
ΗμερίδαΗμερίδα
“Οργάνωση Υπηρεσιών & Αναπτυξιακή Πολιτική των ΟΤΑ”“Οργάνωση Υπηρεσιών & Αναπτυξιακή Πολιτική των ΟΤΑ”

2η Θεματική Συνεδρία2η Θεματική Συνεδρία
Νέο Πλαίσιο Διοίκησης και Οργάνωσης των ΥπηρεσιώνΝέο Πλαίσιο Διοίκησης και Οργάνωσης των Υπηρεσιών
και του Ανθρώπινου Δυναμικού των Δήμωνκαι του Ανθρώπινου Δυναμικού των Δήμων--Αξιοποίηση των Αξιοποίηση των ρ μ ήμρ μ ήμ ξ η ηξ η η

Χρηματοδοτικών ΜέσωνΧρηματοδοτικών Μέσων

Εισήγηση:Εισήγηση:
Οργάνωση & Διοίκηση των Οργάνωση & Διοίκηση των 

Διοικητικών Δομών των ΔήμωνΔιοικητικών Δομών των Δήμων



ΟργανόγραμμαΟργανόγραμμα



Ο ΚαλλικράτηςΟ Καλλικράτης

ΜεΜε τηντην εφαρμογήεφαρμογή τουτου ΝΝ.. 38523852//20102010,, οιοι νέοινέοι ΔήμοιΔήμοι αναδείχθηκαναναδείχθηκαν σεσε
φορείςφορείς παροχήςπαροχής τοπικώντοπικών δημόσιωνδημόσιων υπηρεσιών,υπηρεσιών, εξυπηρέτησηςεξυπηρέτησης τωντων πολιτώνπολιτών
καικαι παράλληλαπαράλληλα τοπικήςτοπικής ανάπτυξηςανάπτυξης καικαι στήριξηςστήριξης τηςτης επιχειρηματικότηταςεπιχειρηματικότητας..

ΓιαΓια νανα υλοποιηθείυλοποιηθεί πρακτικάπρακτικά αυτόαυτό σεσε πρώτοπρώτο επίπεδοεπίπεδο είναιείναι ουσιαστικήουσιαστική ηη
αντιμετώπισηαντιμετώπιση τωντων προβλημάτωνπροβλημάτων εσωτερικήςεσωτερικής οργάνωσηςοργάνωσης καικαι
λειτουργίαςλειτουργίας τωντων δημοτικώνδημοτικών υπηρεσιώνυπηρεσιών..



Ο Κ λλ άΟ Κ λλ άΟ ΚαλλικράτηςΟ Καλλικράτης
Η Οργάνωση ενός σύγχρονου Δήμου οφείλει να ενισχύει:Η Οργάνωση ενός σύγχρονου Δήμου οφείλει να ενισχύει:

0101 Την Ορθολογική Λειτουργία των Την Ορθολογική Λειτουργία των 

Η Οργάνωση ενός σύγχρονου Δήμου οφείλει να ενισχύει:Η Οργάνωση ενός σύγχρονου Δήμου οφείλει να ενισχύει:

0101 ην Ορθο ογι ή ειτουργία τωνην Ορθο ογι ή ειτουργία των
Πολιτικών Οργάνων ΔιοίκησηςΠολιτικών Οργάνων Διοίκησης

Η ανάπτυξη αυτοτελούς υπηρεσίας για την επιστημονική καιΗ ανάπτυξη αυτοτελούς υπηρεσίας για την επιστημονική καιΗ ανάπτυξη αυτοτελούς υπηρεσίας για την επιστημονική και Η ανάπτυξη αυτοτελούς υπηρεσίας για την επιστημονική και 
τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας λήψης πολιτικών τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας λήψης πολιτικών 

αποφάσεων.αποφάσεων.

0202 Την Ποιότητα Την Ποιότητα -- Αποδοτικότητα Αποδοτικότητα 
Εξυπηρέτησης των ΠολιτώνΕξυπηρέτησης των Πολιτών

Η βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης των πολιτών με την Η βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης των πολιτών με την 
αναδιοργάνωση των δομών, τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών αναδιοργάνωση των δομών, τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών 
λειτουργίας των υπηρεσιών και τον προσανατολισμό τους λειτουργίας των υπηρεσιών και τον προσανατολισμό τους ργ ς ηρ ρ μ ςργ ς ηρ ρ μ ς
σε στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.σε στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.



Η Οργάνωση ενός σύγχρονου Δήμου οφείλει να ενισχύει:Η Οργάνωση ενός σύγχρονου Δήμου οφείλει να ενισχύει:

Ο ΚαλλικράτηςΟ Καλλικράτης
Η Οργάνωση ενός σύγχρονου Δήμου οφείλει να ενισχύει:Η Οργάνωση ενός σύγχρονου Δήμου οφείλει να ενισχύει:

Τ Α ξ ή Δ άΤ Α ξ ή Δ ά00 Την Αναπτυξιακή ΔράσηΤην Αναπτυξιακή Δράση00
33Η δημιουργία προϋποθέσεων για τη διεύρυνση της αναπτυξιακής δράσης, μέσω του Η δημιουργία προϋποθέσεων για τη διεύρυνση της αναπτυξιακής δράσης, μέσω του 

αποδοτικού σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης, αποδοτικού σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης, 
κοινωνικής πολιτικής, προστασίας του περιβάλλοντος κ.ά., καθώς και η ένταξη σε κοινωνικής πολιτικής, προστασίας του περιβάλλοντος κ.ά., καθώς και η ένταξη σε 

χρηματοδοτήσεις εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου.χρηματοδοτήσεις εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου.

00
44

Τη Θέση και το Ρόλο των ΕργαζομένωνΤη Θέση και το Ρόλο των Εργαζομένων

44
Μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και τη λειτουργία όλων των Μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και τη λειτουργία όλων των 

υπηρεσιακών επιπέδων, την ενίσχυση της ευθύνης και των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιακών επιπέδων, την ενίσχυση της ευθύνης και των αρμοδιοτήτων των 
προϊσταμένων των υπηρεσιών την επιμόρφωση του προσωπικού κλππροϊσταμένων των υπηρεσιών την επιμόρφωση του προσωπικού κλππροϊσταμένων των υπηρεσιών, την επιμόρφωση του προσωπικού κλπ.προϊσταμένων των υπηρεσιών, την επιμόρφωση του προσωπικού κλπ.



