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Περίληψη 

Το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) εισήγαγε μία νέα αρχιτεκτονική για την τοπική 

αυτοδιοίκηση,  δημιουργώντας παράλληλα νέες συνθήκες και ανάγκες στην λειτουργία των 

Δήμων. Οι αδυναμίες, αλλά και οι ευκαιρίες  που αναδείχθηκαν από την μέχρι σήμερα 

εφαρμογή του Προγράμματος, σε συνδυασμό με τις  νέες κοινωνικές και οικονομικές 

ανάγκες, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, δημιουργούν την 

ανάγκη προσαρμογής των Δήμων στις νέες συνθήκες, για την εκπλήρωση της αποστολής 

τους. 

Ο Δήμος Λαμιέων καλείται να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο περιβάλλον. Για να επιτύχει το 

στόχο του, χρειάζεται πρωταρχικά να αξιολογήσει τη λειτουργικότητα  και την 

αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών του. Συγχρόνως, οφείλει να 

επανασχεδιάσει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του και να αξιοποιήσει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό του.  

Η παρούσα εργασία  Αξιολόγησης και Αναδιοργάνωσης των  Δομών του Δήμου Λαμιέων 

περιλαμβάνει την συνεκτίμηση όλων των υπαρχόντων δεδομένων, αλλά και προτάσεις για 

την αναδιάρθρωση του Οργανογράμματος του Δήμου, με στόχο την βελτίωση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δημοτικών υπηρεσιών και την αναβάθμιση 

των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες. 

 

 

  

 



 

 

 

Municipality of Lamia 

Evaluation and restructuring of the main framework 

Key words:  Local Government, Evaluation, Restructuring 

Abstract 

With the implementation of the “Kallikratis” project (N.3852/2010), local government was 

confronted and challenged with new operational needs and conditions. 

The project’s application brought forward both flaws and opportunities which together with 

the new socio-economic needs that have arisen from the continuing economic crisis in our 

country, call for a swift and effective adjustment to the present conditions on the part of the 

municipalities. 

The municipality of Lamia is called to adjust to and embrace this new environment. To 

achieve this goal it needs first and foremost to assess and evaluate the effectiveness of the 

existing infrastructure and services provided. Concurrently, a restructuring of functions and 

organization must be implemented and the municipality should seek to maximize executive 

potential. 

The present assignment, entitled,  includes not only estimates of all the existing data, but also 

recommendations and suggestions concerning the restructuring of the municipality’s 

framework with the final end to improve efficiency and upgrade public services for the 

citizens. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Πρόγραμμα Καλλικράτης (ν.3852/2010) επέφερε ριζικές αλλαγές στον εθνικό χάρτη της 

αυτοδιοίκησης και εισήγαγε μία νέα αρχιτεκτονική για τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)., δημιουργώντας παράλληλα νέες συνθήκες και ανάγκες στην 

λειτουργία τους. Οι Δήμοι της χώρας μας διεύρυναν σημαντικά τις αρμοδιότητες και τα μέσα 

άσκησης περιφερειακής και τοπικής αναπτυξιακής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

πολιτικής. 

Η μεταρρύθμιση αυτή συνέπεσε με την ισχυρή και γενικευμένη κρίση της ελληνικής 

οικονομίας, η οποία συνεχίζει την υφεσιακή της πορεία. Οι νέοι ΟΤΑ κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ραγδαίας επιδείνωσης του κοινωνικοοικονομικού 

περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής, παράλληλα με την ταυτόχρονη επιδείνωση της 

οικονομικής τους κατάστασης, τη μείωση του προσωπικού και της στελέχωσής τους, λόγω 

δημοσιονομικών προσαρμογών. 

Η αλλαγή του εξωτερικού περιβάλλοντος των ΟΤΑ, μετά την έναρξη της κρίσης στη χώρα 

μας, και οι Νόμοι της δημοσιονομικής προσαρμογής που ακολούθησαν (π.χ. 3833/2010 

4024/2011, 4057/2012, 4093/2012, 4046/2012, 4172/2013)  σε συνδυασμό με μια σειρά από 

προβλήματα και προκλήσεις, καθιστούν την προσαρμογή των δομών και των υπηρεσιών 

τους αναπόφευκτη. Αυτή η προσαρμογή απαιτεί πρώτα από όλα επικαιροποίηση της 

εσωτερικής δομής και του τρόπου λειτουργίας των Δήμων. Θεμελιώδες βήμα σε αυτή την 

διαδικασία είναι η αξιολόγηση των δομών και των υπηρεσιών.  

Οι στόχοι και οι επιδιώξεις της αξιολόγησης και της αναδιοργάνωσης
1
 συνοψίζονται στα 

κάτωθι: 

 εντοπισμός των αδυναμιών των ΟΤΑ και η εκτίμηση των μελλοντικών προκλήσεων 

και ευκαιριών, 

                                                   
 

 

 

1
Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Οδικός  Χάρτης Μεταρρυθμίσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση       

(1
ο
 Παραδοτέο), Αθήνα, 2014, σελ.: 124-125 
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 προσαρμογή στα νέα δεδομένα και στη νέα ιεράρχηση αναγκών (π.χ. ενίσχυση 

κοινωνικών δομών, τοπική οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση),  

 εναρμόνιση δομών και διαδικασιών με τους στρατηγικούς στόχους των ΟΤΑ και τις 

ιδιαιτερότητές τους ,  

 εφαρμογή νέων μεθόδων διοίκησης, 

 οικονομικός εξορθολογισμός της λειτουργίας των ΟΤΑ , 

 οργάνωση των Υπηρεσιών µέσω της «µοντελοποίησης» διαδικασιών, καθώς και της 

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού,  

 απλοποίηση της σχετικής γραφειοκρατίας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

αντίστοιχων διαδικασιών, 

 εντοπισμός και αντιμετώπιση διοικητικών δυσλειτουργιών,  

 αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, 

 αποκέντρωση και αυτοματοποίηση παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις  – ηλεκτρονική διακυβέρνηση,   

 ενίσχυση της διαφάνειας,  

 προσαρμογή των Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)  

 Σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη των ανωτέρων στόχων είναι ο ορισμός και η 

ιεράρχηση τους, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων, καθώς και η εξασφάλιση των 

απαραίτητων προϋποθέσεων, για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικιστικού 

περιβάλλοντος που εξυπηρετεί τους πολίτες, σέβεται το περιβάλλον, δημιουργεί 

πολιτισμό και επιδεικνύει κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη. 

Σκοπός της Εργασίας 

Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο στην παρούσα εργασία αποτυπώνεται και αξιολογείται η 

υπάρχουσα κατάσταση του Δήμου Λαμιέων, εντοπίζονται τα προβλήματα και οι αδυναμίες, 

με σκοπό τον  εξορθολογισμό της οργανωτικής δομής, για την βελτίωση της αποδοτικότητας 

και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συνολική οργανωτική αναδιάταξη των υπηρεσιών με 

ορθολογικότερα κριτήρια και κατευθύνσεις που υπαγορεύουν οι Δημόσιες  Πολιτικές και τα  

εργαλεία διοικητικού εκσυγχρονισμού, για τη βελτίωση της εικόνας του Δήμου και κυρίαρχα 

την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των βασικών αναπτυξιακών του στόχων. 
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Μεθοδολογία Ανάπτυξης της Εργασίας 

Ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ο Οδηγός που 

συνέταξε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Α.Ε. για το Υπουργείο 

Εσωτερικών το 2013, Προδιαγραφές του Έργου των Ομάδων Αξιολόγησης και 

Αναδιοργάνωσης των Δήμων, ο οποίος αξιοποιεί και συνθέτει τη μεθοδολογία εκπόνησης 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ (ΕΕΤΑΑ, 2007), το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 

των ευρωπαϊκών δημόσιων οργανώσεων (ΥΠΕΣΔΔΑ, 2005) και τη μεθοδολογία 

αξιολόγησης οργανωτικών δομών και λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης (ΥΔΜΗΔ, 2012). 

Επίσης χρησιμοποιήθηκε η συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου, με στοχευόμενες 

ερωτήσεις, από τις Οργανικές Μονάδες ανά θεματική ενότητα, καθώς και συνεντεύξεις από 

τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου. 

Επί πλέον λήφθηκαν υπόψη το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) Βελτιώνοντας τις 

δημόσιες οργανώσεις μέσω της αυτο-αξιολόγησης (ΥΠΕΣΔΑ, ΚΠΑ 2013) και ο οδηγός 

Προδιαγραφές & Οδηγίες για τις Εκθέσεις Αξιολόγησης & Αναδιοργάνωσης των Δομών των 

Δήμων (ΕΕΤΑΑ, 2014) 

Οι δομές του Δήμου αξιολογήθηκαν 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). 

Βασικό μέλημα στη διαδικασία αξιολόγησης ήταν η συγκέντρωση όλων των αναγκαίων 

δεδομένων, από διαφορετικές πηγές, για την κατανόηση του φορέα. Επομένως εκτός από τις 

συνεντεύξεις και τη συλλογή των απόψεων των στελεχών των υπηρεσιών μέσω του 

στοχευμένου ερωτηματολογίου, στοιχείο για την αξιολόγηση απετέλεσε και η μελέτη των 

εγγράφων εκείνων που δίνουν πληροφορίες για τη λειτουργία του φορέα. 

Δομή και Περιεχόμενο της Εργασίας 

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται ως εξής: 
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Εισαγωγή  

Στην ενότητα αυτή γίνεται σύντομη περιγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και της 

ανάγκης που προκύπτει για την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών των ΟΤΑ με 

αναφορά στους στόχους και επιδιώξεις της αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης. Επίσης, 

γίνεται σύντομη περιγραφή των σκοπών και των στόχων της παρούσας εργασίας, καθώς και 

της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για τη σύνταξη της. 

Κεφάλαιο 1: Πολιτικές και Εργαλεία Αξιολόγησης και Αναδιοργάνωσης των Δομών των 

ΟΤΑ.  

Στο πρώτο Κεφάλαιο της εργασίας γίνεται συνοπτική παρουσίαση των Κυβερνητικών 

Πολιτικών και των εργαλείων διοικητικού εκσυγχρονισμού που προτείνονται και  αφορούν 

στην αναβάθμιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό 

του συστήματος διοίκησης και τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών, την απλοποίηση 

και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και το 

ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης αναφέρεται το Θεσμικό Πλαίσιο της Αξιολόγησης και 

Αναδιοργάνωσης των ΟΤΑ.  

Κεφάλαιο 2: Αποτύπωση και Αξιολόγηση των Δομών του Δήμου Λαμιέων 

Το δεύτερο Κεφάλαιο της εργασίας αποτελείται από εννέα (9) ενότητες 

 

Στην πρώτη ενότητα  παρουσιάζεται συνοπτικά  η φυσιογνωμία του Δήμου με τα βασικά 

πληθυσμιακά, γεωγραφικά και διοικητικά χαρακτηριστικά, καθώς και η θέση που κατέχει σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και τα Νομικά 

Πρόσωπα του Δήμου. 

Στη δεύτερη ενότητα γίνεται συνοπτική παρουσίαση του οράματος του Δήμου, των βασικών 

προτεραιοτήτων της Δημοτικής Αρχής καθώς και των στόχων της Αναπτυξιακής του 

Στρατηγικής. Οι στόχοι της Στρατηγικής θα αποτελέσουν, μεταξύ των άλλων, οδηγό για την 

αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων οργάνωσης. 

Στην Τρίτη ενότητα παρουσιάζονται τα προβλήματα, 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. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις 

νέες μεταφερόμενες αρμοδιότητες μέσω του «Καλλικράτη». 
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Στην τέταρτη, πέμπτη και έκτη ενότητα αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση των 

υπηρεσιών του Δήμου στις εξής διαστάσεις: 

 Οργανωτική δομή  

 Στελέχωση  

 Κτίρια και Υλικοτεχνική Υποδομή  

 Οικονομικά (έσοδα, δαπάνες) 

Στην έβδομη ενότητα αξιολογούνται οι συνεργασίες του Δήμου με άλλους οργανισμούς (του 

δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα)   

Στην όγδοη ενότητα συνοψίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αξιολόγηση των Υπηρεσιών του 

Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, της Οργανωτικής Δομής και της Στελέχωσης. 

Τέλος στην ένατη ενότητα γίνεται η ιεράρχηση των αναγκών, τοποθετούνται οι μεσο- 

βραχυπρόθεσμοι  στόχοι και οι βασικές άμεσες προτεραιότητες για την αναδιοργάνωση των 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

Κεφάλαιο 3: Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης των Δομών του Δήμου Λαμιέων 

Στο τρίτο Κεφάλαιο προτείνονται και αξιολογούνται σενάρια και προτάσεις αλλαγής των 

δομών του Δήμου και διαμορφώνεται πρόταση για τη νέα οργανωτική δομή των δημοτικών 

υπηρεσιών. Επίσης προτείνεται σχέδιο στελέχωσης που στοχεύει στη εξασφάλιση μιας 

ισόρροπης σχέσης μεταξύ αναγκών σε στελεχιακό δυναμικό  και των οικονομικών 

δυνατοτήτων του Δήμου. Τέλος προτείνονται κατευθύνσεις για αλλαγές στο κανονιστικό 

πλαίσιο της Τ.Α.  

 

Στην εργασία επιλέχθηκε η χρήση πινάκων και στατιστικών δεδομένων για διευκόλυνση της 

ανάλυσης αλλά και της αποδοτικότερης αξιολόγησης των προτεινομένων διαρθρωτικών 

αλλαγών, καθώς και της  άμεσης σύγκρισης των προτάσεων.  

 

 

 

 



 

15 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ 

ΟΤΑ 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι Οργανισμοί (Εσωτερικής Υπηρεσίας) είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο κατανέμονται 

οι διάφοροι διοικητικοί πόροι (ανθρώπινοι, υλικοί και άυλοι) που είναι απαραίτητοι για τη 

λειτουργία ενός διοικητικού συστήματος και την υλοποίηση στρατηγικών προγραμμάτων. 

Προϋπόθεση των παραπάνω είναι ο προσδιορισμός των σκοπών/στόχων της (δημόσιας) 

πολιτικής και αφετέρου των διαδικασιών και των μεθόδων με τις οποίες αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν (στρατηγική). Αυτό σημαίνει ότι στη βάση των οργανωτικών επιλογών 

βρίσκονται κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις.  

Οι Οργανισμοί, ως εργαλεία υλοποίησης στρατηγικών προγραμμάτων, προϋποθέτουν τις 

πολιτικές επιλογές, αφενός για τον προσδιορισμό των σκοπών/στόχων της (δημόσιας) 

πολιτικής και αφετέρου για τις διαδικασίες και τις μεθόδους με τις οποίες αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν (στρατηγική). 

Σύμφωνα με άρθρο 54 του ν. 4178/2013, τέθηκε σε ισχύ το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο 

οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών, με στόχο την κατοχύρωση μιας νέας μεθοδολογίας, 

καθώς η έγκριση και τροποποίηση, των νέων Οργανισμών προκύπτει πλέον με βάση 

εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους, που συνοδεύονται από περιγράμματα 

αποστολής και θέσεων καθώς και από σχέδια στελέχωσης υπηρεσιών.  

Στους νέους οργανισμούς συνεπώς απαιτείται πρώτα και κύρια, να αποτυπώνονται με σαφή 

τρόπο οι βασικές πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης ως προς την αξιολόγηση και 

αναδιοργάνωση δομών των φορέων της κρατικής Διοίκησης.
2
 

                                                   
 

 

 

2
Από την Εισήγηση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορου 

Βερναρδάκη, στη Συνάντηση Εργασίας με θέμα «Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών των φορέων της 

κρατικής Διοίκησης, Αθήνα 14 Ιουνίου 2016 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα  παραπάνω, στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθούν  συνοπτικά οι 

κρίσιμες Δημόσιες Πολιτικές για τον εξορθολογισμό των δομών της  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, καθώς και τα εργαλεία διοικητικού εκσυγχρονισμού που προτείνονται. 

1.2. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

1.2.1. Προγραμματικό πλαίσιο Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων 2016 - 2018 

(3
ο
Μνημόνιο ) 

Το άρθρο 3, παράγραφος Γ.5. του νόμου 4336/2015, που αφορά στη συμφωνία 

χρηματοδότησης της Ελλάδας για τριετές πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (ΕΜΣ), περιλαμβάνει και ένα ειδικό κεφάλαιο που έχει ως τίτλο «Ένα 

σύγχρονο Κράτος και μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση». Ειδικότερα το εδάφιο Γ.5.1. 

(σελίδα 1031) αφορά στις προγραμματικές δεσμεύσεις της χώρας μας για τη Δημόσια 

Διοίκηση. Το εδάφιο αυτό προβλέπει ότι οι Ελληνικές Αρχές «θα εφαρμόσουν ένα 

πρόγραμμα οικοδόμησης ικανοτήτων και αποπολιτικοποίησης της ελληνικής διοίκησης».  

Οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις που αναφέρονται αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση 

συνολικά, ορισμένες, όμως από αυτές αναφέρονται ευθέως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Σύμφωνα με το νόμο, η στρατηγική που προβλέπεται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  

αναφέρεται ως: 

Μια σημαντική αναβάθμιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αμφότερα τα 

επίπεδα, με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας και τον εξορθολογισμό των 

διοικητικών διαδικασιών των τοπικών αρχών.
 3

 

Προς αυτή την κατεύθυνση συστήθηκε
4 

στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Επιτροπή Αναθεώρησης του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. «Βασική κατεύθυνση των επεξεργασιών της Επιτροπής είναι η δημιουργία 

επιτελικού κράτους και η αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αμφότερα τα 

                                                   
 

 

 

3
Ι.Τ.Α. «Τριετής Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση», Αθήνα , 

2016,  σελ.:18 

4
Ν. 4368/16 (ΦΕΚ Α 21) , Άρθρο 5 «Σύσταση Επιτροπής για την Αναθεώρηση»  
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επίπεδα….. Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάμενου 

νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και θεσμική και οικονομική λειτουργία της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά και τις σχέσεις της με την Κεντρική και την Αποκεντρωμένη 

Δημόσια Διοίκηση, καθώς και η επεξεργασία και εισήγηση προς τον αρμόδιο Υπουργό 

πρότασης για την αναμόρφωσή του,  περιλαμβανόμενης και της κατάρτισης σχετικού σχεδίου 

νόμου». 

Στη δεδομένη χρονική περίοδο στις επεξεργασίες της Επιτροπής μεταξύ των άλλων 

περιλαμβάνονται:
5
 

 Το πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και του λειτουργικού εκσυγχρονισμού του 

συστήματος διοίκησης και η ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας των 

οργάνων της Τ.Α.. 

 Το πλαίσιο για την απλοποίηση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών 

με: 

 αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ώστε να επιτευχθεί η κάθετη και η οριζόντια 

διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων του Δημοσίου. 

 Το πλαίσιο για την αναδιοργάνωση και εξορθολογισμό των διοικητικών δομών με: 

 νέο σχεδιασμό των αρμοδιοτήτων και των διαδικασιών και επανασχεδιασμό των 

Ο.Ε.Υ. των Ο.Τ.Α., με σαφή περιγραφή θέσεων και καθηκόντων, που θα 

υπηρετούν τις νέες πολιτικές αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού. 

 αξιολόγηση και αναθεώρηση του συνόλου των δομών και των οργάνων των 

Ο.Τ.Α., ώστε να ανταποκρίνεται στη νέα αποστολή που καλούνται να 

επιτελέσουν, με βάση τις προτεραιότητες που θα προκύψουν από την 

προωθούμενη μεταρρύθμιση. 

 Το πλαίσιο για τη βελτίωση των πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό με: 

 εκσυγχρονισμό του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης αιρετών και 

δημοσίων λειτουργών 

                                                   
 

 

 

5
Από την Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Αναθεώρησης (του Άρθρου 5 του Ν. 4368/16) Γ.Γ. του 

ΥΠΕΣΔΑ, κ. Κ. Πουλάκη, στη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής με θέμα  «Εξειδίκευση των πολιτικών 

προσανατολισμών της Επιτροπής & Βασικές κατευθύνσεις εργασίας των επιμέρους Θεματικών Ομάδων», 

Αθήνα, 26/7/2016 
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 στοχευμένο πρόγραμμα προσλήψεων, για την επιχειρησιακή αναβάθμιση των 

Ο.Τ.Α. 

 σχεδιασμό και θεσμοθέτηση εργαλείων αποτελεσματικής διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού (σχεδιασμός αναγκών - μηχανισμός προσλήψεων - 

διοίκηση μέσω στόχων και αξιολόγηση δομών και υπαλλήλων - κινητικότητα - 

κατάρτιση), σε συμφωνία και συνάφεια με τις ήδη υλοποιούμενες 

μεταρρυθμίσεις για το σύνολο του δημόσιου τομέα. 

1.2.2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-

2020»  (Ε.Π. ΜΔΤ 2014-2020) 

Στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» που 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θεματικές προτεραιότητες πολιτικής αποτελούν οι τομείς 

της: δημοσιονομικής- φορολογικής διαχείρισης, δικαιοσύνης, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης 

και εφαρμογής της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
6
 

Όσον αφορά στην Εφαρμογή της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Ε.Π. ΜΔΤ 

2014-2020 θα χρηματοδοτήσει έργα για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος, 

τη διεύρυνση της αποκέντρωσης, την ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ΟΤΑ.
7
 

Ενδεικτικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποτελούν: 

 Οργανωτική και λειτουργική αναδιοργάνωση των αποκεντρωμένων διοικήσεων 

 Προτυποποίηση και απλούστευση των οριζόντιων διαδικασιών λειτουργίας των Δήμων 

και των Περιφερειών 

 Δημιουργία Παρατηρητηρίου Περιφερειακής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκηση. 

1.2.3. Εξειδίκευση Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

Σύμφωνα με την Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π. ΜΔΤ 2014-2020 προτείνονται: 

                                                   
 

 

 

6
Υ.Δ.Μ.Η.Δ., Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020, Αθήνα, 2014, σελ.: 16 

7
Υ.Δ.Μ.Η.Δ., Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020, Αθήνα, 2014, σελ.:17-18  
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1.2.3.1. Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Περιφερειακή Διοίκηση   

και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
8
 

Ενδεικτική δράση για τον τομέα εφαρμογής «Πρόγραμμα Καλλικράτης» είναι η δημιουργία 

Παρατηρητηρίου για την Περιφερειακή Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση». Η 

συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 

 Την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος καταγραφής των Οργανισμών Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των ΟΤΑ και διαρκούς παρακολούθησής των μεταβολών τους. 

 Την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής των 

δημόσιων πολιτικών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση (για τους τομείς της πολεοδομίας, προστασίας περιβάλλοντος, 

αδειοδότησης επιχειρήσεων, κοινωνικής πολιτικής κλπ.) 

 Την ενίσχυση του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣΔΑ 

 Τη δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας και συνεργασίας του ΥΠΕΣΔΑ με τις 

οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ 

 Τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης για την παρακολούθηση των ρυθμίσεων των 

Οφειλών. 

