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ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  

                                                                      

 Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών χειρίστηκε με επιτυχία όλα τα θέματα 

αρμοδιότητάς της και μέχρι σήμερα πέτυχε τόσο την στήριξη της Δημοτικής Αρχής σε 

θέματα που αφορούν το προσωπικό, τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και των 

διαφόρων Επιτροπών, αλλά κυρίως εξυπηρέτησε τον δημότη με σεβασμό και 

επαγγελματισμό. 

 Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών μετά την εφαρμογή του Ο.Ε.Υ από τον 

Απρίλιο του 2017(ΦΕΚ 1373/Β/24-4-2017) έχει διαμορφωθεί ως εξής: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Διεύθυνση  
Διοικητικών Υπηρεσιών 

Γραφείο Διεύθυνσης 

Τμήμα Διαχείρισης 
Ανθρωπίνων 

Πόρων 

Τμήμα  
Διοικητικής 

Υποστήριξης 

Τμήμα 
Υποστήριξης 

Πολιτικών 
Οργάνων 
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ΑΑΝΝΑΑΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΣΣΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ    

ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  

  

oo  ΕΕππίίββλλεεψψηη,,  σσυυννττοοννιισσμμόόςς  κκααιι  έέλλεεγγχχοοςς    ττωωνν  ααννααφφεερροομμέέννωωνν  εεννεερργγεειιώώνν  ττωωνν  

υυππααλλλλήήλλωωνν  όόππωωςς  ααυυττέέςς  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  ππααρραακκάάττωω,,  σσττοο  ππααρρόόνν  ππόόννηημμαα,,  έέχχοοννττααςς  ππάάνντταα  ωωςς  

σσττόόχχοο,,  έένναα  σσύύγγχχρροοννοο  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόό  σσύύσσττηημμαα  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  εεππίίλλυυσσηηςς  ττωωνν  

ππρροοββλληημμάάττωωνν  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  ππααρροουυσσιιαασσττοούύνν..  

oo  ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  χχρρέέωωσσηηςς  κκααιι  υυπποογγρρααφφήήςς  ττηηςς  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίααςς  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς    

ΔΔιιοοιικκηηττιικκώώνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΣΣύύρροουυ  ––ΕΕρρμμοούύπποολληηςς..    

oo  ΕΕιισσηηγγηηττήήςς  ((μμεε  ττηηνν  ααρριιθθ..  8833227788//2299--1122--22001177  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  

ΝΝοοττίίοουυ  ΑΑιιγγααίίοουυ  κκααιι  ττηηνν  115511//44--11--22001188  ΑΑππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΣΣύύρροουυ--  ΕΕρρμμοούύπποολληηςς  ))  ττωωνν  

θθεεμμάάττωωνν  πποουυ  άάππττοοννττααιι  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΣΣύύρροουυ--  ΕΕρρμμοούύπποολληηςς  κκααιι  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  

ΛΛιιμμεεννιικκοούύ  ΤΤααμμεείίοουυ  ΣΣύύρροουυ,,  σσττοο  ΥΥππηηρρεεσσιιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ΝΝοομμοούύ  ΚΚυυκκλλάάδδωωνν  ((έέννττααξξηη  

εειισσηηγγήήσσεεωωνν  ττωωνν  θθεεμμάάττωωνν    ττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν    σσττοο  ΥΥππηηρρεεσσιιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ))..  

oo  ΑΑννάάππττυυξξηη  ππρρωωττοοββοουυλλιιώώνν  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  σσεεμμιιννααρρίίωωνν,,  σσυυννεεδδρριιώώνν    

ηημμεερρίίδδωωνν,,  πποουυ  άάππττοοννττααιι  σσεε  δδιιοοιικκηηττιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα  θθεεμμααττιικκάά  ααννττιικκεείίμμεενναα,,  γγιιαα  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  

ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς    ΔΔιιοοιικκηηττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν..    

oo  ΜΜεε  γγννώώμμοονναα  ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς  ττοουυ  ααρρμμόόδδιιοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ,,  οολλοοκκλλήήρρωωσσεε  ττηηνν  

ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη    έέττοουυςς  22002211,,  ττωωνν  ΠΠρροοϊϊσσττααμμέέννωωνν  κκααιι  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττηηςς  

ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς    

oo  ΜΜέέλλοοςς  ττωωνν  ττρριιμμεελλώώνν  ΕΕππιιττρροοππώώνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  77  ττοουυ    ΝΝ..  44444400//22001166,,  σσττηηνν  

ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ααπποοσσππάάσσεεωωνν  κκααιι  μμεεττααττάάξξεεωωνν  ττοουυ    ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΣΣύύρροουυ  

ΕΕρρμμοούύπποολληηςς,,  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ΑΑ΄́&&  ΒΒ΄́  ΕΕννιιααίίοουυ  ΚΚύύκκλλοουυ  ΚΚιιννηηττιικκόόττηηττααςς..  

oo  ΧΧεειιρριισσμμόόςς  εεγγγγρράάφφωωνν  ––  εεγγκκυυκκλλίίωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  εεππιιππττώώσσεεωωνν  ττηηςς  

ππααννδδηημμίίααςς  ccoovviidd--1199  κκααιι  άάμμεεσσοοςς  σσυυννεερργγάάττηηςς  ττοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΕΕρργγαασσίίααςς..  

oo  ΟΟρριισσμμέέννοοςς  ωωςς    ααννααππλληηρρωωττήήςς  εεκκππρρόόσσωωπποοςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΣΣύύρροουυ--ΕΕρρμμοούύπποολληηςς  σσττοο  

ΔΔίίκκττυυοο  ΚΚααιιννοοττοομμίίααςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν..  
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oo  ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγιικκήήςς  ππεερριιοοχχήήςς  ""  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΟΟΥΥ  

ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΕΕΣΣ""  σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΣΣύύρροουυ  ––  ΕΕρρμμοούύπποολληηςς,,  

σσυυμμππλληηρρώώννοοννττααςς  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22002211  τταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ττεεχχννιικκάά  δδεελλττίίαα,,  εεννώώ  σσεε  δδεεύύττεερρηη  φφάάσσηη,,  ωωςς  

σσυυννττοοννιισσττήήςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ((μμέέλλοοςς  ττηηςς  ΠΠΟΟΕΕΔΔ)),,  ππρροοχχώώρρηησσεε  ττηηνν  κκααττααννοομμήή  ττοουυςς..  

oo  ΣΣυυννττοοννιισσττήήςς  ττηηςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΔΔηημμοοττοολλοογγίίοουυ  κκααιι  ΛΛηηξξιιααρρχχεείίοουυ,,  σστταα  

ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  έέρργγοουυ  ““ΑΑννααδδιιοορργγάάννωωσσηη  ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή  μμεεττααρρρρύύθθμμιισσηη  ττηηςς  ΤΤοοππιικκήήςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  ΑΑ΄́  

κκααιι    ΒΒ΄́  ΒΒααθθμμοούύ..  --  ΑΑππλλοούύσσττεευυσσηη  ππρροοττυυπποοπποοίίηησσηη  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ΟΟΤΤΑΑ  ΑΑ''  κκ΄́  ΒΒ΄́  ΒΒααθθμμοούύ  