Ο ΚαλλικράτηςΟ Καλλικράτης
Η Οργάνωση ενός σύγχρονου Δήμου οφείλει να ενισχύει:Η Οργάνωση ενός σύγχρονου Δήμου οφείλει να ενισχύει:

Ο ΚαλλικράτηςΟ Καλλικράτης

00
55

Τη Συνεργασία και το Συντονισμό Τη Συνεργασία και το Συντονισμό 

55
Μεταξύ των εσωτερικών υπηρεσιών, μεταξύ των υπηρεσιών Μεταξύ των εσωτερικών υπηρεσιών, μεταξύ των υπηρεσιών 

και των πολιτικών οργάνων και μεταξύ του Δήμου και και των πολιτικών οργάνων και μεταξύ του Δήμου και 

ΤηΤη Συμμετοχή του ΠολίτηΣυμμετοχή του Πολίτη

των εποπτευόμενων φορέων του.των εποπτευόμενων φορέων του.

00 Τη Τη Συμμετοχή του ΠολίτηΣυμμετοχή του Πολίτη00
66

Μέσω της αποδοτικότερης συνεργασίας του Δήμου με Μέσω της αποδοτικότερης συνεργασίας του Δήμου με 
άλλους Δημόσιους, Κοινωνικούς και Ιδιωτικούς Φορείς, αλλά και άλλους Δημόσιους, Κοινωνικούς και Ιδιωτικούς Φορείς, αλλά και 
την ανάπτυξη διαδικασιών συμμετοχής.την ανάπτυξη διαδικασιών συμμετοχής.



ΒάσειΒάσει ΕισήγησηςΕισήγησης τουτου ΥπουργείουΥπουργείου Εσωτερικών,Εσωτερικών, οο δομικόςδομικός εξορθολογισμόςεξορθολογισμός τωντων
δημοτικώνδημοτικών υπηρεσιώνυπηρεσιών μεμε τηντην παράλληληπαράλληλη απρόσκοπτηαπρόσκοπτη ενσωμάτωσηενσωμάτωση τωντων νέωννέων

β β ζ έβ β ζ έ δ ήδ ή θώθώ δ ίδ ί λύλύ ΔήΔήμεταβιβαζομένωνμεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων,αρμοδιοτήτων, καθώςκαθώς καικαι ηη δημιουργίαδημιουργία μεγαλύτερωνμεγαλύτερων Δήμων,Δήμων,
γεωγραφικάγεωγραφικά καικαι πληθυσμιακά,πληθυσμιακά, οδηγείοδηγεί στηνστην ανάγκηανάγκη σχεδιασμούσχεδιασμού οργανωτικώνοργανωτικών
δομώνδομών μεμε χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά όπωςόπως::

ΤηΤη σαφήσαφή οριοθέτησηοριοθέτηση τωντων αρμοδιοτήτωναρμοδιοτήτων τωντων υπηρεσιώνυπηρεσιών καικαι τηντην αποφυγήαποφυγή
τηςτης επικάλυψηςεπικάλυψης αυτώναυτών..

ΤηνΤην αποφυγήαποφυγή τουτου κατακερματισμούκατακερματισμού τωντων λειτουργιώνλειτουργιών καικαι τηςτης διάχυσηςδιάχυσης τηςτης
ευθύνης,ευθύνης, τηςτης πολυδιάσπασηςπολυδιάσπασης τωντων υπηρεσιώνυπηρεσιών σεσε πολλέςπολλές μικρούμικρού μεγέθουςμεγέθους
ενότητεςενότητες καικαι τηςτης διασποράςδιασποράς ομοειδώνομοειδών αντικειμένωναντικειμένων σεσε διαφορετικέςδιαφορετικές μονάδεςμονάδες
διοίκησηςδιοίκησης..

ΤηΤη δημιουργίαδημιουργία δομώνδομών πουπου νανα προβλέπουνπροβλέπουν τητη χωρικήχωρική αποκέντρωσηαποκέντρωση τωντων
αρμοδιοτήτωναρμοδιοτήτων καικαι τωντων υπηρεσιώνυπηρεσιών στοστο βαθμόβαθμό πουπου χρειάζεταιχρειάζεται ενώενώ παράλληλαπαράλληλα νανααρμοδιοτήτωναρμοδιοτήτων καικαι τωντων υπηρεσιώνυπηρεσιών στοστο βαθμόβαθμό πουπου χρειάζεται,χρειάζεται, ενώενώ παράλληλαπαράλληλα νανα
εξασφαλίζουνεξασφαλίζουν τητη δυνατότηταδυνατότητα συντονισμούσυντονισμού καικαι παρακολούθησηςπαρακολούθησης τωντων
αποκεντρωμένωναποκεντρωμένων αρμοδιοτήτωναρμοδιοτήτων καικαι υπηρεσιώνυπηρεσιών..



ΟΕΥ: Καθοριστικοί ΠαράγοντεςΟΕΥ: Καθοριστικοί Παράγοντες



ΟΕΥ: Καθοριστικοί ΠαράγοντεςΟΕΥ: Καθοριστικοί Παράγοντες

Το Περιεχόμενο ενός ΟΕΥΤο Περιεχόμενο ενός ΟΕΥ
Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)



ΟΕΥ: Καθοριστικοί ΠαράγοντεςΟΕΥ: Καθοριστικοί Παράγοντες

Οι παράγοντες που καθορίζουν το περιεχόμενο του ΟΕΥΟι παράγοντες που καθορίζουν το περιεχόμενο του ΟΕΥ



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ανάλογα με το αν επιβάλλεται η σύστασή τους Ανάλογα με το αν επιβάλλεται η σύστασή τους 
δια νόμουδια νόμου
Υ έΥ έΥποχρεωτικές Υποχρεωτικές 
ΠροαιρετικέςΠροαιρετικές
Ανάλογα με το ρόλο τουςΑνάλογα με το ρόλο τους
Κάθετες ή κύριες Κάθετες ή κύριες 
Οριζόντιες ή υποστηρικτικέςΟριζόντιες ή υποστηρικτικές
Ανάλογα με την έδρα τουςΑνάλογα με την έδρα τους
Κεντρικές (έδρα του νέου Δήμου)Κεντρικές (έδρα του νέου Δήμου)
Αποκεντρωμένες (έδρες των πρώην ΟΤΑ ή αλλού)Αποκεντρωμένες (έδρες των πρώην ΟΤΑ ή αλλού)
Ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδοΑνάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο
Γενική ΔιεύθυνσηΓενική Διεύθυνση
ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση
Τμήμα/ Αυτοτελές Τμήμα Τμήμα/ Αυτοτελές Τμήμα 
Αυτοτελές ΓραφείοΑυτοτελές Γραφείο



