Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής έχει τις
παρακάτω, ενδεικτικά αναφερόμενες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:

3.1. Προγραμματισμός Τοπικής Ανάπτυξης και Δράσης του Δήμου
3.2. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.3. Ειδικότερες Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις
3.3.1. Τουριστική Ανάπτυξη (εναλλακτικές μορφές τουρισμού)

3.3.2. Προστασία / Διαχείριση Δασών

3.3.3. Αγροτική Ανάπτυξη

3.4. Οργάνωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
3.5. Μηχανοργάνωση / Τεκμηρίωση
3.5.1. Μηχανοργάνωση

3.5.2. Τεκμηρίωση

3.1 Προγραμματισμός Τοπικής Ανάπτυξης και Δράσης του
Δήμου
- Συνεχής έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων στη περιοχή του Δήμου και
τεκμηρίωσή τους μέσω της συγκέντρωσης ατιστικών στοιχείων και δεικτών, που
περιγράφουν την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική κλπ ατάστασή της.
- Συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου που επηρεάζουν
τις δραστηριότητες του (π.χ. πλαίσια του εθνικού, περιφερειακού και νομαρχιακού
προγραμματισμού, χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, ατευθύνσεις των συλλογικών
οργάνων της Τ.Α., προγράμματα φορέων υποστήριξης της Τ.Α., προγράμματα Ε.Ε.)
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Φροντίδα για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν
τις επιδιώξεις του Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, έρευνες, ειδικές
μελέτες διαμόρφωσης και τυποποίησης τεχνογνωσίας χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
κλπ).
- Εισηγήσεις προς τα αιρετά όργανα για την οργάνωση των διαδικασιών στρατηγικού /
επιχειρησιακού προγραμματισμού υ Δήμου συνολικά και στους επί μέρους τομείς (Τεχνικά,
Πολεοδομικά, Περιβαλλοντικά, Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ζητήματα)
- Υποστήριξη των διαδικασιών σύνταξης των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων
Προγραμμάτων του Δήμου και υποστήριξη της ειτουργίας του Δήμου ως φορέα
προγραμματισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας του Αναπτυξιακού προγραμματισμού ης
Χώρας (π.χ. Ν.1622/86 για τον Δημοκρατικό προγραμματισμό, διαδικασία σχεδιασμού
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης).
- Υποστήριξη των διαδικασιών προώθησης της υλοποίησης, παρακολούθησης της
εφαρμογής, αξιολόγησης και αναθεώρησης ων μεσοπρόθεσμων και ετήσιων Προγραμμάτων
του Δήμου.
- Διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης και διατύπωση προτάσεων για την εξεύρεση
πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του Δήμου.
- Συνεργασία με τους ειδικούς συνεργάτες , τους Προϊσταμένους και τα επιστημονικά
στελέχη του δήμου και από ινού διατύπωση εισηγήσεων προς τα αιρετά όργανα
Συγκέντρωση και επεξεργασία του σχετικού υλικού που απαιτείται για την τεκμηριωμένη
λήψη αποφάσεων από .Σ., τη Δ.Ε., τις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου και τα Τοπικά
Συμβούλια.
- Συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ν.Α., της ΤΕΔΚ, της Περιφέρειας, των Κεντρικών
Φορέων καθώς και με τους φορείς διαδημοτικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή του
Δήμου.

κορυφή

3.2 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σχετικά με τα προγράμματα της Ε.Ε. οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι:
- Ενημέρωση της Δημοτικής αρχής για τα προγράμματα της Ε.Ε. που ενδιαφέρουν το
Δήμο και υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην
αξιολόγηση σχετικών ενεργειών
- Κατάρτιση αιτήσεων (σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες) συμμετοχής του
Δήμου σε συγκεκριμένα προγράμματα και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησής
τους
- Αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό για την αξιοποίηση των
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δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα
- Διακίνηση μέσα στο Δήμο εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για τις
ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση
- Ενημέρωση των υπαλλήλων και των αιρετών στα Κοινοτικά ζητήματα

κορυφή

3.3. Ειδικότερες Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις

3.3.1. Τουριστική Ανάπτυξη (εναλλακτικές μορφές τουρισμού)
- Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση
του τουρισμού στον Δήμο.
- Εισήγηση και σχεδιασμός των προγραμμάτων παρέμβασης του Δήμου στον χώρο της
παροχής τουριστικών υπηρεσιών.
- Παρακολούθηση της υλοποίησης προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής
του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους
ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και
συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ)
- Συνεργασία και συντονισμός με τους αρμόδιους φορείς τουρισμού, ενώσεις
ξενοδόχων κ.α. επαγγελματικών φορέων καθώς και με κάθε φορέα ή άτομο που
δραστηριοποιείται στον τουρισμό για την καταγραφή των προβλημάτων του τομέα και για
την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού
- Προστασία - Διαχείριση Δασών.
- Επεξεργασία προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία και
διαχείριση δασικών περιοχών του Δήμου (Δάσος Ρούβα).
- Σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία διατύπωση προτάσεων μελέτης και
εκτέλεσης έργων υποδομής (π.Χ. δασικής οδοποιίας, κτιρίων, διευθέτησης δασικών
χειμάρρων, κατασκευής υδατοδεξαμενών, κατασκευής σημείων υδροληψίας για
πυροσβεστικά οχήματα, υποδομών βοσκοτόπων, χώρων αναψυχής, αντιπυρικών ζωνών
κ.λ.π.).
- Διατύπωση προτάσεων στο Δασαρχείο ή στο Τμήμα Αναδασώσεων του Υπουργείου
Γεωργίας για την αναδάσωση περιοχών.
- Συμμετοχή του Δήμου στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών.
- Υποβολή προτάσεων στην Ε.Ε. και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για χρηματοδότηση ενεργειών προστασίας- αξιοποίησης δασών και ανάπτυξης
ορεινών-μειονεκτικών περιοχών.
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κορυφή