––  ππιιλλοοττιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα””,,  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττηηνν  ααννααππλληηρρώώττρριιαα  ΠΠρροοϊϊσσττααμμέέννηη  κκααιι  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  

ττοουυ    ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΔΔιιοοιικκηηττιικκήήςς  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς..    

oo  ΕΕππίίββλλεεψψηη  ττηηςς  οομμααλλήήςς,,  ααδδιιάάλλεειιππττηηςς  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήήςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  

ΣΣυυλλλλοογγιικκώώνν  ΟΟρργγάάννωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΣΣύύρροουυ  ––  ΕΕρρμμοούύπποολληηςς  ((ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο,,  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  

ΕΕππιιττρροοππήή  ,,  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηητταα  ΖΖωωήήςς  ,,  ΔΔιιααββοούύλλεευυσσηηςς,,  ΕΕκκττεελλεεσσττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή,,    ΔΔηημμοοττιικκέέςς  

ΚΚοοιιννόόττηηττεεςς)),,  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς  ΠΠοολλιιττιικκώώνν  ΟΟρργγάάννωωνν..  

oo    ΥΥλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  κκοοιιννωωφφεελλοούύςς  χχααρραακκττήήρραα,,  όόπποουυ  ααππαασσχχοολλήήθθηηκκεε  

ππρροοσσωωππιικκόό  δδιιααφφόόρρωωνν  εειιδδιικκοοττήήττωωνν,,  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττηηνν  ααννααππλληηρρώώττρριιαα  ΠΠρροοϊϊσσττααμμέέννηη  κκααιι  

ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΑΑννθθρρωωππίίννωωνν  ΠΠόόρρωωνν..    

  

  

ΑΑ))  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΝΝ  
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ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, ως το βασικότερο όργανο λειτουργίας του Δήμου, έχοντας 
να αντιμετωπίσει  την συνεχιζόμενη υγιειονομική κρίση (COVID-19) και για το 2021,  υπό 
την προεδρία του  κ. Ιωάννη Κεράνη, εργάστηκε και λειτούργησε όσο το δυνατόν πιο 
οργανωμένα και στα πλαίσια των συνεχόμενων Πράξεων Νομοθετικού περιεχομένου 
(Μέτρα Αντιμετώπισης Κρίσης COVID-19), Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και 
Εγκυκλίων από το Υπ. Εσωτερικών, καθώς και σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του, πραγματοποίησε συνολικά για το έτος 2021,  37 Συνεδριάσεις και έλαβε 
277 Αποφάσεις, εκ των οποίων :  

α) Δέκατέσσερεις Συνεδριάσεις (14) Συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη (εκ των οποίων 
Τέσσερεις (4) ειδικές συνεδριάσεις (συμπεριλαμβανομένου και του Απολογισμού 
Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για την περίοδο 2019 – 2020),  

β) Δέκαοκτώ (18) Κατεπείγουσες Συνεδριάσεις (δια περιφοράς)  

γ) Πέντε (5) Συνεδριάσεις Μεικτές (συνδυασμός τηλεδιάσκεψης και δια ζώσης 
συνεδρίασης, σύμφωνα με την (Εγκ. ΥΠ. ΕΣ. 643/ Α.Π. 69472/24-09-2021, 
Α.Δ.Α.:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  Ο περιορισμός των αποφάσεων σε σχέση με τα προηγούμενα 
έτη, οφείλεται στην μεταφορά αρμοδιοτήτων σε Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, πλέον του γεγονότος ότι καθόλη την διάρκεια του έτους δεν 
παραχωρήθηκαν δημοτικοί χώροι για την εκτέλεση πολιτιστικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.    

Αξίζει το κόπο να σημειωθεί ότι όλες οι συνεδριάσεις (εκτός φυσικά των κατεπειγόντων οι 
οποίες έγιναν δια περιφοράς) μεταδόθηκαν μέσω Live Streaming, από το κανάλι του Δήμου 
στο you tube: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ στον κάτωθι σύνδεσμο :  
https://www.youtube.com/channel/UC8GSIAJAET6BNl9KKhFA5Lw.  

Καθοριστική ήταν η συμβουλή του Τμήματος Μηχανογράφησης του Δήμου, χωρίς την 
βοήθεια του οποίου δεν θα μπορούσαν να διεξαχθούν οι συνεδριάσεις, ειδικά των 
τηλεδιασκέψεων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο ως εκφραστής του Νησιού και των πολιτών του, δεν 
παρέλειψε να διατυπώσει μέσω Ψηφισμάτων τις απόψεις, διεκδικήσεις επί κρίσιμων 
θεμάτων και προβλημάτων γενικότερου και υψηλού ενδιαφέροντος, καθώς και την 
συμπαράστασή του σε ανθρώπινες απώλειες τοπικού, πανελληνίου ή ακόμα και παγκοσμίου 
βεληνεκούς, ως όφειλε στο πλαίσιο του σημαίνοντος ειδικού πολιτικο –κοινωνικού του 
ρόλου.  

Κλείνοντας το κεφάλαιο του Απολογισμού του Δ.Σ. είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι από τις 
277 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στο 2021 επανεξετάσθηκαν ελάχιστες μετά από 
τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας, (παρ’ όλη την συνεχή εναλλαγή Εγκυκλίων και 
Υπουργικών αποφάσεων περί κατανομής αρμοδιοτήτων γενικότερα), γεγονός που 
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φανερώνει ότι τηρήθηκαν απολύτως όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες διαβούλευσης και 
εισαγωγής προς συζήτηση των θεμάτων στο Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου.   

 

 

ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  

  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΜΜΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ  

 Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ερμούπολης είναι 11 μελές και  ασχολείται με  
θέματα, εντός των ορίων της (πρώην  Δήμου Ερμούπολης). Γνωμοδοτεί για μια ευρύτερη 
γκάμα θεμάτων (κοινωνικά, πολιτιστικά, ποιότητας ζωής) με σκοπό την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ερμούπολης αλλά και για ήπιας μορφής κυκλοφοριακά 
μέτρα (κίτρινες διαγραμμίσεις, τοποθέτηση στύλων παρεμπόδισης κυκλοφορίας, 
απαγόρευση στάθμευσης κ.ο.κ. σε διάφορα σημεία της πόλης ).   

Για το διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021 η Κοινότητα Ερμούπολης 
πραγματοποίησε 14 συνεδριάσεις και εξέδωσε 32 αποφάσεις.  

 

  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΜΜΑΑΝΝΝΝΑΑ  

  ΤΤοο  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΜΜάάνννναα  εείίννααιι  77μμεελλέέςς,,  γγννωωμμοοδδοοττεείί  γγιιαα  μμιιαα  εευυρρύύττεερρηη  

γγκκάάμμαα  θθεεμμάάττωωνν  λλααμμββάάννοοννττααςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  πποολλιιττιισσττιικκάά,,  κκοοιιννωωννιικκάά  ααλλλλάά  κκααιι  

θθέέμμαατταα  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ζζωωήήςς  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..  ΓΓιιαα  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  

ααππόό  0011--0011--22002211  έέωωςς  3311--1122--22002211  ηη  ΚΚοοιιννόόττηητταα  ΜΜάάνννναα  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσεε  55  σσυυννεεδδρριιάάσσεειιςς  κκααιι  

εεξξέέδδωωσσεε  1100  ααπποοφφάάσσεειιςς..  

