-40528

Γκιάτα Ρένα

2843-3-40544

Νικάκης Αντώνης

2843-3-40531

Παπαδάκη Άννα

2843-3-40534

Πετράκη Ουρανία

2843-3-40532

Μεραµβελιωτάκη Μαρία

2843-3-40522
Τµήµα Προµηθειών

Ξηραδάκη Ειρήνη (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)

2843-3-40518

Κουµεντάκη Ελευθερία

2843-3-40515

Φωτεινάκη Στέλλα

2843-3-40570
Τµήµα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας

Μαρκάκη Μαρία (ΑΝΑ/ΤΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ)

2843-3-40527

Κουρτζή Ροδάνθη Ελπίδα

2843-3-40516

Κοντογιαννάκη Κατερίνα

2843-3-40529

Φουντοραδάκης Μανώλης

2843-3-40513

Παπαδάκης Μανώλης

2843-3-40533
Τµήµα Προϋπολογισµού

Νικηφοράκης Μάνος (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)

2843-3-40573

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οικονοµάκης Μιχάλης (∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

2843-3-40546
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Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
Παπαµικρού Αγγελική (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)

2843-3-40543

Ζουµάκης Γιάννης (Πρωτόκολλο)

2843-3-40541

Γαλετάκης Αντώνης (τηλεφ. Κέντρο)

2843-3-40539

Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού
Βαρδάκη Κατερίνα (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)

2843-3-40514

Φωτεινάκη Μαρία

2843-3-40525
Τµήµα ∆ηµοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου

Συκιανάκης Αντώνιος (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)

2843-3-40707

Σπανουδάκη Αρχοντία

2843-3-40708

Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Μανετάκη Αµαλία (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ, Γραµ/τέας ∆.Σ.)

2843-3-40545

Φουντουλάκης Γιάννης (Επιτροπή ∆ιαβούλευσης)

2843-3-40555

Ρεµουντάκης Μιχάλης (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

2843-0-61177

Βλαχάκη Μαρία (Οικονοµική Επιτροπή)

2843-3-40542

Κ.Ε.Π. ∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ψαροµιχαλάκη Ιωάννα (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)

2843-3-40700

Χρυσουλάκη ∆έσποινα

2843-3-40701

Τσαγκαράκη Ελευθερία

2843-3-40702

Αχλαδιανάκης Ματθαίος

2843-3-40703

Κοντολαιµάκη Αθηνά

2843-3-40704

Φαµπρικαράκη Μαρία

284-3-340705
ΚΕΠ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΗΣ

Ελένη Λεµπιδάκη

ΤΗΛ:2843340000
FAX:2843029365
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ
ΤΗΛ: 2843340802
2843340802
FAX: 2843061230

Τσιµητάκης Βαγγέλης

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ

ΤΗΛ:28433400002843340002
FAX:2843091490

Μαρία Χρυσουλάκη
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Πετράκης Αντώνης
Κόλοβρατ Μαρία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX
2843051105
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Νικάκης Αντώνιος - Ειδικός Ταµίας

2843-3-40531

Φουντουλάκης Γιάννης - ∆ιοικητική Υποστήριξη

2843-3-40555

Εµµανουήλ Νικηφοράκης - Προϋπολογισµός

2843-3-40519

Παπαδάκη Άννα - Ταµειακή Υπηρεσία

2843-3-40534
Έσοδα

Γκιάτα Ρένα - Βεβαίωση εσόδων

2843-3-40544

Σφακιανάκη Ζαχαρένια - Βεβαίωση εσόδων

2843-3-40528

Πετράκη Ουρανία - Βεβαιωτικό σηµείωµα

2843-3-40532

Έξοδα
Ξηραδάκη Ειρήνη - Προµήθειες

2843-3-40518

Κουρτζή Ροδάνθη Ελπίδα - Προµήθειες

2843-3-40516

Μαρκάκη Μαρία

2843-3-40527

ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΚΟΣΕ)
Λαντζανάκης Μανώλης

28433-41320
kose.sitia@sitia.gr

Νοµικά Πρόσωπα - ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις – Χρήσιµα τηλέφωνα στη Σητεία
Υπηρεσία

Τηλέφωνο

Κ.Α.Π.Η.