3.3.2. Προστασία / Διαχείριση Δασών
- Επεξεργασία προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία και
διαχείριση δασικών περιοχών του Δήμου.
- Σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία διατύπωση προτάσεων μελέτης και
εκτέλεσης έργων υποδομής (π.χ. δασικής οδοποιίας, κτιρίων, διευθέτησης δασικών
χειμάρρων, κατασκευής υδατοδεξαμενών, κατασκευής σημείων υδροληψίας για
πυροσβεστικά οχήματα, υποδομών βοσκοτόπων, χώρων αναψυχής, αντιπυρικών ζωνών
κ.λ.π).
- Διατύπωση προτάσεων στο Δασαρχείο ή στο Τμήμα Αναδασώσεων του Υπουργείου
Γεωργίας για την αναδάσωση περιοχών.
- Συμμετοχή του Δήμου στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών.<.li>
- Υποβολή προτάσεων στην Ε.Ε. και στο Υπουργείο Γεωργίας για χρηματοδότηση
ενεργειών προστασίας / αξιοποίησης δασών και ανάπτυξης ορεινών / μειονεκτικών
περιοχών.

κορυφή

3.3.3. Αγροτική Ανάπτυξη
- Επεξεργασία προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκπόνηση μελετών, τη
σύνταξη σχεδίων και την υλοποίηση προγραμμάτων για την αγροτική ανάπτυξη της
περιοχής του Δήμου.
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ενημέρωση / πληροφόρηση των αγροτών σε
θέματα γεωπονίας.
- Υποστήριξη της συμμετοχής του Δήμου στην κατάρτιση των Νομαρχιακών
Προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και παρακολούθηση των εφαρμοζομένων μέτρων.
- Συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Ν.Α. και συμμετοχή σε προγράμματα
ενημέρωσης για την ανάπτυξη νέων βιολογικών καλλιεργειών, την εφαρμογή προγραμμάτων
αναδιάρθρωσης, την προστασία των περιοχών γης υψηλής παραγωγικότητας, την
ορθολογική αξιοποίηση των βοσκοτόπων.
- Συμμετοχή στα προγράμματα της Ν.Α., της Περιφέρειας και του κράτους για την
ισόρροπη ανάπτυξη της γεωργικής βιομηχανίας, την ενημέρωση για την τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας.
- Εντοπισμός ελλείψεων αγροτικής οδοποιίας και άλλων έργων υποδομής (υδραυλικών
– εγγειοβελτιωτικών έργων) και υποβολή σχετικών προτάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες
του Νομού και της Περιφέρειας.
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κορυφή

3.4. Οργάνωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
- Υποστήριξη του Δήμου και των θυγατρικών φορέων (Νομικών προσώπων Δημοσίου
Δικαίου και Δημοτικών Επιχειρήσεων) του σε θέματα βελτίωσης της Οργάνωσης,
στελέχωσης και των διαδικασιών Διοίκησης και Λειτουργίας.
- Υποστήριξη στην ίδρυση / λειτουργία Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
Δημοτικών Επιχειρήσεων
- Οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού του Δήμου
καθώς και οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης Αιρετών οργάνων. Μέριμνα για την
διεύρυνση των γνώσεων και την εξειδίκευση των υπαλλήλων στο αντικείμενο της εργασίας
τους.

κορυφή

3.5. Μηχανοργάνωση / Τεκμηρίωση
3.5.1. Μηχανοργάνωση

- Επεξεργασία προτάσεων για τη σκοπιμότητα αυτοματοποίησης διαδικασιών μέσω
της πληροφορικής, την ανάλυση συστημάτων, την εκτίμηση των αναγκών για την
εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανογραφικών εφαρμογών, την παραγωγή των
προγραμμάτων σε συνδυασμό με την επιλογή λειτουργικού συστήματος και υλικού
- Υποστήριξη των διαδικασιών προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού σε λογισμικό
ή και υλικό
- Φροντίδα για την εκπαίδευση των χρηστών των μηχανογραφικών εφαρμογών που
υποστηρίζονται από το Σύστημα καθώς και για την ενημέρωση όλου του προσωπικού σε
θέματα πληροφορικής
- Εξασφάλιση αποθηκευμένων πληροφοριών και προστασία τους από τυχόν
δυνατότητες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
- Φροντίδα για την για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του όλου
μηχανογραφικού συστήματος και την επίτευξη του μέγιστου βαθμού διαθεσιμότητας του
- Συνεχής ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και τη διατύπωση εισηγήσεων για τη χρήση τέτοιων
τεχνολογιών από το Δήμο Ανάπτυξη μικρών εφαρμογών που ενδέχεται να προκύψουν
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ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της νομοθεσίας σε ότι αφορά θέματα ασφάλειας των
πληροφοριών και προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και τη φροντίδα για την τήρηση
των διατάξεων που εκάστοτε ισχύουν.

κορυφή

3.5.2. Τεκμηρίωση
- Συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες για τη συλλογή / επεξεργασία στοιχείων σχετικά
με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου
- Ανάπτυξη και συντήρηση ηλεκτρονικών αρχείων με τα παραπάνω στοιχεία προς
χρήση και αξιοποίηση από τη Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες μέσω εσωτερικού
ηλεκτρονικού δικτύου πληροφόρησης
- Αξιοποίηση του INTERNET και των Τραπεζών πληροφοριών, σε συνεργασία με
διαδημοτικούς και άλλους φορείς της Τοπ. Αυτοδιοίκησης

κορυφή
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