 

ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ /ΒΑΡΗΣ/ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ/ΦΟΙΝΙΚΑ 

ΓΑΛΗΣΣΑ/ΠΑΓΟΥ/ΧΡΟΥΣΣΩΝ 

                                               
 Οι Κοινότητες ασχολήθηκαν κατά το έτος 2021 με τα θέματα αρμοδιότητάς τους 

σχετικά με την καθαριότητα, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμό, τεχνικά έργα και παραλίες, καθώς 
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και με θέματα που αφορούσαν την εξυπηρέτηση και λύση τοπικών προβλημάτων των 

κατοίκων τους, είτε με πρωτοβουλία δική τους, είτε κατόπιν παραπομπής αιτημάτων από τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. 

Ειδικότερα εξέφρασαν γνώμη και προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση 

νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των 

έργων που έχουν εκτελεστεί, αποφάσισαν ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην 

κοινότητα, γνωμοδότησαν για την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται 

στην περιοχή της κοινότητας, τη συντήρηση των δημοτικών οδών, των κοινόχρηστων και 

κοινωφελών χώρων, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, τη διοργάνωση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε 

πολιτιστικά, πνευματικά θέματα καθώς και την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων 

που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού της περιοχής. 

Η διοικητική τους υποστήριξη έγινε από τον υπάλληλο του Δήμου, Πέτρο Ρούσσο, με 

αναπληρώτρια, την υπάλληλο του Δήμου, Αμαλία Μαραγκού, υπό την εποπτεία των 

αρμόδιων διοικητικών και πολιτικών προϊσταμένων. 

Τα έγγραφα που διακινήθηκα και οι συνεδριάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων με τις 

αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις είναι ως εξής: 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 

ΕΓΓΡΑΦΑ 28 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 7 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 54 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ 

ΕΓΓΡΑΦΑ 4 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 12 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 27 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΗΣΣΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ 18 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 7 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΟΥ 

ΕΓΓΡΑΦΑ 4 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 7 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 20 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 

ΕΓΓΡΑΦΑ 2 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 9 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΝΙΚΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ 16 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 4 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 16 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΟΥΣΣΩΝ (μονοπρόσωπο όργανο) 

ΕΓΓΡΑΦΑ 12 

 

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ   

 Η εν λόγω επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 

λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου, ελέγχει την 

υλοποίησή του, προελέγχει τον απολογισμό, αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και 

τη διάθεση πιστώσεων, για απευθείας αναθέσεις προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και 

εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων. 

Καταρτίζει όρους διακήρυξης, κατακυρώνει δημοπρασίες, αποφασίζει για αποδοχή 

δωρεών, υποβολή προσφυγών και για άσκηση ενδίκων μέσων. 

Επίσης εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών, σχέδια κανονιστικών αποφάσεων και εξώδικο συμβιβασμό άνω των εξήντα 

χιλιάδων ευρώ. 
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 Συντάσσει και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη, συγκεντρώνει τους φακέλους των 

θεμάτων, τηρεί τα πρακτικά και συντάσσει αποφάσεις, δημοσιεύει τις αποφάσεις στη 

Διαύγεια, αποστέλλει φακέλους θεμάτων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για 

έλεγχο νομιμότητας, αναπαράγει έγγραφα, τηρεί αρχείο κ.λ.π. 

Με τις διατάξεις του Ν.4623/2019 και του Ν. 4735/2020 μεταφέρθηκαν πολλές 

αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή, όπως εγκρίσεις 

προϋπολογισμών, ισολογισμών απολογισμών και ετησίων προγραμμάτων δράσης, 

πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου, εγκρίσεις 

Προγραμματικών Συμβάσεων,  Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Λογαριασμών Έργων,  

Υποβολή Προτάσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα, 

Εξειδικεύσεις δαπανών, εγκρίσεις και παραλαβές πάσης φύσεων μελετών του Δήμου κ.λ.π. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 και έως 31 Δεκεμβρίου 2021, η Οικονομική Επιτροπή 

πραγματοποίησε 49 συνεδριάσεις και εξέδωσε 360 αποφάσεις, σύμφωνα με τις ανωτέρω 

αρμοδιότητες. 

 

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ 

HH  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  εείίννααιι  εειισσηηγγηηττιικκόό  κκααιι  ααπποοφφαασσιισσττιικκόό  όόρργγααννοο  άάσσκκηησσηηςς  

ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  μμεε  ττοονν  σσχχεεδδιιαασσμμόό  δδρράάσσεεωωνν  πποουυ  ααπποοββλλέέπποουυνν  σσττηηνν  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  

ζζωωήήςς  κκααιι  εενν  γγέέννεειι  ττηηνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττωωνν  ααττόόμμωωνν  μμεε  ααννααππηηρρίίεεςς..  ΣΣυυννιισσττάάττααιι  σσεε  δδήήμμοουυςς  άάννωω  

ττωωνν  δδέέκκαα  χχιιλλιιάάδδωωνν  ((1100..000000))  κκααττοοίίκκωωνν..  ΛΛααμμββάάννεειι  εειιδδιικκήή  μμέέρριιμμνναα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  χχωωρροοττααξξίίαα,,  

ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  κκααιι  ττηηνν  πποολλεεοοδδοομμίίαα..  

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  εείίννααιι  ααρρμμόόδδιιαα  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάκκλληησσηη  ήή  ττηηνν  οορριισσττιικκήή  ααφφααίίρρεεσσηη  ττηηςς  άάδδεειιααςς  ίίδδρρυυσσηηςς  

κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  κκαατταασσττηημμάάττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  κκααιι  

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττοουυ  δδήήμμοουυ,,  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ήή  ττηηνν  ααννάάκκλληησσηη  ττηηςς  άάδδεειιααςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  

μμοουυσσιικκήήςς  ααλλλλάά  κκααιι  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ππρροοέέγγκκρριισσηηςς  ίίδδρρυυσσηηςς  κκαατταασσττηημμάάττωωνν  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  

μμεεττάά  ααππόό  ππρροοέέλλεεγγχχοο  ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  ααιιττήήμμααττοοςς  ττοουυ  εεννδδιιααφφεερροομμέέννοουυ..  ΕΕιισσηηγγεείίττααιι  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  

ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηη  λλήήψψηη  ααπποοφφάάσσεεωωνν  γγιιαα  θθέέμμαατταα  κκααθθοορριισσμμοούύ  χχρρήήσσεεωωνν  γγηηςς,,  χχωωρροοθθέέττηησσηηςς  

κκοοιιμμηηττηηρρίίωωνν,,  ππρροοσστταασσίίααςς  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  θθέέμμαατταα  εεφφααρρμμοογγήήςς  ΓΓεεννιικκοούύ  ΠΠοολλεεοοδδοομμιικκοούύ  

ΣΣχχεεδδίίοουυ  ααλλλλάά  κκααιι  ττοο  σσχχέέδδιιοο  κκααννοοννιισσττιικκώώνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  7799  κκααιι  8822  ττοουυ  ΚΚ..ΔΔ..ΚΚ..  