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 97Άρθρο 97 Ν 3852/10Ν 3852/10Άρθρο 97Άρθρο 97 Ν. 3852/10 Ν. 3852/10 

α) Προγραμματισμού και Ανάπτυξηςα) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
β) Οικονομική υπηρεσίαβ) Οικονομική υπηρεσίαβ) Οικονομική υπηρεσίαβ) Οικονομική υπηρεσία
γ) Τεχνική υπηρεσίαγ) Τεχνική υπηρεσία
δ) Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιώνδ) Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ε) Διαφάνειαςε) Διαφάνειας
στ) Νομικής Υποστήριξηςστ) Νομικής Υποστήριξης
ζ) Διοίκησης ζ) Διοίκησης –– Διαχείρισης Ανθρώπινου ΔυναμικούΔιαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας 
των Φύλωντων Φύλωντων Φύλωντων Φύλων
θ) Περιβάλλοντος θ) Περιβάλλοντος –– Πολιτικής ΠροστασίαςΠολιτικής Προστασίας
ι) Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς καιι) Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και
ια) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, εφόσον ασκούνται ια) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, εφόσον ασκούνται 
αντίστοιχες αρμοδιότητες.αντίστοιχες αρμοδιότητες.



ΚΑΘΕΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΚΑΘΕΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τομέας Υποδομών, Συγκοινωνιών Τομέας Υποδομών, Συγκοινωνιών 
και Μεταφορώνκαι Μεταφορών

Τεχνικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Υποδομές/ Τεχνικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Υποδομές/ 
Αισθητική ΠόλεωνΑισθητική Πόλεωνκαι Μεταφορώνκαι Μεταφορών Αισθητική ΠόλεωνΑισθητική Πόλεων
Οδικό ΔίκτυοΟδικό Δίκτυο
Συγκοινωνίες, Κυκλοφορία & Στάθμευση Συγκοινωνίες, Κυκλοφορία & Στάθμευση 
Οχημάτων  Οχημάτων  
Χορήγηση Αδειών Εγκαταστάσεων και Αδειών Χορήγηση Αδειών Εγκαταστάσεων και Αδειών ρήγη η γρήγη η γ
ΜεταφορώνΜεταφορών

Τομέας Περιβάλλοντος, Τομέας Περιβάλλοντος, 
Πολεοδομίας & ΠολιτικήςΠολεοδομίας & Πολιτικής

Προστασία  ΠεριβάλλοντοςΠροστασία  Περιβάλλοντος
Καθαριότητα & Διαχείριση Στερεών και Υγρών Καθαριότητα & Διαχείριση Στερεών και Υγρών Πολεοδομίας & Πολιτικής Πολεοδομίας & Πολιτικής 

ΠροστασίαςΠροστασίας
ρ η χ ρ η ρ γρρ η χ ρ η ρ γρ

Αποβλήτων Αποβλήτων 
Πράσινο Πράσινο 
Κοιμητήρια & ΣφαγείαΚοιμητήρια & Σφαγεία
ΠολεοδομίαΠολεοδομία
Πολιτική ΠροστασίαΠολιτική Προστασία

Τομέας Οικονομικής Ανάπτυξης & Τομέας Οικονομικής Ανάπτυξης & 
ΑπασχόλησηςΑπασχόλησης

Τοπική Ανάπτυξη Τοπική Ανάπτυξη 
Αγροτική ΠαραγωγήΑγροτική ΠαραγωγήΑπασχόλησηςΑπασχόλησης Αγροτική ΠαραγωγήΑγροτική Παραγωγή
Αλιεία Αλιεία 
Χορήγηση Αδειών Καταστημάτων/ Εμπόριο Χορήγηση Αδειών Καταστημάτων/ Εμπόριο 
Φυσικοί Πόροι, Ενέργεια και Βιομηχανία Φυσικοί Πόροι, Ενέργεια και Βιομηχανία 
ΑπασχόλησηΑπασχόλησηΑπασχόλησηΑπασχόληση



ΚΑΘΕΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΚΑΘΕΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής  και Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής  και Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη  Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη  μ ς ής ήςμ ς ής ής
Δημόσιας ΥγείαςΔημόσιας Υγείας

ή ρ η γγ ηή ρ η γγ η
Κοινωνική ΠρόνοιαΚοινωνική Πρόνοια
Δημόσια ΥγείαΔημόσια Υγεία

Τομέας Παιδείας, Πολιτισμού και Τομέας Παιδείας, Πολιτισμού και 
ΑθλητισμούΑθλητισμού

Παιδεία και Δια Βίου Μάθηση Παιδεία και Δια Βίου Μάθηση 
Πολιτισμός Πολιτισμός 
ΑθλητισμόςΑθλητισμός

Διοικητικές Αρμοδιότητες Κρατικού Διοικητικές Αρμοδιότητες Κρατικού 
ΧαρακτήραΧαρακτήρα

Δημοτική ΚατάστασηΔημοτική Κατάσταση
ΛηξιαρχείοΛηξιαρχείο
ΕκλογέςΕκλογέςγ ςγ ς
Θέματα Ιθαγένειας, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θέματα Ιθαγένειας, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
Πολιτικοί Γάμοι Πολιτικοί Γάμοι 
Τήρηση ΑρχείωνΤήρηση Αρχείων



ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διοικητικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Διοίκησης Ανθρώπινου ΔυναμικούΔιοικητικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Διοίκησης Ανθρώπινου ΔυναμικούΔιοικητικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Διοίκησης Ανθρώπινου ΔυναμικούΔιοικητικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Οικονομικές Υπηρεσίες Οικονομικές Υπηρεσίες 
Υπηρεσίες Προγραμματισμού και ΑνάπτυξηςΥπηρεσίες Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Υπηρεσίες Οργάνωσης Πληροφορικής και ΔιαφάνειαςΥπηρεσίες Οργάνωσης Πληροφορικής και ΔιαφάνειαςΥπηρεσίες Οργάνωσης, Πληροφορικής και ΔιαφάνειαςΥπηρεσίες Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας
Υπηρεσίες Νομικής ΥποστήριξηςΥπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης
Υπηρεσίες ΚΕΠΥπηρεσίες ΚΕΠ
Υ ηρε ίες Δη ο ίων Σχέ εωνΥ ηρε ίες Δη ο ίων Σχέ εωνΥπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων 
Γραφείο ΔημάρχουΓραφείο Δημάρχου

Πολλές υπηρεσίες εκ των ανωτέρω συμπίπτουν με τις υποχρεωτικέςΠολλές υπηρεσίες εκ των ανωτέρω συμπίπτουν με τις υποχρεωτικές

