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ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2010

ΘΕΜΑ:  Ορισμός  μελών  ομάδας  υποστήριξης  για  την  υποβοήθηση  των 
υπόχρεων στην εισαγωγή των στοιχείων της απογραφής

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις περιπτώσεις γ΄και δ΄της παρ 1 του άρθρου 86 του ν. 3463/06 
2. Την παρ. 1β του άρθρου δευτέρου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65Α/10)
3. Την  ΚΥΑ  2/37345/0004/04.06.2010  (ΦΕΚ  784/04.06.2010  τεύχος  Β): 

Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και 
β΄βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

4. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.22/1829/οικ.14321/21.06.2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.  Συστήνουμε   πενταμελή  ομάδα  υποστήριξης,  για  την  υποβοήθηση  των 

υπόχρεων στην εισαγωγή των στοιχείων της απογραφής, ως ακολούθως:

Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1 Βασίλειος Δεληγιάννης Ηλίας 6977601663
2 Τόλιος Απόστολος Γεώργιος
3 Χουσιάφη Παναγιώτα Κοσμάς
4 Σπανός Ιωάννης Τηλέμαχος
5 Δημηνίκος Αντώνιος Γεώργιος

Β. Έργο  της  ομάδας  υποστήριξης  είναι  η  υποβοήθηση  των  υπόχρεων  στην 

εισαγωγή των στοιχείων της απογραφής.  Για την εκτέλεση του έργου τους, τα 

μέλη της ομάδας υποστήριξης διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση 

στο διαδίκτυο και τηλεφωνική συσκευή, ώστε να εξυπηρετήσουν όσους υπόχρεους 

προσέλθουν στην υπηρεσία και όσους ζητήσουν υποστήριξη μέσω τηλεφώνου. 



Τα  μέλη  της  ομάδας  υποστήριξης  δεν  εισάγουν  στοιχεία  μέσω  τηλεφωνικής 

επικοινωνίας  με  τους  υπόχρεους,  αλλά  μόνο  όταν  είναι  και  αυτοί  παρόντες, 

δεδομένου ότι η απογραφή επέχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης.

Γ. Δεδομένου ότι η εισαγωγή στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί όλο το 24ωρο, 

οι ομάδες υποστήριξης θα λειτουργήσουν σε δύο Βάρδιες, ώστε να καλύψουν το 

χρονικό διάστημα από τις 07.30 το πρωί έως τις 20.00 το βράδυ. Η πρώτη Βάρδια 

θα εργαστεί  από τις 07.30 έως τις 15.00 και η δεύτερη από τις 12.30 έως τις 

20.00. Η κατανομή των υπαλλήλων στις δύο βάρδιες έχει ως εξής: 

Οι  Βασίλειος  Δεληγιάννης,  Χουσιάφη  Παναγιώτα,  Σπανός  Ιωάννης  θα 

λειτουργήσουν στην πρώτη βάρδια και οι Τόλιος Απόστολος, Δημηνίκος Αντώνιος 

στη δεύτερη βάρδια.  

Δ. Οι  ομάδες υποστήριξης εξυπηρετούν οποιονδήποτε υπόχρεο προσέλθει  στην 

υπηρεσία  του  Δήμου  για  απογραφή,  ανεξάρτητα  από  την  υπηρεσία  που αυτός 

ανήκει  ή  υπηρετεί.  Άρνηση  εντεταλμένων  υπαλλήλων  να  εξυπηρετήσουν  άλλο 

υπάλληλο στο διάστημα της απογραφής αποτελεί  πειθαρχικό παράπτωμα για το 

οποίο η υπηρεσία του δήμου  υποχρεούται  να προβεί  σε πειθαρχική δίωξη για 

ατελή εκπλήρωση καθήκοντος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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