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  22002211,,  σσυυννεεδδρρίίαασσεε  εείίκκοοσσιι  ((2200))  

φφοορρέέςς,,  κκααιι  εεκκδδόόθθηηκκαανν  μμέέσσαα  ααππόό  ααυυττέέςς  4433  ααπποοφφάάσσεειιςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ππααρρααχχωωρρήήσσεειιςς  ππλλααττεειιώώνν,,  
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αανναακκλλήήσσεειιςς  ααδδεειιώώνν,,  σσχχέέδδιιαα  κκααννοοννιισσττιικκώώνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ππεερρίί    κκυυκκλλοοφφοορριιαακκώώνν    ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  

ααλλλλάά  κκααιι  μμεε  γγννωωμμοοδδοοττήήσσεειιςς  ππεερρίί  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκώώνν  θθεεμμάάττωωνν..  

  

  

ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  

      ΗΗ  εεκκττεελλεεσσττιικκήή  εεππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  εείίννααιι  σσυυλλλλοογγιικκόό,,  σσυυννττοοννιισσττιικκόό  κκααιι  εεκκττεελλεεσσττιικκόό  

όόρργγααννοο  ττοουυ  δδήήμμοουυ..  ΑΑπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  ΔΔήήμμααρρχχοο  κκααιι  ττοουυςς  ΑΑννττιιδδηημμάάρρχχοουυςς  κκααιι  

ππααρραακκοολλοουυθθεείί  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκοούύ  σσχχεεδδίίοουυ  ττοουυ  δδήήμμοουυ,,  ττοουυ  μμεεσσοοχχρρόόννιιοουυ,,  

εεττήήσσιιοουυ  κκααιι  ππεεννττααεεττοούύςς  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  δδρράάσσηηςς    κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  δδηημμοοττιικκήήςς  

πποολλιιττιικκήήςς  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ττοομμεείίςς..  

  Με την Εκτελεστική Επιτροπή αυξάνεται αποφασιστικά η διαφάνεια της δημοτικής 

δράσης, καθώς και βελτιώνεται θεαματικά, ο συντονισμός των δράσεων και των υπηρεσιών 

του δήμου. 

Ως συλλογικό όργανο, η Εκτελεστική Επιτροπή αναλαμβάνει και αρμοδιότητες που 

αφορούν το δημοτικό προγραμματισμό και ενδεικτικά: 

 Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του 

κανονισμού διαβούλευσης. 

 Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου 

και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. 

 Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

 Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο 

του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική 

επιτροπή. 

 Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού 

προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο. 

 Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και 

διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι 

όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή. 
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 Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, 

σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη. 

 Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και 

υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο. 

 Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. 

 Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια: α)Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας, β) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών 

υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΗΗ  ΕΕκκττεελλεεσσττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  γγιιαα  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  ααππόό  0011--0011--22002211  έέωωςς  3311--1122--22002211,,  

ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσεε  1100  ΣΣυυννεεδδρριιάάσσεειιςς  κκααιι  εεξξέέδδωωσσεε  2244  ΑΑπποοφφάάσσεειιςς    πποουυ  ααφφοορροούύσσαανν  ττηηνν  

εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ττοομμεείίςς..    

 

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΒΒΟΟΥΥΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  

ΗΗ  ΔΔηημμοοττιικκήή    ΕΕππιιττρροοππήή  ΔΔιιααββοούύλλεευυσσηηςς  εείίννααιι  έένναα  σσηημμααννττιικκόό  θθεεσσμμοοθθεεττηημμέέννοο  όόρργγααννοο  

μμεε  σσυυμμββοουυλλεευυττιικκέέςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς,,  πποουυ  σσττοοχχεεύύεειι  σσεε  σσυυννααιιννεεττιικκέέςς  λλύύσσεειιςς  ττωωνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν  

εεννόόςς  ΔΔήήμμοουυ..  ΔΔίίννεειι  έένναα  ββήήμμαα  σσττοουυςς  κκοοιιννωωννιικκοούύςς  εεττααίίρροουυςς,,  σσττοουυςς    φφοορρεείίςς  ααλλλλάά  κκααιι  σσττοουυςς  

ααππλλοούύςς  δδηημμόόττεεςς,,  γγιιαα  νναα  μμπποορρooύύνν  ααππόό  κκοοιιννοούύ  μμεε  ττηη  ΔΔηημμοοττιικκήή  ΑΑρρχχήή  νναα  κκααττααγγρράάφφοουυνν  κκααιι  νναα  

δδρροομμοολλοογγοούύνν  λλύύσσεειιςς  σστταα  μμιικκρράά  κκααιι  μμεεγγάάλλαα  ζζηηττήήμμαατταα  πποουυ  ααππαασσχχοολλοούύνν  ττιιςς  ττοοππιικκέέςς  

κκοοιιννωωννίίεεςς..  ΓΓννωωμμοοδδοοττεείί  γγιιαα  θθέέμμαατταα  γγεεννιικκόόττεερροουυ  ττοοππιικκοούύ  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς,,  πποουυ  ππααρρααππέέμμπποοννττααιι  

σσεε  ααυυττήή  ααππόό  ττοο  δδηημμοοττιικκόό  σσυυμμββοούύλλιιοο  ήή  ττοονν  δδήήμμααρρχχοο,,  δδιιααττυυππώώννεειι  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  εεππίί  ττοουυ  

ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  ττωωνν  κκααννοοννιισσττιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα  ααπποοφφάάσσεεωωνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  εεκκδδίίδδοοννττααιι  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  

ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7799  ττοουυ  ΔΔ..ΚΚ..ΚΚ..,,  γγννωωμμοοδδοοττεείί  σσττοο  δδηημμοοττιικκόό  σσυυμμββοούύλλιιοο  σσχχεεττιικκάά  μμεε  τταα  ααννααππττυυξξιιαακκάά  

ππρροογγρράάμμμμαατταα  κκααιι  τταα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  δδρράάσσηηςς  ττοουυ  δδήήμμοουυ,,  ττοο  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  κκααιι  ττοο  

ττεεχχννιικκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττοουυ  δδήήμμοουυ  κκααιι  εεξξεεττάάζζεειι  τταα  ττοοππιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  κκααιι  ττιιςς  ααννααππττυυξξιιαακκέέςς  

δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττοουυ  δδήήμμοουυ  κκααιι  δδιιααττυυππώώννεειι  γγννώώμμηη  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  ττωωνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν  κκααιι  ττηηνν  

ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  δδυυννααττοοττήήττωωνν  ααυυττώώνν..  

ΑΑππααρρττίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  κκααιι  3355  ΜΜέέλληη  ((εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ΤΤοοππιικκώώνν  ΦΦοορρέέωωνν  ––  

ΣΣυυλλλλόόγγωωνν  ΟΟρργγααννώώσσεεωωνν  &&  ΚΚιιννήήσσεεωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  έέννααςς  ααρριιθθμμόόςς  πποολλιιττώώνν))..    ΚΚααττάά  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  

ααππόό  0011--0011--22002211  έέωωςς  3311--1122--22002211,,  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσεε  55  σσυυννεεδδρριιάάσσεειιςς  πποουυ  ααφφοορροούύσσαανν  ττηηνν  

κκααττάάρρττιισσηη  ττοουυ  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  κκααιι  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς,,  γγννωωμμοοδδοοττήήσσεειιςς  ππεερρίί  
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ππεερριιββααλλλλοοννττιικκώώνν  θθεεμμάάττωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη  ττοουυ  ΣΣττρρααττηηγγιικκοούύ  ΣΣχχεεδδίίοουυ  

ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκοούύ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  22001199--22002233  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΣΣύύρροουυ  ΕΕρρμμοούύπποολληηςς..  

