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Εισαγωγή 

Το παρόν κείµενο προδιαγράφει το έργο των οµάδων εργασίας οι οποίες θα 
αναλάβουν την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δοµών των δήµων. Οι οµάδες 
εργασίας θα συγκροτηθούν από στελέχη και συνεργάτες του κάθε Δήµου, που θα 
ορίσει µε απόφασή του ο Δήµαρχος. Στην οµάδα εργασίας µπορεί να συµµετέχει και 
εµπειρογνώµονας. 
Το τελικό προϊόν των οµάδων εργασίας θα είναι µια έκθεση, η οποία προτείνεται να 
ακολουθήσει τις προτεινόµενες προδιαγραφές, ώστε η αξιολόγηση των δοµών και οι 
προτάσεις αναδιοργάνωσης να καταγράφονται µε οµοιόµορφο τρόπο από τις οµάδες 
όλων των δήµων και να ακολουθούν ενιαία µεθοδολογία. Η έκθεση προτείνεται να 
διαρθρωθεί σε δύο µέρη: 

Μέρος Α΄: Αξιολόγηση των δοµών του Δήµου 
Μέρος Β΄: Σχέδιο αναδιοργάνωσης και στελέχωσης των δοµών του Δήµου 

Στο πρώτο κεφάλαιο του παρόντος κειµένου προδιαγράφεται το Α΄ µέρος της 
έκθεσης ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο προδιαγράφεται το Β΄ µέρος. Το παράρτηµα Α 
περιλαµβάνει ενδεικτικά ερωτήµατα αξιολόγησης και τέλος το παράρτηµα Β 
περιλαµβάνει ενδεικτικές προτάσεις αναδιοργάνωσης. 
Η προτεινόµενη µεθοδολογία αξιοποιεί και συνθέτει: 

- Τη µεθοδολογία εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των ΟΤΑ (ΕΕΤΑΑ, 
2007) 

- Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης των ευρωπαϊκών δηµόσιων οργανώσεων 
(ΥΠΕΣΔΔΑ, 2005) 

- Τη µεθοδολογία αξιολόγησης οργανωτικών δοµών και λειτουργιών της δηµόσιας 
διοίκησης (ΥΔΜΗΔ, 2012) 

Με βάση τη προτεινόµενη µεθοδολογία οι δοµές των δήµων θα αξιολογηθούν ως 
προς τις ακόλουθες επτά διαστάσεις: 

1) Αρµοδιότητες / Λειτουργίες 
2) Διαδικασίες λειτουργίας και συστήµατα διοίκησης 

3) Οργανωτική δοµή 
4) Στελέχωση 

5) Κτίρια και Υλικοτεχνική Υποδοµή 
6) Οικονοµικά 

7) Συνεργασίες µε άλλους οργανισµούς (του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα) 
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Μέρος Α΄: Αξιολόγηση των δοµών του Δήµου 

Το πρώτο µέρος της έκθεσης διαρθρώνεται στις εξής ενότητες 
1. Εισαγωγή 

2. Σύντοµη περιγραφή των υφιστάµενων δοµών του Δήµου 
3. Προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής και στρατηγική του Δήµου 

4. Αξιολόγηση της λειτουργίας των δοµών του Δήµου ανά τοµέα αρµοδιοτήτων 
5. Αξιολόγηση της οργάνωσης, των πόρων και των συνεργασιών του Δήµου 

6. Συγκριτική εξέταση των δοµών αντίστοιχων ελληνικών δήµων  

Εισαγωγή 

Στην ενότητα αυτή γίνεται σύντοµη περιγραφή των στόχων και της διαδικασίας που 
ακολουθήθηκε από την οµάδα εργασίας για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης. 

Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενων δοµών 

Στην ενότητα αυτή γίνεται, εν συντοµία, η παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης 
των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων του Δήµου. Καταγράφονται: 
§ οι βασικές ασκούµενες αρµοδιότητες / λειτουργίες  
§ οι ωφελούµενοι από την λειτουργία των δοµών 
§ η οργανωτική δοµή (παρουσίαση των τυπικών προβλέψεων των ΟΕΥ και της 
πραγµατικής οργάνωσης)  

§ η υπάρχουσα στελέχωση 
§ οι κτιριακές εγκαταστάσεις και  
§ τα οικονοµικά (έσοδα και δαπάνες) του Δήµου 

Προτεραιότητες δηµοτικής αρχής και στρατηγική του Δήµου 

Στην ενότητα αυτή γίνεται συνοπτική παρουσίαση των στόχων του Δήµου και των 
προτεραιοτήτων του για την επόµενη περίοδο (Άξονες και Μέτρα), µε βάση το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα που έχει εκπονηθεί. 
Οι στόχοι του επιχειρησιακού προγράµµατος θα αποτελέσουν οδηγό για την 
αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων οργάνωσης. 
Αν δεν έχει συνταχθεί επιχειρησιακό πρόγραµµα θα γίνει συνοπτική παρουσίαση των 
κύριων κατευθύνσεων της δηµοτικής αρχής για ζητήµατα όπως :  
§ οι υπηρεσίες που θα πρέπει να λειτουργούν στο νέο δήµο 

§ ο ρόλος των νοµικών προσώπων και οι υπηρεσίες που θα παρέχουν  
§ η αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού κλπ 
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Αξιολόγηση λειτουργίας των δοµών ανά τοµέα αρµοδιοτήτων 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα προβλήµατα και οι αδυναµίες της υπάρχουσας 
κατάστασης, καθώς και οι πιθανές προκλήσεις που προκύπτουν για τον 
αξιολογούµενο Δήµο, από τις προσδοκίες των ωφελούµενων, αλλά και του 
εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί και δηµιουργούν την ανάγκη για 
αλλαγή. 

Ενδεικτικά ερωτήµατα που θα πρέπει να απαντηθούν στο στάδιο αυτό φαίνονται στο 
παράρτηµα Α΄. 

Τα πορίσµατα της αξιολόγησης της λειτουργίας των δοµών του Δήµου 
παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα ανά τοµέα αρµοδιοτήτων ως εξής : 

Τοµέας Υποδοµών, Μεταφορών Περιβάλλοντος & Πολεοδοµίας  
§ Τεχνικές Υπηρεσίες 

§ Υπηρεσίες Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας 
§ Υπηρεσίες Καθαριότητας - Ανακύκλωσης απορριµµάτων 

§ Υπηρεσίες Πρασίνου  
§ Πολεοδοµικές & Τοπογραφικές υπηρεσίες 

Τοµέας Οικονοµικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης 
§ Υπηρεσίες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας 
§ Υπηρεσίες Φυσικών πόρων, Ενέργειας και Βιοµηχανίας (µόνο για τους 
νησιωτικούς δήµους) 

§ Υπηρεσίες χορήγησης αδειών καταστηµάτων και ρύθµισης εµπορικών 
δραστηριοτήτων 

§ Υπηρεσίες Τουρισµού - Προώθησης της απασχόλησης 

Τοµέας Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού 
§ Κοινωνικές υπηρεσίες & υπηρεσίες υγείας 

§ Υπηρεσίες Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Νέας Γενιάς 
Οριζόντιες / Υποστηρικτικές υπηρεσίες 

§ Υπηρεσίες Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης  
§ Διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού 

§ Οικονοµικές υπηρεσίες 
§ Υπηρεσίες Πληροφορικής  

§ Υπηρεσίες Νοµικής υποστήριξης 
§ Υπηρεσίες Δηµοτικής αστυνοµίας 

§ Υπηρεσίες ΚΕΠ 
Τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης της λειτουργίας των δοµών του Δήµου είναι 
δυνατό να περιλαµβάνουν : 
1) Προβλήµατα και δυνατότητες των δοµών  
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Εντοπίζονται οι κυριότερες αδυναµίες και δυνατότητες της λειτουργίας των 
δηµοτικών υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων. 