δημοτικές υπηρεσίες.δημοτικές υπηρεσίες.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανάλογα με το αντικείμενο και τους σκοπούς  τους ομαδοποιούνται ως εξής:Ανάλογα με το αντικείμενο και τους σκοπούς  τους ομαδοποιούνται ως εξής:
-- Επιτελικές ΥπηρεσίεςΕπιτελικές Υπηρεσίες, με αρμοδιότητες την παροχή επιτελικής υποστήριξης στα , με αρμοδιότητες την παροχή επιτελικής υποστήριξης στα 
πολιτικά όργανα και στις δημοτικές υπηρεσίες, δηλ. επεξεργασμένων στοιχείων και πολιτικά όργανα και στις δημοτικές υπηρεσίες, δηλ. επεξεργασμένων στοιχείων και 
προτάσεων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.προτάσεων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
-- Υπηρεσίες ΥποστήριξηςΥπηρεσίες Υποστήριξης, με αρμοδιότητες την παροχή διοικητικής, οικονομικής  και , με αρμοδιότητες την παροχή διοικητικής, οικονομικής  και 
τεχνικής υποστήριξης σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες.τεχνικής υποστήριξης σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες.
-- Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας ΖωήςΥπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με αρμοδιότητες των νέων Δήμων που , με αρμοδιότητες των νέων Δήμων που 
αφορούν την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος και την προώθησηαφορούν την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος και την προώθησηαφορούν την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος και την προώθηση αφορούν την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος και την προώθηση 
της αστικής ανάπτυξης.της αστικής ανάπτυξης.
-- Υπηρεσίες Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και ΑθλητισμούΥπηρεσίες Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με , με 
αρμοδιότητες των νέων Δήμων που αφορούν στην κοινωνική προστασία στην προστασίααρμοδιότητες των νέων Δήμων που αφορούν στην κοινωνική προστασία στην προστασίααρμοδιότητες των νέων Δήμων που αφορούν στην κοινωνική προστασία, στην  προστασία αρμοδιότητες των νέων Δήμων που αφορούν στην κοινωνική προστασία, στην  προστασία 
της δημόσιας υγείας και στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού της δημόσιας υγείας και στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού 
και του αθλητισμού.και του αθλητισμού.
-- Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής ΑνάπτυξηςΥπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητες των νέων Δήμων που , με αρμοδιότητες των νέων Δήμων που ηρ ς ής μ ής ξηςηρ ς ής μ ής ξης, μ ρμ η ς ήμ, μ ρμ η ς ήμ
αφορούν στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής (φυτική και ζωική παραγωγή), στη αφορούν στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής (φυτική και ζωική παραγωγή), στη 
μεταποίηση και στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, τουρισμός), καθώς και την προαγωγή της μεταποίηση και στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, τουρισμός), καθώς και την προαγωγή της 
απασχόλησης.απασχόλησης.



ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες διακρίνονται σε:Οι Κεντρικές Υπηρεσίες διακρίνονται σε:
-- Υπηρεσίες Υπαγόμενες απευθείας στο ΔήμαρχοΥπηρεσίες Υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο
-- Υπηρεσιακές Δομές  (Διευθύνσεις Υπηρεσιακές Δομές  (Διευθύνσεις –– Τμήματα)Τμήματα)
και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες διοικητικές ενότητεςκαι περιλαμβάνουν τις ακόλουθες διοικητικές ενότητεςκαι περιλαμβάνουν τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες 
(π.χ. μεγάλου Δήμου (π.χ. μεγάλου Δήμου –– για τους μικρότερους υπάρχει για τους μικρότερους υπάρχει 
αντίστοιχη προσαρμογή) αντίστοιχη προσαρμογή) 

 Ιδιαίτερο Γραφείο ΔημάρχουΙδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ρ ρ φ ημ ρχρ ρ φ ημ ρχ
 Νομική Υπηρεσία.Νομική Υπηρεσία.
 Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας.Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας.
 Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων ΣχέσεωνΑυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Γ ήΓ ή Δ ύθΔ ύθ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 ΓενικήΓενική ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση
 ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση Προγραμματισμού,Προγραμματισμού, ΟργάνωσηςΟργάνωσης ΠληροφορικήςΠληροφορικής καικαι

ΔιαφάνειαςΔιαφάνειας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΔιοικητικώνΔιοικητικών ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών
 ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΟικονομικώνΟικονομικών ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών
 ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΤεχνικώνΤεχνικών ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΤεχνικώνΤεχνικών ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών
 ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΔημοτικήςΔημοτικής ΑστυνομίαςΑστυνομίας
 ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΚΕΠΚΕΠ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΠολεοδομίαςΠολεοδομίας
 ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΚαθαριότηταςΚαθαριότητας
 ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος καικαι ΠρασίνουΠρασίνουΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος καικαι ΠρασίνουΠρασίνου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΤοπικήςΤοπικής ΟικονομικήςΟικονομικής ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

 ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΚοινωνικήςΚοινωνικής Προστασίας,Προστασίας, ΠαιδείαςΠαιδείας καικαι ΠολιτισμούΠολιτισμού
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σ ό ώΣ ό ώΣυχνότερες περιπτώσεις: Συχνότερες περιπτώσεις: 

-- Υπηρεσία ΚΕΠΥπηρεσία ΚΕΠ
-- Υπηρεσία ΚαθαριότηταςΥπηρεσία Καθαριότητας-- Υπηρεσία Καθαριότητας Υπηρεσία Καθαριότητας 
-- Υπηρεσία Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Υπηρεσία Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
-- Υπηρεσία Οικονομικών ΘεμάτωνΥπηρεσία Οικονομικών Θεμάτων
-- Υπηρεσία Συντήρησης ΥποδομώνΥπηρεσία Συντήρησης Υποδομώνηρ ήρη ης μηρ ήρη ης μ

Κάθε αποκεντρωμένη υπηρεσία υπάγεται διοικητικά και ακολουθεί κατά την άσκηση των Κάθε αποκεντρωμένη υπηρεσία υπάγεται διοικητικά και ακολουθεί κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της αντίστοιχης κεντρικής υπηρεσίας (π.χ. το αρμοδιοτήτων της, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της αντίστοιχης κεντρικής υπηρεσίας (π.χ. το 
αποκεντρωμένο Τμήμα Καθαριότητας ακολουθεί τις οδηγίες και τα πρότυπα που ορίζει η αποκεντρωμένο Τμήμα Καθαριότητας ακολουθεί τις οδηγίες και τα πρότυπα που ορίζει η 
Διεύθυνση Καθαριότητας). Διεύθυνση Καθαριότητας). 