  

 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Λοιπών Μονοπρόσωπων   

& 

Συλλογικών  Οργάνων 

Μερίμνησε για την σύνταξη και έκδοση αποφάσεων για τον ορισμό νέων  

Αντιδημάρχων, την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφών  σε αυτούς 

από τον  Δήμαρχο, από 1/1/22 έως 31/12/23. 

Παρείχε διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη σ αυτούς και διεκπεραίωσε την 

αλληλογραφία του γραφείου.  Μερίμνησε επίσης για την έκδοση αποφάσεων για τον ορισμό 

Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων περιόδου 1/1/22 έως 31/12/23, την μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφών  σε αυτούς από τον  Δήμαρχο. 

 

 

ΒΒ))  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΡΡΩΩΝΝ 

 

Με την αριθμ.262/2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Σύρου - Ερμούπολης η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.20905/ 6-4-2017 απόφαση του 
Ασκούν Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  και 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1373/τ.Β/24-4-2017 συστάθηκε στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν: 

o το γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού 

o το γραφείο Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόσληψης 

o το γραφείο Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 

o το γραφείο Μισθοδοσίας 
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I. Πραγματοποίησε τις εξής ενέργειες που αφορούν το υπηρετούν ανθρώπινο 
δυναμικό και τη στελέχωση του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης με  προσωπικό:  

Εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και δημοσιοποιήθηκαν  στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠ.ΕΣ για το Α΄ κύκλο Ενιαίου Συστήματος 
Κινητικότητας έτους  2021,  οι εξής θέσεις:    

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ  

ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ-ΤΜΗΜΑ- 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ   

1 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ /ΤΜΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

1 ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ  

1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΤΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-ΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ
Σ 

ΘΕΣΕΩΝ  

ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ-ΤΜΗΜΑ- 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ   

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  

1 ΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩ

Ν  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΗΜΗΣ  

1 ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Υ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

1 ΤΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Υ -
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

Υ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

 

 Η όλη διαδικασία έκλεισε χωρίς επιλογή υπαλλήλων. 

 

Εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και δημοσιοποιήθηκαν  
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠ.ΕΣ για το Β΄ κύκλο Ενιαίου Συστήματος 
Κινητικότητας έτους  2021,  οι εξής θέσεις:    

ΑΡΙΘΜΟ
Σ 

ΘΕΣΕΩΝ  

ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ-ΤΜΗΜΑ- 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ   

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  

1 ΠΕ1 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Υ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

ΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΤΙΡΙΟΥ 

ΜΕΤΑΤΑΞΗ 

1 ΔΕ1 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Υ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

ΜΕΤΑΤΑΞΗ 

1 ΔΕ28 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

ΜΕΤΑΤΑΞΗ 
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1  

ΔΕ 
ΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩ
Ν 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑΤΑΞΗ 

 

1 ΥΕ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ  

 

 

ΜΕΤΑΤΑΞΗ 

1 ΥΕ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΜΕΤΑΤΑΞΗ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ
Σ 

ΘΕΣΕΩΝ  

ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ-ΤΜΗΜΑ- 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ   

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  

1 ΠΕ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ

ΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕΣΙΑΣΜΟΥ  

  

 

    ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

1 ΠΕ1 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ  

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ   

1 ΔΕ 1 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΤΜΗΜΑ 
ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

1 ΔΕ 1 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΤΙΡΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

1 ΔΕ 1 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΗ  

1 ΥΕ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ

ΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ  

 

 Η όλη διαδικασία έκλεισε χωρίς επιλογή υπαλλήλων.  

 

 

Με την υπ΄αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75/οικ.13626/02-07-2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ με 
θέμα «Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού 
του δημοσίου τομέα έτους 2022» υποβλήθηκε το  εξής αίτημα έγκρισης θέσεων στο 
Υπουργείο Εσωτερικών : 

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας  ΜΟΝΙΜΟΣ 1 
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ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας ΜΟΝΙΜΟΣ 2 

ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου   ΜΟΝΙΜΟΣ 1 

ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας ΜΟΝΙΜΟΣ 5 

ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  

 

ΜΟΝΙΜΟΣ 2 

ΔΕ1 Διοικητικού  ΜΟΝΙΜΟΣ 2 

ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων ΜΟΝΙΜΟΣ 2 

ΔΕ Τεχνιτών (οικοδόμων)  ΜΟΝΙΜΟΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ  16 

 

 

Με την υπ΄αριθ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/74/οικ.2775/03-03-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα: «Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας 
διοίκησης 2022-2025», ζητήθηκε η έγκριση  του Σχέδιου του Πολυετούς 
Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2022-2025, ο οποίος 
διαμορφώθηκε βάσει των υπηρεσιακών αναγκών του φορέα, των 
εγκεκριμένων/δεσμευμένων θέσεων από τους ετήσιους προγραμματισμούς 
προσλήψεων ετών 2020 και 2021 καθώς και τον αριθμό των κενών οργανικών θέσεων 
του Ο.Ε.Υ του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
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Έτος προγραμματισμού 
προσλήψεων 

2022 2023 2024 2025 

Αυτοδίκαιες αποχωρήσεις 
(λόγω συνταξιοδότησης) 

3 1 2 2 

Εκτιμώμενες ανάγκες 
πρόσληψης  

    

ΠΕ  

 

ΠΕ4 
Αρχιτεκτόν
ων 
Μηχανικώ
ν 

ΠΕ1 
Διοικητικο
ύ   

 

Ειδικές Θέσεις     ΠΕ 
Δικηγόρων 
με έμμισθη 
εντολή 

ΤΕ ΤΕ 22 
Διοίκησης 
Μονάδων 
Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  

 ΤΕ9 
Βρεφονη-
πιοκόμων 

 

 

ΔΕ ΔΕ Μαγείρων    

ΥΕ  ΥΕ14  Εργατών 
Κοιμητηρίου  

  ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητ
ας  

Σύνολο θέσεων  3 1 2 2 

 

“ΕΚΡΟΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ” 

 Αποχώρησης λόγω  συνταξιοδότησης  των κάτωθι δημοτικών υπάλληλων  : 

Αριθμός Ατόμων Κλάδος – Ειδικότητα / Σχέση εργασίας 

2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  (μόνιμοι) 

1 ΔΕ30 Τεχνιτών Συντηρητών Δημοτικών Κτημάτων 
(μόνιμος) 
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1 ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (μόνιμος) 

2 ΔΕ1 Διοικητικών (μόνιμοι) 

1 ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων 

7 Σύνολο 

 

Μετακίνηση από το Δήμο στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  του κάτωθι υπαλλήλου με 
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου μέσω με τις διατάξεις του  άρθρου 15 του Ν.4257/2014 : 