2) Ανάγκες των κατοίκων / ανάγκες της περιοχής του Δήµου  
Εντοπίζονται ανάγκες που δεν ικανοποιούνται ή που δεν καλύπτονται ικανοποιητικά 

3) Περιορισµοί και Ευκαιρίες από το εξωτερικό περιβάλλον 
Εντοπίζονται συνθήκες, τάσεις, πιθανές εξελίξεις, που εκτιµάται ότι θα επηρεάσουν 
θετικά ή αρνητικά τη λειτουργία των δοµών του Δήµου. Εντοπίζονται εποµένως οι 
ευκαιρίες και οι περιορισµοί από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Νέες µεταφερόµενες αρµοδιότητες 
Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στις νέες µεταφερόµενες αρµοδιότητες µέσω 
του «Καλλικράτη» και εποµένως στις απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήµατα: 
§ Ποια προβλήµατα εντοπίζει ο Δήµος στην άσκηση των αρµοδιοτήτων που ήδη 

µεταφέρθηκαν µέσω του «Καλλικράτη»;  
§ Ποιες από τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες είναι κρίσιµες για το Δήµο 
προκειµένου να ικανοποιήσει ανάγκες της περιοχής του; (π.χ. αρµοδιότητες 
αγροτικής ανάπτυξης για τους αγροτικούς Δήµους) 

§ Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων που πρόκειται να µεταφερθούν µέσω του «Καλλικράτη»; 

Ιεράρχηση των αναγκών / Κρίσιµα ζητήµατα 
Η προηγούµενη αξιολόγηση της λειτουργίας των δοµών θα οδηγήσει στον εντοπισµό: 

ü των νέων λειτουργιών που πρέπει να καλύπτουν οι δοµές του Δήµου 
ü των αναγκών βελτίωσης των υφιστάµενων κάθετων ή οριζόντιων λειτουργιών 

Επειδή οι πόροι είναι περιορισµένοι, θα πρέπει να γίνεται ιεράρχηση των λειτουργιών 
στις οποίες θα επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήµος. Κατά προτεραιότητα θα 
πρέπει να γίνει επιλογή των λειτουργιών εκείνων που αντιστοιχούν σε πραγµατικά / 
τρέχοντα προβλήµατα της περιοχής του Δήµου (π.χ. υποστήριξη της τοπικής 
οικονοµίας, προστασία περιβάλλοντος, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών). 
Είναι προφανές ότι απαιτείται η διαφοροποίηση των λειτουργιών των Δήµων σε 
αντιστοιχία στα ιδιαίτερα προβλήµατα της περιοχής τους (π.χ. νησιωτικές, ορεινές, 
αστικές περιοχές), 

Η αναβάθµιση των υποστηρικτικών λειτουργιών είναι αναγκαία, σε κάθε περίπτωση 
όµως θα πρέπει να αποφεύγεται η διόγκωση των υποστηρικτικών διοικητικών και 
οικονοµικών υπηρεσιών σε βάρος των κύριων λειτουργιών. 
Κρίσιµη είναι η λειτουργία της υπηρεσίας Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης, η οποία 
θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη διεύρυνση του αναπτυξιακού ρόλου του 
Δήµου µέσω της βελτίωσης της ικανότητάς του να σχεδιάζει και να υλοποιεί 
πολιτικές και προγράµµατα οικονοµικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Συνοψίζοντας και ιεραρχώντας τις ανάγκες, θα προκύψουν οι κρίσιµες λειτουργίες 
που θα πρέπει να αναπτύξει ή αναβαθµίσει ο Δήµος κατά την επόµενη περίοδο, µέσω 
της αναδιοργάνωσης, προκειµένου να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του. 
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Αξιολόγηση οργάνωσης, πόρων και συνεργασιών του Δήµου 

Στην ενότητα αυτή η οµάδα αξιολόγησης, αξιολογεί την υφιστάµενη κατάσταση των 
υπηρεσιών του Δήµου και των Νοµικών Προσώπων του, στις εξής διαστάσεις: 

§ Οργανωτική δοµή  

§ Στελέχωση  
§ Κτίρια και υλικοτεχνική υποδοµή 

§ Οικονοµικά (έσοδα, δαπάνες, δηµοτική περιουσία) 
§ Συνεργασίες µε άλλους οργανισµούς (του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα). 

Ενδεικτικά ερωτήµατα αξιολόγησης που θα πρέπει να απαντηθούν για κάθε µια 
διάσταση φαίνονται στο παράρτηµα Α΄. 

Τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης, για κάθε µια διάσταση των δοµών του Δήµου 
είναι δυνατό να περιλαµβάνουν: 

§ Προβλήµατα & Περιορισµούς: Αδυναµίες των δοµών και περιορισµοί από το 
εξωτερικό περιβάλλον, που πρέπει να αντιµετωπιστούν από το Δήµο. 

§ Δυνατότητες & Ευκαιρίες: Δυνατότητες των δοµών και ευκαιρίες από το 
εξωτερικό περιβάλλον, που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν από το Δήµο. 

Κρίσιµα ζητήµατα 

Συνοψίζοντας και ιεραρχώντας τα προβλήµατα, προκύπτουν τα κρίσιµα ζητήµατα σε 
κάθε διάσταση. 

Κρίσιµα ζητήµατα είναι ολιγάριθµα και σηµαντικά (στρατηγικής σηµασίας) 
προβλήµατα των δηµοτικών δοµών, τα οποία θα πρέπει να αντιµετωπίσει ο Δήµος 
κατά την επόµενη περίοδο, µέσω της αναδιοργάνωσης, προκειµένου να εκπληρώσει 
καλύτερα την αποστολή του. 

Συγκριτική εξέταση δοµών Δήµων 

Σε χρήσιµα συµπεράσµατα θα οδηγήσει η συγκριτική εξέταση των δοµών οργάνωσης 
αντίστοιχων ελληνικών δήµων, µε συναφή χαρακτηριστικά, ώστε να εντοπισθούν 
διαφοροποιήσεις ή οµοιότητες και να διαµορφωθεί το υπόβαθρο για αλλαγή στο 
επόµενο στάδιο. 
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Μέρος Β΄: Σχέδιο αναδιοργάνωσης και στελέχωσης 
των δοµών του Δήµου 

Το δεύτερο µέρος της έκθεσης διαρθρώνεται στις εξής ενότητες : 

Ø Σενάρια και προτάσεις αναδιοργάνωσης 
Ø Προτάσεις για αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο της Τ.Α. 

Ø Πρόταση για το νέο οργανόγραµµα του Δήµου  
Ø Σχέδιο στελέχωσης  

Σενάρια και προτάσεις αναδιοργάνωσης 

Στην ενότητα αυτή προτείνονται και αξιολογούνται σενάρια και προτάσεις αλλαγής 
των δοµών του Δήµου. 

Πρέπει εδώ να επισηµανθεί ότι η εν λόγω εργασία έρχεται να αντιµετωπίσει τα 
κρίσιµα ζητήµατα, που έχουν εντοπισθεί κατά την αξιολόγηση της υφιστάµενης 
κατάστασης (Μέρος Α΄). Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο η οµάδα εργασίας να 
ελέγξει τις προτάσεις της στη βάση αντιµετώπισης αυτών των διαπιστωµένων 
προβληµάτων - αδυναµιών. 
Ενδεικτικές προτάσεις αναδιοργάνωσης φαίνονται στο παράρτηµα Β΄. 

Ανάλυση κόστους - οφέλους των προτάσεων 
Οι προτάσεις αλλαγής θα πρέπει να αξιολογηθούν και τα εναλλακτικά σενάρια 
οργάνωσης θα πρέπει να συγκριθούν µε βάση το βαθµό που ικανοποιούν τους 
τεθέντες στόχους και αντιµετωπίζουν τα διαπιστωθέντα προβλήµατα (όφελος), αλλά 
και σύµφωνα µε το κόστος που απαιτείται για την εφαρµογή τους (κόστος και 
χρόνος). 