1.2.3.2. Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού
9
 

Στον κάθετο τομέα πολιτικής εφαρμογής της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

σχεδιάζεται η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των λειτουργιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, με αξιοποίηση και των ΤΠΕ, με γνώμονα τη βελτίωση της άσκησης 

πολιτικών, αλλά κυρίως την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις.  

 

                                                   
 

 

 

8
 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., Εξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

Αθήνα, 2015, σελ.:26, Δράση Α.1.1.3 

9
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., Εξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», Αθήνα, 2015, 

σελ.49, Δράση Α.2.1.4 
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Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται: 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας απλούστευσης και ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών 

λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών καθώς και την ανάπτυξη μεθοδολογίας 

εφαρμογής (roll-out) των νέων προτύπων λειτουργίας στους Δήμους και στις 

Περιφέρειες. 

 Απλούστευση και προτυποποίηση των οριζόντιων διαδικασιών λειτουργίας των Δήμων 

και των Περιφερειών (Υπηρεσία Ανθρωπίνου Δυναμικού, Οικονομική Υπηρεσία, 

Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Διοικητική Υπηρεσία & Υπηρεσία 

Πληροφορικής, Τεχνική Υπηρεσία). 

 Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των κάθετων 

υπηρεσιών των Δήμων (Περιβάλλον, Πολεοδομία, Κοινωνική πολιτική, Αδειοδοτήσεις 

επιχειρήσεων, Πολιτισμός, Παιδεία και Δια βίου μάθηση, Δημοτική Αστυνομία κλπ). 

 Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των κάθετων 

υπηρεσιών των Περιφερειών (Αγροτικής ανάπτυξης, Χωροταξικού – Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού και Προστασίας Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, Απασχόλησης, 

Πολιτισμού, Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Επικοινωνιών κλπ). 

 Σύνταξη των λειτουργικών προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων 

εσωτερικής υποστήριξης (back – office). 

 Σύνταξη των λειτουργικών προδιαγραφών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης 

επιχειρήσεων και πολιτών (front-office). 

 Σύνταξη των λειτουργικών προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων 

διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων των Δήμων και των Περιφερειών (GIS). 

 Σύνταξη των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας. 

 Σχεδιασμός της νέας αρχιτεκτονικής των πληροφοριακών συστημάτων των ΟΤΑ. 

 Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης και τηλεκατάρτισης (e-learning). 

 Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών σε 10 Δήμους και 3 Περιφέρειες / Σχέδιο Μετάβασης 

από το υπάρχον στο νέο μοντέλο λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών. 

Η εν λόγω δράση αποτελεί έργο - σημαία για την αναδιοργάνωση και διοικητική 

μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού)  
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1.2.3.3. Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή των 

νέων μοντέλων λειτουργίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού
10

 

Όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Η παρούσα κατηγορία δράσεων αφορά στην 

ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών 

διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν 

δράσεις που ανάπτυξης υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών και οι οποίες: ολοκληρώνουν 

μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα …όπως π.χ. η 

ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το 

σύστημα στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ.»  

Η εν λόγω δράση αφορά: 

Συμπληρωματική δράση του έργου - σημαία για την αναδιοργάνωση και διοικητική 

μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού) και ενδεικτικά 

αναφέρεται: 

 στην υποστήριξη της Εφαρμογής των νέων μοντέλων λειτουργίας από τους ΟΤΑ 

(Δήμους και Περιφέρειες) 

 στην εφαρμογή ειδικού προγράμματος τηλε-υποστήριξης των 85 μικρών ορεινών και 

νησιωτικών Δήμων και των νησιωτικών Περιφερειών. 

1.2.3.4. Επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών 

στην εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας
11

 

Όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Επειδή ο τελικός στόχος της κατηγορίας δράσης δεν 

είναι η παραγωγή καταρτισμένων δημοσίων υπαλλήλων, αλλά η κατάρτισή τους με τρόπο που 

να συμβάλλουν στη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των προγραμμάτων κατάρτισης θα συνδέεται στη φάση του σχεδιασμού 

                                                   
 

 

 

10
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., Εξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», 

Αθήνα, 2015, σελ.:110-111, Δράση Β.1.1.5  

 
11

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., Εξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

Αθήνα, 2015, σελ.:190-191, Δράση Γ.2.1.3 
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και της εφαρμογής τους με συγκεκριμένες δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης ή/και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επομένως θα αποκτά επιχειρησιακά τον χαρακτήρα του «on 

the job training».» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που αφορά σε: 

 επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή των 

νέων μοντέλων λειτουργίας 

 συμβουλευτική υποστήριξή του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην 

εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας 

 On the job training 

1.3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ  

1.3.1. Απλούστευση  διοικητικών  διαδικασιών 

«Απλούστευση διαδικασιών» είναι η συνεχής και συστηματική αναθεώρηση των 

νομοθετικών και γενικότερα των κανονιστικών ρυθμίσεων και διοικητικών πρακτικών που 

καθορίζουν τις διοικητικές διαδικασίες, ώστε να είναι συμβατές με τις αρχές της καλής 

νομοθέτησης και της αποτελεσματικής  λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών προς 

εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης
12 

Η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών πέραν της ταλαιπωρίας που συνεπάγεται για 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους ίδιους τους υπαλλήλους, παρεμποδίζει τη 

δημιουργία και την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, αποθαρρύνει την ανάληψη 

πρωτοβουλιών και αποτελεί εμπόδιο στην αύξηση της απασχόλησης και στην ανάπτυξη της 

οικονομίας γενικότερα. 

Η απλούστευση του πολυδαίδαλου κανονιστικού πλαισίου που καθορίζει τις διοικητικές 

διαδικασίες, είναι ένα από τα σταθερά επαναλαμβανόμενα αιτήματα των πολιτών και των 

επιχειρήσεων. 

                                                   
 

 

 

12
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., Εγκύκλιος: ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ ΤΣΠΕΑΔ/ Φ.18/οικ.9462/1-4-2016, «Απλούστευση και Ανασχεδιασμός 

διοικητικών διαδικασιών», Αθήνα, 2016 
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Η έννοια της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, έχει πολλές διαστάσεις: 

Κατ' αρχήν διαθέτει μια καθαρά θεσμική διάσταση, καθώς η οποιαδήποτε αντίστοιχη 

προσπάθεια, θα πρέπει να λάβει θεσμικό χαρακτήρα, με την νομιμοποίηση των ανάλογων 

παρεμβάσεων, που θα επιχειρηθούν. 

Κατά δεύτερο λόγο, η έννοια της απλούστευσης των διαδικασιών, διαθέτει οργανωτική 

διάσταση, αφού η εφαρμογή της αντίστοιχης πολιτικής θα λάβει χώρα εντός των δομικών 

σχηματισμών της δημόσιας διοίκησης, τους οποίους και θα επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα. 

Τρίτον, η συγκεκριμένη έννοια διαθέτει αναμφίβολα και την τεχνολογική της διάσταση, 

αφού η επιτυχημένη και αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων, 

προϋποθέτει την υποστήριξη προηγμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Η απλούστευση των διαδικασιών αναφέρεται στις βασικές πολιτικές επιλογές της 

Κυβέρνησης τόσο για τη Δημόσια Διοίκηση, όσο και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

1.3.2. Σύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων  

Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα είναι δύο από τους βασικούς άξονες λειτουργίας 

της Δημόσιας Διοίκησης των οποίων η παρακολούθηση και διαρκής βελτίωση 

πραγματοποιείται με την εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» στις 

οργανώσεις του δημοσίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του πρόσφατου Νόμου 

4369/2016  καθώς και  του Ν.3230/2004.  

 Οι βασικοί πυλώνες της εφαρμογής των διατάξεων των ανωτέρω Νόμων είναι ο καθορισμός 

και η υλοποίηση της ετήσιας στοχοθεσίας στους προβλεπόμενους φορείς του δημοσίου, η 

ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για την 

παρακολούθηση της υλοποίησης της στοχοθεσίας και η κατάρτιση Ετήσιων Εκθέσεων 

Αξιολόγησης των δράσεων σε κάθε φορέα. 

Πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του προσφάτως ψηφισθέντος Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33Α/ 

27-2-2016), διαμορφώθηκε ένα νέο πιο λειτουργικό και συμμετοχικό περιβάλλον για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν στην εφαρμογή του 

Συστήματος Διοίκηση μέσω Στόχων στη δημόσια διοίκηση. Με τις ανωτέρω διατάξεις 

ενισχύεται η συμμετοχή των υπαλλήλων στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της 

στοχοθεσίας σε κάθε υπηρεσία, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής, δίδεται έμφαση στην 
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διαφάνεια,  τη  νομιμότητα και στην καλή διακυβέρνηση, ενώ παράλληλα ενδυναμώνεται η 

αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση. 

 Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 5  του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44Α/11.2.2004)  τίθεται το 

πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης της στοχοθεσίας μέσω της χρήσης Δεικτών 

μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. 

1.3.3. Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας
13

 

Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης από το παλαιό στο νέο. Κρίσιμη διάσταση της εν λόγω 

μετάβασης δεν συνιστά μόνο η αναδιάρθρωση των δημόσιων οργανώσεων, όπως 

αποτυπώνεται στα νέα οργανογράμματα, αλλά και η ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος 

ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα κατά 

την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και η δημιουργία μιας δημόσιας διοίκησης 

φιλικής προς τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός περιγραμμάτων θέσεων εργασίας 

(job description) αναδεικνύεται σε σημαντική συνιστώσα του νέου μοντέλου οργάνωσης. 

Τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας προκύπτουν μετά από την ανάλυση της θέσης 

εργασίας.  Περιγράφονται και αποτυπώνονται τα καθήκοντα που απαιτούνται για την 

εκπλήρωση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων, οι σχέσεις αναφοράς, οι σχέσεις 

συνεργασίας (οριζόντιες σχέσεις) εντός και εκτός της υπηρεσίας (π.χ. με υπαλλήλους άλλων 

υπηρεσιών) και πολίτες και οι ιεραρχικές σχέσεις (κάθετες σχέσεις).  

Τα περιγράμματα θέσεων εργασίας αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο της στρατηγικής 

στελέχωσης, για τη διαχείριση τόσο των υφισταμένων θέσεων εργασίας όσο και για την 

ανίχνευση αναγκών σύστασης νέων και συνεπώς πρέπει να γίνουν αντιληπτά ως μέρος μιας 

ευρύτερης πολιτικής που στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου 

των δημοσίων οργανώσεων. Θα πρέπει εξάλλου να ληφθεί υπόψη ότι η βιωσιμότητα των 

δημοσίων οργανώσεων είναι συνυφασμένη με την δημόσια πολιτική για το σχεδιασμό των 

θέσεων εργασίας.  

                                                   
 

 

 

13
Υ.Δ.Μ.Η.Δ.., Οδηγός για το Σχεδιασμό Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας , 2013 
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Με τα περιγράμματα θέσεων εργασίας είναι δυνατόν να:  

 Μεταδοθούν στους υπαλλήλους οι προσδοκίες της διοίκησης που προκύπτουν από τη 

θέση εργασίας.  

 Προσδιοριστούν με σαφήνεια τα καθήκοντα κάθε υπαλλήλου (σύμφωνα με τις 

αρμοδιότητες της μονάδας στην οποία υπηρετεί), καθώς και οι σχέσεις αναφοράς, 

συνεργασίας και επικοινωνίας.  

 Επιτευχθεί συντονισμός για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της δημόσιας 

οργάνωσης.  

 Σχεδιαστούν συστήματα προγραμματισμού στελέχωσης, κατανομής, κινητικότητας και 

ανάπτυξης του προσωπικού.  

 Αναπτυχθούν συστήματα στοχοθεσίας σε επίπεδο οργανικής μονάδας (Γεν. Δ/νση, 

Δ/νση, Τμήμα) και υπαλλήλου.  

 Μετρηθεί ο όγκος εργασίας, το παραγόμενο αποτέλεσμα και η απόδοση των 

υπαλλήλων.  

 Σχεδιαστούν μελλοντικές στρατηγικές διαχείρισης προσωπικού, βάσει προβλέψεων 

μελλοντικών αναγκών και κενών στελέχωσης που τυχόν προκύπτουν.  

 Σχεδιαστούν προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης του προσωπικού.  

 Δημιουργηθεί ένα δίκαιο σύστημα ανταμοιβών, κινήτρων και υποκίνησης.  

 Αναδειχθεί η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου για τη συνολική βιωσιμότητα, τη 

συνέχεια και την επίτευξη των στόχων των δημοσίων οργανώσεων.  

 Αναπτυχθούν μονοπάτια καριέρας στις δημόσιες οργανώσεις.  

 Μειωθούν τα διοικητικά βάρη, μέσω της απάλειψης περιττών και χρονοβόρων 

διαδικασιών, καθώς και του περιορισμού των πολλαπλών εμπλεκόμενων ιεραρχικών 

επιπέδων.  

 Ανασχεδιασθεί η στρατηγική στελέχωσης προκειμένου να αντανακλώνται οι αλλαγές 

στην οργανωτική διάρθρωση, στις στρατηγικές επιλογές, τις αρμοδιότητες, το φόρτο 

εργασίας ή τη φύση των δραστηριοτήτων της δημόσιας οργάνωσης.  

Συνεπώς ο σχεδιασμός περιγραμμάτων θέσεων εργασίας αποτελεί την προϋπόθεση για τη 

διοίκηση μέσω στόχων, την απλούστευση των διαδικασιών, την πολιτική επιμόρφωσης του 
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προσωπικού, την στελέχωση των Υπηρεσιών και την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών 

του Δήμου. 

1.3.4. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)
14

 

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) είναι ένα εύχρηστο πανευρωπαϊκά εφαρμοσμένο 

εργαλείο διοίκησης ολικής ποιότητας που αναπτύχθηκε από τον δημόσιο τομέα για το 

δημόσιο τομέα, εμπνευσμένο από το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη 

Διοίκηση Ποιότητας (European Foundation Quality Management – EFQM). Αξιολογεί 

συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της καθώς και τα αποτελέσματα που αυτή επιτυγχάνει σε 

σχέση με τις προσδοκίες και ανάγκες των πολιτών.  

Σύμφωνα με το ΚΠΑ τα άριστα αποτελέσματα ως προς την οργανωτική απόδοση, τους 

πελάτες/πολίτες και την κοινωνία εξαρτώνται από την ηγεσία, τη στρατηγική και τον 

προγραμματισμό, το ανθρώπινο δυναμικό, τις συνεργασίες και τους πόρους και τις 

διοικητικές διαδικασίες. Το ΚΠΑ αποτελεί μια ολιστική ανάλυση της οργανωτικής απόδοσης 

προσεγγίζοντάς την από διαφορετικές οπτικές ταυτόχρονα. 

Το ΚΠΑ μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο των δημοσίων οργανώσεων ανεξάρτητα από 

επίπεδο λειτουργίας σε εθνικό/ομοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος συνθηκών όπως π.χ. ως μέρος ενός 

συστηματικού προγράμματος μεταρρύθμισης ή ως βάση στοχευμένων διοικητικών 

βελτιώσεων στο δημόσιο τομέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και ειδικά σε πολύ μεγάλες 

οργανώσεις, μια αυτό-αξιολόγηση μπορεί επίσης να λάβει χώρα σε έναν τομέα της 

οργάνωσης π.χ. σε ένα επιλεγμένο τμήμα ή διεύθυνση ή γενική διεύθυνση. 

Το ΚΠΑ στοχεύει: α) να εισάγει τις δημόσιες διοικήσεις στην κουλτούρα της αριστείας και 

στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, β) να τις οδηγήσει προοδευτικά σε έναν 

ολοκληρωμένο κύκλο ποιότητας (ΠΕΕΑ), ο οποίος αποτελείται από τα στάδια του 

Προγραμματισμού, της Εκτέλεσης, του Ελέγχου και της Ανάδρασης, γ) να διευκολύνει την 

αυτο-αξιολόγηση μιας δημόσιας οργάνωσης, ώστε να αποτυπωθεί επαρκώς η υφιστάμενη 
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ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης  (ΚΠΑ) Βελτιώνοντας τις δημόσιες οργανώσεις μέσω της αυτο-

αξιολόγησης, ΚΠΑ 2013 
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κατάσταση και να προσδιοριστούν δράσεις βελτίωσης, δ) να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ 

των διαφορετικών προτύπων που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση ποιότητας και στο δημόσιο 

και στον ιδιωτικό τομέα, ε) να διευκολύνει τη συγκριτική μάθηση μεταξύ των οργανώσεων 

του δημοσίου τομέα.  

Με το Κ.Π.Α., οι Δημόσιες Υπηρεσίες μπορούν να εντοπίζουν και να ανιχνεύουν τις 

αδυναμίες τους και να διορθώνουν τα λάθη τους, να ενδυναμώνουν τις δυνατότητες τους, να 

σχεδιάζουν εφαρμόσιμα μέτρα βελτίωσης και να παρακολουθούν την εφαρμογή των 

βελτιώσεων σε βάθος χρόνου, επιτυγχάνοντας βιώσιμα αποτελέσματα. Και όλα αυτά μέσω 

της συμμετοχής των υπαλλήλων, οι οποίοι αυτοδεσμεύονται για διαρκή και μεθοδική 

βελτίωση.  

1.3.5. Επιχειρησιακά  Προγράμματα (Ε.Π.) των ΟΤΑ 

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) θεσπίστηκε για 

πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους 

πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.  Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους  Ο.Τ.Α. 

α βαθμού. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του 

αναπτυξιακού τους ρόλου.  Αποτελεί δε το βασικό εργαλείο προγραμματισμού και δράσεων 

τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου. 

Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι η προώθηση της Δημοτικής 

και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού 

σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης.
15

 

Οι θεσμικές ρυθμίσεις που διέπουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων  

αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων 

προγραμματισμού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της 
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Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε., Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Τ.Α α Βαθμού, Αθήνα, 2011, σελ.:7 
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παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να 

αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, 

με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους. 

Οι προτεινόμενοι άξονες του Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο των Ε.Π. είναι:  

Άξονας 1
ος

 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»  

Άξονας 2
ος

 «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,  

Άξονας 3
ος

 «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»  

Άξονας 4
ος

 «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του 

Δήμου»  

Για κάθε έναν από τους παραπάνω Άξονες εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι τοπικής ή 

εσωτερικής ανάπτυξης. 

Ως εσωτερική ανάπτυξη ή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου νοείται η 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της 

λειτουργίας του, θεωρούμενου τόσο ως οργανισμού παροχής δημόσιων υπηρεσιών αλλά και 

ως πολιτικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού θεσμού. 

Ο αποτελεσματικός και αποδοτικός Δήμος εξασφαλίζει:  

 Την επίτευξη των στόχων του.  

 Την ποιότητα των παραγόμενων δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και την 

ανταπόκρισή τους προς τις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και των 

οργανώσεών τους.  

 Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου.  

 Την καλύτερη δυνατή απόδοση των χρηματοοικονομικών πόρων  

Η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου εξασφαλίζεται μέσω της βελτίωσης των χαρακτηριστικών 

του στις ακόλουθες ενότητες:  

 Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας  

 Ανθρώπινο δυναμικό  

 Συνεργασίες  

 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση  

 Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός  

 Οικονομικά και περιουσία  
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1.3.6. Αξιολόγηση  των  ΟΤΑ 

Η διαδικασία της αξιολόγησης του Δημόσιου τομέα και των φορέων του είναι μια 

διαδεδομένη διεθνής πρακτική. Αποτελεί εργαλείο της διοικητικής επιστήμης και πρακτικής 

για τη βελτίωση της λειτουργίας ενός οργανισμού, με σκοπό αυτός να προβεί στις 

απαραίτητες εσωτερικές προσαρμογές, ώστε να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα του.  

Η αξιολόγηση των ΟΤΑ στη χώρα μας συνιστά μια νέα διαδικασία που  στοχεύει
16

:  

α) στην αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης οργάνωσης και στελέχωσης  των 

υπηρεσιών και των νομικών προσώπων  του κάθε Δήμου,  

β) στην ετοιμασία σχεδίου οργανογράμματος και σχεδίου στελέχωσης, τα οποία θα 

συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοτικών 

υπηρεσιών και στην καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, 

γ) στη διατύπωση προτάσεων προς το ΥΠ.ΕΣ.  για τις αναγκαίες βελτιώσεις του 

κανονιστικού πλαισίου που αφορά σε ζητήματα λειτουργίας, οργάνωσης και στελέχωσης των 

δήμων.  

Σύμφωνα με τις «Προδιαγραφές και Οδηγίες για τις Εκθέσεις Αξιολόγησης & 

Αναδιοργάνωσης των Δομών των Δήμων», που συνέταξε η ΕΕΤΑΑ ΑΕ για λογαριασμό του 

Υπουργείου Εσωτερικών το 2013, προτείνεται η αξιολόγηση των δομών των Δήμων ως προς 

τις ακόλουθες επτά διαστάσεις: 

 Αρμοδιότητες / Λειτουργίες 

 Διαδικασίες λειτουργίας και συστήματα διοίκησης 

 Οργανωτική δομή 

 Στελέχωση 

 Κτίρια και Υλικοτεχνική Υποδομή 

 Οικονομικά 

 Συνεργασίες με άλλους οργανισμούς (του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). 
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Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε., Προδιαγραφές και Οδηγίες για τις Εκθέσεις Αξιολόγησης & Αναδιοργάνωσης των Δομών 

των Δήμων, Αθήνα, 2014, σελ.:4 
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1.4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ   ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΤΩΝ ΟΤΑ 

 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ Α΄143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων» /  άρθρο 10 «Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας – Συγκρότηση 

Υπηρεσιών» 

 

 Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226)  «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − 

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» / άρθρο 35 «Αναδιοργάνωση 

δημόσιων Υπηρεσιών – ανακατανομή οργανικών θέσεων». 

 

 Ν. 4178/13  (ΦΕΚ Α’ 174) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − 

Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» / άρθρο 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και 

τροποποίηση Οργανισμών». 

 

 Ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α΄33) / άρθρο 37 (Παράταση προθεσμίας αξιολόγησης της παρ. 4 

του άρθρου 35 Ν.4024/2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

2.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ  

2.1.1. Γενικά  στοιχεία  του Δήμου 

 

Ο Δήμος Λαμιέων αποτελεί έναν από τους επτά (7) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

που υπάγονται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Φθιώτιδας.  Kατέχει «κομβική» 

θέση στον εθνικό γεωγραφικό χώρο και «κρίσιμη» θέση στο ελληνικό γεωπολιτικό χώρο και 

τις αναπτυξιακές πολιτικές και άξονες που ιστορικά διαμορφώνονται εντός αυτού, ιδιαίτερα 

κατά τα τελευταία 25 χρόνια. 