Η ενότητα της διοίκησης και η εποπτεία όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών Η ενότητα της διοίκησης και η εποπτεία όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών 
διαφυλάσσονται μέσω του αρμόδιου τοπικού Αντιδημάρχου.διαφυλάσσονται μέσω του αρμόδιου τοπικού Αντιδημάρχου.



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

Προβλέπονται οργανικές μονάδες με τα εξής επίπεδα και ονοματολογία υπηρεσιών: Προβλέπονται οργανικές μονάδες με τα εξής επίπεδα και ονοματολογία υπηρεσιών: 

 Γενική Διεύθυνση (προβλέπεται θεσμικά για Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων) Γενική Διεύθυνση (προβλέπεται θεσμικά για Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων) 
 Δ ύθΔ ύθ Διεύθυνση Διεύθυνση 
 Τμήμα Τμήμα 
 Αυτοτελές Τμήμα Αυτοτελές Τμήμα 
 Αυτοτελές ΓραφείοΑυτοτελές Γραφείο Αυτοτελές Γραφείο Αυτοτελές Γραφείο 

Με σκοπό την αποφυγή της πολυδιάσπασης της οργανωτικής δομής σε πολλές ενότητες μικρού Με σκοπό την αποφυγή της πολυδιάσπασης της οργανωτικής δομής σε πολλές ενότητες μικρού 
μεγέθους, μεγέθους, ένα Τμήμα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 ένα Τμήμα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 -- 7 άτομα προσωπικό και μια Διεύθυνση 7 άτομα προσωπικό και μια Διεύθυνση 
θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 -- 7 Τμήματα με ελάχιστες και αιτιολογημένες εξαιρέσεις. 7 Τμήματα με ελάχιστες και αιτιολογημένες εξαιρέσεις. 

Επίσης αποφεύγεται η πρόβλεψη μη αυτοτελών Γραφείων, τα οποία όταν υπάρχει ανάγκη Επίσης αποφεύγεται η πρόβλεψη μη αυτοτελών Γραφείων, τα οποία όταν υπάρχει ανάγκη 
βλέ ό έ Τ ήβλέ ό έ Τ ήπροβλέπονται μόνο μέσα σε Τμήμα.προβλέπονται μόνο μέσα σε Τμήμα.



ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ

Η Μελέτη της ΕΕΤΑΑ οδήγησε στην παρακάτω διάκριση ομάδων Δήμων με Η Μελέτη της ΕΕΤΑΑ οδήγησε στην παρακάτω διάκριση ομάδων Δήμων με 
ομοειδή χαρακτηριστικά:ομοειδή χαρακτηριστικά:

Ηπειρωτικοί Ηπειρωτικοί 
δή / Δήδή / Δή

Νησιωτικοί Νησιωτικοί 
δήδή ΝΝ

Δήμοι Δήμοι 
λ ώλ ώ ΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑδήμοι/ Δήμοι δήμοι/ Δήμοι 

Κρήτης και λοιποί Κρήτης και λοιποί 
δήμοι νησιάδήμοι νησιά

δήμοιδήμοι Ν. Ν. 
Αιγαίου, Β. Αιγαίου, Β. 
Αιγαίου και Αιγαίου και 

ΙονίουΙονίου

μητροπολιτικών μητροπολιτικών 
κέντρων (Αθηνών κέντρων (Αθηνών 

και Θεσ/νίκης)και Θεσ/νίκης)

ΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑ

Μεγάλοι ΔήμοιΜεγάλοι Δήμοι 2121 33 2222 4646

Μεσαίοι  προς Μεσαίοι  προς 
άλ Δήάλ Δή 4343 77 2525 7575μεγάλοι Δήμοιμεγάλοι Δήμοι 4343 77 2525 7575

Μικροί προς Μικροί προς 
μεσαίοι Δήμοιμεσαίοι Δήμοι 127127 1313 140140

Μικροί ΔήμοιΜικροί Δήμοι 3737 2727 6464Μικροί ΔήμοιΜικροί Δήμοι 3737 2727 6464

ΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑ 228228 5050 4747 325325



ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ

Σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα βλέπουμε πως με βάση το πληθυσμιακό τους μέγεθος οι ΔήμοιΣύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα βλέπουμε πως με βάση το πληθυσμιακό τους μέγεθος οι ΔήμοιΣύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα βλέπουμε πως με βάση το πληθυσμιακό τους μέγεθος οι Δήμοι Σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα βλέπουμε πως με βάση το πληθυσμιακό τους μέγεθος οι Δήμοι 
διακρίνονται σε 4 ομάδες:διακρίνονται σε 4 ομάδες:

-- Μεγάλοι Μεγάλοι 
-- Μεσαίοι προς μεγάλοιΜεσαίοι προς μεγάλοι

Και με βάση τη διάκρισή τους:Και με βάση τη διάκρισή τους:
ί ή / ή ή ί ή άί ή / ή ή ί ή ά

-- Μικροί προς μεσαίοι Μικροί προς μεσαίοι 
-- ΜικροίΜικροί

-- Ηπειρωτικοί δήμοι / Δήμοι Κρήτης και λοιποί δήμοι νησιά, Ηπειρωτικοί δήμοι / Δήμοι Κρήτης και λοιποί δήμοι νησιά, 
-- Νησιωτικοί δήμοι Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και Ιονίου και Νησιωτικοί δήμοι Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και Ιονίου και 
-- Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων (Αθηνών και Θεσ/νίκης)Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων (Αθηνών και Θεσ/νίκης)

Π ύΠ ύ 10 άδ10 άδΠροκύπτουν Προκύπτουν 10 υποομάδες10 υποομάδες..

Για κάθε μια από τις 10 υποομάδες συντάχθηκε και ένας πρότυπος ΟΕΥ. Για κάθε μια από τις 10 υποομάδες συντάχθηκε και ένας πρότυπος ΟΕΥ. 
Επομένως έχουν συνταχθεί: Επομένως έχουν συνταχθεί: 

4 ό ύ ύ λ ύ ύ δή4 ό ύ ύ λ ύ ύ δή-- 4 πρότυπα που αφορούν σε ηπειρωτικούς και λοιπούς νησιωτικούς δήμους 4 πρότυπα που αφορούν σε ηπειρωτικούς και λοιπούς νησιωτικούς δήμους 
-- 4 πρότυπα που αφορούν σε νησιωτικούς δήμους Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και Ιονίου4 πρότυπα που αφορούν σε νησιωτικούς δήμους Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και Ιονίου
-- 2 πρότυπα που αφορούν σε αστικούς δήμους μητροπολιτικών κέντρων.2 πρότυπα που αφορούν σε αστικούς δήμους μητροπολιτικών κέντρων.