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρµογή µιας πρότασης συναρτώνται µε το 
βαθµό επίδρασης στην επίτευξη στόχων όπως : 

§ αντιµετώπιση των αναγκών της περιοχής του Δήµου 
§ βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων προς τον πολίτη υπηρεσιών 

§ βελτίωση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
§ βελτίωση του χρόνου εξυπηρέτησης του πολίτη και τη µείωση γραφειοκρατικών 
διαδικασιών 

§ αξιοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού 

§ βελτίωση των διαδικασιών λήψης απόφασης 
§ µείωση του κόστους λειτουργίας του Δήµου και την ενίσχυση της οικονοµικής 
του βιωσιµότητας 

Όσο περισσότερους από τους ανωτέρω στόχους επηρεάζει θετικά η πρόταση, τόσο 
πιο υψηλό είναι το όφελος από την εφαρµογή της. 
Αναφορικά µε την εφικτότητα εφαρµογής µιας πρότασης αυτή συναρτάται από δύο 
παραµέτρους: το χρόνο και το κόστος εφαρµογής της οργανωτικής αλλαγής. 
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Ο καθορισµός των προϋποθέσεων για την εφαρµογή ενός νέου οργανωτικού 
µοντέλου αποτελεί βασικό βήµα, από το οποίο εξαρτάται και η επιτυχία του όλου 
εγχειρήµατος. Ο εντοπισµός αυτών των προϋποθέσεων πηγάζει από απαντήσεις στα 
ακόλουθα ενδεικτικά ερωτήµατα: 

§ Ο αριθµός των υφιστάµενων εργαζοµένων είναι αρκετός; Αν όχι, µπορούν οι 
ανάγκες να καλυφθούν µε εσωτερικές µετακινήσεις; Απαιτούνται προσλήψεις; 

§ Τα προσόντα των υφιστάµενων εργαζοµένων είναι επαρκή; Αν όχι, σε ποια πεδία 
θα πρέπει να εκπαιδευτούν και από ποιον; 

§ Ο υφιστάµενος τεχνολογικός εξοπλισµός (HW, SW, οχήµατα κλπ) µπορεί να 
ανταποκριθεί; Αν όχι τι επιπλέον απαιτείται; Ο εξοπλισµός που απαιτείται είναι 
διαθέσιµος στο Δήµο ή πρέπει να γίνει προµήθεια; 

§ Απαιτείται αναδιοργάνωση των διαδικασιών (κατάργηση, συγχώνευση, 
απλούστευση, κλπ); Αν ναι η αναδιοργάνωση µπορεί να γίνει µε εσωτερικούς 
πόρους; 

Από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές θα διαµορφωθεί µία λίστα προϋποθέσεων, 
οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν προκειµένου να µπορέσει να λειτουργήσει η νέα 
οργάνωση. Στη συνέχεια, για κάθε µία από τις προϋποθέσεις αυτές, πρέπει να 
απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήµατα: 

§ Πόσο κοστίζει κάθε προϋπόθεση / πηγή χρηµατοδότησης του κόστους της; 
§ Πόσος χρόνος απαιτείται για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων; 

Προτάσεις για αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο της Τ.Α. 

Στην ενότητα αυτή θα συγκεντρωθούν όλες οι προτάσεις των οποίων η εφαρµογή 
προϋποθέτει αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου της ΤΑ (π.χ. δηµοτικός κώδικας, 
κώδικας δηµοτικών υπαλλήλων).  
Οι προτάσεις αυτές θα επεξεργαστούν από το ΥΠ.ΕΣ. προκειµένου να αποφασιστούν 
οι αναγκαίες ρυθµίσεις.  

Πρόταση για το νέο οργανόγραµµα του Δήµου 

Στην ενότητα αυτή η οµάδα εργασίας συνεκτιµώντας τις προηγούµενες προτάσεις και 
αξιολογώντας τα εναλλακτικά σενάρια οργάνωσης θα διαµορφώσει πρόταση για τη 
νέα οργανωτική δοµή των δηµοτικών υπηρεσιών. Ο σχεδιασµός του 
οργανογράµµατος περιλαµβάνει: 

§ Την οµαδοποίηση των λειτουργιών του Δήµου σε οργανικές µονάδες 
§ Τον καθορισµό των ιεραρχικών επιπέδων 

§ Τη διαµόρφωση των µηχανισµών συντονισµού 
Το οργανόγραµµα εκτός από τις κεντρικές υπηρεσίες θα προβλέπει και τις αναγκαίες 
αποκεντρωµένες υπηρεσίες που θα πρέπει να λειτουργούν στο δήµο 

Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν οι πρότυποι ΟΕΥ των δήµων που έχει εκπονήσει 
η ΕΕΤΑΑ. 
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Προκειµένου να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας είναι σκόπιµη η συγχώνευση 
αρµοδιοτήτων και οργανικών µονάδων, η αύξηση του εύρους εποπτείας των 
προϊστάµενων και εποµένως η µείωση του αριθµού των Τµηµάτων και Διευθύνσεων. 

Σχέδιο στελέχωσης 

Το σχέδιο στελέχωσης στοχεύει στη σύζευξη της προσφοράς µε τη ζήτηση του 
προσωπικού. Σκοπός του σχεδίου είναι η εξασφάλιση µιας ισόρροπης σχέσης µεταξύ 
των προσλήψεων, των προαγωγών, των µετακινήσεων και των λοιπών 
ενδοοργανωτικών ανακατανοµών του προσωπικού και των αποχωρήσεων. 

Το σχέδιο συνήθως έχει χρονικό ορίζοντα τρία-πέντε έτη και η εκπόνησή του 
περιλαµβάνει τέσσερις ενέργειες: 

α) την καταγραφή του υπάρχοντος προσωπικού, 
β) την πρόβλεψη των αναγκών σε προσωπικό (δηλαδή την πρόβλεψη της ζήτησης), 

γ) την πρόβλεψη της προσφοράς (δηλαδή την πρόβλεψη της κατάστασης που θα 
επικρατεί στην εσωτερική και στην εξωτερική αγορά εργασίας τη στιγµή που θα 
εκδηλωθεί η ανάγκη κάλυψης των θέσεων εργασίας) και 
δ) τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των θέσεων εργασίας ανά οργανική µονάδα του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος 
Η πρόβλεψη της ζήτησης σε ανθρώπινο δυναµικό στοχεύει στον προσδιορισµό της 
ποσότητας και ποιότητας του ανθρώπινου δυναµικού που θα χρειασθεί ο Δήµος, ανά 
οργανική µονάδα του προτεινόµενου οργανογράµµατος. 
Η πρόβλεψη προσφοράς προσωπικού στοχεύει στον προσδιορισµό της 
διαθεσιµότητας προσωπικού ικανού να ικανοποιεί τις προσδιορισµένες απαιτήσεις 
του Δήµου. Οι πηγές από τις οποίες µπορεί να αντληθεί το αναγκαίο προσωπικό είναι 
ο ίδιος ο Δήµος (εσωτερική δεξαµενή), οι άλλοι δηµόσιοι οργανισµοί (µέσω 
µετατάξεων, αποσπάσεων και λοιπών µέτρων κινητικότητας) και τέλος η εξωτερική 
αγορά εργασίας. 
Αρχίζοντας από το εσωτερικό (εσωτερική αγορά εργασίας), καταγράφονται πρώτα οι 
επικείµενες συνταξιοδοτήσεις και στη συνέχεια, ανιχνεύονται οι τάσεις που 
ενδεχοµένως παρατηρούνται στις προαγωγές και στις µετακινήσεις. 

Η εσωτερική δεξαµενή βελτιώνεται από όσους εκπαιδεύονται και αποκτούν πρόσθετη 
επαγγελµατική εµπειρία. Εποµένως, η πολιτική επιµόρφωσης και ανάπτυξης του 
προσωπικού πρέπει αφ΄ ενός να διασυνδέεται µε το σχεδιασµό των θέσεων εργασίας 
και αφ΄ ετέρου µε το σχέδιο στελέχωσης. 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της εξωτερικής αγοράς εργασίας συγκεντρώνονται 
κυρίως στοιχεία για τις ειδικότητες που αποφοιτούν από το εκπαιδευτικό σύστηµα της 
χώρας, στη κατεύθυνση της πρόβλεψης νέων σύγχρονων ειδικοτήτων που είναι 
αναγκαίες µε βάση τις λειτουργίες που θα επιτελέσει ο Δήµος. 