Γεωγραφικά ο Δήμος χωροθετείται στο μυχό του Μαλιακού Κόλπου, χώρο εκκίνησης 

πολλαπλών διόδων επικοινωνίας προς την κεντρική – δυτική Ελλάδα και  σημείο σύνδεσης 

των δύο μεγάλων μητροπόλεων του ελληνικού χώρου, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Λόγο της  κεντροβαρικής θέσης του Δήμου στον ενδιάμεσο χώρο της Κεντρικής Ελλάδας, 

έχει αναδειχθεί σε περιοχή υποδοχής αναπτυξιακών πολιτικών και υποδομών «περιφερειακής 

ανάπτυξης» (Βιομηχανική Περιοχή Λαμίας) και έχει εξασφαλίσει στην πόλη της Λαμίας τη 
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χωροθέτηση της Έδρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια της αποκέντρωσης 

και της ανάπτυξης Περιφερειών (Διοικητικών και Προγραμματικών) τη δεκαετία του 1980. 

Αποτελεί Δήμο με σημαντική ενδοχώρα επιρροής στον τομέα των αστικών υπηρεσιών και 

του εμπορίου που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του Νομού Φθιώτιδας, το Νομό 

Ευρυτανίας, τη βόρεια Εύβοια και τμήμα του Νομού Φωκίδας, με πληθυσμιακό ισοδύναμο 

που εκτιμάται σε 200.000 κατοίκους. Παράλληλα, ο αστικός πυρήνας της πόλης  της Λαμίας, 

διαθέτει πληθυσμιακή δυναμική καθημερινών μετακινήσεων «εμπορίου - εργασίας - 

αναψυχής», που ξεπερνά τα στενά όρια του Καλλικρατικού Δήμου και δημιουργεί μια 

αστική περιοχή «μητροπολιτικού τύπου», που περιλαμβάνει εκτός από το Δήμο Λαμιέων 

τους Δήμους Στυλίδας και το Δήμο Καμένων Βούρλων. Ταυτόχρονα, σε σχέση με τους 

αναπτυξιακούς άξονες ο Δήμος αποκτά ιδιαίτερα κρίσιμη θέση καθώς αποτελεί κόμβο δύο 

(2) πρωτευόντων διεθνών αναπτυξιακών αξόνων  του Ανατολικού  Χερσαίου  Άξονα της 

χώρας και του  Διαγωνίου  Λαμία – Πάτρα, καθώς και των δευτερευόντων αναπτυξιακών 

αξόνων της Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) και του  ΠΑΘΕ/Λαμία – Ιόνια Οδός/Αγρίνιο (μέσω 

Καρπενησίου). 

Ο Δήμος Λαμιέων εκτός από τις αστικές υπηρεσίες και την επιρροή που ασκεί στον τομέα 

του εμπορίου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, έχει σημαντική γεωργική και 

κτηνοτροφική παραγωγή με προϊόντα που τείνουν να ξεπεράσουν την τοπική εμβέλεια, όπως 

το ρύζι Ανθήλης, τα κελυφωτά φιστίκια Σπερχειού, τα κεράσια περιοχής Γοργοποτάμου, το 

γάλα Λαμίας, τα τυροκομικά Ρούμελης κλπ. 

Τέλος ,διαθέτει σημαντικό αριθμό αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, ιστορικών τόπων και 

παραδοσιακών οικισμών. Ο διεθνούς απήχησης αρχαιολογικός χώρος των Θερμοπυλών και  

οι θερμομεταλλικές πηγές του, ο ιστορικός τόπος της Γέφυρας του Γοργοποτάμου και οι 

παραδοσιακοί οικισμοί της Παύλιανης και της Υπάτης αποτελούν τα πλέον γνωστά από 

αυτά. Τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα τοπία, αποτελούν βασική παράμετρο και 

συνιστώσα της ανάπτυξης του Δήμου, καθώς εκτός από πόλους πολιτισμού αποτελούν και 

πόλους γύρω από τους οποίους αναπτύσσονται σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες 

λόγω της ζήτησης υπηρεσιών / έλξης επισκεπτών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. 

Ο Δήμος Λαμιέων  συστήθηκε βάσει του άρ.1 παρ.2 περ.46.6 του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
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Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α/2010) από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων 

Γοργοποτάμου, Λειανοκλαδίου, Υπάτης και της κοινότητας Παύλιανης. Ο νέος Δήμος 

απαρτίζεται από πέντε (5) δημοτικές ενότητες συνολικής εκτάσεως 947 τ.χλμ και 

πληθυσμού 75.315 κατοίκων, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της απογραφής της 

ΕΣΥΕ (ΦΕΚ 3465/Β/28-12-2012) του 2011 και αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 2.1 

(συνέχεια) 

Διοικητική Διαίρεση και Πληθυσμός Δήμου Λαμιέων 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 
2011 

Μόνιμος 

Πληθυσμός 

2001 

Μόνιμος 

Πληθυσμός 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ (Έδρα: Λαμία) 75.315 73.574 1.741 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΙΕΩΝ 64.716 58.601 6.115 

Δημοτική Κοινότητα Λαμιέων 52.006 46.406 5.600 

Δημοτική Κοινότητα Ροδίτσης 3.509 2.632 877 

Δημοτική Κοινότητα Σταυρού 2.489 2.090 399 

Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 957 1.012 -55 

Τοπική Κοινότητα Ανθήλης 1.693 1.475 218 

Τοπική Κοινότητα Δίβρης 192 302 -110 

Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών 295 565 -270 

Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου 173 316 -143 

Τοπική Κοινότητα Κόμματος 493 710 -217 

Τοπική Κοινότητα Κωσταλέξη 397 753 -356 

Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς 748 807 -59 

Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης 989 890 99 

Τοπική Κοινότητα Φραντζή 775 643 132 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 2.186 3.034 -848 
Τοπική Κοινότητα Λειανοκλαδίου 1.085 1.335 -250 

Τοπική Κοινότητα Μοσχοκαρυάς 215 320 -105 

Τοπική Κοινότητα Αμουρίου 278 379 -101 

Τοπική Κοινότητα Ζηλευτού 282 427 -145 

Τοπική Κοινότητα Στίρφακας 326 573 -247 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 3.374 4.510 -1.136 

Τοπική Κοινότητα Γοργοποτάμου 453 472 -19 
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Τοπική Κοινότητα Βαρδάτων 254 480 -226 

Τοπική Κοινότητα Δαμάστας 374 549 -175 

Τοπική Κοινότητα Δελφίνου 52 109 -57 

Τοπική Κοινότητα Δύο Βουνών 79 191 -112 

Τοπική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου 119 184 -65 

Τοπική Κοινότητα Ηρακλείας 469 612 -143 

Τοπική Κοινότητα Κουμαριτσίου 43 95 -52 

Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου 822 841 -19 

Τοπική Κοινότητα Νέου Κρικέλλου 487 585 -98 

Τοπική Κοινότητα Οίτης 222 392 -170 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΤΗΣ 4.541 6.855 -2.314 

Τοπική Κοινότητα Αργυροχωρίου 201 348 -147 

Τοπική Κοινότητα Βασιλικών 182 313 -131 

Τοπική Κοινότητα Δάφνης 104 188 -84 

Τοπική Κοινότητα Καστανέας 268 345 -77 

Τοπική Κοινότητα Κομποτάδων 539 718 -179 

Τοπική Κοινότητα Λαδικούς 299 346 -47 

Τοπική Κοινότητα Λουτρών Υπάτης 479 835 -356 

Τοπική Κοινότητα Λυχνού 149 307 -158 

Τοπική Κοινότητα Μεξιατών 618 793 -175 

Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου Υπάτης 80 167 -87 

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Υπάτης 197 205 -8 

Τοπική Κοινότητα Περιστερίου 96 217 -121 

Τοπική Κοινότητα Πύργου 106 254 -148 

Τοπική Κοινότητα Ροδωνιάς 455 629 -174 

Τοπική Κοινότητα Συκά Υπάτης 216 341 -125 

Τοπική Κοινότητα Υπάτης 552 849 -297 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 498 574 -76 

Τοπική Κοινότητα Παύλιανης 498 574 -76 

 

Η ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού είναι θετική και τις τέσσερεις  δεκαετίες (1971-

1981, 1981-1991, 1991-2001, 2001-2011) αν και ο ρυθμός αύξησης ακολουθεί φθίνουσα 

πορεία, με αποκορύφωμα την δεκαετία 2001-2011 για την οποία η αύξηση περιορίζεται στο 

0,50%. 
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Όπως δείχνουν οι ρυθμοί μεταβολής, ο Δήμος Λαμιέων, με θετικό δείκτη (0,50%), έστω και 

οριακό,  διαφοροποιείται , περισσότερο ή λιγότερο, από τους αντίστοιχους δείκτες του νομού 

Φθιώτιδας (-6,67%), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (-1,93%) και από το σύνολο της 

Χώρας (-1,09%), όπου οι τιμές είναι αρνητικές. 

Πίνακας 2.2. 

Πληθυσμιακά Μεγέθη 1971-2011 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1971-2011 

 1971 1981 1991 2001 2011 

ΛΑΜΙΑ 59.480 64.588 69.861 74.939 75.315 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ 155.574 161.995 163.395 169.542 158.231 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 504.407 537.984 548.170 558.144 547.390 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 8.768.641 9.740.417 10.223.392 10.934.097 10.815.197 

Πηγή: ΕΣΥΕ  απογραφές πληθυσμού 1971, 1981, 1991, 2001, 2011.  

Ίδια επεξεργασία 

 

Πίνακας 2.3. 

Μεταβολή Πληθυσμιακών Μεγεθών 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1971-2011 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 1971-1981 1981-1991 1991-2001 2001-2011 

ΛΑΜΙΑ 5.108 5.956 4.395 376 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ 6.421 1.400 6.147 -11.311 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 33.577 10.186 9.974 -10.754 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 971.776 482.975 710.705 -118.900 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 

 1971-1981 1981-1991 1991-2001 2001-2011 

ΛΑΜΙΑ 8,59% 9,22% 6,23% 0,50% 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ 4,13% 0,86% 3,76% -6,67% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 6,66% 1,89% 1,82% -1,93% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 11,08% 4,96% 6,95% -1,09% 

Πηγή: ΕΣΥΕ  απογραφές πληθυσμού 1971, 1981, 1991, 2001, 2011.      

Ίδια επεξεργασία 

 

Εκείνο που επίσης παρατηρείται είναι το ότι, σε απόλυτες τιμές, η αύξηση του πληθυσμού 

του Δήμου Λαμιέων είναι υπερδιπλάσια από την αντίστοιχη αύξηση της Φθιώτιδας για τα 
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διαστήματα 1971-1981 και 1991-2001, την υπερβαίνει θεαματικά την περίοδο 1981-1991, 

προσεγγίζει το διπλάσιο την περίοδο 1991-2001 και τέλος για την περίοδο 2001-2011 

διαπιστώνεται ότι ενώ ο Δήμος Λαμιέων σχεδόν συγκρατεί τον πληθυσμό του (οριακή 

αύξηση 0,50%), στην Φθιώτιδα εμφανίζεται μείωση της τάξης του 6,67% . Σαν εκτίμηση από 

αυτή την εξέλιξη μπορούμε να πούμε ότι ο Δήμος Λαμιέων (και για να είμαστε πιο ακριβείς 

η πόλη της Λαμίας, κατά κύριο λόγο και οι πολύ κοντινές δημοτικές κοινότητες) 

χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση πληθυσμού.  

Ενδεικτικό στοιχείο της εκτίμησης αυτής αποτελεί και το ότι ο πληθυσμός του Δήμου 

Λαμιέων φθάνει σήμερα να αντιπροσωπεύει περίπου το μισό του συνολικού πληθυσμού της 

Φθιώτιδας (για την ακρίβεια το 47,60%), ενώ κατά τις προηγούμενες απογραφές τα 

αντίστοιχα ποσοστά, διαγράφοντας ανοδική πορεία,  ήταν: για το 1971 38,23%, το 1981 

39,87%, το 1991 43,17% και για το 2001 44,20%. 

2.1.2. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου  

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων προσδιορίζονται η διάρθρωση 

των υπηρεσιών του, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μονάδων, τα γενικά καθήκοντα των 

υπαλλήλων, οι θέσεις ανά κλάδους και ειδικότητες καθώς και τα προσόντα των 

προϊστάμενων των οργανωτικών μονάδων.  

Η οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιών του Καλλικρατικού Δήμου όπως αυτή 

δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2014/Β/ 2012), είναι: 

A) Αυτοτελή τμήματα και γραφεία υπαγόμενα απευθείας στο Δήμαρχο 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

3. Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας  

4. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας  

5. Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 

6. Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 

7. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας – Εθελοντισμού  

8. Γραφείο Δημοτικής Φιλαρμονικής 

9. Τμήμα Δημοτικού Ωδείου  

 Γραφείο Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού Προσωπικού  

 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων  
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10. Διεύθυνση  Δημοτικής  Αστυνομίας 

 Τμήμα Οργάνωσης και Διοικητικής Μέριμνας 

 Τμήμα Αστυνόμευσης 

 Αποκεντρωμένα Γραφεία  Δημοτικής Αστυνομίας 

Η Δημοτική Αστυνομία καταργήθηκε με το Ν.4172/2011.  

Επανασυστάθηκε με την αρ. 320/2015  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου βάσει του  

Ν.4325/2015, ως υπηρεσία δημοτικού ελέγχου που υπάγεται στη Δ/νση Διοικητικών 

Υπηρεσιών.  

Β) Γενική Διεύθυνση 

Γ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

     (επιτελική  Υπηρεσία)  

1. ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

 Γραφείο σχεδιασμού, ελέγχου & τεκμηρίωσης – παρακολούθησης   προγραμμάτων 

 Γραφείο Αποτελεσματικότητας,  ποιότητας  & οργάνωσης  

2. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 Γραφείο Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

 Γραφείο Τεχνολογιών, πληροφορικής & Επικοινωνιών  

Δ) Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Γραμματεία Δ/νσης 

1. ΤΜΗΜΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ 

 Γραφείο Λογιστηρίου – Προϋπολογισμού 

 Γραφείο Μισθοδοσίας 

 Γραφείο Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος 

 Γραφείο Ταμείου – Ειδικός ταμίας 

2. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  - ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 Γραφείο Προμηθειών 

 Γραφείο Διαχείρισης  

 Γραφείο Αποθήκης 

3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ  

 Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας και Εισφορών  

 Γραφείο Δημοτικού Νεκροταφείου 
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 Γραφείο Δημοτικού Θεάτρου  

 Γραφείο Εισπρακτόρων 

Ε) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου – Επιτροπών 

 Γραφείο Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης– κλητήρων  

 Γραφείο Ιστορίας – Αρχείου  

2. ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 Γραφείο  Μονίμου Προσωπικού 

 Γραφείο Προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.   

 Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας 

 Γραφείο Ιατρού εργασίας  

3. ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 Γραφείο Δημοτολογίου – Ιθαγένειας – Πολιτογράφησης 

 Γραφείο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης 

 Γραφείο Εκλογικών Θεμάτων  

 Γραφείο Μητρώων Αρρένων – Στρατολογίας  

 Γραφείο Ληξιαρχείου – Πολιτικών Γάμων  

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ( Πρώην Δημοτική Αστυνομία) 

ΣΤ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ    

       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Γραφείο Γραμματείας 

1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  

 Γραφείο  Διαχείρισης και Αποκομιδής Απορριμμάτων  

 Γραφείο  Καθαριότητας Οδών, Πλατειών και Κοινόχρηστων Χώρων   

 Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Ανακύκλωσης  

 Γραφείο ΧΥΤΑ  

 Γραφείο  κίνησης και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου  

2. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 Γραφείο φυτικής παραγωγής – γεωτεχνικών έργων ( πρασίνου)  

 Γραφείο Ζωικής Παραγωγής – αλιείας 

 Γραφείο Δημοτικών Σφαγείων  
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 Γραφείο Απασχόλησης, τουρισμού και εμπορικών δραστηριοτήτων  

Ζ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΟΜΗΣΗΣ – ΔΙΚΤΥΩΝ &  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ         

1. ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

2. ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

3. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –    

    ΑΔΕΙΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

4. ΤΜΗΜΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Τεχνικών Έργων      

5. ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ) 

 Γραφείο Ελέγχου Δόμησης και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 

 Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών 

 Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Πολεοδομικών Θεμάτων 

Η) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΕΠ 

1. ΤΜΗΜΑ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 Γραφείο Πληροφοριών  

 Γραφείο Πρωτοκόλλου  

2. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

 Γραφείο Διεκπεραίωσης αιτημάτων  

 Γραφείο Υποδοχής -  Διαχείρισης πολιτών  

Θ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ       

     ΜΑΘΗΣΗΣ –  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Πρωτοκόλλου 

1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  & ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 Γραφείο Προστασίας  και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας   

 Γραφείο Πρόνοιας και Προνοιακών Επιδομάτων  

2. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 Γραφείο  Παιδικής Μέριμνας  

 Γραφείο Παιδικών Σταθμών  

 Γραφείο Προστασίας  Ανηλίκων  

3. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   

 Γραφείο  Δημοτικής Πινακοθήκης «Αλέξης Κοντόπουλος»   

 Γραφείο  Μουσείων  

 Γραφείο Πνευματικών Κέντρων  
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4. ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ  – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 Γραφείο  Παιδείας, Σχολικών Επιτροπών  και Δια Βίου Μάθησης 

 Γραφείο  Ισότητας των Φύλων 

5. ΤΜΗΜΑ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 Γραφείο Συμβουλευτικής Αγωγής και Δράσεων Νεολαίας  

 Γραφείο Διαχείρισης Αθλητικών Χώρων και Προγραμμάτων Μαζικού  

Αθλητισμού  

6. ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

 Γραφείο Πρόνοιας – Κοινωνικού Αποκλεισμού – ΚΑΠΗ  

 Γραφείο Υποστήριξης  Απόρων  

7. ΤΜΗΜΑ  ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   

 Γραφείο  Ανέργων και δημοτικής Μέριμνας  

 Γραφείο  Καταναλωτή  

 Γραφείο ΑΜΕΑ  - Πολυτέκνων – Ευαίσθητων Κοινωνικά Ομάδων  
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2.1.3. Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα 

Με την ισχύ του Καλλικράτη, η εικόνα που παρουσιάζει η γενικότερη οργανωτική δομή του 

Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των Νομικών του Προσώπων είναι η ακόλουθη: 

Πίνακας 2.4 

Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

α/α Επωνυμία Μορφή 

1 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 
Ν.Π.Ι.Δ. 

2 Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ.) Ν.Π.Ι.Δ. 

3 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λαμίας Ν.Π.Ι.Δ. 

4 Σχολικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) Ν.Π.Ι.Δ. 

5 Χώροι Στάθμευσης Λαμίας  Μονομετοχική Δημοτική  Α.Ε Ν.Π.Ι.Δ. 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται συνοπτικά τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 

Λαμιέων. 

Πίνακας 2.5 

(συνέχεια) 

Συνοπτική Αποτύπωση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης   

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΛΑΜΙΑΣ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 

http://www.deyalamias.gr/ 

Σκοπός Λειτουργίας  

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας – ΔΕΥΑΛ ιδρύθηκε το 

1980 και είναι μια από τις πρώτες επιχειρήσεις, που συστήθηκαν σε εφαρμογή του 

Νόμου 1069/80 (Π.Δ. 543/81 -ΦΕΚ 142/ Α/ 1981). Με την 13/2011 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε ο επαναπροσδιορισμός της περιοχής 

αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΛ σύμφωνα με τον νέο Καλλικρατικό Δήμο Λαμιέων και 

με σκοπό: "Αντιμετώπιση ριζικώς, μεθοδικώς και μακροχρονίως το όλο κύκλωμα 

υδρεύσεως και αποχετεύσεως της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λαμιέων" 

http://www.deyalamias.gr/
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(ΦΕΚ 416/Β/ 2011) 

Παρεχόμενες υπηρεσίες  

Ύδρευση 

Ο οργανισμός διαθέτει ένα αρκετά μεγάλο δίκτυο διανομής και παροχής νερού με 

συνολικό μήκος 245.000 μέτρα, χωρίς τις διακλαδώσεις παροχών. Πλέον το δίκτυο 

έχει εκσυγχρονισθεί και έχει γίνει αντικατάσταση του παλιού δικτύου με νέα υλικά 

φιλικά προς την υγεία των πολιτών. Επίσης, η ποιότητα του νερού ελέγχεται 

συνεχώς από εξειδικευμένο προσωπικό.  

Αποχέτευση 

Η σωστή συλλογή και διάθεση των αστικών λυμάτων αλλά και των όμβριων υδάτων 

με σεβασμό στο περιβάλλον και την δημόσια υγιεινή είναι ο εξίσου σημαντικός 

σκοπός της ΔΕΥΑΛ με την ύδρευση. Έχουν γίνει σημαντικά έργα για την βελτίωση 

κυρίως του τρόπου διάθεσης των λυμάτων και ειδικότερα ο βιολογικός καθαρισμός . 

Βιολογικός Καθαρισμός 

 Η εγκατάσταση της επεξεργασίας των λυμάτων της Λαμίας λειτουργεί από το Μάιο 

του 1997 με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες της ΔΕΥΑΛ ,  σε ιδιόκτητο χώρο  

έκτασης 54 στρεμμάτων. Το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων είναι σύστημα ενεργού 

ιλύος με παρατεταμένο αερισμό σε δύο οξεοδωτικές τάφρους (δεξαμενές αερισμού). 

Στις προθέσεις της ΔΕΥΑΛ είναι  η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων 

λυμάτων (κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις) για άρδευση, καθώς και η διάθεση της 

παραγόμενης ιλύος (λάσπης) για αγροτική χρήση (λίπασμα).  

 
Ωφελούμενοι  

Όλοι οι κάτοικοι που είναι συνδεδεμένοι με τα δίκτυα της ΔΕΥΑ Λαμίας της 

διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λαμιέων καθώς και πλήθος τοπικών 

προμηθευτών – εργολάβων και επαγγελματιών.  

Είναι εγκατεστημένα 45.000 υδρόμετρα και υπολογίζεται ότι εξυπηρετούνται  

100.000 κάτοικοι. 

 

 

 

Στελέχωση 

Κατηγορία 2011 2015 2016 Μεταβολή 

Αορίστου Χρόνου 80 64 63 -17 

Άλλο 10 2 2 -8 

Σύνολο 90 66 65 -25 (-38%) 

 

Προφίλ Προσωπικού 

Κατηγορία Αριθμός 

ΠΕ 8 

ΤΕ 7 

ΔΕ 35 

ΥΕ 15 

Σύνολο 65 
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Στοιχεία οικονομικής κατάστασης   

 
2014 2015 2016 έως 31/8/2016 

Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα 

13.831.000 13.794.000 18.926.000 18.844.000 10.800.480 10.800.480 

 

Συνοπτική Περιγραφή Οργανωτικής Δομής 

Η Επιχείρησης διοικείται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών που  διαρθρώνεται σε δύο  

(2) Υπηρεσίες (Τεχνική και Διοικητική- Οικονομική) με ανάλογα τμήματα και 

γραφεία: 

1.Τεχνική Υπηρεσία  

1.1. Τμήμα Ύδρευσης 

 Γραφείο Μελετών και Έργων Ύδρευσης 

 Γραφείο λειτουργίας και συντήρησης Ύδρευσης 

1.2 Τμήμα Αποχέτευσης 

 Γραφείο Μελετών και Έργων Αποχέτευσης 

 Γραφείο λειτουργίας και συντήρησης δικτύων Αποχέτευσης 

1.3. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού 

 Γραφείο Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισμού 

 Γραφείο Κίνησης και συντήρησης μηχανημάτων και οχημάτων 

 Γραφείο Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού 

 Γραφείο εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων 

 Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου  

2. Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία  

2.1.Τμήμα Καταναλωτών 

 Γραφείο Μητρώου Καταναλωτών 

 Γραφείο Βεβαίωσης Εσόδων Είσπραξης 

2.2.Τμήμα Διοίκησης 

 Γραφείο Προσωπικού 

 Γραφείο Βοηθητικών Εργασιών 

2.3.Τμήμα Οικονομικό 

 Γραφείο Λογιστηρίου 

 Γραφείο Ταμείου 

 Γραφείο Προμηθειών και Αποθήκης 

 

   Κτιριακή Υποδομή 

Η Επιχείρηση στεγάστηκε πρόσφατα (2016)  σε ιδιόκτητο κτίριο εμβαδού περίπου 

3.500 μ2. Η ανέγερση του κτιρίου χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ 

(2007-2013) στο πλαίσιο Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος με στόχο την 

εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του διοξειδίου του άνθρακα.  