Αριθμός Ατόμων Κλάδος   / Σχέση εργασίας 

1 ΤΕ17 Διοικητικού -Λογιστικού   (μόνιμος) 

 

 Μετάταξη στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  των κάτωθι μονίμων υπάλληλων  με τις διατάξεις της παρ. 5 
(4) του άρθρου 7 του Ν. 1069/1980 και της παρ. 8(9) του άρθρου 27 του Ν.3013/2002: 

Αριθμός Ατόμων Κλάδος   / Σχέση εργασίας 

1  ΔΕ30 Τεχνιτών Ύδρευσης- Αποχέτευσης 

3  ΔΕ30 Τεχνιτών (Ύδρευσης)   

 

“ΕΙΣΡΟΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ” 

 Μετάταξη μέσω της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας του Ν.4440/2016 ενός (1) 
υπάλληλου  από το Δήμου  Πάρου με σχέση εργασίας  δημοσίου δικαίου  κλάδου ΔΕ1 
Διοικητικών 

 Απόσπαση μέσω της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας του Ν.4440/2016 ενός (1) 
υπάλληλου από το Δήμο Ρόδου   με σχέση εργασίας  δημοσίου δικαίου  κλάδου ΠΕ1 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών  

 

“ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ” 

 Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία και άλλο κλάδο ενός (1) υπαλλήλου με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου  ΔΕ30 Τεχνιτών ( Οικοδομών ) 

 Μετάταξη στην ίδια κατηγορία άλλα σε άλλο κλάδο  ενός (1) υπαλλήλου με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου  ΠΕ Πληροφορικής  
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II. Πραγματοποίησε όλη την διαδικασία προσλήψεων (εισηγήσεις προς συλλογικά 

όργανα, συμβάσεις , έντυπα πρόσληψης  ergani, συλλογή & άνοιγμα φακέλων  με 

ατομικά στοιχεία, απογραφή στο Μ.Α.Δ. κλπ) και εκκαθάριση αποδοχών στο κάτωθι 

με προσωπικό με σχέση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

 

 Πρόσληψη ενός (1) Γενικού Γραμματέα Δημάρχου από 08/01/2021 μέχρι τη λήξη 
της δημοτικής θητείας 

 Πρόσληψη   ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου από 24/02 /2021 μέχρι τη 
λήξη της δημοτικής θητείας 

1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου   
σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.3584/2007, όπως ισχύει: 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΔΕ29 Οδηγών 
Αυτοκινήτων 

2 26/02/2021-31/03/2022 
(ΑΠΟ 26/10/2021 ΜΕΙΟΝ 1 
ΑΤΟΜΟ) 

ΥΕ  Εργατών 
Καθαριότητας  

14 26/02/2021-31/03/2022 
(ΑΠΟ 26/10/2021 ΜΕΙΟΝ 8 
ΑΤΟΜΑ) 

YE Εργατών 
Κοιμητηρίου 

1 26/02/2021-31/03/2022 

Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
(ΛΟΓΩ COVID 19) 

ΠΕ1 Διοικητικού  1 26/02/2021-31/03/2022 

Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
(ΛΟΓΩ COVID 19) 

 
ΥΕ  Εργατών 
Καθαριότητας  

 
4 

 
16/08/2021-15/10/2021 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΡΓΩΝ) 
(ΛΟΓΩ COVID 19) 

ΥΕ βοηθητικό 
προσωπικό οικοδομικών 
εργασιών 

2 26/02/2021-31/03/2022 

ΥΕ Εργατών Πρασίνου 8 18/05/2021-17/09/2021 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ 29 οδηγών (για το 

πράσινο) 
1 15/06/2021-14/10/2021 



21 από 30 

ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 

2 23/07/2021-22/09/2021 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΣΥΓΚΟΙΝ. ΑΝΩ 
ΣΥΡΟΥ) 

ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 

1 07/08/2021-06/10/2021 

ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 

4 16/06/2021-15/08/2021 

ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 

2 15/07/2021-14/09/2021 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 

2 17/08/2021-16/10/2021 

ΤΕ  Βιβλιοθηκονόμων 1 19/07/2021-18/09/2021 

ΔΕ Γραφιστικής 1 19/07/2021-18/09/2021 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
,ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 
ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας  
 
 

1 02/08/2021-01/10/2021 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΔΕ Διοικητικού 2 02/08/2021-17/08/2021 

ΔΕ Διοικητικού 1 09/08/2021-30/09/2021 Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΕ Διοικητικού 1 01/12/2021-31/01/2022 

 

 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, πλήρους & μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών 
μονάδων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για το σχολικό έτος 2021-2022 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ          /        ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                    /    ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

25 άτομα  πλήρους  απασχόλησης ΥΕ Καθαριστές/ριες Σχολ. Μονάδων 13/09/2021 - 30/06/2022 

1 άτομο   πλήρους απασχόλησης  ΥΕ Καθαριστές/ριες Σχολ. Μονάδων 09/11/ 2021 - 30/06/2022 

10 άτομα  μερικής απασχόλησης ΥΕ Καθαριστές/ιες Σχολ. Μονάδων     13/09/2021 - 30/06/2022 

1 άτομο  μερικής απασχόλησης ΥΕ Καθαριστές/ριες Σχολ. Μονάδων     09/11/ 2021 -30/06/2022 

Σύνολο: 37 άτομα 
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 Πρόσληψη  προσωπικού με  σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου που απασχολούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΟΑΕΔ 
«Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, 
ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
(ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός 
επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν 
τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που 
ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα»,από 01/10/2021 έως 30/09/2022: 

4 άτομα με την Ειδικότητα: Υπάλληλοι Γραφείου  

2 άτομα  με την Ειδικότητα: Καθαριστές/Καθαρίστριες   

 

 Ανανέωση -Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού ΙΔΟΧ  των  κάτωθι 

προγραμμάτων: 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ”  

α) για ένα (1) έτος ήτοι από 20/01/2021 έως και 19/01/2022, με 
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του 
προγράμματος. 

1  ΤΕ  Κοινων. Λειτουργών 

β) για ένα (1) έτος ήτοι από 01/08/2021 έως και 31/07/2022, με 
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του 
προγράμματος. 

2  ΤΕ  Κοινων. Λειτουργών 

1 ΔΕ Διοικητικού  

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ  

Παιδικός Σταθμός  

για ένα (1) έτος  από 01.09.2021 έως 31.08.2022, με δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 
προγράμματος 

 

1  ΠΕ Νηπιαγωγών 

1  ΔΕ Βοηθών 
Βρεφοκόμων 

1 ΥΕ    Καθαριότητας 
Βοηθητικών Εργασιών  

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 
Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)  

για ένα (1) έτος από 01/09/2021 έως 31/08/2022, με δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

 

1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής -
Γυμνάστρια  

1 ΠΕ Λογοθεραπευτής   
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προγράμματος 1 ΤΕ Λογοθεραπευτής  

1 ΔΕ Κοινωνικός 
Φροντιστής 

1 ΔΕ Εκπαιδευτής Τεχνικός 
-Εικαστικών τεχνών  

1 ΥΕ Βοηθητικό 
Προσωπικό  

 

 

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΑΕΔ 

Έναρξη  από  το Σεπτέμβριο του 2020 ως επιβλέπων φορέας  της υλοποίησης της 
αριθμ.4/2020 ( ΑΔΑ: Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6 ) Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ όλο το 
έτος 2021 . 