Ένας άλλος παράγοντας για διερεύνηση είναι η διαθεσιµότητα του ανθρώπινου 
δυναµικού να εργαστεί στην περιοχή του Δήµου (π.χ. ορεινές ή νησιωτικές περιοχές), 
η γειτνίασή της µε µεγάλα αστικά κέντρα και γενικά το επίπεδο ανάπτυξης της 
περιοχής, ως πόλος προσέλκυσης ανθρώπινου δυναµικού. 

Με γνώµονα τις προβλέψεις για την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας, καθώς και µε 
το προσδιορισµό του πλεονάζοντος και ελλείποντος προσωπικού, αποφασίζονται τα 
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µέτρα που θα ληφθούν ώστε να εξασφαλιστεί το αναγκαίο ανθρώπινο δυναµικό στο 
Δήµο κατά την επόµενη περίοδο.  

Παράρτηµα Α΄: Ενδεικτικές ερωτήσεις αξιολόγησης 

Αξιολόγηση λειτουργίας δοµών Δήµου 

Αρµοδιότητες Δήµου 

§ Ποιες αρµοδιότητες των ΟΤΑ Α΄ βαθµού δεν ασκούνται από τον Δήµο, γιατί; 

§ Σε ποιους τοµείς (πεδία πολιτικής) θεωρείτε ότι ο Δήµος είναι 
αποτελεσµατικότερος στην εκπλήρωση της αποστολής του και γιατί; 

§ Ποια προβλήµατα εντοπίζει ο Δήµος στην άσκηση των αρµοδιοτήτων που ήδη 
µεταφέρθηκαν µέσω του «Καλλικράτη»; 

§ Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων που πρόκειται 
να µεταφερθούν µέσω του «Καλλικράτη»; 

§ Παρατηρείτε επικαλύψεις µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Δήµου και της 
Περιφέρειας, καθώς και µεταξύ των αρµοδιοτήτων άλλων φορέων ή υπηρεσιών 
κεντρικού, περιφερειακού, ή τοπικού επιπέδου; Αν ναι, ποιες είναι; 

§ Υπάρχουν αρµοδιότητες που ασκούνται από άλλους φορείς ενώ θεωρείτε ότι θα 
έπρεπε να ασκούνται από το Δήµο προκειµένου να ικανοποιεί 
αποτελεσµατικότερα τις αντίστοιχες ανάγκες της περιοχής του; Ποιες και γιατί; 

§ Υπάρχουν αρµοδιότητες που ασκούνται από το Δήµο ενώ θεωρείτε ότι θα έπρεπε 
να ασκούνται από άλλους φορείς; Ποιες και γιατί; 

Λειτουργία των δηµοτικών δοµών 

Κάθετες υπηρεσίες  

§ Ποιοι είναι οι αποδέκτες και οι ωφελούµενοι από τις υπηρεσίες του Δήµου και τι 
υπηρεσίες παρέχονται σε αυτούς; 

§ Οι παρεχόµενες υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αποδεκτών; 
Δηµιουργεί η υπηρεσία τις ωφέλειες και τα προσδοκώµενα θετικά αποτελέσµατα 
στους χρήστες των υπηρεσιών της;  

§ Ποιος είναι ο βαθµός ικανοποίησης των αναγκών των αποδεκτών; Γιατί δεν είναι 
ικανοποιηµένοι οι δηµότες από τις υπηρεσίες του Δήµου; 

§ Μήπως υπάρχουν κάποιες οµάδες αποδεκτών που δεν εξυπηρετούνται ή υπο-
εξυπηρετούνται; Ποιες και γιατί; 

§ Πού οφείλονται τα προβλήµατα χαµηλής ποιότητας των υπηρεσιών του Δήµου; 

§ Πού οφείλονται τα προβλήµατα καθυστερήσεων στην παροχή των υπηρεσιών του 
Δήµου; 

§ Ποια είναι τα συνήθη παράπονα και οι προτάσεις των δηµοτών;  
Υποστηρικτικές υπηρεσίες  
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§ Πως αξιολογείτε το επίπεδο υποστήριξης των δηµοτικών υπηρεσιών από τις 
υποστηρικτικές υπηρεσίες του Δήµου σε ζητήµατα όπως: 

- Νοµική υποστήριξη 
- Διοικητική - γραµµατειακή υποστήριξη  

- Υποστήριξη σε θέµατα πληροφορικής 
- Υποστήριξη σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης 

- Υποστήριξη σε θέµατα προµηθειών κλπ 
§ Πως αξιολογείτε το επίπεδο επιτελικής υποστήριξης των αιρετών οργάνων και 
των δηµοτικών υπηρεσιών; 

Διαδικασίες λειτουργίας και συστήµατα διοίκησης 

Διαδικασίες λειτουργίας 
§ Έχουν γίνει προσπάθειες απλούστευσης διαδικασιών, εφαρµογής καλών 
πρακτικών από άλλους Δήµους του εσωτερικού ή του εξωτερικού και 
εξοικονόµησης πόρων; Υπάρχουν δράσεις διοικητικής µεταρρύθµισης στο Δήµο 
σας σε εξέλιξη; 

§ Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της παραγωγικότητας / αποδοτικότητας των 
διαδικασιών λειτουργίας του Δήµου; Με ποιους τρόπους; Συγκεκριµενοποιείστε 
σε ποιους τοµείς µπορεί να γίνει αυτό. 

§ Υπάρχει ανάγκη για κατάρτιση κανονισµών λειτουργίας, όπου θα ορίζονται µε 
ακρίβεια τα καθήκοντα των θέσεων εργασίας (περιγραφές των θέσεων εργασίας) 
και οι διαδικασίες λειτουργίας ; 
Στρατηγική και Προγραµµατισµός  

§ Γίνεται µεσοπρόθεσµος και ετήσιος προγραµµατισµός του έργου των δηµοτικών 
υπηρεσιών; Έχει συνταχθεί επιχειρησιακό πρόγραµµα και ετήσιο πρόγραµµα 
δράσης; 

§ Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια στην υλοποίηση της στρατηγικής του Δήµου; 

§ Λειτουργεί υπηρεσία προγραµµατισµού και ανάπτυξης; 
§ Συµµετέχουν οι υπηρεσίες στη διαδικασία προγραµµατισµού και οικονοµικού 
προϋπολογισµού του Δήµου; 
Δείκτες αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας,  

§ Πως παρακολουθείται η λειτουργία των υπηρεσιών; Πώς µετράται το παραγόµενο 
έργο; Γίνεται περιοδική αξιολόγηση της αποδοτικότητας και 
αποτελεσµατικότητας; Αξιοποιούνται σχετικοί δείκτες; Παρακολουθούνται; 
Ποιότητα των υπηρεσιών / Εξυπηρέτηση του πολίτη  

§ Ποια γνώµη έχετε για την ποιότητα των παρεχοµένων από το Δήµο υπηρεσιών 
και το βαθµό ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών. 