Κ θ ή ίδ ύ ξ ΟΕΥ ό δή έ λ θ όΚ θ ή ίδ ύ ξ ΟΕΥ ό δή έ λ θ όΚαθοριστική επίδραση στη σύνταξη του ΟΕΥ ενός δήμου έχει το πληθυσμιακό Καθοριστική επίδραση στη σύνταξη του ΟΕΥ ενός δήμου έχει το πληθυσμιακό 
μέγεθος, από το οποίο εξαρτώνται τα τακτικά έσοδα και επομένως ο αριθμός μέγεθος, από το οποίο εξαρτώνται τα τακτικά έσοδα και επομένως ο αριθμός 
προσωπικού.προσωπικού.



Χαρακτηρισμός Δήμων βάσει Πληθυσμιακού ΚριτηρίουΧαρακτηρισμός Δήμων βάσει Πληθυσμιακού Κριτηρίου

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιφερειακοί Περιφερειακοί 
ηπειρωτικοί ηπειρωτικοί 
δή / ήδή / ή

Νησιωτικοί Νησιωτικοί 
δήμοι Ν.δήμοι Ν.

ίί

Δήμοι Δήμοι 
μητροπολιτικών μητροπολιτικών 

έέδήμοι/ Δήμοι δήμοι/ Δήμοι 
Κρήτης και Κρήτης και 
λοιποί δήμοι λοιποί δήμοι 

νησιάνησιά

Αιγαίου, Β.Αιγαίου, Β.
Αιγαίου και Αιγαίου και 

Ιονίου Ιονίου 

κέντρων κέντρων 
(Αθηνών και (Αθηνών και 
Θεσ/νίκης)Θεσ/νίκης)

Μεγάλοι Μεγάλοι 
δήδή

> 60.000> 60.000 > 60.001> 60.001 > 60.001> 60.001
δήμοιδήμοι

Μεσαίοι προς Μεσαίοι προς 
μεγάλοι δήμοιμεγάλοι δήμοι

30.00130.001--60.00060.000 20.00120.001-- 60.00060.000 25.000 25.000 -- 60.00060.000

Μικροί προς Μικροί προς 
μεσαίοι δήμοιμεσαίοι δήμοι

10.00110.001--30.00030.000 3.0003.000--20.00020.000
μ ήμμ ήμ

Μικροί δήμοιΜικροί δήμοι <=10.000<=10.000 <=3.000<=3.000



Χαρακτηρισμός Δήμων βάσει Πληθυσμιακού ΚριτηρίουΧαρακτηρισμός Δήμων βάσει Πληθυσμιακού Κριτηρίου

Περιφερειακοί Περιφερειακοί 
ηπειρωτικοί ηπειρωτικοί 
δήμοι/ Δήμοιδήμοι/ Δήμοι

Νησιωτικοί δήμοι Νησιωτικοί δήμοι 
Ν.Ν. Αιγαίου, Β.Αιγαίου, Β.

Αιγαίου και ΙονίουΑιγαίου και Ιονίου

Δήμοι Δήμοι 
μητροπολιτικών μητροπολιτικών 

κέντρωνκέντρωνδήμοι/ Δήμοι δήμοι/ Δήμοι 
Κρήτης και λοιποί Κρήτης και λοιποί 

δήμοι νησιάδήμοι νησιά

Αιγαίου και Ιονίου Αιγαίου και Ιονίου κέντρων κέντρων 
(Αθηνών και (Αθηνών και 
Θεσ/νίκης)Θεσ/νίκης)

Μεγάλοι δήμοιΜεγάλοι δήμοι > 60.000> 60.000 > 60.001> 60.001 > 60.001> 60.001

Μ ίΜ ί 30 00130 001 60 00060 000 20 00120 001 60 00060 000 25 00025 000 60 00060 000Μεσαίοι προς Μεσαίοι προς 
μεγάλοι δήμοιμεγάλοι δήμοι

30.00130.001--60.00060.000 20.00120.001-- 60.00060.000 25.000 25.000 -- 60.00060.000

Μικροί προς Μικροί προς 
μεσαίοι δήμοιμεσαίοι δήμοι

10.00110.001--30.00030.000 3.0003.000--20.00020.000

Μ ί δήΜ ί δή 10 00010 000 3 0003 000Μικροί δήμοιΜικροί δήμοι <=10.000<=10.000 <=3.000<=3.000





Παράδειγμα Μεγάλου Παράδειγμα Μεγάλου 
Δήμου Δήμου 

Δήμος ΑμαρουσίουΔήμος ΑμαρουσίουΔήμος Αμαρουσίου Δήμος Αμαρουσίου 
(72.333 Δημότες)(72.333 Δημότες)



Π άδ Μ ίΠ άδ Μ ίΠαράδειγμα Μεσαίου Παράδειγμα Μεσαίου 
προς Μεγάλου Δήμου προς Μεγάλου Δήμου 

Δήμος Διονύσου ΑττικήςΔήμος Διονύσου Αττικής
(40.193 Δημότες) (40.193 Δημότες) ( ημ ς)( ημ ς)



Παράδειγμα Μεσαίου προς Μεγάλου Παράδειγμα Μεσαίου προς Μεγάλου 
Δήμου Δήμου ήμήμ

Δήμος Ζακύνθου (40.759 Δημότες) Δήμος Ζακύνθου (40.759 Δημότες) 



Παράδειγμα Μικρού προς Μεσαίου Δήμου Παράδειγμα Μικρού προς Μεσαίου Δήμου 
Δήμος ΜύκηςΔήμος Μύκης Ξάνθης (15.540 Δημότες) Ξάνθης (15.540 Δημότες) 



Παράδειγμα Μικρού Δήμου Παράδειγμα Μικρού Δήμου 
Δήμος Ελαφονήσου ΛακωνίαςΔήμος Ελαφονήσου Λακωνίας

(1.041 Δημότες) (1.041 Δημότες) 



Με την εφαρμογή του Ν.3852/2010 διαπιστώθηκε μια τάση μεγέθυνσης των Δομών των Με την εφαρμογή του Ν.3852/2010 διαπιστώθηκε μια τάση μεγέθυνσης των Δομών των 
Δήμων και αυτό μπορεί να συνδυαστεί με την ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων.Δήμων και αυτό μπορεί να συνδυαστεί με την ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων.