28430-28013

Φιλαρµονική

28430-22865

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α/θµιας Εκπ/σης

28433-40002

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β/θµιας Εκπ/σης

2843340802

Πολύκεντρο

28430-28876

∆.Ο.Κ.Α.Σ (∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικοπολιτιστικής
Ανάπτυξης Σητείας
Γραφείο Πληροφοριών Τουρισµού

28430-23775
depotas@otenet.gr
28430-28300
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Νοµικά Πρόσωπα - ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις – Χρήσιµα τηλέφωνα στη Σητεία
Υπηρεσία

Τηλέφωνο
grafeiopliroforion@sitia.gr

Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας)
Ανθέων 5 - 72300 ΣΗΤΕΙΑ

Τηλ. 2843023590 - 2843025887
Fax: 2843025341
Mail: info@oas.gr
Web: www.oas.gr

∆.Ε.Υ.Α.Σ. (∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Σητείας)

28430-28335, 28430-29810,
28430-25911

Γραφείο Εξυπηρέτησης φορολογουµένων Σητείας
(Γ.Ε.Φ.)

28430-29316
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Σύνταγµα, Άρθρο 10 (∆ικαίωµα Αναφοράς Πολιτών)
• Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
• Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» κ.λπ. όπως ισχύει
• Ν.1599/1986, Άρθρα 8,14,22 (ΦΕΚ 75Α) Υπεύθυνη ∆ήλωση - Επικύρωση φωτοαντιγράφων
• Ν.2539/1997 Άρθρο 22 (ΦΕΚ 244Α) - Τηλεφωνικές αιτήσεις
• Ν.2672/98 Άρθρο 14 (ΦΕΚ 290Α) - Επικοινωνία µε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες µέσω Fax και E-mail
• Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102Α ) Άρθρο 5, Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57Α) Άρθρο 16, για αυτεπάγγελτη
αναζήτηση πιστοποιητικών
• Ν.1943/1991, (ΦΕΚ 50Α) Άρθρο 5, Ν.2690/1999, (ΦΕΚ 45Α ), Άρθρο δεύτερο και άρθρα
4,5, Ν.3230/2004, (ΦΕΚ 44Α), Άρθρο 11 και Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102Α) Άρθρα 6,7 για τις
προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
• Νόµοι για ΚΕΠ: 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α), 3051/2002 (ΦΕΚ 220Α), 3146/2003 (ΦΕΚ 125Α )
3200/2003 (ΦΕΚ 281Α ), 3202/2003 (ΦΕΚ 284Α), 3230/2004 (ΦΕΚ 44Α), 3242/2004 (ΦΕΚ
102Α ), 3260/2004 (ΦΕΚ 151Α), 3320/2005 (ΦΕΚ 48Α), 3345/2005 (ΦΕΚ 138Α), 3448/2006
(ΦΕΚ 57Α )
• Ν.3051/2002, Άρθρο 2 (ΦΕΚ 220Α) και Γνωµοδοτική Ολοµέλεια Ν.Σ.Κ. 591/2000 σχετικά µε
καταβολή αποζηµίωσης και Ανεξάρτητες Αρχές
• Ν.2477/1997 (ΦΕΚ 59Α ) και Ν.3094/2003 (ΦΕΚ 10Α ) «Συνήγορος του Πολίτη»
• Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης 1992 σχετικά µε το θεσµό του Ευρωπαίου Μεσολαβητή
• Ν.3443/2006 (ΦΕΚ 41Α ) «Τοπικά Συµβούλια Νέων», έκδοση ΚΕ∆ΚΕ
• Ν.2880/01 (ΦΕΚ 9Α) σχετικά µε µεταβίβαση των Κρατικών Παιδικών Σταθµών στους ∆ήµους
• Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30Α) Άρθρο 13, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125Α) Άρθρο 13 και ΚΥΑ
Π4Β/5814/1997 (ΦΕΚ 917Β) για υλοποίηση προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».
• Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών ∆/Α∆Π/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769Β) σχετικά µε
το ωράριο λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση κοινού
• Οδηγός καλής συµπεριφοράς δηµοσίων υπαλλήλων, Υπουργείο Εσωτερικών - Συνήγορος
του Πολίτη, 2005
• Οδηγός του πολίτη µε αναπηρία, Υπουργείο Εσωτερικών, 2007
• Χάρτα ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων του ∆ηµότη, ΚΕ∆ΚΕ, 2008
• Χάρτα ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων του ∆ηµότη, ΚΕ∆ΚΕ, 2010

Η Χάρτα των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του ∆ηµότη του ∆ήµου Σητείας,
συντάχθηκε από τη ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, για λογαριασµό της
Κεντρικής Επιτροπής και µετά από τις προσθήκες και τροποποιήσεις που προέκυψαν,
εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 182/2017 απόφασή του, µε
αυτή τη µορφή.
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