§ Πως αξιολογούν γενικά την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών οι δηµότες; 
Είναι ικανοποιηµένοι από την εξυπηρέτησή τους; Ποια είναι τα συνήθη παράπονα 
και οι προτάσεις τους; 
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§ Ποιες υπηρεσίες χρειάζονται αναβάθµιση της ποιότητας; Ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά των παρεχόµενων υπηρεσιών για τα οποία οι χρήστες 
προσδοκούν βελτιώσεις (π.χ. ωράριο λειτουργίας, πρόσβαση, χρόνος απόκρισης, 
χρόνος αναµονής, αξιοπιστία, καλύτερη εξυπηρέτηση κλπ); 

§ Έχει εφαρµόσει ο Δήµος συστήµατα ποιότητας και διαχειριστικής επάρκειας; 

Αξιολόγηση οργάνωσης, πόρων και συνεργασιών του Δήµου 

Οργανωτική δοµή Δήµου / Νοµικά πρόσωπα 

Κατανοµή αρµοδιοτήτων στις δηµοτικές υπηρεσίες και τα Νοµικά Πρόσωπα 

§ Παρατηρείτούνται επικαλύψεις µεταξύ των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών του 
Δήµου και των αρµοδιοτήτων των Νοµικών του Προσώπων; 

§ Αναφέρατε συνήθεις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρουσιάζονται προβλήµατα 
συντονισµού, στεγανών, κακής επικοινωνίας και τριβών µεταξύ του Δήµου και 
των Ν.Π. Που οφείλονται τα προηγούµενα προβλήµατα έλλειψης συντονισµού; 

§ Μήπως είναι σκόπιµη η συγχώνευση ορισµένων νοµικών προσώπων µε το Δήµο; 

Οργανωτική δοµή Δήµου 
§ Ποια προβλήµατα εντοπίζετε στη σηµερινή οργανωτική δοµή του Δήµου;  

§ Υπάρχουν διαφορές µεταξύ της προβλεπόµενης στον ΟΕΥ οργανωτικής δοµής 
των υπηρεσιών και της δοµής που υφίσταται στην πράξη; Εάν ναι, µήπως οι 
διαφορές οφείλονται στην επιλογή «µεγάλου» οργανογράµµατος αναντίστοιχου 
µε το µέγεθος του προσωπικού του Δήµου; 

§ Μήπως χρειάζεται να ανακατανεµηθούν οι αρµοδιότητες στα Τµήµατα; 

Συγχώνευση οργανικών µονάδων 
§ Είναι δυνατόν κάποιες οργανικές µονάδες ή συγκεκριµένες αρµοδιότητες να 
συγχωνευθούν ή να µεταφερθούν σε άλλη µονάδα ή Ν.Π. του Δήµου, 
προκειµένου να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας; 

Γεωγραφική αποκέντρωση υπηρεσιών  
§ Αν ήδη εφαρµόζεται στο Δήµο η γεωγραφική αποκέντρωση ορισµένων 
υπηρεσιών κατά Δηµοτική ενότητα, ποια είναι τα τυχόν προβλήµατα και ποια τα 
πλεονεκτήµατα; 

Συντονισµός 
§ Αναφέρατε συνήθεις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρουσιάζονται προβλήµατα 
έλλειψης συντονισµού, στεγανών, κακής επικοινωνίας και τριβών µεταξύ των 
δηµοτικών υπηρεσιών. Πως θα αντιµετωπιστούν τα προηγούµενα προβλήµατα 
έλλειψης συντονισµού; 

§ Αξιοποιούνται υποστηρικτικά όργανα συντονισµού; (π.χ. επιτροπές, συµβούλια, 
οµάδες εργασίας) 

Κτιριακές εγκαταστάσεις / Υλικοτεχνική υποδοµή 

§ Πως αξιολογείτε τις κτιριακές εγκαταστάσεις των υπηρεσιών; (χωροθέτηση, 
επάρκεια και καταλληλότητα χώρων εγκατάστασης) 



 13 

§ Αν υπάρχει χωροταξική διασπορά των υπηρεσιών σε πολλά κτίρια, υπάρχουν 
δυνατότητες συστέγασης των υπηρεσιών του Δήµου σε ένα κτίριο; 

§ Υπάρχουν ελλείψεις ως προς το µηχανογραφικό εξοπλισµό (λογισµικό - υλικό) 
και το λοιπό εξοπλισµό γραφείου; αυτοκίνητα, µηχανήµατα ή άλλα τεχνικά µέσα; 

Στελέχωση - κινητικότητα προσωπικού 

Καταλληλότητα του υφιστάµενου προσωπικού 

§ Οι κλάδοι / ειδικότητες και τα προσόντα του υπάρχοντος προσωπικού 
αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των λειτουργιών του Δήµου; Οι θέσεις εργασίας 
είναι στελεχωµένες µε το κατάλληλο προσωπικό; 

§ Υπάρχουν ειδικότητες που πλεονάζουν ή άλλες που απουσιάζουν εντελώς; 
Υπάρχει ανάγκη για αλλαγή στη σύνθεση των κλάδων / ειδικοτήτων του 
προσωπικού; 

§ Υπάρχει προσωπικό για το οποίο είναι σκόπιµη η αλλαγή κλάδου προκειµένου να 
καλύψει τρέχουσες ή µελλοντικές υπηρεσιακές ανάγκες; (µετατάξεις από κλάδο 
σε κλάδο) 
Εντοπισµός των υπηρεσιακών µονάδων που είναι υπέρ ή υπό-στελεχωµένες. 

§ Ως προς τη κατανοµή του υπάρχοντος προσωπικού του Δήµου στις οργανικές 
µονάδες, υπάρχουν υπέρ ή υπό στελεχωµένες µονάδες; 

Ανάγκες στελέχωσης 
§ Επαρκεί ποσοτικά το υφιστάµενο προσωπικό του Δήµου για: 

- την κάλυψη των σηµερινών αναγκών; 
- την κάλυψη των µελλοντικών αναγκών; 

§ Ποιες είναι οι κυριότερες ανάγκες στελέχωσης του Δήµου µε µόνιµο προσωπικό; 
(αριθµός του αναγκαίου προσωπικού κατά επίπεδο εκπαίδευσης και ειδικότητα) 

§ Ποιες είναι οι συνήθεις ανάγκες στελέχωσης µε έκτακτο προσωπικό; Για ποιες 
δραστηριότητες; Κάθε πότε; 

Μετακινήσεις προσωπικού  
§ Ποιες από τις προηγούµενες ανάγκες στελέχωσης είναι δυνατόν να καλυφθούν 
χωρίς να γίνουν νέες προσλήψεις; π.χ. µέσω εσωτερικών µετακινήσεων από άλλες 
υπηρεσίες του Δήµου, µέσω αποσπάσεων ή µετατάξεων από άλλους φορείς; 

§ Πόσοι υπάλληλοι ανήκουν στην δύναµη του Δήµου, αλλά δεν εργάζονται πια 
λόγω απόσπασης; 

Επιµόρφωση του προσωπικού 
§ Ποιες από τις προηγούµενες ανάγκες στελέχωσης είναι δυνατόν να καλυφθούν 

µέσω επιµόρφωσης του υπάρχοντος προσωπικού; 
§ Ασκείται συστηµατική πολιτική επιµόρφωσης του προσωπικού του Δήµου; 

Εργασιακές σχέσεις 
§ Ποια είναι η κατάσταση των εργασιακών σχέσεων στο Δήµο; Ποια είναι τα 
κυριότερα παράπονα και οι διεκδικήσεις των εργαζοµένων; 
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Οικονοµικά  

§ Ποια είναι η διάρθρωση και η διαχρονική εξέλιξη των εσόδων και δαπανών; 

§ Πως αξιολογείτε την οικονοµική κατάσταση του Δήµου; Εντοπίστε τα κυριότερα 
οικονοµικά προβλήµατα όπως π.χ. ανεπαρκή έσοδα, έλλειψη σταθερότητας στα 
έσοδα, έλλειψη ρευστότητας, υπερχρέωση κλπ.  

§ Αξιοποιούνται όλες οι δυνατές πηγές εσόδων; Ποιες δυνατότητες υπάρχουν για τη 
βελτίωση της είσπραξης των εσόδων; 

§ Αξιοποιείται η δηµοτική περιουσία; 

§ Γνωρίζει ο Δήµος το κόστος υλοποίησης των δραστηριοτήτων του; Εφαρµόζεται 
σύστηµα κοστολόγησης; 

Συνεργασίες µε άλλους οργανισµούς (του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα) 

§ Αξιοποιεί ο Δήµος τη δυνατότητα διοικητικής υποστήριξης από µεγαλύτερο δήµο 
που παρέχεται από τον «Καλλικράτη»; 

§ Αξιοποιεί ο Δήµος τη δυνατότητα διαδηµοτικών συνεργασιών; Συνεργάζεται 
µόνιµα ή συχνά ο Δήµος µε την Περιφέρεια; Αναφέρατε το αντικείµενο και τα 
συνήθη προβλήµατα της συνεργασίας. 