Υπάρχει πλέον η ανάγκη διαμόρφωσης μιας διαφορετικής λογικής εξαιτίας:Υπάρχει πλέον η ανάγκη διαμόρφωσης μιας διαφορετικής λογικής εξαιτίας:
-- των πολιτικών εξελίξεων και της γραμμής που ακολουθείται ως προς τη διαχείριση των των πολιτικών εξελίξεων και της γραμμής που ακολουθείται ως προς τη διαχείριση των 
ανθρώπινων πόρων. Παρά την αύξηση των αρμοδιοτήτων και συνεπακόλουθα του όγκου ανθρώπινων πόρων. Παρά την αύξηση των αρμοδιοτήτων και συνεπακόλουθα του όγκου 
εργασίας, το ανθρώπινο δυναμικό έχει συρρικνωθεί και οι δημοτικές αρχές έχουν κληθεί εργασίας, το ανθρώπινο δυναμικό έχει συρρικνωθεί και οι δημοτικές αρχές έχουν κληθεί 
να διαχειριστούν την κατάσταση αυτή χωρίς βοήθεια από την Κεντρική Διοίκηση.να διαχειριστούν την κατάσταση αυτή χωρίς βοήθεια από την Κεντρική Διοίκηση.
-- την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

Οι Δομές των Δήμων πρέπει να οδηγηθούν σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, που θα Οι Δομές των Δήμων πρέπει να οδηγηθούν σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, που θα 
προσαρμόζονται καταλλήλως στις υφιστάμενες καταστάσεις και δυσκολίες που προσαρμόζονται καταλλήλως στις υφιστάμενες καταστάσεις και δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι Δήμοι κατά περίπτωση, καθώς οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας αντιμετωπίζουν οι Δήμοι κατά περίπτωση, καθώς οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας μ ζ ήμ ρ η, ς ργ μ ρ ής ηρ ςμ ζ ήμ ρ η, ς ργ μ ρ ής ηρ ς
(ΟΕΥ) είναι δυναμικοί και όχι στατικοί.(ΟΕΥ) είναι δυναμικοί και όχι στατικοί.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΕΥ ΔΗΜΩΝΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΕΥ ΔΗΜΩΝ

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Τα αυτοτελή γραφεία βοηθούν συνολικά στο έργο του Δήμου και ιδιαίτερα της Τα αυτοτελή γραφεία βοηθούν συνολικά στο έργο του Δήμου και ιδιαίτερα της 

Δημοτικής Αρχής.Δημοτικής Αρχής.

Υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο και στόχος τους είναι η παροχή διοικητικής Υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο και στόχος τους είναι η παροχή διοικητικής 

βοήθειας στις υπηρεσίες τους ή στα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτώνβοήθειας στις υπηρεσίες τους ή στα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτώνβοήθειας στις υπηρεσίες τους ή στα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών βοήθειας στις υπηρεσίες τους ή στα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(Κ.Ε.Π.).(Κ.Ε.Π.).

Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι η σύσταση και λειτουργία τους παρέχει επιτελικές Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι η σύσταση και λειτουργία τους παρέχει επιτελικές 

λύσεις σε πολλά προβλήματα των Υπηρεσιώνλύσεις σε πολλά προβλήματα των Υπηρεσιών..



ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ

Το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων Το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων 
ενισχύει τον οριζόντιο συντονισμό.ενισχύει τον οριζόντιο συντονισμό.
Π.χ. Βοηθάει στη σύνθεση των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής με τη Π.χ. Βοηθάει στη σύνθεση των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής με τη 
Διοικητική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων για τη Διοικητική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων για τη 
διαχείριση Προγραμμάτων (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από διαχείριση Προγραμμάτων (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από 

ΕΕ ά ΕΕ θ ά ά έ ΣΔΙΤ έΕΕ ά ΕΕ θ ά ά έ ΣΔΙΤ έτην ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα 
αυτοχρηματοδοτούμενα κ.ά.). αυτοχρηματοδοτούμενα κ.ά.). 
Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίεςΣυνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, , παρέχει διαρκή παρέχει διαρκή 
ενημέρωσηενημέρωσηενημέρωση.ενημέρωση.
Π.χ. για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών Π.χ. για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών 
προγραμμάτων του Δήμου.προγραμμάτων του Δήμου.
Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ΔήμουΥποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ΔήμουΥποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου 
και των Νομικών Προσώπων.και των Νομικών Προσώπων.
Π.χ. για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού ΠρογράμματοςΠ.χ. για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος..
Υποστηρίζει το Δήμαρχο.Υποστηρίζει το Δήμαρχο.ηρ ζ ήμ ρχηρ ζ ήμ ρχ
Π.χ. για την Π.χ. για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του 5 ετούς παρακολούθηση και αξιολόγηση του 5 ετούς 
Επιχειρησιακού ΠρογράμματοςΕπιχειρησιακού Προγράμματος..



ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των 
εποπτευόμενων από αυτόν φορέων.εποπτευόμενων από αυτόν φορέων.
Π.χ. με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για την Π.χ. με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για την 
υποβοήθησή της στην εφαρμογή των Νόμων για την πολιτική υποβοήθησή της στην εφαρμογή των Νόμων για την πολιτική 
προστασία σε τοπικό επίπεδο, όπως στη διεκπεραίωση των κατά προστασία σε τοπικό επίπεδο, όπως στη διεκπεραίωση των κατά 

ά ά δ ή ή όά ά δ ή ή ότακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεων ετοιμότητας που τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεων ετοιμότητας που 
προβλέπονται από το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.προβλέπονται από το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Βελτιώνει τις διαδικασίες μέσω της προτυποποίησης και τηςΒελτιώνει τις διαδικασίες μέσω της προτυποποίησης και τηςΒελτιώνει τις διαδικασίες μέσω της προτυποποίησης και της  Βελτιώνει τις διαδικασίες μέσω της προτυποποίησης και της  
πιστοποίησής τους.πιστοποίησής τους.
Π.χ. αδειοδότηση.Π.χ. αδειοδότηση.

