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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘ. 908 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87-7/6/2010) περί 
«Αρµοδιότητες ∆ηµάρχου» 

2. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 87 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 
143-28/6/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» 

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου 
4. Τον υπό δηµοσίευση ΟΕΥ του νέου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.3852/2010 
6. Την υπ. αριθµ. 39/2011 Απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε θέµα: 

«Κατάταξη προσωπικού στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010» όπως δηµοσιεύθηκε στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β’ 1192/9-6-2011 

7. Το Π.∆./γµα 22/1990 (άρθρο 18 παρ.14) βάσει του οποίου κατά την 
κρίση της υπηρεσίας οι υπάλληλοι  µπορούν να ανταποκριθούν στα 
συγκεκριµένα καθήκοντα  που τους ανατίθενται. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1) Συστήνουµε Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης έως την εφαρµογή του 

νέου ΟΕΥ το ∆ήµου Κεφαλλονιάς το οποίο αναλαµβάνει τις ακόλουθες 

αρµοδιότητες:  

 Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης είναι αρµόδιο για την αποτύπωση της 
υφιστάµενης κατάστασης του Τουρισµού, για το σχεδιασµό και εφαρµογή 
προγραµµάτων για την ανάπτυξη του τουρισµού, για την τουριστική προβολή 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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του ∆ήµου και την αποτελεσµατικότερη πληροφόρηση των επισκεπτών. Οι 
συγκεκριµένες αρµοδιότητες της Γραφείου στο πλαίσιο της αποστολής της, 
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων. 

 

(α) Αρµοδιότητες Τουριστικού Προγραµµατισµού & Τουριστικής Προβολής  

1) Μεριµνά για το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση προγραµµάτων 
τουριστικής προβολής της περιοχής του ∆ήµου (π.χ. παραγωγή τουριστικού 
υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συµµετοχή σε 
εκθέσεις τουρισµού, δηµιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας µε 
άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ). Για το αντικείµενο της 
τουριστικής προβολής συνεργάζεται στενά µε την Επιτροπή Τουριστικής 
Ανάπτυξης.   

3) Μεριµνά για την εφαρµογή µηχανισµών ενηµέρωσης / πληροφόρησης 
των επισκεπτών της περιοχής. 

4) Τηρεί µητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάµενη κατάσταση του 
τουρισµού στην περιοχή του ∆ήµου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές 
επιχειρήσεις,τουριστικές υποδοµές, στοιχεία απασχόλησης, οικονοµικά στοιχεία 
κλπ). 

5) Σχεδιάζει και εισηγείται προγράµµατα δράσεων παρέµβασης του ∆ήµου για 
την ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή και την αναβάθµιση των 
παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία µε τους τουριστικούς 
επαγγελµατικούς φορείς της περιοχής. Μεριµνά για την εφαρµογή των 
προγραµµάτων αυτών. 

6) Συνεργάζεται µε όλα τα συναρµόδια όργανα και υπηρεσίες του ∆ήµου για την 
βέλτιστη κατάρτιση και υλοποίηση της τουριστικής στρατηγικής (π.χ. Επιτροπή 
Τουριστικής Ανάπτυξης, κ.α.) 

7) Μεριµνά σε συνεργασία µε το Γραφείο Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 
Πληροφόρησης για την τροφοδοσία της ιστοσελίδας του ∆ήµου µε υλικό, 
στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στην τουριστική προβολή και στην 
ενηµέρωση του τουριστικού κοινού. 

(β) Αρµοδιότητες Τµήµατος αξιοποίησης τουριστικών θερέτρων 

1) Μεριµνά για την έγκαιρη και ολοκληρωµένη προετοιµασία των τουριστικών 
θερέτρων/χώρων που διαχειρίζεται ο ∆ήµος. 

2) Επιµελείται και ελέγχει τη λειτουργία των τουριστικών θερέτρων/χώρων και 
συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ∆ήµου για την διευθέτηση και 
επίλυση ζητηµάτων που άπτονται της αξιοποίησης τους. 

3) Εισηγείται στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου το επιχειρησιακό σχέδιο 
λειτουργίας των τουριστικών θερέτρων/χώρων. 

4) Συνεργάζεται µε τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου για τον καλύτερο 
συντονισµό δράσεων που σχετίζονται µε τα τουριστικά θέρετρα/χώρους του 
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∆ήµου. 

5) Καταρτίζει απολογισµό του επιχειρησιακού σχεδίου λειτουργίας των 
τουριστικών θερέτρων στο τέλος κάθε τουριστικής περιόδου. 

6) Εποπτεύει την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή του επιχειρησιακού 
σχεδίου λειτουργίας των τουριστικών θερέτρων/χώρων.  

7) Αναλαµβάνει κάθε άλλη µέριµνα που του ανατίθεται από τη δηµοτική αρχή 
σχετικά µε τα τουριστικά θέρετρα/χώρους του ∆ήµου.  

 

2) Με την παρούσα ανατίθενται καθήκοντα υπευθύνου του Γραφείου 

Τουριστικής Ανάπτυξης στην δηµοτική υπάλληλο Σταµατούλα Τσιµάρα 

του Μιχαήλ, Κατηγορίας ΤΕ Κλάδου Τεχνολογίας Τροφίµων και Βαθµού Α’, έως 

την εφαρµογή του ΟΕΥ.  Η κα Τσιµάρα µε την ισχύ αυτής της απόφασης 

παραµένει στην γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής 

Τουριστικής Ανάπτυξης και απαλλάσσεται από τα καθήκοντα της 

γραµµατειακής και διοικητικής υποστήριξης του ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή Β’ 

Βάθµιας Εκπαίδευσης.  

 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

 

Αλέξανδρος Παρίσης 

Κοιν. 

Ενδιαφερόµενη υπάλληλο 
Αντιδηµάρχους 
Προϊσταµένη ∆/κών & Οικ/κών υπηρεσιών 
Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

  

 

 