§ Έχει αναθέσει ο Δήµος στον ιδιωτικό τοµέα συγκεκριµένες λειτουργίες; Ποιες; 
Ποια είναι τα προβλήµατα και ποια τα πλεονεκτήµατα; 

§ Συµµετέχει ο Δήµος σε δίκτυα πολιτικής; 

Παράρτηµα Β΄: Ενδεικτικές προτάσεις αναδιοργάνωσης 

§ Συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων οργανικών µονάδων µε συναφείς αρµοδιότητες. 

§ Κατάργηση µίας δοµής που λειτουργεί εκτός του Δήµου (π.χ. ΝΠΔΔ) και 
µεταφορά των αρµοδιοτήτων της σε οργανική µονάδα που λειτουργεί εντός του 
Δήµου. 

§ Κατάργηση µίας οργανικής µονάδας του Δήµου και µεταφορά των αρµοδιοτήτων 
της σε οργανωτική δοµή εκτός του Δήµου (π.χ. ΝΠΔΔ). 

§ Κατάλληλη στελέχωση - ενίσχυση οργανικών µονάδων που υλοποιούν βασικές 
πολιτικές του δήµου. 

§ Μείωση µεγέθους ή κατάργηση οργανικών µονάδων που δεν ασκούν βασικές 
πολιτικές και µεταφορά του προσωπικού σε κρίσιµες για τη λειτουργία του Δήµου 
οργανικές µονάδες. 

§ Εσωτερικές µετακινήσεις προσωπικού. 
§ Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού, ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει στις 
αυξηµένες υπηρεσιακές ανάγκες. 

§ Άρση όλων των αποσπάσεων και µεταφορά των αποσπασµένων στο Δήµο. 
§ Συγχώνευση οργανικών µονάδων για να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας. 

§ Περιορισµός των θέσεων συµβούλων και ειδικών συνεργατών. 
§ Απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας. 
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§ Αξιοποίηση εργαλείων διοίκησης ολικής ποιότητας (τακτική αξιολόγηση, 
βελτίωση του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης). 

§ Εφαρµογή συστηµάτων διοίκησης µέσω στόχων και διοίκησης απόδοσης. 
§ Συστέγαση των υπηρεσιών του Δήµου σε ένα κτίριο. 
§ Συνέργιες µεταξύ των δοµών του Δήµου για την συµπληρωµατική παροχή 
υπηρεσιών. 

§ Δηµιουργία πιο ευέλικτων δοµών µε αξιοποίηση οµάδων εργασίας από 
διαφορετικές διευθύνσεις. 

§ Συνεργασία µε άλλους ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθµού. 
§ Δηµιουργία δικτύων πολιτικής. 
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N. 4178 «Αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης - περιβαλλοντικό ισοζύγιο», 
Φ.Ε.Κ. 174 Α΄, 08/08/13 

Άρθρο 54: Περιεχόµενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισµών 
1. Η οργάνωση και λειτουργία των υπουργείων, των αυτοτελών δηµοσίων υπηρεσιών, 
των αποκεντρωµένων διοικήσεων και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 
καθορίζεται µε τους οργανισµούς των φορέων αυτών, οι οποίοι καταρτίζονται, 
αντικαθίστανται ή τροποποιούνται µε προεδρικά διατάγµατα, τα οποία εκδίδονται µε 
πρόταση των ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ., ΥΠ.ΟΙΚ. και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. 
Επίσης, µπορεί να καταρτίζονται ενιαίοι Οργανισµοί για κατηγορίες Ν.Π.Δ.Δ. Κατ’ 
εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/11 µπορεί µε τα ίδια προεδρικά 
διατάγµατα να αντικαθίσταται, να καταργείται ή να τροποποιείται κάθε ισχύουσα 
διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης, σχετική µε την οργάνωση και λειτουργία των 
φορέων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 
Η οργάνωση των Ο.Τ.Α. οποιουδήποτε βαθµού, καθώς και των νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου αυτών, διέπεται από τους οργανισµούς τους, οι οποίοι 
καταρτίζονται, τροποποιούνται και αντικαθίστανται σύµφωνα µε τις κείµενες ειδικές 
διατάξεις και τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 
Η κατάρτιση και τροποποίηση των οργανισµών των φορέων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης των 
οργανικών µονάδων τους που συνοδεύονται από περιγράµµατα αποστολής και 
θέσεων, καθώς και από σχέδια στελέχωσης, τα οποία έχουν εγκριθεί από το 
Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης. 

2. Με τους οργανισµούς των φορέων της παραγράφου 1 καθορίζονται: 
α) Η αποστολή του φορέα, όπως προκύπτει από τις κείµενες διατάξεις που διέπουν τη 
σύσταση και τις αρµοδιότητές του, καθώς και η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε 
οργανικές µονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, τµήµατα, 
αυτοτελή και µη, αυτοτελή γραφεία). 
β) Η ονοµασία και η έδρα των παραπάνω οργανικών µονάδων, καθώς και οι 
στρατηγικοί σκοποί των Γενικών Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακού στόχοι των 
Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων και οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων και λοιπών 
οργανικών µονάδων. 
γ) Οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθµός και η κατανοµή των θέσεων 
προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισµού ή 
πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα. 

δ) Η γενική περιγραφή προσόντων και καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι 
κλάδοι από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων. 

3. Με τους οργανισµούς της προηγούµενης παραγράφου µπορεί επίσης να 
προβλέπεται: 

α) Η κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή οργανικών µονάδων των φορέων της 
παραγράφου 1, καθώς και η µεταφορά των αρµοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή 
οργανικές µονάδες του φορέα ή εποπτευόµενων φορέων του ή η κατάργησή τους. 
β) Η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και η κατάργηση, κατά κατηγορία 
και κλάδο, υφιστάµενων θέσεων που πλεονάζουν. 
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γ) Η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση 
υφισταµένων µε δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων. 

δ) Η µεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους κλάδους, υφιστάµενους ή νέους, της 
ίδιας ή άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθµιση θεµάτων ένταξης υπηρετούντων 
υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν µε σύσταση ή 
συγχώνευση υφισταµένων. 

ε) Η σύσταση οργανικών µονάδων χωρίς εσωτερική διάρθρωση, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 20 της παρ. 2 του ν. 2503/97, η οποία διατηρείται σε ισχύ 
(οµαδες διοίκησης έργου). 
στ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της οικείας 
υπηρεσίας. 
4. Η κατανοµή των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε 
οργανικές µονάδες διενεργείται µε απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης, µετά 
από εισήγηση των προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, µε βάση την 
αποστολή κάθε οργανικής µονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η τοποθέτηση των 
υπαλλήλων διενεργείται µε απόφαση του προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης και, 
όπου δεν υπάρχει, της Διεύθυνσης των υπηρεσιών προσωπικού. 
5. Οι κενές θέσεις προσωπικού µπορεί να ανακατανέµονται σε κατηγορίες και 
κλάδους µε κοινή απόφαση του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. και του οικείου Υπουργού, στο πλαίσιο 
της αποτελεσµατικής λειτουργίας της υπηρεσίας. 

6. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του παρόντος καταργείται το άρθρο 20 
του ν. 2503/97. 

7. Μετά το εδάφιο 13 της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/12, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 
91 του ν. 4172/13 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Με κοινή απόφαση του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού 
µπορεί να ορίζονται πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή να διαφοροποιείται η µοριοδότηση 
των γενικών κριτηρίων ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας του οικείου φορέα». 