Εισηγείται για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Εισηγείται για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου 
Αξιολόγησης και παρακολουθεί τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης και παρακολουθεί τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής του.εφαρμογής του.φ ρμ γήςφ ρμ γής



ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ενισχύει αποτελεσματικά την εξυπηρέτηση των Δημοτών και Ενισχύει αποτελεσματικά την εξυπηρέτηση των Δημοτών και 
μπορεί να αποτελέσει ενδιάμεσο κρίκο στην επαφή του Δημότη με μπορεί να αποτελέσει ενδιάμεσο κρίκο στην επαφή του Δημότη με 
τις Υπηρεσίες του Δήμουτις Υπηρεσίες του Δήμουτις Υπηρεσίες του Δήμου.τις Υπηρεσίες του Δήμου.
Π.χ. με την καθιέρωση Γραμμής Δημότη, η οποία θα διαχειρίζεται Π.χ. με την καθιέρωση Γραμμής Δημότη, η οποία θα διαχειρίζεται 
ειδική τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας (πενταψήφιο νούμερο) του ειδική τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας (πενταψήφιο νούμερο) του 
Δήμου με τους πολίτες αφού υποδέχεται τα αιτήματα και τα παράποναΔήμου με τους πολίτες αφού υποδέχεται τα αιτήματα και τα παράποναΔήμου με τους πολίτες, αφού υποδέχεται τα αιτήματα και τα παράπονα Δήμου με τους πολίτες, αφού υποδέχεται τα αιτήματα και τα παράπονα 
των δημοτών και τα διαβιβάζει προς διευθέτηση στις αρμόδιες των δημοτών και τα διαβιβάζει προς διευθέτηση στις αρμόδιες 
υπηρεσίες, κατευθύνει τους πολίτες ή/και τα αιτήματά τους στις υπηρεσίες, κατευθύνει τους πολίτες ή/και τα αιτήματά τους στις 
κατάλληλες Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να εξυπηρετηθούν κατάλληλες Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να εξυπηρετηθούν η ς ηρ ς ήμ ρ μ ξ ηρ ηη ς ηρ ς ήμ ρ μ ξ ηρ η
αποτελεσματικά κλπ.αποτελεσματικά κλπ.



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Συνδράμει αποτελεσματικά στην καλύτερη επικοινωνία Συνδράμει αποτελεσματικά στην καλύτερη επικοινωνία ρ μ μ η ρηρ μ μ η ρη
και πληροφόρηση των πολιτών, και πληροφόρηση των πολιτών, 
βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ Δήμου και πολιτώνβελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ Δήμου και πολιτών..
Π.χ. Π.χ. μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων 
επικοινωνίαςεπικοινωνίας..

Τα προγράμματα επικοινωνίας, περιλαμβάνουν την αποστολή Τα προγράμματα επικοινωνίας, περιλαμβάνουν την αποστολή 
Δ λ ί Τύ Τ ό Τύ ήΔ λ ί Τύ Τ ό Τύ ήΔελτίων Τύπου στον Τοπικό Τύπο, τις αναρτήσεις των Δελτίων Τύπου στον Τοπικό Τύπο, τις αναρτήσεις των 
εκδηλώσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη διενέργεια εκδηλώσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη διενέργεια 
Συνεντεύξεων Τύπου, καθώς και άλλες ενέργειες Συνεντεύξεων Τύπου, καθώς και άλλες ενέργειες 
επικοινωνιακού χαρακτήρα με στόχο την έγκυρη καιεπικοινωνιακού χαρακτήρα με στόχο την έγκυρη καιεπικοινωνιακού χαρακτήρα, με στόχο την έγκυρη και επικοινωνιακού χαρακτήρα, με στόχο την έγκυρη και 
αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών.αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών.



ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου.Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου.
Π.χ. συνεργάζεται με το Αυτοτελές Γραφείο Π.χ. συνεργάζεται με το Αυτοτελές Γραφείο χ ργ μ ρ φχ ργ μ ρ φ
Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων, τη Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων, τη 
Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και κατά Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και κατά 
περιπτώσεις με το Αυτοτελές Γραφείο περιπτώσεις με το Αυτοτελές Γραφείο 
Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας για τη Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας για τη 
δημιουργία διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών δημιουργία διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών 
διαδημοτικών δικτύων συνεργασίας και για τη διαδημοτικών δικτύων συνεργασίας και για τη 

δ δ δδ δ δχρηματοδότηση των συνδεμένων δράσεων από χρηματοδότηση των συνδεμένων δράσεων από 
πόρους τόσο της Ε.Ε., όσο και λοιπών φορέων πόρους τόσο της Ε.Ε., όσο και λοιπών φορέων 
χρηματοδότησης.χρηματοδότησης.



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Συνδράμει στην επιμόρφωση των Υπαλλήλων.Συνδράμει στην επιμόρφωση των Υπαλλήλων.
Π.χ. συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, Π.χ. συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, 
επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του μ ρφ ης, ρ ης, ημ ρ ης η η ηςμ ρφ ης, ρ ης, ημ ρ ης η η ης
προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού  της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.Δυναμικού  της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μ ώ δ ό βά Υ ώΜ ώ δ ό βά Υ ώΜειώνει το διοικητικό βάρος των Υπηρεσιών.Μειώνει το διοικητικό βάρος των Υπηρεσιών.
Π.χ. αναλαμβάνει την τήρηση μητρώων και στοιχείων που αφορούν Π.χ. αναλαμβάνει την τήρηση μητρώων και στοιχείων που αφορούν 
την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου 
(τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές ( ρ ξ , ρ ς χ ρή ς, ρ ς( ρ ξ , ρ ς χ ρή ς, ρ ς
υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κ.ά.).υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κ.ά.).



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Λειτουργεί σαν μηχανισμός εποπτείας.Λειτουργεί σαν μηχανισμός εποπτείας.
Π.χ. παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση των δημοτικών δομών Π.χ. παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση των δημοτικών δομών 
και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις 
στους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού της Νέας Γενιάς.στους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού της Νέας Γενιάς.

Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Δήμου.Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Δήμου.
Π.χ. υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Π.χ. υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του 
Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς σε συνεργασία με Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς σε συνεργασία με 
τη Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου. τη Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου. 



ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ Δήμου και Πολιτών.Βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ Δήμου και Πολιτών.
Π.χ.1 μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της Π.χ.1 μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 
επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και γγ μ ής ρ ης ρ ς η ρ ηγγ μ ής ρ ης ρ ς η ρ η
λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 
Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία με την Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές Περιφέρεια και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές 
για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακούγια θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακούγια θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού 
προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. 

Π.χ.2 μεριμνά για την ενεργοποίηση του εργατικού δυναμικού της Π.χ.2 μεριμνά για την ενεργοποίηση του εργατικού δυναμικού της χ μ ρ μ γ η ργ η η ργ μ ηχ μ ρ μ γ η ργ η η ργ μ η
περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων 
προς τους ανέργους. προς τους ανέργους. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!

Στοιχεία Επικοινωνίας:Στοιχεία Επικοινωνίας:Στοιχεία Επικοινωνίας:Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΕΕ--mail: mail: christakismichalis2@gmail.comchristakismichalis2@gmail.com
Κιν: 697 77 12 476Κιν: 697 77 12 476