Πρόκειται για ένα βιοκλιματικά σχεδιασμένο κτίριο που οι ενεργειακές του ανάγκες 

καλύπτονται από γεωθερμικό σύστημα αβαθούς γεωθερμίας, σε συνδυασμό με 

κεντρικό ηλιακό σύστημα φωτοβαλταϊκών.   
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   Συστήματα 

Η ΔΕΥΑΛ έχει εγκατεστημένα συστήματα δικτύων τηλελέγχου – τηλεχειρισμού για 

την απομακρυσμένη  εποπτεία και διαχείριση δεξαμενών, γεωτρήσεων καθώς και 

σημείων εσωτερικού δικτύου.  

Εκτός από τα συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας και Λογιστικής 

Παρακολούθησης, διαθέτει διαλειτουργικά λογισμικά:  

 Εποπτικού Ελέγχου (SCADA) 

 Υδραυλικής  Προσομοίωσης Δικτύων Ύδρευσης 

 Ηλεκτρομηχανολογικής Συντήρησης Εξοπλισμού 

 Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.) 

 Διαχείρισης Δεδομένων Καταγραφικών (Data Logger) 

 Εφαρμογή τιμολόγησης υδρομέτρων καταναλωτών κλπ 

 

 

Πίνακας 2.6 

(συνέχεια) 

Συνοπτική Αποτύπωση Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ρούμελης  

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ.) 

Σκοπός Λειτουργίας 

 

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης ιδρύθηκε το 1983 (ΦΕΚ 

756/Β/20.12.1983) ως Νομικό Πρόσωπο και το 2008 μετατράπηκε με την αρ. 

70/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 960/Β/23.5.2008) σε Δημοτική 

Κοινωφελή Επιχείρηση με σκοπό:    

 Να ενισχυθεί γενικότερα η θεατρική ανάπτυξη της πόλης της Λαμίας και της 

ευρύτερης περιοχής των Νομών Φθιώτιδας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας και 

Φωκίδας, να δημιουργηθεί και να ενισχυθεί η απαραίτητη υποδομή προς τούτο. 

 Να ενεργοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, συμμετέχοντας στις 

διαδικασίες για τη θεατρική και γενικότερα πολιτιστική ανάπτυξη και τόνωση 

της καλλιτεχνικής ζωής. Να συστηματοποιηθεί η συνεργασία των τοπικών 

καλλιτεχνικών δυνάμεων με τις καλλιτεχνικές δυνάμεις της υπόλοιπης 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και του κέντρου και του εξωτερικού, για 

εμπλουτισμό της όλης καλλιτεχνικής και ιδιαίτερα θεατρικής δραστηριότητας.   

 Επιπλέον, να αναληφθεί ουσιαστικά από τους ίδιους τους καλλιτέχνες και άλλους 

ειδικούς το έργο της θεατρικής δραστηριότητας, τόσο από πλευράς 

προγραμματισμού όσο και υλοποίησης. 

 Να προωθηθεί, αναπτυχθεί και διαδοθεί στην πράξη η θεατρική τέχνη, με την 

παραγωγή, οργάνωση και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων, καθώς και 

άλλων πολύπλευρων εκδηλώσεων. 
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Ωφελούμενοι 

Η λειτουργία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ εκτός της σημαντικής προσφοράς του στον χώρο 

του πολιτισμού, αναπτύσσει και οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας θέσεις 

εργασίας σε κάθε είδους καλλιτεχνικό και τεχνικό δυναμικό. 

Αξιοποιεί επίσης το ντόπιο δυναμικό όπως, ηθοποιούς, σκηνογράφους, καθηγητές 

για τα θεατρικά του εργαστήρια και μουσικούς. 

Παράλληλα με τις πολλαπλές του εκδηλώσεις τονώνει την εμπορική δραστηριότητα 

και αναβαθμίζει την προσωπικότητα της πόλης και της περιφέρειας, κατατάσσοντάς 

την σε παραγωγό πολιτισμού.      

 

Στελέχωση 

Κατηγορία 2015 2016 

Μόνιμοι Υπάλληλοι 7 7 
Αορίστου Χρόνου 7 7 
Συμβάσεις– Ασφαλιστικά μέτρα– Ειδ. Σύμβουλοι 2 2 
Σύνολο 16 16 

 

Προφίλ  Προσωπικού  

Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός 

ΠΕ  4 
ΔΕ  5 
ΔΕ (μόνιμοι) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ & ΟΔΗΓΟΙ 7 

Σύνολο 16 

 

Κτιριακή Υποδομή 

Με Προγραμματική Σύμβαση ο Δήμος Λαμιέων παρέχει στο ΔΗΠΕΘΕΡ: 

 Το Δημοτικό Θέατρο Λαμίας για αποκλειστική χρήση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Ρούμελης.   

 Κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους για τις ανάγκες του θεάτρου όπως 

βεστιάριο, φροντιστήριο, αποθήκες για τις κατασκευές και αποθήκευση των 

σκηνικών και χώρους γραφείων. 

Εξοπλισμός -Συστήματα 

 Όχημα για τη μεταφορά του θιάσου και των υλικών της παράστασης 

 Προβολείς, Κονσόλα φώτων, Κονσόλα ήχου, Ηχεία και Καλωδίωση. 

 

Στοιχεία οικονομικής κατάστασης 

2014 2015 2016 

Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα 

373.300,00 370.300,00 373.600,00 373.600,00 527.600,00 σε εξέλιξη 
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Συνοπτική Περιγραφή Οργανωτικής Δομής 

Η Επιχείρησης διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον 

Καλλιτεχνικό Διευθυντή. Οργανώνεται δε σε δύο Τομείς: 

1. Καλλιτεχνικός Τομέας με τμήματα: 

 Προετοιμασίας & Οργάνωσης Θεατρικών Έργων 

 Προετοιμασίας Θεατρικών Παραστάσεων 

 Καλλιτεχνικής Παιδείας & Επιμόρφωσης 

2. Τομέας Διοικητικών – Οικονομικών – Τεχνικών Υπηρεσιών με τμήματα: 

 Διοίκησης  

 Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Τεχνικό Τμήμα 

 

SWOT Analysis 

Ισχυρά σημεία του Νομικού Προσώπου Αδύνατα σημεία του Νομικού Προσώπου 

 Συμμετοχή στη συνεργασία των 

Metropolitan Opera καιThe Royal 

Ballet-Royal Opera House 

Cinema,με τον όμιλο Antenna 

 Λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου 

με δύο (2) παιδικά τμήματα και  

ένα (1) τμήμα ενηλίκων  

 Λειτουργία δύο Σκηνών με πλήθος 

παραστάσεων 

 Περιοδεία Παραστάσεων στην 

Ελλάδα  

 Δεν έχει τοποθετηθεί Καλλιτεχνικός 
Διευθυντής 

 Ελλείψεις σε προσωπικό 
 
 

Ευκαιρίες από Εξωγενείς παράγοντες Περιορισμοί από Εξωγενείς παράγοντες 

 Προγράμματα μέσω Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
 

 

 

 Οι γενικότερες ρυθμίσεις για τον 
περιορισμό των προσλήψεων στον 
δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα 

  

Προτάσεις για βελτίωση  

Αξιοποίηση της 30χρονης πορείας του και της αποδοχής από τον θεατρικό κόσμο.  

Προώθηση της εξωστρέφειας με  

 δημιουργία καλοκαιρινού θεάτρου στο Κάστρο.   

 στοχευόμενες εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
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Πίνακας 2.7 

(συνέχεια) 

Συνοπτική Αποτύπωση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Σκοπός Λειτουργίας 

Η Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων συστάθηκε με το ΦΕΚ 1190/Β΄/09-

06-2011 κατόπιν συγχώνευσης, με σκοπό τη συνέχιση όλων εκείνων των δράσεων 

πολιτισμικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα που μέχρι τότε 

παρέχονταν από τις κοινωφελείς επιχειρήσεις των πρώην καποδιστριακών Δήμων. 

Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της επιχείρησης ανά επιμέρους δράση προσδιορίζεται 

από τα ακόλουθα:  

Α. Η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την πολιτιστική ανάπτυξη 

Β. Η λειτουργία του Κέντρου Μεσογειακής Μουσικής 

 Γ. Η οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 

 Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων Υγείας και Προληπτικής Υγιεινής,   

 Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ιατρικής Συμβουλευτικής, Αιμοδοσίας, 

Εργαστηρίων και Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης 

 Η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης και παροχής υπηρεσιών σε άτομα 

άπορα, τρίτης ηλικίας που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και η λειτουργία 

Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) 

 Η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων και λειτουργία ειδικών τμημάτων 

παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών από και προς άτομα με ειδικές 

ανάγκες. 

 Η υλοποίηση προγραμμάτων «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

 Η λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών  

 Η οργάνωση και λειτουργία παιχνιδότοπων 

 Η λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 

 Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Νέας Γενιάς 

 Η διαμόρφωση και λειτουργία χώρων μαθημάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής 

 Η οργάνωση ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας, συμμετοχής και προσφοράς 

υπηρεσιών σε έκτακτα περιστατικά (πλημμύρες – φωτιές – σεισμοί κ.λ.π.) 

 Η καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης και η υλοποίηση ειδικών 

προγραμμάτων ευαισθητοποίησης 

 Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και η ανάπτυξη συνεργασιών με    

κοινοτικούς Δημόσιους, Πανεπιστημιακούς Οργανισμούς , Ιδιωτικούς Φορείς, 

Επιχειρήσεις   και φορείς κοινής ωφέλειας 

Δ. Η διοργάνωση και διεξαγωγή Κοινωνικών , Πολιτιστικών, Αθλητικών και λοιπών 

εκδηλώσεων 

Ε. Ανάπτυξη του Αθλητισμού 

ΣΤ. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η διαχείριση του Περιβάλλοντος και η 

Αειφόρος Ανάπτυξη 

Ζ. Τοπική Δημοσιότητα 
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Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας  

 Βοήθεια στο Σπίτι (4 Δομές)   

 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-  K.H.Φ.Η (1 Δομή) 

 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  -ΚΔΑΠ (4 Δομές) 

Δράσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

 Εικαστικά Εργαστήρια Δήμου Λαμιέων.  

Τα Εικαστικά εργαστήρια κατέχουν μια από τις καλύτερες θέσεις πανελλαδικά για 

τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις του. Ο αριθμός των σπουδαστών 

του εργαστηρίου ανέρχεται στους 800 περίπου μικρούς και μεγάλους μαθητές. Οι 

μαθητές φοιτούν σε τμήματα  αρχαρίων και προχωρημένων.  

 Λειτουργία Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης  Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.) 

Το Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων βρίσκεται 

στις Θερμοπύλες πλησίον του Μνημείου του Λεωνίδα και απέχει από τη Λαμία 

περίπου 18 χιλιόμετρα. Η ανέγερση του χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-

2013 στο πλαίσιο της καινοτομίας και εγκαινιάστηκε το 2010.  

Το κτίριο, καταλαμβάνει επιφάνεια 850 τ.μ. και με καινοτόμα μέσα σύγχρονης 

τεχνολογίας (τρισδιάστατης εικονικής πραγματικότητας) προβάλλονται τα 

ιστορικά γεγονότα της εποχής της μάχης των Θερμοπυλών. 

http://www.lamia.gr/el/content/kentro-istorikis-enimerosis-thermopylon 

Ωφελούμενοι  

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου, αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής  

όσον αφορά στις δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. Στον τομέα δε της κοινωνικής 

πρόνοιας ωφελούμενοι είναι άτομα τρίτης ηλικίας και παιδιά από 6-12 ετών. 

Ειδικότερα, μέσα από τα προγράμματα των κοινωνικών δομών που υλοποιεί η 

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση, ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες είναι: 

1)Για το βοήθεια στο Σπίτι άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα, ηλικιωμένα και 

άτομα με αναπηρίες δίνοντας προτεραιότητα σε άτομα μοναχικά, με χαμηλό 

εισόδημα, ελλιπές υποστηρικτικό περιβάλλον και απομακρυσμένα από υπηρεσίες. 

Είναι μια κινητή μονάδα που παρέχει κατ’ οίκον υπηρεσίες οργανωμένης, 

συστηματικής και εξατομικευμένης φροντίδας και υποστήριξης σε κάθε 

εξυπηρετούμενο. 

2) Για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές 

δυσκολίες- άνοια- τύφλωση κτλ) των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει 

εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή 

προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. 

3) Για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ωφελούμενοι 

είναι κυρίως παιδιά ηλικίας 6-12 ετών που διαμένουν στην  περιοχή του 

Δήμου, για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας και εκτός σχολικού ωραρίου και 

η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη 

δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η 

εξυπηρέτηση των γονέων. 

Μέσω των πολιτιστικών δράσεων ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες είναι: 

4) Για τα Εικαστικά Εργαστήρια όλοι οι Δημότες, καθόσον  λειτουργούν τμήματα 

για παιδιά εφήβους και ενήλικες. Προσφέρουν τη δυνατότητα σε μικρούς και 

http://www.lamia.gr/el/content/kentro-istorikis-enimerosis-thermopylon
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μεγάλους να αποκτήσουν γνώσεις, που θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν τις 

καλλιτεχνικές τους δεξιότητες, αλλά και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο 

χρόνο τους.. 

5)Για τη λειτουργία του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης (ΚΙΕΘ) όλοι οι 

κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής μέσω της προβολής ιστορικών γεγονότων 

παγκόσμιας απήχησης (μάχη Θερμοπυλών ,ναυμαχία Αρτεμισίου)  αλλά και της 

επαφής με σύγχρονα και καινοτόμα μέσα ανάπτυξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Στελέχωση 

 Κατηγορία 2016 

Μόνιμοι Υπάλληλοι 0 
Αορίστου Χρόνου 0 
Ορισμένου Χρόνου 17 
Συμβάσεις– Ασφαλιστικά μέτρα– Ειδ. Σύμβουλοι 5 
Άλλο (Εξωτερικοί συνεργάτες εικαστικοί, καλών τεχνών) 16 

Σύνολο 38 

 

Προφίλ Προσωπικού 

Κατηγορία Αριθμός 

ΠΕ 18 
ΤΕ 3 
ΔΕ 13 
ΥΕ 4 

Σύνολο 38 

 

Κτιριακή Υποδομή 

Η Επιχείρηση στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων και οι χώροι 

που της έχουν παραχωρηθεί είναι: 

 Xώροι γραφείων συνολικού εμβαδού 70 m2 

 Βοηθητικοί χώροι συνολικού εμβαδού 20 m2 

 Εξοπλισμός  
 Έπιπλα γραφείου: 15 τεμάχια 

Μηχανογραφικός εξοπλισμός  

 12 Η/Υ & 1 φορητό Η/Υ ,  

 1 Scanner,  

 1 Projector,  

 πολυμηχανήματα FAX,  

 εκτυπωτές,  

 1 φωτοαντιγραφικό 

 3 οχήματα για την εξυπηρέτηση των δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι» παραχωρημένα από το Δήμο 

Συστήματα 

 ΕUROFASMA ΜSDOS (Γενική Λογιστική) 

 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ  - Πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης (Data 

Communication HRM) 
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Στοιχεία οικονομικής κατάστασης 

2013 2014 2015 

Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα 

998.551,58 998.551,58 1.074.053,74 1.074.053,74 1.389.415,79 1.289.415,00 

 

Πόροι της επιχείρησης  

 Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις δραστηριότητες και της 

παρεχόμενες  υπηρεσίες με βάση τα διετή προγράμματα δράσης της επιχείρησης 

 Έσοδα από αποδέκτες των προσφερόμενων από την Επιχείρηση Πολιτιστικών, 

Κοινωνικών, Αθλητικών και λοιπών υπηρεσιών 

 Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων Υγείας & Κοινωνικής 

Πρόνοιας 

 Έσοδα από επιχορηγήσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών και λοιπών προγραμμάτων Υγείας και Κοινωνικής 

Πρόνοιας 

 Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης αθλητικών προγραμμάτων και γενικά 

δραστηριοτήτων 

 Έσοδα από υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 

 Έσοδα από την περιουσία της Επιχείρησης 

 Έσοδα από κληροδοτήματα, εισφορές, δωρεές  κ.λ.π. 

 Έσοδα από λοιπές πηγές 

 

Συνοπτική Περιγραφή Οργανωτικής Δομής 

KANONIΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Επιχείρηση διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτείται από τις πιο 

κάτω διοικητικές  ενότητες: 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ Δ.Σ. 

 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 ΤΜΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε.Ε  ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΚΑΙ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  

 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

 ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  

 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  

 ΤΜΗΜΑ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  

 

SWOT Analysis 

Ισχυρά σημεία του Νομικού Προσώπου Αδύνατα σημεία του Νομικού Προσώπου 

 Εύρυθμη λειτουργία δομών 

 Υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης και 

παροχής υπηρεσιών σε άτομα τρίτης 

ηλικίας 

 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ΄οίκον 

σε ηλικιωμένα άτομα 

 Συνταγογράφηση φαρμάκων για τους 

ωφελούμενους των δομών 

 Παροχή φροντίδας και φιλοξενίας 

παιδιών με δραστηριότητες 

δημιουργικής απασχόλησης 

 Λειτουργία Εικαστικών Εργαστηρίων  

 Πληροφόρηση κοινού σε ευρωπαϊκά 

θέματα μέσω του Εurope Direct 

 Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα 

 Δυνατότητα λειτουργίας περισσότερων 

δομών κοινωφελούς χαρακτήρα 

παροχής υπηρεσιών σε άτομα τρίτης 

ηλικίας 

 Η ανάπτυξη συνεργασιών 

 έλλειψη μόνιμου προσωπικού 

 έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 

 Προσλήψεις οδηγών 

 Προσλήψεις απαραίτητων 

ειδικοτήτων για τους ηλικιωμένους 

(φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές 

κ.λ.π.) 

 Προσλήψεις εξειδικευμένου 

προσωπικού για τα Κέντρο 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(θεατρολόγους, μουσικολόγους 

κ.λ.π.) 

 Μη τακτική είσπραξη εσόδων & 

επιχορηγήσεων 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ευκαιρίες από Εξωγενείς παράγοντες 

 
Περιορισμοί από Εξωγενείς παράγοντες 

 

 Η ανάπτυξη συνεργασιών – 

προγραμματικών συμβάσεων με 

διάφορους φορείς για την προώθηση 

προγραμμάτων & δράσεων 

 Η συμμετοχή σε δράσεις του Ο.Α.Ε.Δ. 

π.χ. πρόγραμμα «ΛΑΕΚ 1 ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» δίνοντας την 

ευκαιρία σε ανέργους να 

συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για τη 

συνταξιοδότηση τους 

 Τοπική ανάπτυξη μέσω της 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για 

τους ανέργους 

 Λειτουργία περισσότερων Κέντρων 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

 Δυνατότητα σύνδεσης μέσω διαδικτύου 

με υπηρεσίες των Υπουργείων 

 

 Νομικό πλαίσιο 
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Πίνακας 2.8 

(συνέχεια) 

Συνοπτική Αποτύπωση Σχολικών Επιτροπών  

4. ΣΛΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

(ΠΡΩΤΑΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

Σκοπός 

Οι δύο σχολικές Επιτροπές προήλθαν από συγχώνευση και συστάθηκαν με το ΦΕΚ 

2383/Β/26.10.2011 

Σκοπός των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τους διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών 

λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, 

αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση 

έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους 

εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις με έπιπλα και 

εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία 

για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη 

εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που 

κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

Ωφελούμενοι 

Η σχολική Κοινότητα Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Στελέχωση Αβάθμιας  Σχολικής Επιτροπής 

Κατηγορία 2015 2016 

Αορίστου Χρόνου 3 3 

Συμβάσεις μίσθωσης έργου μερικής απασχόλησης 36 36 

Σύνολο 39 39 

Προφίλ προσωπικού Αβάθμιας  Σχολικής Επιτροπής  

 
Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός 

ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 30 

ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 6 

Σύνολο 36 

 

Στελέχωση Ββάθμιας  Σχολικής Επιτροπής 

Κατηγορία 2015 2016 

Αορίστου Χρόνου 5 4 

Συμβάσεις μίσθωσης έργου μερικής απασχόλησης 30 31 

Σύνολο 35 35 

Προφίλ προσωπικού Ββάθμιας  Σχολικής Επιτροπής  

Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός 

ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 31 

ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 4 

Σύνολο 35 
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Κτιριακή Υποδομή 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΜΙΕΩΝ 

Εξοπλισμός  2 Η/Υ, 1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, 1 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Συστήματα 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΦΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Στοιχεία οικονομικής κατάστασης 

 2014 2015 

 Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα 

Αβάθμιας  Σχολικής Επιτροπής 740.424,17 725934,42 637417,19 597.136,6

2 Ββάθμιας  Σχολικής Επιτροπής 657.664,65 628.272,55 675.620,56 635.773,1

2 Πόροι Σχολικών Επιτροπών 

Οι πόροι των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σχολικών επιτροπών προέρχονται 

από:  

 την ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π.,  

 τη τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης,  

 τους προσόδους της σχολικής περιουσίας,  

 τις εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων,  

 τις κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, και  

 κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

 

Συνοπτική Περιγραφή Οργανωτικής Δομής 

Οι σχολικές Επιτροπές διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιου που ορίζεται με 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Η οργανωτική τους δομή διαρθρώνεται όπως παρακάτω: 

 Διοικητικό Συμβούλιο 

 Γραφείο Σχολικών Επιτροπών  

 Διευθυντές Σχολικών Μονάδων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο το γραφείο Σχολικών Επιτροπών καθώς  οι αρμοδιότητες των 

Σχολικών Επιτροπών υποστηρίζονται  από το τμήμα Νεότητας Παιδείας και Δια βίου 

Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 

 

 

SWOT Analysis 

 Ισχυρά σημεία του Νομικού Προσώπου Αδύνατα σημεία του Νομικού Προσώπου 

 Πρόγραμμα  Μηχανοργάνωσης 

 

 Έλλειψη  Προσωπικού   

 
Ευκαιρίες από Εξωγενείς παράγοντες Περιορισμοί από Εξωγενείς παράγοντες 

 Δωρεές 
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Πίνακας 2.9 

(συνέχεια) 

Συνοπτική Αποτύπωση «Χώροι Στάθμευσης Λαμίας» Α.Ε 

5.”ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ” ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 

Σκοπός Λειτουργίας 

Η Εταιρεία συστάθηκε το 2009 με το ΦΕΚ 1362/Β/18.02.2009 με σκοπό 

 την αξιοποίηση συγκεκριμένης δημοτικής ακίνητης περιουσίας του Δήμου 

 τη μελέτη, δημιουργία, λειτουργία, έλεγχος και εκμετάλλευση κλειστών ή ανοικτών 

χώρων στάθμευσης και χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου.  