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης προέβει στην κάλυψη και στην δεκάμηνη απασχόληση 
ογδόντα (80)  ανέργων, όπως απεικονίζονται στο κάτωθι πίνακα: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 37 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  2 

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 11         

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

10      

ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 3      

ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 
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ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 80 

 

 

❖ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 

Α. Πραγματοποίηση υποχρεωτικής 6μηνης  πρακτικής άσκησης τριών (3) φοιτητών πρώην  
ΤΕΙ στις οργανικές μονάδες του Δήμου,ως εξής: 

από 16/11/2020 έως 15/05/2021 στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

από 19/04/2021 έως 18/10/2021  στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Προγραμματισμού 
& ΤΠΕ 

από 17/05/2021 έως 16/11/2021 στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού  

 

Β.Υλοποίηση πρακτικής άσκησης 960 ωρών τριών  (3) σπουδαστών του  Ι.Ε.Κ.  Σύρου 
ειδικότητας βοηθός βρεφονηπιοκόμων στο τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών  
από 01/12/2021 έως 30/06/2022 

Γ. Υλοποίηση πρακτικής άσκησης 260 ωρών ενός (1) σπουδαστή Κέντρου Δια βίου 
Μάθησης ειδικότητας εκδοροσφαγέας στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου από 
01/10/2021 έως 30/09/2022 

 

 

Το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (μόνιμοι,ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ) κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2021  υπήρξε το κάτωθι: 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 31/12/2021 

ΜΟΝΙΜΟΙ 

Συμπεριλαμβανομένων των  4 κάτωθι υπαλλήλων: 

167   
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α) μετακίνηση  στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο: 1 υπάλληλος κλάδου ΤΕ17 
Διοικητικού – Λογιστικού  

β)αποσπασμένοι στην Ε.Υ.Δ της Π.Ν.Α.: 2 υπάλληλοι κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών 
Μηχανικών 

γ) αποσπασμένη  σε Γραφείο Βουλευτή: 1 υπάλληλος  κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού 
– Οικονομικού   

ΙΔΑΧ 42   

Γενικός Γραμματέας 1   

Ειδ. Συνεργάτες 3   

ΙΔΟΧ Προγράμματα (Π.Σ, Κ.Κ., ΒσΠ ,ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) 18   

ΙΔΟΧ (λοιποί έκτακτοι) 49   

ΙΔΟΧ (ετών 55-67 οαεδ) 6   

ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ από άλλους φορείς στο Δήμο  Σύρου – 
Ερμούπολης: 

α) αποσπασμένη από το Δήμο Ρόδου  :1 υπάλληλος  κλάδου ΠΕ ΔΥΠ 

β) αποσπασμένη από το Λυκόβρυσης – Πεύκης: 1 υπάλληλος  κλάδου ΔΕ1 
Διοικητικού   

2   

 

 

 

    Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. το προσωπικό του γραφείου μισθοδοσίας ασχολήθηκε με τις 

κάτωθι εργασίες: 

 Κοστολόγηση αποδοχών και σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης για 

προσλήψεις εποχικού προσωπικού & ανανεώσεις συμβάσεων κλπ.  

 Υπολογισμός & εκκαθάριση της τακτικής μισθοδοσίας  μονίμων, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ και 

αντιμισθίας αιρετών οργάνων και εξόδων κίνησης προέδρων. 

 Υπολογισμός  των εκτάκτων μισθοδοσιών του προσωπικού  (υπερωρίες, δικαστικά 

αναδρομικά , αποζημιώσεις κλπ) 

 Εκκαθάριση μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων και αιρετών 
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 Μέριμνα για την αποστολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) ανά μήνα στο ΙΚΑ 

(μονιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ( ΟΑΕΔ ) 

 

      Τέλος, από το Μάρτιο του 2020 το γραφείο προσωπικού προβαίνει στη συνεχή  
γνωστοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο  στους υπαλλήλους και αιρετούς των  μέτρων και 
των ρυθμίσεων  αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID – 19, όπως χρήσης μέτρων ατομικής προστασίας (μάσκες, αποστάσεις, 
αντισηπτικά), παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με τηλεργασία,  εξυπηρέτησης 
κοινού με τη χρήση ΤΠΕ και με τις σχετικές εγκυκλίους με τους εμβολιασμούς  κατα του 
covid -19 ,πιστοποιητικά εμβολιασμού & νόσησης. 

 

 

ΓΓ))  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗΣΣ   

 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  & ΚΛΗΤΗΡΩΝ 

 Το Γραφείο Πρωτοκόλλου ασχολήθηκε με σειρά αρμοδιοτήτων και ήταν αρμόδιο για 

την παραλαβή των εισερχομένων εγγράφων, τον χαρακτηρισμό και την καταχώρηση στο 

ηλεκτρονικό πρωτόκολλο καθώς και την παράδοση στις αρμόδιες διευθύνσεις, τμήματα, 

γραφεία και υπηρεσίες. Έγινε πρωτοκόλληση αιτήσεων δημοτών με την ανάλογη χρέωση 

και αποστολή ηλεκτρονικά στις ανάλογες υπηρεσίες προς διεκπεραίωση τους για την άμεση 

εξυπηρέτηση του δημότη. 

Το Γραφείο πρωτοκόλλου προχώρησε στην εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής 

Διαχείρισης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (ΙΡΙΔΑ) το οποίο βελτιώνει την 

ταχύτητα διακίνησης και έγκρισης αυτών. 

Για το διάστημα Ιανουάριος 2021 μέχρι το τέλος του χρόνου πρωτοκολλήθηκαν 

24.241 έγγραφα. Σε συνεργασία με τους κλητήρες γίνεται η επίδοση εγγράφων που 

αποστέλλονται από το Δήμο και τηρούνται τα αντίστοιχα αποδεικτικά επίδοσης. 

Από το Πρωτόκολλο έγινε η ανάρτηση ανακοινώσεων και εγγράφων στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου. 

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Γραφείο Πρωτοκόλλου είναι υπεύθυνο για 

την τήρηση του κεντρικού αρχείου του Δήμου και την αρχειοθέτηση του.  



27 από 30 

  Κατά την περίοδο της έξαρσης του κορωνοϊού οι κλητήρες είχαν υπό την ευθύνη 

τους τον έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού των πολιτών για την είσοδο τους στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης ενέργησαν στις επιδόσεις υπηρεσιακών εγγράφων 

ανακοινώσεων και προσκλήσεων προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και των 

Επιτροπών καθώς και θυροκολλήσεις όπου αυτές ήταν αναγκαίες. 