Ν. 3584/07, άρθρο 10: Ο.Ε.Υ. - συγκρότηση υπηρεσιών 

1. Με τον Ο.Ε.Υ. καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές 
Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τµήµατα, Αυτοτελή Τµήµατα και Αυτοτελή Γραφεία, οι 
αρµοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, 
ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την 
κατάληψη θέσεων προϊσταµένων των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων, ανάλογα 
µε την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών 
µονάδων. 

2. Με απόφαση του Δηµοτικού ή Διοικητικού Συµβουλίου ψηφίζονται οι Ο.Ε.Υ. των 
Δήµων, Δηµοτικών Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, Ιδρυµάτων και 
Συνδέσµων Δήµων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας ύστερα από γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η 
οποία δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ. 
3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού µε τους Ο.Ε.Υ. των Ο.Τ.Α. γίνεται µετά από 
εκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών και µε την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε 
νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο µέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο 
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τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη 
του βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων νέων θέσεων 
πολλαπλασιαζόµενης της δαπάνης αυτής επί δύο. 
4. Με τον Ο.Ε.Υ., σε Δήµους που έχουν πληθυσµό 50.000 κατοίκους και άνω, καθώς 
και σε Συνδέσµους µε συνολικό πληθυσµό των µελών τους πάνω από 300.000 
κατοίκους µπορεί να συσταθεί µία Γενική Διεύθυνση. Ειδικά στο Δήµο Αθηναίων 
µπορεί να συσταθούν µέχρι τρεις Γενικές Διευθύνσεις, για δε τους Δήµους Πειραιώς, 
Νικαίας, Περιστερίου, Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης, 
Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων, µέχρι δύο Γενικές Διευθύνσεις. 
5. Τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. των Ο.Τ.Α. γίνεται µε την ανωτέρω διαδικασία. Δεν 
επιτρέπεται η τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. κατά το τελευταίο εξάµηνο της Δηµοτικής ή 
Κοινοτικής περιόδου, µε εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή µεταβίβασης νέων 
αρµοδιοτήτων και σε συµµόρφωση µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 
6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται 
η πρόσληψη υπαλλήλων κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθµίσεις, η 
ονοµασία του κλάδου καθορίζεται µε βάση τη λειτουργία που θα καλυφθεί και τα 
σχετικά τυπικά προσόντα. 
7. Για την κατάρτιση ή τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. των Ιδρυµάτων και Νοµικών 
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του οικείου 
Δηµοτικού Συµβουλίου. 

8. Νοµικά πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου που συγχωνεύονται σε ένα Νοµικό Πρόσωπο 
Δηµοσίου Δικαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, 
µπορεί να οργανώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης ή αυτοτελούς Τµήµατος ανάλογα µε 
τον αριθµό των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων. Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου 
Δικαίου που δεν συγχωνεύονται σε ένα Νοµικό Πρόσωπο και των οποίων ο αριθµός 
των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων είναι µέχρι δέκα (10) µπορεί να 
οργανώνονται σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου. 
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Ν. 4024/11, Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μ.Π.Δ.Σ. 2012−15 
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Η αξιολόγηση δοµών και υπηρεσιών των Δήµων 

Γενικά 

Η αξιολόγηση των δοµών και των υπηρεσιών των Δήµων, ως έννοια και 
«υποχρέωση», έχει προκύψει το τελευταίο 9µηνο συνδεόµενη µε τις διαθεσιµότητες 
προσωπικού των Δήµων. 
Στις αρχές του 2013 ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραµµα αξιολόγησης 10 Δήµων (και 2 
Περιφερειών), η σύνθεση των οποίων είναι αντιπροσωπευτική των κατηγοριών των 
Δήµων της επικράτειας. Στα πλαίσια του πιλοτικού αυτού προγράµµατος το ΥΠ.ΕΣ., 
µε τη συνεργασία της ΕΕΤΑΑ, εξέδωσε οδηγό µε τις κατευθύνσεις του έργου των 
οµάδων αξιολόγησης των Δήµων, προσδιορίζοντας το πλαίσιο και το περιεχόµενο της 
έκθεσης αξιολόγησης, χωρίς όµως να καθορίζει τη µεθοδολογία πραγµατοποίησης. 
Το πιλοτικό πρόγραµµα δεν ολοκληρώθηκε και δεν µπόρεσε να προσφέρει τους 
στόχους για τους οποίους ξεκίνησε. 
Στην συνέχεια η ΚΕΔΕ µε το υπ’ αριθµόν 2329/5-8-13 έγγραφο, δίνει κατεύθυνση 
στους Δήµους να προχωρήσουν στην αξιολόγηση των δοµών και υπηρεσιών τους 
προκειµένου να επιλύσουν τόσο τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και να προβούν 
σε εσωτερική αναδιοργάνωση όσο και να βρεθούν προετοιµασµένοι στη διαδικασία 
των διαθεσιµοτήτων του Δεκεµβρίου. 
Θεσµικόπλαίσιο 
Πρέπει κανεις να εξετάσει τις διατάξεις, βάσει των οποίων γίνεται αυτή η διαδικασία. 
Το άρθρο 35 παρ.4 του Ν.4024/11 προβλέπει την εφαρµογή της διαδικασίας 
αξιολόγησης των οργανικών µονάδων και συγκεκριµένα αναφέρει: «Από 1.1.2012 
τίθεται σε εφαρµογή διαδικασία αξιολόγησης των οργανικών µονάδων και του 
προσωπικού των φορέων του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως 
ειδικότερα οι φορείς αυτοί προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών ΟΙΚ. 
και Δ.Μ.Η.Δ., η οποία εκδίδεται έως 31.12.2011. Η διαδικασία αξιολόγησης 
διενεργείται µε αξιοκρατικά-επιστηµονικά κριτήρια µε τη συνδροµή και εξωτερικών 
συµβούλων και ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31.12.2012. Η αξιολόγηση του 
προσωπικού τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο έχει ως αρµοδιότητα ιδίως 
να παρακολουθεί και να προβαίνει σε σχετικές υποδείξεις, µε σκοπό την αξιολόγηση 
σύµφωνα µε τις αρχές της αξιοκρατίας και της αντικειµενικότητας. Βάσει του 
αποτελέσµατος της αξιολόγησης και το αργότερο µέχρι 31.12.2013, ολοκληρώνεται η 
αναδιάρθρωση των δηµοσίων υπηρεσιών, συντάσσονται νέα οργανογράµµατα, 
καταργούνται υπηρεσιακές µονάδες περιορισµένου αντικειµένου ή αρµοδιοτήτων, 
µετακινείται ή µετατίθεται το προσωπικό αυτών και καταργούνται οργανικές θέσεις 
που πλεονάζουν.» 
Αναφορά γίνεται, επίσης,στις διατάξεις των άρθρων 90-91 του Ν.4172/13 για τη 
διαδικασία της διαθεσιµότητας και κινητικότητας και ειδικότερα µε την εγκύκλιο 
ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ10/οικ.22738 19-8-13 και την Υ.Α. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 που 
αναφέρεται στη διαδικασία µε την οποία τίθεται προσωπικό σε καθεστώς 
διαθεσιµότητας. 

Η αξιολόγηση των δοµών και η αξιολόγηση προσωπικού 
Πρέπει να διαχωριστεί η αξιολόγηση δοµών από την αξιολόγηση προσωπικού. Στη 
προκειµένη περίπτωση, η διαδικασία αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν αφορά την 
αξιολόγηση ατοµικά των εργαζόµενων στη τοπική αυτοδιοίκηση. 
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Η αξιολόγηση δοµών µπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση και το προσωπικό του Δήµου 
να γνωρίσει καλύτερα πώς είναι πραγµατικά οργανωµένος ο Δήµος και µπορεί να 
συµβάλλει στην αναδιοργάνωση του Δήµου και να τον βοηθήσει να προσαρµοστεί 
στις νέες συνθήκες.  