Ωφελούμενοι 

Οι Δημότες και οι επισκέπτες της Πόλης της Λαμίας. Η εταιρεία διαχειρίζεται το υπόγειο 

Parking του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της 

Πόλης και συνεπώς συμβάλλει στην μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος και στην 

εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 

Στελέχωση  

Κατηγορία 2015 2016 Μεταβολή 

Αορίστου χρόνου με σχέση ιδιωτικού 

δικαίου 

5 3 -2 

Ειδικοί Σύμβουλοι 1 1  

Σύνολο 6 4 -2(-67%) 

 

Προφίλ προσωπικού 

Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός 

ΠΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 

ΔΕ  Οδηγών 2 

ΔΕ  Διοικητικού - Οικονομικού 1 

Σύνολο  4 

 

Κτιριακή υποδομή 

Το Δημοτικό Parking αποτελείται από 4 υπόγειους ορόφους, εμβαδού περίπου 8.000 μ2 

και διαθέτει 167 θέσεις στάθμευσης. 

Συστήματα 

 Σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης 

 Σύστημα ανίχνευσης CO2 

 Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης   

 

Στοιχεία οικονομικής κατάστασης 

2014 2015 

Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα 

208.584,44 189.026,88 202.731,13 188.796,77 
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Συνοπτική Περιγραφή Οργανωτικής Δομής 

Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Ειδικός Σύμβουλος εκτελεί χρέη Δ/ντη 

 

SWOT Analysis 

Ισχυρά Σημεία Νομικού Προσώπου Αδύνατα Σημεία Νομικού Προσώπου 

 Ασφάλεια Πελατών – Προσωπικού 

 Χαμηλή Τιμολογιακή πολιτική 

 Σύγχρονος Εξοπλισμός 

 Ανανεώσεις Εξοπλισμού Ηλ/γικού-

Μηχ/κου - Πυρασφάλειας 

 Υψηλό κόστος Πάγιων Ετήσιων 

Συντηρήσεων Ηλ/γικού-Μηχ/κου – 

Πυρασφάλειας 

 

Ευκαιρίες από Εξωγενείς Παράγοντες Περιορισμοί από Εξωγενείς Παράγοντες 

 Αλλαγή της Πολιτικής του Δήμου και 

επιβολή τέλους υπαίθριας και παρόδιας 

στάθμευσης 

 Δημιουργία εφαρμογής για τη συνολική 

διαχείριση των θέσεων στάθμευσης στην 

Πόλη και ενημέρωση των Δημοτών  

 Δυσμενής οικονομική κατάσταση  

 

2.2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

2.2.1. Το Όραμα και οι Αρχές του Δήμου   

Το αναπτυξιακό όραμα της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με την αρ. 372/2015 Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω990ΩΛΚ-ΔΣΝ) αναφέρεται: 

Στην Λαμία, ως 

 μία πρωταγωνίστρια πόλη, ανθρώπινη, καθαρή, φιλόξενη, ασφαλή, ελκυστική και 

σύγχρονη για τους κατοίκους της, αλλά και για τους επισκέπτες. 

 ανοιχτή σε νέες ιδέες, σε καινοτόμες δράσεις, που θα ανοίγεται σε άλλους ορίζοντες. 

 που θα ενώνει όλες τις πολιτικές, κοινωνικές και δημιουργικές δυνάμεις της, 

πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητές της. 

 που θα έχει πρωταγωνιστές τους πολίτες της, σε όλες τις κρίσιμες επιλογές και 

αποφάσεις της. 

Στον Δήμο Λαμιέων ως οργανισμό 

 που θα λειτουργεί με ανθρωποκεντρική αντίληψη, εξασφαλίζοντας την κοινωνική 

συνοχή και προωθώντας υποστηρικτικές δράσεις για την αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η χώρα 
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 που θα σέβεται τον πολίτη και θα έχει ως μοναδικό κριτήριο λειτουργικότητας και 

αποτελεσματικότητας την απόλυτη εξυπηρέτησή του 

 που θα τον διακρίνει μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, σε μια προικισμένη, 

ξεχωριστή γωνιά της Ελλάδας, βασισμένη στην αρχή της αειφορίας και της βιώσιμης 

ανάπτυξης 

 που θα υποστηρίζει και θα προωθεί κάθε προσπάθεια που θα στοχεύει στην εκπλήρωση 

των προσδοκιών της τοπικής κοινωνίας 

Οι κατευθυντήριες αρχές που θα σηματοδοτήσουν  το Δημοτικό έργο για την επόμενη 

περίοδο συνίστανται: 

 Στην ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών και την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων, χωρίς 

διακρίσεις. 

 Στην πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, οικονομικών)  

και των προσφερομένων μέσων, στη βάση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. 

 Στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς, αλλά και υπερτοπικούς 

κοινωνικούς, πολιτιστικούς και επιχειρηματικούς φορείς. 

 Στην χρηστή και διαφανή διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του Δήμου. 

 Στην ευαισθητοποίηση απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και την 

ανάληψη  σχετικών πρωτοβουλιών. 

 

2.2.2. Η Αναπτυξιακή Στρατηγική του Δήμου 

Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου, αλλά και των 

κατευθυντήριων αρχών για την επίτευξή του, θέτουν αναμφισβήτητα τον άνθρωπο – με 

όποιον ρόλο ή ιδιότητα αυτός συμμετέχει στην κοινωνική πραγματικότητα – στον πυρήνα 

του κεντρικού στρατηγικού στόχου για την επόμενη πενταετία, που δεν είναι άλλος από 

την εξασφάλιση όλων εκείνων των προϋποθέσεων που διασφαλίζουν στους κατοίκους 

του διευρυμένου Δήμου Λαμιέων το μέγιστο δυνατό επίπεδο ποιότητας ζωής. 

Εξειδικεύοντας σε επί μέρους στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι εξυπηρετούν την 

αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Λαμιέων, ως τέτοιοι προσδιορίζονται: 

 Η εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Δήμου. 

 Η προστασία και βελτίωση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος. 
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 Η ενδυνάμωση της απασχόλησης και η διασφάλιση της κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας. 

 Η ενίσχυση και στήριξη των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων. 

 Η ανάπτυξη και υποστήριξη της συνεκτικότητας του κοινωνικού ιστού. 

 Η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς τους. 

 Η δημιουργία αναγνωρίσιμης ταυτότητας της Λαμίας (brand name), ικανής να την 

αναδείξει σε σημείο αναφοράς. 

Η στρατηγική του δημοτικού έργου αναπτύσσεται σε τέσσερεις Άξονες, καθένας από τους 

οποίους εξειδικεύεται σε Μέτρα και αυτά, με την σειρά τους, σε Στόχους: 

ΑΞΟΝΑΣ 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

ΑΞΟΝΑΣ 2. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

ΑΞΟΝΑΣ 3. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

ΑΞΟΝΑΣ 4. Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας και της Οικονομικής κατάστασης  

του Δήμου 

Η εξειδίκευση των Αξόνων πάνω στους οποίους αναπτύσσεται η στρατηγική σχεδιασμού σε 

Μέτρα και Στόχους αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 2.10 

(συνέχεια) 

Εξειδίκευση Στρατηγικού Άξονα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟΧΟΣ 

1. Περιβάλλον 
και Ποιότητα 
Ζωής 

1.1 Βελτίωση 
συνθηκών 
κυκλοφορίας και 
διασφάλιση της 
ελεύθερης- 
απρόσκοπτης 
πρόσβασης των 
πολιτών εντός 
οικιστικού ιστού 

1.1.1 Βελτίωση προσβασιμότητας των 
πολιτών σε δημόσιους και ιδιωτικούς 
χώρους και αναβάθμιση των 
συγκοινωνιακών συνδέσεων 

1.1.2 Ενίσχυση υποδομών με μελέτη, 
αναβάθμιση αστικών χώρων και ενίσχυση 
εγκαταστάσεων κυκλοφορίας και 
στάθμευσης 

1.2 Αναβάθμιση 
δομημένου 
περιβάλλοντος και 
συνθηκών 
διαβίωσης για 

1.2.1 Ανάπτυξη Οικιστικού και 
Πολιτιστικού Περιβάλλοντος με 
ανακαινίσεις, εξωρραϊσμούς και νέες 
δομήσεις κτιρίων και άλλων λειτουργικών 
εγκαταστάσεων 
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Πίνακας 2.11 

(συνέχεια) 

Εξειδίκευση Στρατηγικού Άξονα Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας Πολιτισμού 

και Αθλητισμού 

εξυπηρέτηση 
κατοίκων και 
επισκεπτών 

1.2.2 Διασφάλιση ελεύθερων χώρων και 
διαμόρφωση χώρων πρασίνου με 
παράλληλη ενίσχυση υποδομών 

1.3 Προστασία 
φυσικού 
περιβάλλοντος και 
διασφάλιση 
επάρκειας 
περιβαλλοντικών 
πόρων 

1.3.1 Προστασία φυσικού τοπίου μέσω 
δράσεων που εξυπηρετούν την αειφόρο 
ανάπτυξη και την βελτίωση των 
κλιματικών αλλαγών 

1.3.2 Αναβάθμιση υποδομών για 
προστασία από έκτακτα καιρικά 
φαινόμενα 

1.4.Εκσυγχρονισμός 
εγκαταστάσεων 
εξυπηρέτησης του 
πολίτη και 
αναβάθμιση 
παρεχόμενων 
αστικών και 
οικιστικών δικτύων 
και υπηρεσιών 

1.4.1 Συμπλήρωση Ύδρευσης-
Αποχέτευσης με κατασκευή από αρχής, 
επέκταση, συντήρηση και αντικατάσταση 
ανάλογων εγκαταστάσεων 

1.4.2 Οργάνωση Αναψυχής και ανάπτυξη 
κάθε παρόμοιου είδους θεματικού 
τουριστικού προϊόντος 

1.4.3 Προώθηση Τηλεπικοινωνιών και 
ανάπτυξη κάθε παρόμοιου είδους 
ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου 
επικοινωνίας 

1.4.4 Εξασφάλιση επαρκούς Ενέργειας και 
προώθηση κάθε δυνατότητας παραγωγής 
της και διάθεσής της σε δημόσια και 
ιδιωτική χρήση 

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟΧΟΣ 

2. Κοινωνική 
Πολιτική, 
Υγεία, Παιδεία, 
Πολιτισμός και 
Αθλητισμός 

2.1 Ανάδειξη και 
προστασία της 
Ιστορικής και 
Πολιτιστικής 
κληρονομιάς και 
προβολή - 
προώθηση της 
πολιτιστικής 
ταυτότητας της 
πόλης και των 
οικισμών 

2.1.1 Ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας 
περιοχών και της προβολής και 
αξιοποίησης πολιτιστικών πόρων 

2.1.2 Ενίσχυση της διατήρησης και 
ανάδειξης μνημείων πολιτισμού 
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Πίνακας 2.12 

Εξειδίκευση Στρατηγικού Άξονα Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης 

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟΧΟΣ 

3. Τοπική 
Οικονομία και 
Απασχόληση 

3.1 Ενίσχυση του 
παραγωγικού ιστού, 
της 
ανταγωνιστικότητας 
και της 
εξωστρέφειας της 
τοπικής οικονομίας 

3.1.1 Ενίσχυση του ρόλου των δομών 
στήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

3.1.2 Διασύνδεση υποδομών μεταφορικής-
εμπορικής- διοικητικής-εκθεσιακής 
δραστηριότητας. 

3.1.3 Δημιουργία προϋποθέσεων 
ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού 
(αστικός, συνεδριακός, εκθεσιακός κλπ.) 

3.1.4 Προώθηση της καινοτομίας και των 
νέων τεχνολογιών σε συνεργασία με το 
ιδιωτικό τομέα. 

3.1.5 Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 
του Δήμου και των τοπικών εταίρων και 
φορέων υποστήριξης της οικονομικής 
δραστηριότητας. 

3.2 Ενίσχυση της 
απασχόλησης, της 
κοινωνικής συνοχής 
και της ισότητας 
των ευκαιριών 

3.2.1 Προαγωγή ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης. 

3.2.2 Δημιουργία προϋποθέσεων 
ενίσχυσης της απασχόλησης των 
ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων πληθυσμού 
(νέοι, γυναίκες, ΑΜΕΑ). 

 

 

 

2.2 Ενίσχυση της 
Κοινωνικής 
Πολιτικής και των 
Υπηρεσιών 
πολιτισμού, 
αθλητισμού, 
παιδείας και υγείας 

2.2.1 Ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών 
και υποδομών Υγείας και Πρόνοιας 

2.2.2 Ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών 
και υποδομών Πολιτισμού 

2.2.3 Ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών 
και υποδομών αθλητισμού 

2.2.4 Ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών 
και υποδομών εκπαίδευσης 

2.2.5 Ενίσχυση της εξωστρέφειας και 
επέκτασης της εμβέλειας τοπικών 
προνοιακών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών 
και αθλητικών φορέων και συλλόγων 
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Πίνακας 2.13 

Εξειδίκευση Στρατηγικού Άξονα Βελτίωσης Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής 

Κατάστασης του Δήμου 

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟΧΟΣ 

4. Βελτίωση 
Διοικητικής 
Ικανότητας και 
της Οικονομικής 
Κατάστασης του 
Δήμου 

4.1 Βελτίωση της 
οργανωτικής και 
διοικητικής 
ικανότητας του 
Δήμου 

4.1.1 Διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων 
υπηρεσιών μέσω της προώθησης 
τυποποίησης διαδικασιών. 

4.1.2 Βελτίωση της λειτουργίας των 
οργάνων διοίκησης 

4.1.3 Ενσωμάτωση διαδικασιών και 
προτύπων για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση έργων και προγραμμάτων 

4.1.4 Βελτίωση της κτιριακής και 
υλικοτεχνικής υποδομής 

4.1.5 Ενίσχυση της στελέχωσης και 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού 

4.1.6 Εφαρμογή των διαδικασιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

4.2 Βελτίωση της 
ποιότητας των 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς 
τους πολίτες 

4.2.1 Διαμόρφωση 
θεσμικού/καταστατικού πλαισίου 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στις 
σχέσεις πολιτών και Δήμου 

4.2.2 Εφαρμογή των διαδικασιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

4.3 Ανάπτυξη 
συνεργασιών σε 
τοπικό και 
υπερτοπικό επίπεδο 

4.3.1 Σύμπτυξη συνεργασιών με φορείς 
και δίκτυα τοπικής και υπερτοπικής 
σημασίας για την ανάπτυξη και διαχείριση 
υπηρεσιών και υποδομών κοινού 
ενδιαφέροντος 

4.3.2 Ενσωμάτωση διαδικασιών και 
προτύπων και μεταφορά τεχνογνωσίας και 
εμπειρίας σε θέματα ανάπτυξης και 
υποστήριξης δραστηριοτήτων κοινού 
ενδιαφέροντος 

4.4 Βελτίωση/ 
ενίσχυση της 
οικονομικής 
επάρκειας και 
αποδοτικής 
λειτουργίας του 
Δήμου και των 
επιχειρήσεών του 

4.4.1 Βελτίωση υφιστάμενων ή/ και 
ανάπτυξη νέων προσοδοφόρων 
δραστηριοτήτων 

4.4.2 Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
του Δήμου 
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2.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

Σύμφωνα με την συνοπτική παρουσίαση των Νομικών Προσώπων και του Οργανισμού του 

Δήμου Λαμιέων αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα, οι οργανικές μονάδες που 

παρέχουν υπηρεσίες συναφούς σκοπού και αντικειμένου. 

Πίνακας 2.14 

Οργανικές Μονάδες συναφών Υπηρεσιών 

Τομείς Υπηρεσιών Δημοτικές Υπηρεσίες Νομικά Πρόσωπα 

Υπηρεσίες Ποιότητας Ζωής 

– Περιβάλλοντος – 

Υποδομών - Μεταφορών 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – 

Δόμησης – Δικτύων & 

Ενέργειας  Δημοτική 

Επιχείρηση 

Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Λαμίας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 

Τμήμα Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων – Συντήρησης  

οχημάτων & μηχανημάτων 

έργου (Δ/νση Περιβάλλοντος –

Τοπικής και Αγροτικής 

Ανάπτυξης) 

Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Πολιτικής, Παιδείας, 

Αθλητισμού, Πολιτισμού 

Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας - Παιδείας – Δια 

βίου Μάθησης – Πολιτισμού – 

Αθλητισμού   

Δημοτικό 

Περιφερειακό 

Θέατρο Ρούμελης 

(ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ.) 

Τμήμα Δημοτικού Ωδείου 

(αυτοτελές) Δημοτική 

Κοινωφελής 

Επιχείρηση Λαμίας Γραφείο Δημοτικής 

Φιλαρμονικής (αυτοτελές) 

Υπηρεσίες Τοπικής 

Οικονομίας Ανάπτυξης & 

Απασχόλησης 

Τμήμα Τοπικής και Αγροτικής 

Ανάπτυξης (Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος –Τοπικής και 

Αγροτικής Ανάπτυξης) 

Μονομετοχική 

Δημοτική  Α.Ε  

«Χώροι Στάθμευσης 

Λαμίας»   

 

Οριζόντιες/ Υποστηρικτικές 

Υπηρεσίες 

Διεύθυνση Σχεδιασμού 

Οργάνωσης & Πληροφορικής 

 

Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Διοικητικών  

Υπηρεσιών 

Διεύθυνση ΚΕΠ 
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2.3.1. Προβλήματα και Δυνατότητες των Δομών του Δήμου 

Από την αξιολόγηση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν, αλλά και από συνεντεύξεις από τους Τμηματάρχες και Διευθυντές των 

Διευθύνσεων του Δήμου, καθώς και των Νομικών του προσώπων, προκύπτουν σημαντικά 

συμπεράσματα στο πλαίσιο μιας πρώτης διαδικασίας αυτοαξιολόγησης. Διαπιστώνονται ανά 

Τομέα Αρμοδιότητας τα εξής: 

 

 

Υπηρεσίες Ποιότητας Ζωής – Περιβάλλοντος – Υποδομών – Μεταφορών 

 

Ο Τομέας περιλαμβάνει τις Διευθύνσεις Δ/νση Τεχνικών Έργων – Δόμησης – Δικτύων & 

Ενέργειας , το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Συντήρησης  οχημάτων & 

μηχανημάτων έργου από τη Δ/νση Περιβάλλοντος –Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

τη ΔΕΥΑ Λαμίας 

Δυνατότητες  

 Καταγράφεται υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό που στελεχώνει τις Τεχνικές 

Υπηρεσίες.  

 Καταγράφεται τεχνογνωσία του υπάρχοντος επιστημονικού προσωπικού που δίνει την 

δυνατότητα εκπόνησης εξειδικευμένων μελετών και ποιοτικής κατασκευής Δημοσίων 

έργων προς όφελος των πολιτών.  

 Παρατηρείται αυξημένη δεξιότητα στην χρήση ηλεκτρονικών μέσων και προγραμμάτων. 

 Παρατηρείται επίσης ικανοποιητική δυνατότητα ένταξης μελετών σε χρηματοδοτικά 

προγράμματα.   

 Ο προγραμματισμός (παρακολούθηση – ολοκλήρωση) έργων πρώην ΤΥΔΚ 

καταγράφεται επίσης στις δυνατότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.  

 Καταγράφεται ευκολία ωρίμανσης – παρακολούθησης νέων έργων.  

 Η 24ωρη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας όλο το έτος έχει διευκολύνει την 

αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας.  

 Η δυνατότητα εξέλιξης και βελτίωσης των συστημάτων συλλογής και μεταφοράς 

απορριμμάτων μέσω εφαρμογής νέων αυτόματων πληροφοριακών συστημάτων ελέγχου 
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της κίνησης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο (on line) και διαχείρισης στόλου 

οχημάτων με σκοπό τη μείωση του κόστους της αποκομιδής.  

 Μεγάλο περιθώριο αύξησης της κομποστοποίησης οργανικών αστικών αποβλήτων με 

στόχο τη μείωση του όγκου των συνολικών ποσοτήτων αποβλήτων που στέλνει ο Δήμος 

στο ΧΥΤΑ και όσα οφέλη απορρέουν από την κομποστοποίηση που είναι πολλαπλά.  

 Μεγάλο περιθώριο αύξησης της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας στο 

επαγγελματικό αλλά και οικιακό περιβάλλον.  

Προβλήματα 

 Η έλλειψη στελέχωσης και τεχνολογικής υποστήριξης αποτελούν τα «αδύνατα σημεία» 

του Τομέα.  

 Καταγράφεται έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού στον τομέα γενικά.  

 Καταγράφεται έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (ειδικότητες) στον Τομέα γενικά 

(χημικός μηχανικός, μηχανικός Περιβάλλοντος, μηχανικός αυτοκινήτων, τοπογράφος 

κλπ)   

 Επισημαίνεται σαν προβληματικό το γεγονός της μη ανανέωσης της υλικοτεχνικής 

υποδομής γενικά. 

 Λόγω της ενοποίησης (Καλλικράτης), αλλά και των Τεχνικών υποστηρικτών υπηρεσιών 

στους έξι (6) Δήμους του Νομού παρατηρείται ελλιπές προσωπικό για επιβλέψεις και 

αυτοψίες.  

 Επισημαίνεται μεγάλος φόρτος εργασίας και πίεση χρόνου στην εκτέλεση μελετών. 

 Η έλλειψη ψηφιοποιημένου αρχείου σε συνδυασμό με την έλλειψη τυποποιημένης ροής 

εργασίας επισημαίνεται επίσης.  

 Λόγω ελλιπούς στελέχωσης της Υπηρεσίας Δόμησης  υπάρχει ένα διαρκώς διογκούμενο 

απόθεμα υποθέσεων.  

 Παρατηρείται σημαντικότατη έλλειψη οδηγών κυρίως στις υπηρεσίες Καθαριότητας και 

χειριστών μηχανημάτων έργου.  

 Καταγράφεται παλαιότητα στόλου οχημάτων.  

 Παρατηρούνται αρμοδιότητες που δεν θα έπρεπε να ανήκουν στο Δήμο όπως 

(Οριοθετήσεις χειμάρρων, ποταμών, υδατορεμάτων) γεγονός που δημιουργεί 

αλληλοεπικαλύψεις με εμπλεκόμενες άλλες υπηρεσίες.   