 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 Το γραφείο  Δημοτικής Κατάστασης για το διάστημα από  Ιανουάριο 2021 μέχρι το 

τέλος του χρόνου 2021 εξυπηρέτησε άμεσα χωρίς κανέναν πρόβλημα του πολίτες του 

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης σε θέματα που αφορούσαν την εγγραφή των κατοίκων στα 

Δημοτολόγια του Δήμου, την καταχώρηση των μεταβολών λόγων γέννησης , βάφτισης , 

γάμου , θανάτου , αλλαγής επωνύμου, προσθήκης πατρώνυμου, μητρώνυμου, κυρίου 

ονόματος και άλλων στοιχείων, τη διόρθωση κάθε είδους εσφαλμένων εγγραφών στα 

Δημοτολόγια, την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων με βάση το σύστημα Δημοτολογίου  

με τις μεταβολές Δημοτολογίου τη σύνταξη και ενημέρωση, των οικογενειακών μερίδων 

την έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεων μόνιμη 

κατοικίας καθώς και πλήθος άλλων πιστοποιητικών συμπεριλαμβανομένων και 

πιστοποιητικών στρατολογικής χρήσης και εγγυτέρων συγγενών, για στατιστικούς λόγους 

απαντήθηκαν και εκδόθηκαν περίπου 10.000 πιστοποιητικά και διεκπεραιώθηκαν 1.850  

ηλεκτρονικές εκκρεμότητες  . 

 Έκανε τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούντα για την περαίωση των 

μεταδημοτεύσεων, την εγγραφή δημοτών, λόγω απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, και 

τη διαγραφή αυτών, λόγω απώλειάς της, τη δήλωση πολιτογράφησης Ελληνικής Ιθαγένειας 

με απόφαση Δημάρχου, κτήση Ιθαγένειας για ανήλικα τέκνα πολιτογραφημένων, 

αναγνωρισθέντων τέκνων, υιοθετημένων τέκνων και τη διαδικασία για τη χορήγηση 

διαπιστωτικής πράξης της περιφέρειας, την πολιτογράφηση αλλοδαπών και ομογενών ,τη 

τήρηση των εκλογικών καταλόγων του Δήμου και την εκτέλεση κάθε εργασίας που έχει 

σχέση με την προετοιμασία και την διεξαγωγή των Βουλευτικών, Περιφερειακών και 

Αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και με τη σύνταξη και αποστολή της εκλογικής 

αναθεώρησης στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
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 Στη διάρκεια του έτους αναφοράς εκτελέστηκαν συστηματικές εργασίες 

εκκαθάρισης των Μητρώων Αρρένων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, ιδίως με διαγραφές 

αποβιωσάντων παρελθόντων ετών, διορθώσεις, προσθήκες και λοιπές μεταβολές στα βιβλία 

όλων των Δημοτικών Ενοτήτων/Κοινοτήτων. Η εργασία αυτή είναι διαρκής και βρίσκεται 

ακόμη σε εξέλιξη, δεδομένου του όγκου του αρχειακού υλικού. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε και παραμένει σε εξέλιξη συστηματικός έλεγχος και 

αντιπαραβολή στοιχείων μεταξύ του φυσικού αρχείου και του Μητρώου Πολιτών, τόσο στο 

Δημοτολόγιο όσο και στο Μητρώο Αρρένων.  

Τέλος, εκσυγχρονίστηκαν και συστηματοποιήθηκαν οι ακολουθούμενες διοικητικές 

διαδικασίες με γνώμονα την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, προωθώντας ιδίως την 

πληρέστερη και αμεσότερη ηλεκτρονική εξυπηρέτησή τους. 

Στη διάρκεια ισχύος της τηλε-εργασίας για λόγους περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού και για την προστασία της δημόσιας υγείας, οι υπάλληλοι που εργάζονταν εξ 

αποστάσεως εξυπηρετούσαν κατά τρόπο άμεσο τους πολίτες που κατέθεταν αιτήματα 

ηλεκτρονικώς (είτε μόνοι είτε με τη μεσολάβηση των ΚΕΠ), χρησιμοποιώντας όλα τα 

διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα και ιδίως αναπτύσσοντας πλήρως το σύστημα ηλεκτρονικής 

διακίνησης εγγράφων και ψηφιακής υπογραφής.  

Υπ’ αυτήν την έννοια, το Γρ. Δημοτολογίου-Μητρώων Αρρένων μπορεί να 

θεωρείται μία σύγχρονη διοικητική μονάδα του Δήμου, παρακολουθώντας στενά τις 

τεχνολογικές εξελίξεις και μεριμνώντας για την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 Το γραφείο δημοτικής κατάστασης ήταν αρμόδιο για την έκδοση αδειών πολιτικών 

γάμων καθώς και την τέλεση τους, συγκεκριμένα για το έτος 2021 εκδόθηκαν 111 άδειες 

γάμου και τελέστηκαν  42  πολιτικοί γάμοι στην Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης  και 29 

στην Δημοτική Ενότητα Ποσειδωνίας  στην έπαυλη Τσιροπινά. 

 

 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

 Στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης λειτουργούν τρία (3) Γραφεία Ληξιαρχείου, δηλαδή 

ένα σε κάθε Δημοτική Ενότητα (Ερμούπολης, Άνω Σύρου, Ποσειδωνίας).  
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 Οι ληξίαρχοι  καταχωρούν ότι έχει σχέση με την ανθρώπινη ζωή , δηλαδή γεγονότα 

όπως γεννήσεων,  βαπτίσεων , υιοθεσιών  γάμων, διαζυγίων, θανάτων κ.λ.π. Έτσι :  για το 

έτος 2021 στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021, καταχώρησαν τα εξής ληξιαρχικά γεγονότα : 

1)  Γραφείο Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Ερμούπολης : 

❖ Καταχωρήσεις – Δηλώσεις :  Γεννήσεις 188 Θάνατοι 245 Γάμοι 68  Σύμφωνα 

Συμβίωσης 28 

❖ Καταχωρήθηκαν 105 εκθέσεις ληξιαρχικών γεγονότων  

❖ Εκδόθηκαν περίπου  800 πιστοποιητικά  

2)  Γραφείο Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Ποσειδωνίας : 

❖ Καταχωρήσεις – Δηλώσεις: , Θάνατοι 19, Γάμοι 37, Εκθέσεις  48  Σύμφωνα 

Συμβίωσης 09 Γεννήσεις 0 

❖ Εκδόθηκαν 65 Πιστοποιητικά  

 

3)  Γραφείο Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου : 

❖ Καταχωρήσεις – Δηλώσεις: Θάνατοι  20,  Γάμοι 19 , Σύμφωνο Συμβίωσης    08 

Γεννήσεις 0 

❖ Καταχωρήθηκαν 102 εκθέσεις ληξιαρχικών γεγονότων 

❖ Εκδόθηκαν 75 Πιστοποιητικά 

 

 Για την ευόδωση όλων των ανωτέρω οι ληξίαρχοι του Δήμου μας εργάστηκαν 

Σαββατοκύριακα και εκτός ωραρίου,  

 Τέλος θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι το Γραφείο  Ληξιαρχείου Ερμούπολης,  

παραμένει σε υψηλή εργασιακή επαγρύπνηση  αφού σε καθημερινή βάση προβαίνει 

πρωτίστως σε διορθώσεις και μεταβολές ληξιαρχικών πράξεων είτε μέσω εισαγγελίας, ή 

μέσω δικαστικών  αποφάσεων  είτε μετά από σχετική άδεια της Ληξιάρχου.  
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Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 
Διοικητικών   Υπηρεσιών Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 

 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μαυρουδής 

 
 
 
 

Νικόλαος Φωτεινιάς 
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