Βεβαίως και το αποτέλεσµα της ολοκλήρωσής της αξιολόγησης θα επηρεάσει και το 
σύνολο των εργαζοµένων όχι ατοµικά τον κάθε εργαζόµενο της υπηρεσίας, όµως εκ 
των πραγµάτων θα επηρεάσει τους εργαζόµενους ορισµένων κατηγοριών και κλάδων 
κάθε Δήµου. Θα αξιολογηθεί εάν η Α ή η Β δοµή ασκείται µε τον ορθότερο τρόπο, 
εάν υπάρχουν επικαλύψεις µεταξύ των υφιστάµενων δοµών, εάν µπορεί να οργανωθεί 
αποτελεσµατικότερα η λειτουργία της κάθε δοµής-υπηρεσίας και να προκύψει όφελος 
για τους αποδέκτες-πολίτες των υπηρεσιών αλλά και δηµοσιονοµικό όφελος για το 
Δήµο. 

Ο χαρακτήρας που πρέπει να πάρει αυτό το έργο 
Εάν περιοριστεί στην αντιµετώπιση των επερχόµενων διαθεσιµοτήτων χωρίς να 
συµβάλλει στις αναγκαίες, σήµερα, αναδιαρθρώσεις των Δήµων, κινδυνεύει σε 
αποτυχία. Ορισµένες (ελάχιστες) εκθέσεις αξιολόγησης που είδαν το φως της 
δηµοσιότητας επιβεβαιώνουν αυτό το κίνδυνο. 
Η συµβολή µίας τέτοιας διαδικασίας θα είναι να διαµορφώσει ένα συγκεκριµένο, 
ρεαλιστικό σχέδιο αναδιοργάνωσης των δοµών µε στόχο τη βελτίωση των 
παρεχοµένων υπηρεσιών του κάθε Δήµου. Για να µπορέσει να το πετύχει πρέπει να 
ξεκινήσει µε το ρόλο του Δήµου στη περιοχή του, στις ανάγκες που πρέπει να 
αντιµετωπιστούν βάσει των αρµοδιοτήτων που έχει ο Δήµος βάσει του Κ.Δ.Κ., πλέον 
εκείνων που έχουν µεταφερθεί από το «Καλλικράτη». Στη συνέχεια να ερευνηθεί η 
δυνατότητα άσκησης των αρµοδιοτήτων µε βάση τις υφιστάµενες υποδοµές και το 
ανθρώπινο δυναµικό, να εξεταστεί η οικονοµική βάση άσκησης των αρµοδιοτήτων 
(κάλυψη αναγκών σε υποδοµές, ανθρώπινο δυναµικό). Έπειτα να καθοριστεί ένα 
σχέδιο αλλαγών και ενεργειών για την αναδιοργάνωση της λειτουργίας των δοµών, 
ένα πλάνο οικονοµικής αντοχής του έργου. 

Μόνο σε µία τέτοια λογική θα µπορέσει να αποδειχθεί η αναγκαιότητα ύπαρξης του 
ανθρώπινου δυναµικού (γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις είναι λίγο), οι 
περιπτώσεις πλεονάζοντος προσωπικού να αντιµετωπιστεί στη λογική της κάλυψης 
αναγκών µε τις διατάξεις περί κινητικότητας και η πόλη να ωφεληθεί µε τη βελτίωση 
των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η αρνητική εµπειρία σύνταξης των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων µε γενικές και αόριστες εκθέσεις ιδεών, πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

Παράγοντας επιτυχίας είναι (α) οι εµπλεκόµενες δυνάµεις στο έργο να έχουν τη 
µέγιστη εµπειρία στο πως λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, (β) το «σκάλισµα» στις 
δυνατότητες, στις ιδιαιτερότητες που έχει η Τ.Α. και ο συγκεκριµένος Δήµος, (γ) 
γνώση των διατάξεων του θεσµικού πλαισίου (που δεν είναι πάντα «απαγορευτικές») 
ώστε να µπορέσουν να αξιολογήσουν εάν οι προτεινόµενες λύσεις είναι δυνατές µε το 
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο και να µην µεταφερθεί µηχανικά πιθανή εµπειρία της 
«αγοράς» που απέχει πολύ από τη πραγµατικότητα της Αυτοδιοίκησης. 
Οι υποχρεώσεις και οι ενέργειες των υπηρεσιών 
Το έργο της αξιολόγησης των Δοµών ενδεικτικά περιέχει τα ακόλουθα βήµατα: 
1ο: Σύσταση οµάδας εργασίας για την αξιολόγηση.Τη διεκπεραίωση της 
διαδικασίας αξιολόγησης θα πραγµατοποιήσει οµάδα εργασίας που ορίζεται µε 
απόφαση του Δηµάρχου, σύµφωνα µε το άρθρο 58, π.1θ του Ν.3852/10. 
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2ο: Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του Δήµου και των νοµικών του 
προσώπων. Η καταγραφή αφορά το σύνολο του Δήµου και πρέπει να γίνει ανά 
αρµοδιότητα-λειτουργία (σε επίπεδο κατηγορίας αρµοδιοτήτων).Η καταγραφή πρέπει 
να δίνει στοιχεία, όπως: Ποιά είναι η δοµή, τι και πόσους εξυπηρετεί, µε τι µέσα και 
προσωπικό ασκείται, ποιό είναι το κόστος της, τα προβλήµατα λειτουργίας της, ποιές 
προτάσεις πρέπει να υλοποιηθούν για τη βελτίωση της λειτουργίας και το ποιό 
δηµοσιονοµικό όφελος θα προκύψει. 
3ο: Αξιολόγηση. Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαµβάνει τόσο τις δοµές του Δήµου, 
όσο και των νοµικών του προσώπων, αφορά δηλαδή ενιαία Δήµο και ΝΠ. Η 
αξιολόγηση πρέπει να απαντά στο βασικό ερώτηµα: Ποιά είναι τα προβλήµατα 
λειτουργίας που πρέπει να αντιµετωπιστούν, ώστε να οργανωθεί αποτελεσµατικότερα 
η λειτουργία της κάθε δοµής-υπηρεσίας και να προκύψει όφελος για τους αποδέκτες-
πολίτες των υπηρεσιών αλλά και δηµοσιονοµικό όφελος για το Δήµο. 
4ο:Διαµόρφωση σχεδίου αναδιοργάνωσης των δοµών του Δήµου και σχεδίου 
νέου ΟΕΥ. Βάσει της αξιολόγησης θα διαµορφωθούν οι προτάσεις αναδιοργάνωσης 
και θα διαµορφωθεί το πλαίσιο της στελέχωσης του Δήµου, το οποίο πρέπει να 
απεικονιστεί σε ένα νέο ΟΕΥ. 
5ο: Έγκριση και υποβολή της αξιολόγησης. Για τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθήσουν τα όργανα διοίκησης ώστε να αποτελέσει επίσηµο κείµενο του Δήµου 
και να υποβληθεί προς το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης, δεν υφίσταται 
συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο και οδηγία. 
Επόµενες ενέργειες που θα προκύψουν βάσει της αξιολόγησης και αφορούν τη 
διαθεσιµότητα 
Βάσει της αξιολόγησης του Δήµου και της υποβληθείσας έκθεσης, το Κυβερνητικό 
Συµβούλιο θα προχωρήσει στη δική του αξιολόγηση και στη συνέχεια να προχωρήσει 
η διαδικασία που προβλέπεται από την Υ.Α. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274. 

Σχέδιο Νόµου: «Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» 

Άρθρο 9: Προθεσµίες άρθρου 35 ν. 4024/2011 
Οι προθεσµίες της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν.4024/11 παρατείνονται µέχρι 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των οργανικών µονάδων και του 
προσωπικού των φορέων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και της 
αναδιάρθρωσης των δηµοσίων υπηρεσιών. 

Άρθρο 18: Διάταξη για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ 
Άρθρο 19: Τοποθέτηση διοριστέων κατηγορίας Δ.Ε. και Υ.Ε. του ν. 2643/98 
στους ΟΤΑ 