 Η έλλειψη οικονομικών πόρων συμβάλει στην καθυστέρηση των διανοίξεων των οδών 

και των απαλλοτριώσεων.  
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 Καταγράφεται ανεπάρκεια στη νομική υποστήριξη των υπηρεσιών εκ μέρους της 

Νομικής Υπηρεσίας.  

 Ανεπαρκές κρίνεται και το επίπεδο της Τεχνολογικής Υποστήριξης  

 Στο επίπεδο των μηχανογραφικών εφαρμογών, η ανανέωση σε εξοπλισμό και 

προγράμματα είναι προβληματική και απουσιάζει παντελώς η υποστήριξη σε δίκτυα και 

κοινές βάσεις δεδομένων όπως το GIS 

 Καταγράφονται καθυστερήσεις στην έκδοση ενταλμάτων πληρωμών και στις 

διαδικασίες προμηθειών.  

 Περιορισμένη υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής. 

 Απουσία πολιτικής Επιμόρφωσης Προσωπικού 

 Απουσία στοχοθεσίας και καθορισμένων δεικτών μέτρησης του παραγόμενου έργου 

 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού 

 

Ο Τομέας περιλαμβάνει την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας – Δια βίου Μάθησης 

– Πολιτισμού – Αθλητισμού , το Τμήμα Δημοτικού Ωδείου και το Γραφείο της 

Φιλαρμονικής που υπάγονται στο Δήμαρχο, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου και το 

ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης.  

Δυνατότητες  

 Η λειτουργία των οκτώ (8) Παιδικών Σταθμών και  των τεσσάρων (4) ΚΑΠΗ του Δήμου 

καταγράφεται στα δυνατά σημεία της Δ/νσης.  

 Η χορήγηση επιδομάτων οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με αναπηρίες σε όλο το 

Νομό, αποτελεί επίσης ένα από τα δυνατά σημεία του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 

και Μέριμνας.  

 Εξίσου σημαντική καταγράφεται στον Τομέα, η λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας 

Κακοποιημένων Γυναικών μέσω χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, καθώς και η συμμετοχή 

του Δήμου στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/ 

FEAD) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους.  

 Η λειτουργία τεσσάρων (4) Δομών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», του 

Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και τεσσάρων (4) Κέντρων 

Δημιουργικής Απασχόλησης μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης αποτελούν σημαντικά 

σημεία για τον Τομέα. 
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 Επίσης καταγράφεται ως ιδιαίτερα σημαντική η λειτουργία των Εικαστικών 

Εργαστηρίων και του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών από την Κοινωφελή 

Επιχείρηση του Δήμου. 

 Η λειτουργία των δύο Σχολικών Επιτροπών σε συνδυασμό με την συνεργασία του 

τμήματος Νεότητας -Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης  καταγράφεται ως ικανοποιητική.  

 Η οργάνωση και ο συντονισμός της επιτυχημένης λειτουργίας του Κοινωνικού 

Φροντιστηρίου  από  Ομάδα εθελοντών καθηγητών κατά την τελευταία τριετία, 

καταγράφεται στα θετικά του τμήματος Νεότητας - Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. 

 Η αδειοδότηση των αθλητικών χώρων, ο συντονισμός των συλλόγων, και οι αθλητικές 

διοργανώσεις ενισχύουν σημαντικά τις δυνατότητες της Διεύθυνσης. 

 Η λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης «Αλέκος Κοντόπουλος» , του Λαογραφικού 

Μουσείου και του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού καθώς και η διοργάνωση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων αποτελούν δυνατά σημεία για τη Διεύθυνση. 

 Η επιτυχημένη λειτουργία της Φιλαρμονικής και του Δημοτικού Ωδείου 

(http://dimotikoodeiolamias.blogspot.gr) με ένα ευρύ φάσμα μουσικών σπουδών, αλλά 

και εκδηλώσεων αποτελούν σημαντικά σημεία του Τομέα.  

 Τέλος η επιτυχημένη λειτουργία των Θεατρικών Εργαστηρίων από το ΔΗΠΕΘΕΡ 

καταγράφεται στα θετικά του Τομέα. 

Προβλήματα  

 Παρατηρείται ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα στην συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων 

λόγω έλλειψη πόρων κατά κύριο λόγο.  

 Καταγράφεται σημαντικότατη έλλειψη προσωπικού γενικά, αλλά και ειδικά σε 

ειδικότητες Κοινωνικών Λειτουργών, φυσιοθεραπευτών, ιατρικών επισκεπτών, 

σχολικών φυλάκων κλπ.  

 Καταγράφεται επίσης πρόβλημα στην ποσοτική και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 Καταγράφεται η απουσία Κοινωνικών Ερευνών για τον εντοπισμό των αναγκών και τη 

χάραξη της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου. 

 Εντοπίζεται έλλειμμα στην επιμόρφωση μαθητών Α’/βμιας εκπαίδευσης σε θέματα 

κυκλοφοριακής αγωγής.  

 Ταυτόχρονα ο σχεδιασμός και οργάνωση εθελοντικών δράσεων που υποστηρίζουν και 

προωθούν ενέργειες προστασίας του κοινωνικού συνόλου, την ανάπτυξη της 

αλληλεγγύης και την ανάδειξη της σημασίας της εθελοντικής προσφοράς υπολειτουργεί 
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λόγω μη καταγραφής της αρμοδιότητας στη Διεύθυνση, αλλά και λόγω έλλειψης πόρων. 

Κατ’ επέκταση η διάδοση του εθελοντικού κινήματος είναι σχεδόν ανύπαρκτη.  

 Παρατηρείται μη ολοκληρωμένη υλοποίηση των αρμοδιοτήτων λόγω μη επαρκούς 

στελέχωσης.  

 Καταγράφεται ως ανεπαρκής η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών εκ μέρους της 

Νομικής Υπηρεσίας και δίνεται σε ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις του Δήμου και όχι σε 

προβλήματα καθημερινά των τμημάτων.  

 Εντοπίζεται σημαντική ανεπάρκεια στην Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη των 

υπηρεσιών ολόκληρου του Τομέα.  

 Παρατηρείται επίσης περιορισμένη υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής υποστήριξης.  

 Καταγράφονται καθυστερήσεις στην έκδοση ενταλμάτων πληρωμών και στις 

διαδικασίες προμηθειών με αποτέλεσμα εμπλοκές ή καθυστερήσεις στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων. 

 Καταγράφεται η απουσία πολιτικής Επιμόρφωσης Προσωπικού, αλλά και μηχανισμού 

διάχυσης της αποκτούμενης γνώσης. 

 Απουσία στοχοθεσίας και καθορισμένων δεικτών μέτρησης του παραγόμενου έργου. 

 

Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομίας Ανάπτυξης & Απασχόλησης 

 

Ο Τομέας περιλαμβάνει το Τμήμα Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης με τρία (3) γραφεία: 

 φυτικής παραγωγής – γεωτεχνικών έργων ( πρασίνου)  

 Ζωικής Παραγωγής – αλιείας  

 Απασχόλησης, τουρισμού και εμπορικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης  

Περιβάλλοντος –Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και την Μονομετοχική Δημοτική  

Α.Ε  «Χώροι Στάθμευσης Λαμίας». 

Δυνατότητες  

 Παρατηρείται πνεύμα ευθύνης και συλλογικότητας.  

 Εντοπίζεται το γεγονός ότι η Ανάπτυξη με όλα τα εν’ δυνάμει μέσα και τρόπους του 

Γεωργοκτηνοτροφικού τομέα αποτελεί το δυνατό σημείο για την οικονομική ανάταση 

του τόπου, στην σημερινή περίοδο εθνικής οικονομικής κρίσης. Προϋπόθεση αποτελεί η 

υπό μεταφορά άσκηση επί πλέων αρμοδιοτήτων με την  ικανοποιητική στελέχωσή τους 

με ανθρώπινο δυναμικό.  
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 Η ανάληψη δράσεων ευθυνών και πρωτοβουλιών των υπαλλήλων καταγράφεται στα 

θετικά του τμήματος.  

 Η προσπάθεια για ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των δεδομένων των αδειών του Δήμου 

επίσης καταγράφεται θετικά.  

Προβλήματα 

 Στις αρμοδιότητες του Τμήματος και ειδικά στο γραφείο φυτικής παραγωγής, 

καταγράφονται και ασκούνται αρμοδιότητες και Πρασίνου. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με την υποστελέχωση του Τμήματος, καθιστά τον Τομέα δυσχερή στην 

άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των  λειτουργιών του.  

 Επί πλέον στο γραφείο Φυτικής παραγωγής καταγράφονται προβλήματα  στην εποπτεία 

των ΤΟΕΒ, ελλείψεις στην καταγραφή, αδειοδότηση, φύλαξη και συντήρηση των 

γεωτρήσεων καθώς και απουσία χαρτογράφησης αρδευτικών καναλιών εκτός περιοχών 

ΤΟΕΒ. 

 Εντοπίζεται απομείωση των αρμοδιοτήτων  Απασχόλησης και Τουρισμού λόγω φόρτου 

εργασίας και υποστελέχωσης του γραφείου Απασχόλησης, Τουρισμού και Εμπορικών 

δραστηριοτήτων. 

 Παρατηρείται πρόβλημα στην διαχείριση των αρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων και 

Διαμερισμάτων του Δήμου.  

 Στο γραφείο Ζωικής παραγωγής υπάρχουν προβλήματα στην περισυλλογή και 

διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, αλλά και στη λειτουργία των Δημοτικών 

Σφαγείων, λόγω υποστελέχωσης του τμήματος, και απουσίας εξειδικευμένου 

προσωπικού (κτηνίατρος, κλπ) 

 Καταγράφεται ανεπάρκεια όσον αφορά την νομική υποστήριξη των υπηρεσιών.  

 Σχετικά ικανοποιητική υποστήριξη σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.  

 Περιορισμένη η υποστήριξη σε θέματα προμηθειών και μηχανογραφικών εφαρμογών.  

 Απουσία πολιτικής Επιμόρφωσης Προσωπικού, αλλά και μηχανισμού διάχυσης της 

αποκτούμενης γνώσης. 

 Απουσία στοχοθεσίας και καθορισμένων δεικτών μέτρησης του παραγόμενου έργου. 

 

Οριζόντιες/ Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 

 

Ο Τομέας περιλαμβάνει τις Διευθύνσεις Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Εξυπηρέτησης Πολιτών και Σχεδιασμού Οργάνωσης & Πληροφορικής.  
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Δυνατότητες  

 Σε επίπεδο κεντρικού χαρακτηριστικού του συγκεκριμένου Τομέα Αρμοδιότητας 

καταγράφεται η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, η κατάρτισή του, η διάθεση του 

για προσφορά και επίλυση ζητημάτων, η μακρόχρονη εμπειρία που εγγυάται την 

γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση των θεμάτων που πραγματεύεται καθώς επίσης 

και η ικανότητά του σε επίπεδο διεκπεραίωσης υποθέσεων χωρίς να απαιτούνται πάντα 

οδηγίες και κατευθύνσεις.  

 Παρατηρείται επίσης ευελιξία η οποία απορρέει από την πολύχρονη εμπειρία του 

απασχολούμενου προσωπικού. 

 Εντοπίζεται το στοιχείο της ανάπτυξης υπηρεσιών one-stop-shop  (Υπηρεσίες μιας 

στάσης).  

 Καταγράφεται ως σημαντική η μείωση της γραφειοκρατίας και η αμεσότητα με τον 

πολίτη στο επίπεδο των Διευθύνσεων αυτών. 

 Σημαντικό γεγονός καταγράφεται η άμεση επαφή με τον πολίτη.  

 Εντοπίζεται η εμπειρία και η οργάνωση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Οργάνωσης & 

Πληροφορικής, η οποία βοηθάει στη διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

συντονισμό ενεργειών μεταξύ των υπηρεσιών και γενικότερη υποστήριξη του Δήμου σε 

οργανωτικά και άλλα θέματα. 

Προβλήματα 

 Η καταγραφή των αδύνατων σημείων εστιάζεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη 

προσωπικού.  

 Επίσης παρατηρούνται προβλήματα ελλιπούς υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και 

πεπαλαιωμένος εξοπλισμός σε διάφορα επίπεδα δημοτικής δραστηριότητας, που κατά 

περίπτωση δημιουργεί σοβαρά εμπόδια. 

 Καταγράφεται έλλειψη σε ειδικότητες εργαζομένων που είναι απαραίτητες για την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων όπως Οικονομολόγοι, ειδικότητες 

Πληροφορικής, κλπ .  

 Παρατηρούνται καθυστερήσεις στις προμήθειες υλικών, όταν οι χρόνοι πιέζουν, λόγω 

των πολυδαίδαλων διαδικασιών οι οποίες εν τέλει αντί να εκσυγχρονίζονται και να 

συντομεύουν δυστυχώς γίνονται δυσκολότερες και δημιουργούν επιπλέον 

καθυστερήσεις.  

 Πρόβλημα στην συνέχεια των υπηρεσιών αποτελούν οι συχνές μετακινήσεις υπαλλήλων.  

 Αύξηση όγκου εργασίας λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων στο Δήμο.  
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 Η έλλειψη στοχοθεσίας αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην υλοποίηση της 

καθημερινότητας και του εκάστοτε δημοτικού έργου.  

 Καταγράφονται προβλήματα στην αντιμετώπιση των πολιτών.  

 Εντοπίζεται πολυπλοκότητα νόμων – εγκυκλίων- διαδικασιών που δυσχεραίνουν την 

υλοποίηση του έργου των Διευθύνσεων.  

 Καταγράφεται αδυναμία μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ του προσωπικού σαν 

αποτέλεσμα κυρίως της έλλειψης ανάλογων μηχανισμών, αλλά και παρατηρούμενης 

συχνότητας  μετακινήσεων των υπαλλήλων.   

 Καταγράφονται τέλος προβλήματα στην παρακολούθηση των αρχείων. 

 Καταγράφεται ως ανεπαρκής η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών εκ μέρους της 

Νομικής Υπηρεσίας.  

 Η υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής είναι σχετικά ικανοποιητική.  

 Εντοπίζεται απουσία ψηφιοποιημένου αρχείου που κρίνεται απαραίτητο στη Δ/νση 

Διοικητικών.   

 Εντοπίζεται σημαντική ανεπάρκεια στην Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη των 

υπηρεσιών ολόκληρου του Τομέα.  

 Καταγράφεται ως σχετικά ικανοποιητική η υποστήριξη σε θέματα προμηθειών και 

οικονομικής διαχείρισης.  

 Αντίθετα αναδεικνύεται ως πλημμελής η Τεχνική υποστήριξη.  

Η καταγραφή των δυνατών-αδύναμων σημείων και αναγκών ανά τομέα αρμοδιότητας, 

όπως διατυπώθηκαν παραπάνω, έγινε από τους ίδιους τους ερωτώμενους υπάλληλους 

του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 

2.3.2. Νέες  Μεταφερόμενες  Αρμοδιότητες 

2.3.2.1. Διοικητική υποστήριξη Δήμων 

Ο Δήμος Λαμιέων σύμφωνα με το άρθρο 95 του Καλλικράτη (Ν.3852/2010) ως έδρα του 

Νομού Φθιώτιδας παρέχει διοικητική υποστήριξη στους έξι (6) μικρότερους Δήμους του 

νομού ήτοι : ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ, ΛΟΚΡΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, 

ΜΩΛΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΤΥΛΙΔΑΣ. 

Η διοικητική υποστήριξη που παρέχει στους παραπάνω Δήμους συνίσταται σε Τεχνικά 

θέματα  όπως θεώρηση μελετών, επιβλέψεις έργων κλπ,  στην παροχή Προνοιακών 
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Επιδομάτων καθώς και  σε Πολεοδομικά θέματα όπως έκδοση οικοδομικών αδειών, αυτοψίες 

αυθαιρέτων  κλπ . Εξαιρείται ο Δήμος  Λοκρών σε ότι αφορά στα Πολεοδομικά Θέματα 

καθόσον διαθέτει Υπηρεσία Δόμησης . 

2.3.2.2. Καταγραφή προβλημάτων από την εφαρμογή των νέων 

αρμοδιοτήτων στον Δήμο  

Οι υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων έχουν καταγράψει τα παρακάτω βασικά ζητήματα όσον 

αφορά στις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.  

Τονίζεται ότι ο τομέας στον οποίο είχε πιο έντονη επίπτωση η μεταφορά αρμοδιοτήτων μέσω 

Καλλικράτη είναι ο τομέας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.  

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων –Δόμησης – Δικτύων & Ενέργειας 

Περιγραφή προβλημάτων από άσκηση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων:  

 Έλλειψη προσωπικού σε σχέση με τις αυξημένες αρμοδιότητες του Καλλικρατικού 

Δήμου για αυτοψίες, επιβλέψεις, συλλογή στοιχείων και σύνταξη μελετών για τις 

ανάγκες των δημοτών, καθώς και για τις συντηρήσεις και επισκευές Μεγάλο οδικό 

Δίκτυο προς κατασκευή και συντήρηση, αλλά και μεγάλο μήκος ορεινού δικτύου. 

Αύξηση κοινοχρήστων χώρων, παιδικών χαρών, δημοτικών κτιρίων για διαμόρφωση, 

επισκευή και συντήρηση κλπ  

 Υποχρέωση τεχνικής υποστήριξη  των έξι (6) νέων Καλλικρατικών Δήμων του Νομού 

Φθιώτιδας ως έδρα του Νομού.  

 Αύξηση του χρόνου μετακίνησης στα σημεία των διαφόρων έργων. 

 Έλλειψη προσωπικού με την απαιτούμενη γνώση, εμπειρία και εξειδικευμένη 

ενασχόληση για τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες . Όπως  μελέτη και κατασκευή 

σχολικών κτιρίων - Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων  και  έγκριση 

δόμησης ( αντικρουόμενη νομοθεσία, νομολογία και εγκύκλιοι).  

 Η Εγκατάσταση λειτουργία και συντήρηση ανελκυστήρων δημιούργησε πολλές 

δυσχέρειες, καθόσον το αντικείμενο διεκπεραιώνεται μόνο από μια Ηλεκτρολόγο 

Μηχανικό  του Δήμου, κλπ 

 Διαχείριση διάσπαρτου αρχείου οικοδομικών Αδειών  του Νομού (πλην Δήμου Λοκρών)  

 Άρσεις απαλλοτριώσεων Κ/Χ. Υπάρχει έλλειψη οικονομικών πόρων γι’ αποζημιώσεις. 
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Διεύθυνση Περιβάλλοντος  – Τοπικής και Αγροτικής  Ανάπτυξης 

 Έλλειψη προσωπικού (όλων των κατηγοριών / ειδικοτήτων). Δυσανάλογα αυξήθηκε ο 

στόλος και πλέον το προσωπικό δεν επαρκεί για την επάνδρωση των οχημάτων.  

 Έλλειψη μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 Αυξημένες απαιτήσεις σε καύσιμα λόγω διεύρυνσης του Δήμου. Αυξήθηκαν οι 

χιλιομετρικές αποστάσεις που πρέπει να καλυφθούν με ανάλογη αύξηση της 

κατανάλωσης των καυσίμων.  

 Αυξημένες απαιτήσεις συντήρησης – επισκευών μηχανημάτων. 

 Ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού είσπραξης των προστίμων. Οι πρόσθετες αρμοδιότητες 

ορίζονται στο άρθρο 94 παράγραφος 26 (πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη 

καθαρισμού ιδιωτικών χώρων)  

 Αύξηση αιτημάτων χορήγησης αυτοκινήτων λόγω διεύρυνσης του Δήμου. 

 Ελλιπής χαρτογράφηση αρδευτικών δικτύων & γεωτρήσεων.  

 Μη μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητες για άσκηση 

πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον τομέα της τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης (γραφείο 

Γεωργικής Ανάπτυξης, τουρισμός και απασχόληση)  

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας –Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης –  Πολιτισμού – 

Αθλητισμού 

 Γενική έλλειψη προσωπικού εξειδικευμένου και μη. 

 Υποχρέωση διοικητικής υποστήριξης όλου του Νομού Φθιώτιδας στην παροχή 

κοινωνικών επιδομάτων. Τα επιδόματα όλου του Νομού τα διαχειρίζεται το γραφείο 

Πρόνοιας και Προνοιακών Επιδομάτων. 

 Έλλειψη κοινωνικών ερευνών και αδυναμία συγκέντρωσης στοιχείων με αποτέλεσμα 

την αδυναμία χάραξης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου. 

 Ελλιπής στελέχωση του τμήματος Υγείας με συνέπεια τη μη ολοκληρωμένη αξιοποίηση 

προγραμμάτων εμβολιασμών. 

 Σύγχυση αρμοδιοτήτων στον Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Μέριμνας.  

 Μη επαρκής έλεγχος σε θέματα υγειονομικού ελέγχου στην σχολική κοινότητα. 

Τμήμα  Προσόδων   

 Αδυναμία συγκέντρωσης φακέλων για ακίνητα, αγροτεμάχια και γενικότερα για τις 

ιδιοκτησίες των Δημοτικών Ενοτήτων. 
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 Αδυναμία συγκέντρωσης φακέλων για μισθώσεις-εκμισθώσεις, παραχωρήσεις κτιρίων, 

αγροτεμαχίων κλπ. των πρώην Καποδιστριακών Δήμων.  

 Άγνοια των διαδικασιών και της βεβαίωσης εσόδων στις δημοτικές ενότητες κατά τα 

παρελθόντα έτη. 

2.3.3. Καταγραφή Αναγκών των Δημοτών 

Το χαρακτηριστικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατά συνέπεια και του Δήμου Λαμιέων 

είναι ο εξωστρεφής χαρακτήρας και η εγγύτητα με το Πολίτη.    

Η εξωστρέφεια του Δήμου αφορά κατά κύριο λόγο στους πολίτες και δευτερευόντως στον 

παραγωγικό και επιχειρηματικό τομέα. Ο κύριος αποδέκτης των διαδικασιών είναι ο πολίτης 

και η σημαντικότερη εκροή από την πραγματοποίηση του συνόλου των διαδικασιών είναι η 

παροχή εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων. 

Υπάρχουν Διοικητικές Μονάδες που έχουν έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα, με 

χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή της Διεύθυνσης KEΠ και της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι καταρχάς αποδέκτες των υπηρεσιών  του Δήμου είναι οι 

πολίτες – δημότες έναντι των άλλων χρηστών και συγκεκριμένα των επιχειρήσεων, του 

Δημόσιου Τομέα, και άλλων φορέων.  

Το προσωπικό που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση αυτών των διαδικασιών είναι 

ποσοτικά και ποιοτικά ανεπαρκές. Από την άλλη πλευρά τονίζεται η ανάγκη για εκπαίδευση 

και κατάρτιση των υπαλλήλων σε σχέση με τις διαδικασίες που διενεργούν σε ποσοστό 

περίπου 80%.  

Ο εκ της φύσης του  «εξωστρεφής» και πολιτοκεντρικός χαρακτήρας του Δήμου, 

αναδεικνύει την ανάγκη  να γνωρίζουμε πώς ανταποκρίνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

(εκροές), στις πραγματικές ανάγκες των ωφελουμένων (πολίτες, επιχειρήσεις, κλπ).  

Εξετάζοντας το προφίλ των ωφελουμένων που με την αρχική διαδικασία της εισροής 

αιτούνται υπηρεσίες διαπιστώνεται ότι:  

Το κοινό / αποδέκτες των Διευθύνσεων που ανήκουν στον Τομέα Αρμοδιότητας 

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής διαθέτει συγκεκριμένο προφίλ κοινού / αποδεκτών, 

όπως:  



 

73 

 

 Μηχανικοί,  

 Εργολάβοι δημοσίων έργων,  

 Μελετητές,  

 Εταιρείες Συμβούλων,  

 Τεχνικοί,  

 Δικηγόροι,  

 Συμβολαιογράφοι  

 Δημότες,  

Το κοινό / αποδέκτες του Τομέα Αρμοδιότητας Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού συνήθως είναι:  

 Μαθητές  

 Δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων  

 Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  

 Αθλητικοί – Πολιτιστικοί Φορείς  

 Ρομά 

 Μετανάστες κλπ 

Το κοινό/αποδέκτες του Τομέα Αρμοδιότητας Τοπικής Οικονομίας αλλά και του Τομέα 

Αρμοδιότητας Υποστηρικτικών ή Οριζόντιων Λειτουργιών, είναι αριθμητικά περισσότερο 

ακριβώς γιατί απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό, δηλαδή δημότες γενικά αλλά και 

επιχειρήσεις.  

Το ζήτημα που άμεσα προκύπτει μέσα από αυτήν την πρώτη καταγραφή και περιγραφή 

(προφίλ) του κοινού/αποδεκτών, είναι πόσο ικανοποιημένο είναι αυτό το κοινό από την 

προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών (εκροή).  

Ένα γενικό συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα από τις προηγούμενες αναλύσεις (Δυνατά – 

Αδύνατα Σημεία) είναι ότι ναι μεν ο Δήμος εμφανίζει ορισμένα ισχυρά σημεία όπως και 

αρκετές αδυναμίες και ελλείψεις που εστιάζονται κυρίως στο εσωτερικό του περιβάλλον και 

ειδικότερα στο οργανόγραμμά του, στις ακολουθούμενες διαδικασίες παραγωγής, στην 

έλλειψη προσωπικού, στην ενσωμάτωση μηχανογραφικών εφαρμογών αλλά και στην 

υιοθέτηση των αρχών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Βεβαίως ισχυρά σημεία και 

αδυναμίες απορρέουν και από το εξωτερικό περιβάλλον και ιδιαίτερα από τους πολίτες που 

είναι οι βασικοί αποδέκτες των υπηρεσιών του. Οι πολίτες από την μια πλευρά δείχνουν 
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ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση που προσφέρουν οι κεντρικές υπηρεσίες, από την άλλη 

θεωρούν ότι ο Δήμος υστερεί ακόμα σε ζητήματα διεύρυνσης και ταχείας απόδοσης αυτών 

ακριβώς των εξυπηρετήσεων.  

Στο ζήτημα αυτό τοποθετούνται και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του Δήμου, αυτοί που έχουν 

απαντήσει στο σχετικό ερώτημα, μεταφέροντας βεβαίως την δική τους άποψη στο πώς οι 

υπηρεσίες που οι ίδιοι προσφέρουν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αποδεκτών.  

Μια εξίσου σημαντική παράμετρος αποτελεί και εκείνη που διασυνδέεται με το επίπεδο και 

εύρος των παρεμβάσεων κοινωνικού/προνοιακού χαρακτήρα μέσω προνοιακών δομών ή 

δράσεων εθελοντισμού. Όμως παρά το γεγονός ότι ο Δήμος αποτελεί την πλησιέστερη και 

πιο αποκεντρωμένη δομή της τοπικής κοινωνίας που έχει την δυνατότητα να αναλάβει την 

υλοποίηση των σχετικών υπηρεσιών υγείας και Πρόνοιας που δεν παρέχονται από το 

Κράτος, εντούτοις και παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και καταβάλλονται, το 

αποτέλεσμα δεν έχει την αναμενόμενη προσδοκία. Οι υπηρεσίες αυτές λειτουργούν οριακά 

σε πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς. Η λειτουργία δε των Δομών που 

χρηματοδοτούνται από Προγράμματα του ΕΣΠΑ, δεν είναι εγγυημένη μετά τη λήξη της  

χρηματοδότησης, εξαιτίας των δημοσιονομικών προσαρμογών και συνεπώς των μειωμένων 

Οικονομικών Δυνατοτήτων του Δήμου. 

Στο επίπεδο τέλος του Τομέα Αρμοδιοτήτων Υποστηρικτικών ή Οριζόντιων Λειτουργιών η 

εκτίμηση που προκύπτει είναι ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι ικανοποιητικές μεν, 

παρόλα αυτά ζητήματα που άπτονται της πολυνομίας και της γραφειοκρατίας, αλλά και του 

τύπου εξυπηρέτησης σε σημαντικό βαθμό σκιάζουν την συνολική εικόνα του βαθμού 

ικανοποίησης.  

Υπάρχει μια διαπίστωση ότι η μεγαλύτερη ζήτηση παροχής υπηρεσίας εστιάζεται κυρίως στα 

γραφεία front office ήτοι ΚΕΠ, Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Ταμείο, ΤΑΠ κλπ. Αυτές οι 

εργασιακές μονάδες δέχονται καθημερινά το μεγαλύτερο όγκο πολιτών για υπηρεσίες 

γενικού τύπου. Στοιχεία που έχουν να κάνουν με  την οργάνωση  των διαδικασιών για την 

παραγωγή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, την  επάρκεια και την κατάρτιση του 

προσωπικού, αποτελούν πεδία αναγκαίων παρεμβάσεων στην κατεύθυνση μιας περισσότερο 

εστιασμένης πελατοκεντρικής συμπεριφοράς που θα πρέπει να διαθέτει ο δημόσιος τομέας.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ποιότητα μιας προσφερόμενης υπηρεσίας δεν είναι έννοια 

μονοσήμαντη στο βαθμό που προϋποθέτει συνέργια παραγόντων, όπως επάρκεια 
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προσωπικού, διαθεσιμότητας προσωπικού καθώς και εξασφάλισης πιστοποιημένων 

διαδικασιών. 

2.3.4. Συνοπτική Αξιολόγηση της  Λειτουργίας των Υπηρεσιών  

Συνοπτικά στο σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό 

διαπιστώνονται τα παρακάτω: 

Δυνατότητες 

 Ικανοποιητική εξυπηρέτηση των δημοτών σε θέματα που άπτονται των Διοικητικών 

Υπηρεσιών. 

 Ικανοποιητικό μορφωτικό επίπεδο και εμπειρία των στελεχών στην διαχείριση των 

δημοτικών υποθέσεων 

 Αυξημένη διαχειριστική και τεχνική ικανότητα στην παραγωγή έργων και μελετών.  

 Ικανοποιητική ύπαρξη υποδομών για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Ικανοποιητικό επίπεδο επάρκειας κτιριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 Ικανοποιητικός αριθμός Προνοιακών και Κοινωνικών Δομών τόσο από τις Υπηρεσίες 

του Δήμου όσο και από τα Νομικά του Πρόσωπα (Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου) 

 Ο δήμος διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία που μπορεί να αξιοποιηθεί στην 

κατεύθυνση δημιουργίας επιπλέον εσόδων.  

Προβλήματα 

 Ασθενής διάδοση του εθελοντικού κινήματος.  

 Απομείωση των αρμοδιοτήτων  Απασχόλησης και Τουρισμού. 

 Καθυστερήσεις στις διαδικασίες προμηθειών και αδυναμία ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης των επιμέρους βημάτων των προμηθειών από το σύνολο των 

υπηρεσιών του δήμου.  

 Υστέρηση στην πλήρη γνώση για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου 

λειτουργίας των ΟΤΑ και ιδιαίτερα του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

αυτοί αναπτύσσουν πλέον τις δραστηριότητές τους. 

 Η πολυνομία που διέπει τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καθιστά επιτακτική την συνεχή 

αναζήτηση διευκρινήσεων και νομικών συμβουλών.   

 Καταγράφονται ανάγκες Εκπαίδευσης στο προσωπικό του Δήμου σε γνώσεις χρήσης 

Η/Υ, και ειδικότερα χειρισμού εξειδικευμένων προγραμμάτων πληροφορικής, 
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ενημέρωσης επί πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων και διαχείρισης της επικοινωνίας 

του δημότη.  

 Απουσία πολιτικής Επιμόρφωσης των υπαλλήλων. 

 Περιορισμένη διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας μεταξύ των στελεχών λόγω 

ανυπαρξίας σχετικών μηχανισμών. 

 Πεπαλαιωμένος εξοπλισμός σε διάφορα επίπεδα δημοτικής δραστηριότητας, που κατά 

περίπτωση δημιουργεί σοβαρά εμπόδια. 

 Απαιτείται περαιτέρω στελέχωση των δημοτικών συνεργείων με τεχνίτες  

ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, οδηγούς, εργάτες κήπων, χειριστές μηχανημάτων έργων. 

 Έλλειψη προσωπικού και ειδικότερα εξειδικευμένου σε θεματικά αντικείμενα που 

απαιτούν ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις.  

 Απουσία καθορισμένων δεικτών μέτρησης του παραγόμενου έργου. 

 Απουσία ενημερωμένων αρχείων στην ακίνητη περιουσία. 

 Αδυναμία καταγραφής και παρακολούθησης της δραστηριότητας στις αποθήκες.  

 Ανυπαρξία αρχείων (γενικού και ειδικών), οργανωμένων κατά τρόπο συστηματικό και 

εύκολα προσβάσιμο. 

2.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ 

2.4.1. Αξιολόγηση της Οργανωτικής δομής του Δήμου 

Με την υπ’ αριθ. 51/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο  Οργανισμός 

Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου ο οποίος στην συνέχεια δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

2014/Β΄/19 Ιουνίου 2012.  

Με τον Οργανισμό συστήθηκαν:  

 1 Γενική Διεύθυνση  

 7 Διευθύνσεις (μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας) 

 24 Τμήματα  

 65 Γραφεία (μη αυτοτελή) 

 1 Αυτοτελές Τμήμα (υπαγόμενο στο Δήμαρχο) 

 8 Αυτοτελή Γραφεία (υπαγόμενα στο Δήμαρχο) 
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Από τις απαντήσεις στα διανεμηθέντα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις για την 

Οργανωτική Δομή του Δήμου διαπιστώνονται τα παρακάτω: 

 Απουσία της αποτύπωσης στο οργανόγραμμα του Δήμου των αποκεντρωμένων 

υπηρεσιών  που λειτουργούν σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων, που έχει σαν αποτέλεσμα 

τα αποκεντρωμένα γραφεία εξυπηρέτησης των Δημοτών να λειτουργούν χωρίς 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αλλά και χωρίς παρακολούθηση.  

 Ως πρόβλημα καταγράφεται η ύπαρξη πολλών διακριτών γραφείων στα τμήματα, η 

οποία δημιουργεί αγκυλώσεις και σε συνδυασμό με την υποστελέχωση των τμημάτων 

δυσχεραίνει τη λειτουργία των Διευθύνσεων. 

 Η τοποθέτηση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας στο Δήμαρχο και μάλιστα με 

αρμοδιότητες εθελοντισμού καταγράφεται στα οργανωτικά προβλήματα. 

 Οι αρμοδιότητες Πρασίνου που περιγράφονται και εκτελούνται από το Τμήμα Τοπικής 

και Αγροτικής Ανάπτυξης καταγράφονται ως πρόβλημα.  

 Η ύπαρξη πολλών τμημάτων (7) στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – 

Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού – Αθλητισμού δημιουργεί δυσκολία στην 

παρακολούθηση των λειτουργιών της Διεύθυνσης. 

 Η παρακολούθηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης 

με μόνο δύο τμήματα καταγράφεται επίσης ως οργανωτικό πρόβλημα. 

 Η ασάφεια της αρμοδιότητας σύνταξης μελετών Προμηθειών τόσο από τον ΟΕΥ, όσο 

και από το Νόμο, δημιουργεί προβλήματα και προστριβές μεταξύ των Δ/νσεων και 

ειδικότερα της Διεύθυνσης Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία επί πλέον καθυστερήσεων. 

 Σε ορισμένα σημεία οι περιγραφόμενες στον ΟΕΥ αρμοδιότητες είναι ανομοιογενείς σε 

επίπεδο λεπτομέρειας περιγραφής (αλλού γενικές, αόριστες και αλλού λεπτομερείς) 

χωρίς ιεράρχηση, άλλοτε σε επίπεδο προθέσεων και στόχων, όπως στην Υπηρεσία 

Κοινωνικής Πολιτικής, άλλοτε σε επίπεδο διεκπεραίωσης διαδικαστικών βημάτων , 

όπως στην Οικονομική Υπηρεσία, με συνέπεια να είναι δυσχερής και ο 

προγραμματισμός και ο απολογισμός παραγόμενου έργου ποιοτικά και ποσοτικά.   

 

Συνοπτικά τα Προβλήματα προσδιορίζονται : 

 Στην ανάγκη δημιουργίας δομών που προβλέπουν την χωρική αποκέντρωση 

αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών προς άμεση εξυπηρέτηση του δημότη, ενώ παράλληλα 

εξασφαλίζεται η δυνατότητα συντονισμού και ελέγχου. 
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 Στη μείωση γραφείων στα τμήματα γιατί δημιουργεί αγκυλώσεις στην άσκηση 

αρμοδιοτήτων. 

 Στην ανάγκη συγχώνευσης ή και διεύρυνσης Οργανικών μονάδων, ανάλογα με τις 

λειτουργίες που επιτελούν. 

 Στην ανάγκη ανακατανομής αρμοδιοτήτων στα Τμήματα. 

2.4.2. Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Στελέχωσης  του Δήμου  

2.4.2.1. Υφιστάμενη Στελέχωση 

Τακτικό Προσωπικό 

Το προσωπικό του Δήμου Λαμιέων όπως προβλέπεται για όλους τους Ο.Τ.Α. της χώρας, 

διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό καλύπτει τις ανάγκες των Ο.Τ.Α. 

που είναι πάγιες και διαρκείς και διακρίνεται σε μόνιμο προσωπικό δημοσίου δικαίου και 

προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).  

Για την κάλυψη των μη πάγιων αναγκών τους (εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών) οι Ο.Τ.Α. 

έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου, συμβάσεις έργου, κοινωφελούς εργασίας κ.α.. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται το Τακτικό Προσωπικό (Μόνιμοι και ΙΔΑΧ) ανά 

Κατηγορία Εκπαίδευσης και Ειδικότητα.   

Πίνακας 2.15 

(συνέχεια) 

Τακτικό Προσωπικό ανά κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΔΑΧ 

ΠΕ 

Διοικητικού Οικονομικού 25 2 

66 

Διοικητικού 1 1 

Οικονομικού - Λογιστικού 3  

Πολιτικών Μηχανικών 6 1 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3 1 

Μηχανολόγων Μηχανικών 2  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1  

Τοπογράφων Μηχανικών  1  

Γεωπόνων 5  

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 

Πολιτών  
6  
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Νηπιαγωγών 1  

Εφόρων Βιβλιοθηκών - 

Πινακοθηκών 
1  

Καθηγητών Φυσικής Αγωγής   3 

Παιδαγωγών   1 

Καλλιτεχνικός Δ/ντής  1 

Μουσικών (μερικής απασχόλησης)  1 

ΤΕ 

Διοικητικού- Λογιστικού  3 1 

52 

Οικονομικού- Λογιστικού 1  

Πολιτικών μηχανικών  5  

Μηχανολόγων Μηχανικών 1  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1  

Μηχανικών   1 

Τεχν. Δασοπονίας  1 

Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 

Αυτ/σης 
2  

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 

Πολιτών 
2  

Κοινωνικών Λειτουργών 1 1 

Νηπιαγωγών 2  

Βρεφονηπιοκόμων 9  

Μαιών 1  

Επισκεπτριών Υγείας 1  

Φυσικοθεραπευτών 1  

Εργοθεραπευτών 1  

Μουσικών  2 

Μουσικών (μερικής απασχόλησης)  15 

ΔΕ 

Μουσικών  1 

118 

Μουσικών (μερικής απασχόλησης)  2 

Διοικητικού 36 3 

Διοικητικού - Οικονομικού  1 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 

Πολιτών 
3  

Εποπτών Καθαριότητας  2  

Ηλεκτρολόγων 5 4 

Χειριστών Η/Υ 1 6 

Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 6 2 

Οδηγών 5 5 

Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 1  

Βοηθητικό Προσωπικό Ηλ/κών 

Εγκ/σεων 
1  

Δενδροκηπουρών 4  

Τεχνιτών 14  

Μαγείρων 1  

Βοηθών Βρεφοκόμων - 

Παιδοκόμων 
1  

Νοσηλευτών  1 

Σχολικών Φυλάκων  6 
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ΥΕ 

Κλητήρων Θυρωρών-Γενικών 

Καθηκόντων 
2 3 

76 

Επιστατών Καθαριότητας 3  

Εργατών Καθαριότητας 13 16 

Καθαριστών  1 22 

Καθαριστριών (μερικής 

απασχόλησης) 
 7 

Βοηθητικό προσωπικό 

Καθαριότητας  
2  

Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων  1  

Υδρονομέων 1  

Εργατών Πρασίνου  1 

Επιμελητών  1 

Μπουφεντζή  1 

Οικιακών Βοηθών  2 

 ΣΥΝΟΛΟ 189 123 312 
   Πηγή :Διαπιστωτικές Πράξεις Κατάταξης Υπαλλήλων Μονίμων και ΙΔΑΧ 01.01.2016 

   Ίδια επεξεργασία 

 

 

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των τακτικών υπαλλήλων, οι 118 (δηλ. το38 %) είναι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ & ΤΕ), οι 118 ( 38%) είναι απόφοιτοι Λυκείου, ενώ οι 76 

(24 %)  είναι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

Διάγραμμα 2.1 

Ποσόστωση Τακτικού Προσωπικού ανά κατηγορία εκπαίδευσης 
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81 

 

Πίνακας 2.16 

Έτη Προϋπηρεσίας Τακτικού Προσωπικού ανά κατηγορία εκπαίδευσης  

Τακτικό Προσωπικό (Μόνιμοι-ΙΔΑΧ) / Έτη προϋπηρεσίας/κατηγορία 

εκπαίδευσης 

Κατηγορία 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 Σύνολο 

Άνδρες 

ΠΕ  5 6 8 2 7 2 30 

ΤΕ  1 8 7 1 3  20 

ΔΕ  4 13 13 16 22 5 73 

ΥΕ  7 3  7 9  26 

Σύνολο  17 30 28 26 41 7 149 

Γυναίκες 

ΠΕ 1 7 12 12 2 1 1 36 

ΤΕ 1 5 8 8 3 5 2 32 

ΔΕ  13 7 12 9 4  45 

ΥΕ  29 14 4 1 2  50 

Σύνολο 2 54 41 36 15 12 3 163 
         Πηγή :Διαπιστωτικές Πράξεις Κατάταξης Υπαλλήλων Μονίμων και ΙΔΑΧ 01.01.2016 

         Ίδια επεξεργασία 

Διάγραμμα 2.2 

Τακτικό Προσωπικό ανά έτη προϋπηρεσίας 

 

Το παραπάνω γράφημα είναι ιδιαίτερα ενδεικτικό στο βαθμό που διαπιστώνεται ότι ο 

μεγάλος όγκος, περίπου το 70% του τακτικού υπηρετούντος προσωπικού είναι  νέο και στη 

ώριμη παραγωγική διαδικασία. Βρίσκεται δηλαδή στην αρχή και στα μέσα της υπηρεσιακής 

παραγωγικής περιόδου, έως 20 έτη προϋπηρεσίας, ενώ το υπόλοιπο 30% αποτελείται από 

παλαιότερο σε έτη προϋπηρεσίας προσωπικό. Επίσης υποδηλώνει την πιθανότητα 
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συνταξιοδότησης και αποχώρησης περίπου 10 ατόμων στο αμέσως επόμενο χρονικό 

διάστημα (2016-2017) 

Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται το εποχιακό προσωπικό που απασχολεί  ο Δήμος  

συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 

Πίνακας 2.17 

Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου ανά κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητα 

Πηγή: Διαπιστωτικές Πράξεις Υπαλλήλων ΙΔΟΧ 01.01.2016 

Ίδια Επεξεργασία  

Στο προσωπικό του παραπάνω Πίνακα, περιλαμβάνεται το προσωπικό που υποστηρίζει α) τη 

λειτουργία της  συγχρηματοδοτούμενης  Δομής του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων 

Γυναικών (7 άτομα),  β) τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών στο πλαίσιο της 

«Εναρμόνισης Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ (6 άτομα) και γ) τη 

λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου (7 άτομα).Το λοιπό προσωπικό  καλύπτει τις υπηρεσίες 

καθαριότητας, & τα συνεργεία του Δήμου για τις συντηρήσεις των δημοτικών κτιρίων 

(σχολείων κλπ).  

Παρόλη την σημαντική συνεισφορά του προσωπικού αυτού στις υπηρεσίες που 

παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα στην διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων τους, εν τούτοις 

η εποχιακή και ορισμένου χρόνου προσφορά εργασίας επί της ουσίας έχει μικρή συμβολή 

στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΠΕ 

Διοικητικού Οικονομικού 1 

4 Ψυχολόγων 2 

Μουσικών 1 

ΤΕ 
Μουσικών  6 

8 
Βρεφονηπιοκόμων 2 

ΔΕ 

Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών 3 

23 

Σιδηρουργών 1 

Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 4 

Οδηγών Απορριμματοφόρων 10 

Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων 2 

Φυλάκων 3 

ΥΕ 

Βοηθητικό προσωπικό  2 

38 Εργατών Καθαριότητας 35 

Γενικών Καθηκόντων 1 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73 
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Στο Δήμο Λαμιέων υπάρχουν επίσης οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού: 

 Μία (1) θέση Γενικού Γραμματέα. 

 Έξι (6) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών. 

 Μία (1) θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή. 

2.4.2.2. Συγκριτικά  Στοιχεία Προσωπικού 

Η πορεία της ποσοτικής εξέλιξης του τακτικού προσωπικού του Δήμου Λαμιέων, 

αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 2.18 

Ποσοτική εξέλιξη Προσωπικού 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Κατηγορία 31/12/2011 31/11/2013 01/01/2016 Μεταβολή 

ΠΕ 78 73 66 -12 (15%) 

ΤΕ 49 39 52 +3 (6%) 

ΔΕ 192 142 118 -74 (39%) 

ΥΕ 104 93 76 -28 (27%) 

Σύνολο 423 347 312 -111 (26%) 

 
 

Διάγραμμα 2.3 

Ποσοτική εξέλιξη Τακτικού Προσωπικού 
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Συνολικά 111 λιγότεροι υπάλληλοι εργάζονται σήμερα στο Δήμο Λαμιέων σε σχέση με το 

2011. Η μείωση του τακτικού προσωπικού που έχει επέλθει στο Δήμο κατά την τελευταία 

πενταετία ανέρχεται σε ποσοστό 26,24 %.  

Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης είχαν οι υπάλληλοι κατηγορίας Δ.Ε. 

(39%), ενώ οι υπάλληλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ) μειώθηκαν περίπου σε 

ποσοστό  10%  

Ρυθμός Αποχωρήσεων  

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι αποχωρήσεις από το 2009 μέχρι τέλους του 2015 των 

Τακτικών υπαλλήλων του Δήμου (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ ) απεικονίζεται στο κατωτέρω 

γράφημα:  

Διάγραμμα 2.4 

Ρυθμός Αποχωρήσεων Τακτικού Προσωπικού 

 

 

Στις αποχωρήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται άλλοι λόγοι αποχωρήσεων, όπως πχ επιβολή 

πειθαρχικών ποινών, αποσπάσεις, μετατάξεις  κλπ. παρά μόνο συνταξιοδοτήσεις. Το 

γράφημα σε συνδυασμό με τον Πίνακα (2.16) Ετών προϋπηρεσίας ανά κατηγορία 

εκπαίδευσης, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, μας 

δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης για τη μείωση του προσωπικού του Δήμου στην επόμενη 

τετραετία περίπου κατά 30 άτομα, ποσοστό περίπου 10%. 
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2.4.2.3. Στελέχωση Υπηρεσιών   

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την κατανομή των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση και τμήμα.  

Πίνακας 2.19 

(συνέχεια) 

Κατανομή Τακτικού Προσωπικού ανά Διεύθυνση και Τμήμα 

α/α Διεύθυνση/τμήμα/γραφείο 
Αριθμός 

υπαλλήλων 
Σύνολο 

1 Δήμαρχος 29 

 Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 2  

 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας- Εθελοντισμού 1  

 Γραφείο Δημοτικής Φιλαρμονικής 3  

 Τμήμα Δημοτικού Ωδείου 23  

2 Διεύθυνση Σχεδιασμού Οργάνωσης & Πληροφορικής 6 

 Διευθυντής/τμηματάρχες 2  

2.1 Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 3  

2.2 Τμήμα Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1  

3 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 30 

 Διευθυντής / τμηματάρχες 4  

3.1 Τμήμα Δαπανών 12  

3.2 Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης 4  

3.3 Τμήμα Προσόδων 10  

4 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 45 

 Διευθυντής / τμηματάρχες 4  

4.1 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 8  

4.2 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού  6  

4.3 Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης 14  

 
Υπηρεσία Δημοτικού Ελέγχου (πρώην Δημοτική 

Αστυνομία) 
5 

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 1  

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 2  

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΤΗΣ 3  

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ 1  

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΛΗΣ 1  

5 Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης 109 

 Διευθυντής/ τμηματάρχες 3  

5.1 
Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων- Συντήρηση 

Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου  
84 

 

5.2 Τμήμα Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης 22  

6 Δ/νση Τεχνικών Έργων- Δόμησης – Δικτύων  & Ενέργειας 36 

 Διευθυντής /τμηματάρχες 5  

6.1 Τμήμα Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων χώρων 4  

6.2 Τμήμα Οδοποιίας & Εγγειοβελτιωτικών Έργων  6  

6.3 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων- Συντήρησης 

–Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας 
16 

 

6.4 Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Μεταφορών 2  
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6.5 Υπηρεσία Δόμησης 3  

7 Διεύθυνση ΚΕΠ 14 

 Διευθυντής /τμηματάρχες 3  

7.1 Τμήμα Εξυπηρέτησης πολιτών 6  

7.2 Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 5  

8 
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας – Δια βίου 

Μάθησης – Πολιτισμού - Αθλητισμού 
43 

 Διευθυντής /τμηματάρχες 6  

8.1 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Μέριμνας 5  

8.2 Τμήμα Παιδικής Μέριμνας 13  

8.3 Τμήμα Πολιτισμού 3  

8.4 Τμήμα Νεότητας – Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης  5  

8.5 Τμήμα Αθλητισμού 3  

8.6 Τμήμα Υγείας Πρόνοιας 8  

8.7 Τμήμα Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων -  

Σύνολο 312 

 

Πίνακας 2.20 

Κατανομή Τακτικού Προσωπικού ανά Τομέα Αρμοδιοτήτων 

α/α Τομέας Αρμοδιότητας 

Αριθμός 

υπαλλήλων 

(Μονίμων  

ΙΔΑΧ ) 

Ποσοστό 

% 

1 Τομέας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 129 41,5 

2 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού  
69 22,0 

3 Τομέας  Τοπικής Οικονομίας & Απασχόλησης 22 7,0 

4 Οριζόντιες / Υποστηρικτικές Υπηρεσίας 92 29,5 

 312 100 
 

Διάγραμμα 2.5 

Κατανομή Τακτικού Προσωπικού ανά Τομέα Αρμοδιοτήτων 
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Η πιο πάνω κατανομή μεταξύ κυρίων και υποστηρικτικών αρμοδιοτήτων ικανοποιεί οριακά 

τις οδηγίες του Ν. 4024/11 η οποία αναφέρεται σε μια επιθυμητή ποσόστωση για μεν τους 

μικρούς Δήμους της τάξης του 70%-30% για δε τους μεγάλους της τάξης του 80%-20%. 

Στην προκειμένη περίπτωση  η ποσόστωση για το Δήμο Λαμιέων ανέρχεται σε 70,5%-

29,5%.  

2.4.3. Συμπεράσματα – Κρίσιμα  Ζητήματα 

Γενικά, στο σύνολο των Διευθύνσεων του Δήμου τίθεται το θέμα της στελέχωσης σε 

εργατοτεχνικό αλλά και γενικότερα εξειδικευμένο προσωπικό, λόγω της διευρυμένης 

περιοχής ελέγχου, των πρόσθετων μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, αλλά και της διοικητικής 

υποστήριξης των έξι (6) Καλλικρατικών Δήμων του Νομού. 

Η εικόνα του Δήμου Λαμιέων όπως εκτιμάται για την επόμενη τετραετία είναι ανησυχητική, 

καθώς σχεδόν για όλες τις υπηρεσίες δημιουργείται πρόβλημα λειτουργίας.  

Επισημαίνεται λοιπόν, ότι είναι παρά πολύ σημαντικό να ενσωματωθούν άμεσα στο Δήμο 

εξειδικευμένο προσωπικό στην οικονομική-λογιστική επιστήμη, στην κοινωνική πολιτική, 

στις νέες τεχνολογίες και στον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος (διαχείριση 

απορριμμάτων, ενεργειακών & φυσικών πόρων). 

Λαμβάνοντας υπόψη και την προοπτική των αποχωρήσεων στο προσεχές διάστημα, το 

πρόβλημα της στελέχωσης καθίσταται κρίσιμο για τη συνέχεια. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται η αναγκαιότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των 

Διευθύνσεων, όπως αυτή προκύπτει από το ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν.  

Πίνακας 2.21 

(συνέχεια) 

Αιτήματα Στελέχωσης ανά Διεύθυνση και Τμήμα 

Οργανική Μονάδα Κατηγορία /Κλάδος αριθμός 

Διεύθυνση Σχεδιασμού Οργάνωσης & Πληροφορικής 

Τμήμα Προγραμματισμού & 

Ανάπτυξης 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
1 
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Τμήμα Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1 

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Δαπανών 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 

Τμήμα Προσόδων 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 

ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης 

Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων- 

Συντήρηση Οχημάτων και 

Μηχανημάτων Έργου 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
6 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 

ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 32 

Τμήμα Τοπικής και Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  2 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 2 

Δ/νση Τεχνικών Έργων- Δόμησης – Δικτύων  & Ενέργειας 

Τμήμα Κτιριακών Έργων & 

Υπαιθρίων χώρων 

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 3 
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Τμήμα Οδοποιίας & 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων 

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 

ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 6 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 

Έργων- Συντήρησης –Αδειών 

Εγκαταστάσεων & Ενέργειας 

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 1 

ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 

Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & 

Μεταφορών 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ 1 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

Υπηρεσία Δόμησης 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
1 

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας – Δια βίου Μάθησης – Πολιτισμού - Αθλητισμού 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και 

Μέριμνας 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 

Τμήμα Παιδικής Μέριμνας 

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 

ΤΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-

ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 
2 

ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 

Τμήμα Πολιτισμού ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 

Τμήμα Νεότητας – Παιδείας – Δια 

Βίου Μάθησης 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 

Τμήμα Αθλητισμού 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 

Τμήμα Υγείας Πρόνοιας 
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2 

Σύνολο 142 
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2.5.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ  – ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

2.5.1. Αξιολόγηση υφιστάμενης κτιριακής υποδομής  

Οι Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων  στεγάζονται όλες σε Δημοτικά κτίρια.  

Επί πλέον το 2011 (μετά την συνένωση του Καλλικράτη), οι Δημοτικές Υπηρεσίες, πλην της  

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μεταφέρθηκαν σε ένα ενιαίο κτίριο. Το Δημοτικό οικόπεδο 

όπου στεγάζεται το Δημαρχείο, είχε παραχωρηθεί, το 1935, στο Υπουργείο Υγείας για την 

ανέγερση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας . Μετά την μεταφορά και επέκταση του 

Νοσοκομείου, το υπάρχον κτίριο, εμβαδού περίπου 5.000 μ2,  επανήλθε στην ιδιοκτησία του 

Δήμου. Στο κτίριο ανακαινίστηκαν περίπου τα 4.000 μ2 για τη στέγαση των Υπηρεσιών και 

είναι σε εξέλιξη η ολοκλήρωση  της ανακαίνισης (περίπου 1.000 μ2). Αναμένεται να 

ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του 2017, προκειμένου να  μεταφερθεί και η Διεύθυνση των 

Τεχνικών Υπηρεσιών. Η ανακαίνιση έγινε κυρίως με Δημοτικούς πόρους, αλλά  και πόρους 

του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2007-2013 όσον αφορά στην Ενεργειακή αναβάθμιση του 

κτιρίου και στον Περιβάλλοντα χώρο. Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς όλων των 

Υπηρεσιών σε ένα ενιαίο κτίριο, αναμένεται να επιτευχθούν εκτός από τις οικονομίες 

κλίμακας, καλλίτερος συντονισμός και συνεργασία των Υπηρεσιών για την επίτευξη του 

Δημοτικού έργου. 

Το σύνολο σχεδόν των δημοτικών υπηρεσιών κρίνει ως επαρκή την κτιριολογική υποδομή 

των υπηρεσιών τους. 

2.5.2. Αξιολόγηση υλικοτεχνικής υποδομής, μηχανημάτων και οχημάτων  

Ο Δήμος Λαμιέων διατηρεί έναν  ικανοποιητικό στόλο παντός τύπου οχημάτων, 

μηχανημάτων και δικύκλων καθώς επίσης και μηχανοκίνητο τουριστικό τραινάκι.  

Η διαχείριση του συνόλου και πάσης φύσεως οχήματος  ανήκει στην Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος – Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης  και στο τμήμα Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων – Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου, το οποίο και διαθέτει προς 

χρήση στις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου. 

Το σύνολο των οχημάτων, παντός τύπου ανέρχεται σε 111, τα οποία ανά είδος, κατηγορία 

και χρήση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 2.22 

Οχήματα / Μηχανήματα του Δήμου 

α/α Τύπος οχήματος Αριθμός 

1 Απορριμματοφόρα (Πρέσας & Μύλου) 21 

2 Σάρωθρα 3 

3 Πλυντήρια Κάδων 2 

4 Φορτηγά Ανατρεπόμενα  7 

5 Φορτηγά με γερανό (παπαγαλάκι) 1 

6 Καλαθοφόρα οχήματα 3 

7 Λεωφορεία  2 

8 Mini bus 1 

9 Υδροφόρα 1 

10 Πυροσβεστικό όχημα 1 

11 Πυροσβεστικά μικρά (4χ4) 2 

12 Γεωργικοί Ελκυστήρες (τρακτέρ) 3 

13 Εκσκαφείς – Φορτωτές  12 

14 Ισοπεδωτές Γαιών (Grater) 3 

15 Αλατοδιανομέας 1 

16 Ημιφορτηγά ανοικτά  9 

17 Ημιφορτηγά κλειστά  1 

18 4Χ4 (κομμένα) 13 

19 Επιβατικά (διάφορα) 15 

20 Δίκυκλα 10 

        Σύνολο 111 

 

Από τα παραπάνω οχήματα τα 41, ήτοι ποσοστό 37%,  έχουν έτος κυκλοφορίας πριν το 

2000. Λόγω δε της καθημερινής έντονης χρήσης, ιδιαίτερα τα οχήματα της Υπηρεσίας 

καθαριότητας (απορριμματοφόρα, σάρωθρα, καδοπλυντήρια) παρουσιάζουν σημεία 

φυσιολογικής κόπωσης και καταπόνησης, καθώς και μεγάλο ποσοστό βλαβών. 

Παρόλο που το σύστημα διαχείρισης του στόλου των οχημάτων κρίνεται σχετικά 

ικανοποιητικό, εντούτοις υπάρχουν ειδικευμένες εφαρμογές διαχείρισης οχημάτων που σε 

συνδυασμό με εφαρμογές διαχείρισης καυσίμων μπορούν να επιφέρουν σαφώς καλύτερα 

αποτελέσματα. 

2.5.3. Αξιολόγηση Μηχανογραφικού εξοπλισμού 

Τα δίκτυα που είναι εγκατεστημένα στα κτίρια των Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων 

διαθέτουν ενιαία μορφή δικτύου Δομημένης καλωδίωσης. Το δίκτυο δεδομένων και το 

τηλεφωνικό δίκτυο αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα με ανεξάρτητη δομή και χρήση 

διαφορετικών υλικών. 
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Πιο αναλυτικά τα στοιχεία για τον Τεχνολογικό Εξοπλισμό του Δήμου κατά προσέγγιση 

έχουν ως εξής: 

Πίνακας 2.23 

Τεχνολογικός Εξοπλισμός 

hardware αριθμός 

SERVERS 15 

H/Y 120 

PRINTERS 60 

SCANNERS 20 

PLOTER 2 

 

Ο Δήμος, ανεξαρτήτως του υποστηρικτικού λογισμικού (software) που χρησιμοποιεί, έχει 

εγκαταστήσει και διαχειρίζεται εφαρμογές οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι:  

 Οικονομική διαχείριση (Προμήθειες/Λογιστήριο/Έσοδα/Ταμείο, Διπλογραφικό ΟΤΑ, 

ΤΑΠ, Τέλος Ύδρευσης).  

 Πρωτόκολλο 

 Διαχείριση Παραβάσεων ΚΟΚ 

 Δημοτολόγιο 

 Ληξιαρχείο 

 Μισθοδοσία 

 Ηλεκτρονικά Αιτήματα Δημοτών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του  Δήμου 

 Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS)  

Τόσο ο υφιστάμενος εξοπλισμός όσο και τα πληροφοριακά συστήματα που αυτή τη στιγμή 

λειτουργούν στο Δήμο, αποτελούν τη βάση για οποιαδήποτε ηλεκτρονική υπηρεσία.  

Ο διαθέσιμος εξοπλισμός και οι υφιστάμενες δικτυακές υποδομές των υπηρεσιών και των 

τμημάτων του Δήμου επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την δυνατότητα παροχής ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών.  

Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών  στοχεύει στην ταχύτερη εξυπηρέτησης του 

πολίτη, στην εξοικονόμηση πόρων (ανθρώπινου δυναμικού και κόστους παραγόμενων 

υπηρεσιών) και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Συγχρόνως 

εξυπηρετεί τη διάχυση της πληροφόρησης και διασφαλίζει τη διαφάνεια. Συμβάλλει στον 

κύριο στόχο της εθνικής στρατηγικής της Ελλάδας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που 
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είναι η διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση, χωρίς τη φυσική 

παρουσία τους στη Δημόσια Διοίκηση. 

Στο πλαίσιο αυτό και συνεκτιμώντας τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις υφιστάμενες δικτυακές 

υποδομές, υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου, 

αλλά  και εγκατάστασης νέων εφαρμογών. 

2.6. ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

2.6.1. Εξέλιξη Προϋπολογισμών Εσόδων (2013, 2014, 2015) 

Υπό μορφή Πινάκων και γραφημάτων απεικονίζεται η οικονομική κατάσταση του Δήμου 

την τελευταία τριετία. 

Πίνακας 2.24 

Προϋπολογισμός Εσόδων έτους 2013 

Έτος 2013  Προϋπολογισθέντα 

Τακτικά Έσοδα 27.199.100,00 

Έκτακτα Έσοδα 13.378.126,57 

Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται πρώτη φορά 0 

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε. 7.825.685,15 

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 4.841.000,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο  7.958.563,86 

Συνολικά Έσοδα 61.202.475,58 
 Πηγή: Προϋπολογισμός Δήμου Λαμιέων έτους 2013 

 

Διάγραμμα 2.6 

Κατανομή Εσόδων Προϋπολογισμού έτους 2013 

 

Τακτικά Έσοδα 
44,44% 

Έκτακτα Έσοδα 
21,86% 

13% 

8%  13% 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Έσοδα Π.Ο.Ε. που 
βεβαιώνονται πρώτη φορά 
Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις Π.Ο.Ε. 
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου 
και Τρίτων 
Χρηματικό Υπόλοιπο  
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Πίνακας 2.25 

Προϋπολογισμός Εσόδων έτους 2014 

Έτος 2014  Προϋπολογισθέντα 

Τακτικά Έσοδα 24.834.895,33 

Έκτακτα Έσοδα 8.893.092,33 

Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται πρώτη φορά 0 

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε. 7.858.149,06 

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 4.315.000,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο  6.150.000,00 

Συνολικά Έσοδα 52.051.136,59 
 Πηγή: Προϋπολογισμός Δήμου Λαμιέων έτους 2014 

 

Διάγραμμα 2.7 

Κατανομή Εσόδων Προϋπολογισμού έτους 2014 

 

Πίνακας 2.26 

Προϋπολογισμός Εσόδων έτους 2015 

Έτος 2015  Προϋπολογισθέντα 

Τακτικά Έσοδα 25.496.394,53 

Έκτακτα Έσοδα 18.543.638,18 

Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται πρώτη φορά 0 

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε. 8.687.095,07 

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 4.615.000,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο  11.381.079,85 

Συνολικά Έσοδα 68.723.207,63 
 Πηγή: Προϋπολογισμός Δήμου Λαμιέων έτους 2015 

 

 

47,71% 

17,09% 

0,00 

15,10% 

8,29% 

11,82% 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2014 

Τακτικά Έσοδα 

Έκτακτα Έσοδα 

Έσοδα Π.Ο.Ε. που 
βεβαιώνονται πρώτη φορά 

Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις Π.Ο.Ε. 

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και 
Τρίτων 

Χρηματικό Υπόλοιπο  
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Διάγραμμα 2.8 

Κατανομή Εσόδων Προϋπολογισμού έτους 2015 

 

 

Πορεία εξέλιξης των Προϋπολογισθέντων Εσόδων 

Από τη συγκριτική ανάλυση των προϋπολογισθέντων εσόδων της τριετίας (2013-2015) 

παρατηρούμε μείωση των τακτικών εσόδων. Ειδικότερα τα  Τακτικά Έσοδα ως ποσοστό των 

Συνολικών Εσόδων για το έτος  2015 (37,10%) είναι μειωμένα σε σχέση με το 2014 

(47,71%) και  τα Έκτακτα Έσοδα ως ποσοστό των Συνολικών Εσόδων για το έτος  

2015(26,98%) είναι αυξημένα σε σχέση με το 2014 (17,09%). Παρατηρούμε δηλαδή ότι ο 

Π/Υ του 2015 βασίζεται περισσότερο στα Έκτακτα Έσοδα συγκριτικά με τον Π/Υ του 2014 

και του 2013. 

Διάγραμμα 2.9 

Πορεία Εξέλιξης προϋπολογισθέντων Εσόδων (2013, 2014, 2015) 

 

37,10% 

26,98% 

12,64% 

6,72% 

16,56% 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2015 

Τακτικά Έσοδα 

Έκτακτα Έσοδα 

Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις Π.Ο.Ε. 

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και 
Τρίτων 

Χρηματικό Υπόλοιπο  

 -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 30.000.000

Πορεία εξέλιξης προϋπολογισθέντων Εσόδων 

2013

2014

2015



 

96 

 

2.6.2. Εξέλιξη Εισπραχθέντων (2013,2014,2015) 

Πίνακας 2.27 

Απολογισμός Εσόδων έτους 2013 

ΕΤΟΣ 2013 Εισπραχθέντα 

Τακτικά Έσοδα 25.270.784,64 

Έκτακτα Έσοδα 6.184.470,81 

Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται πρώτη φορά 112.721,47 

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε. 621.525,10 

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 3.826.634,22 

Χρηματικό Υπόλοιπο  8.138.746,66 

Συνολικά Έσοδα 44.154.882,90 
 Πηγή: Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων έτους 201 

 

Διάγραμμα 2.10 

Κατανομή Εισπραχθέντων Εσόδων  2013 

 
 

 

 

 

Πίνακας 2.28 

Απολογισμός Εσόδων έτους 2014 

ΕΤΟΣ 2014 Εισπραχθέντα 

Τακτικά Έσοδα 25.191.919,40 

Έκτακτα Έσοδα  3.725.521,31 

Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται πρώτη φορά 206.910,76 

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε. 806.592,33 

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 4.003.056,29 

Χρηματικό Υπόλοιπο  10.011.029,02 

Συνολικά Έσοδα 43.945.029,11 
 Πηγή: Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων έτους 201 
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Διάγραμμα 2.11 

Κατανομή Εισπραχθέντων Εσόδων  2014 

 

 

Πίνακας 2.29 

Απολογισμός Εσόδων έτους 2015 

ΕΤΟΣ 2015 Εισπραχθέντα 

Τακτικά Έσοδα 25.576.322,23 

Έκτακτα Έσοδα  3.931.795,27 

Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται πρώτη φορά 80.576,50 

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε. 501.993,91 

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 3.098.424,57 

Χρηματικό Υπόλοιπο  11.353.232,36 

Συνολικά Έσοδα 44.542.344,84 
 Πηγή: Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων έτους 2015 

Διάγραμμα 2.12 

Κατανομή Εισπραχθέντων Εσόδων  2015 
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Πορεία εξέλιξης εισπραχθέντων Εσόδων 

Από τη συγκριτική ανάλυση του απολογισμού εσόδων της τριετίας (2013-2015) 

παρατηρούμε σταθερότητα στην είσπραξη των τακτικών εσόδων. Ειδικότερα τα  

εισπραχθέντα Τακτικά Έσοδα ως προς τα Συνολικά Έσοδα ανέρχονται περίπου στο ίδιο 

ποσοστό  ( 57% και πλέον) παρουσιάζοντας μικρή οριακή αύξηση στην τριετία όπως 

παρουσιάζεται και στον παρακάτω Γράφημα: 

Διάγραμμα 2.13 

Πορεία Εξέλιξης εισπραχθέντων Εσόδων (2013, 2014, 2015) 

 

2.6.3. Εξέλιξη Προϋπολογισμών Εξόδων (2013, 2014, 2015) 

Πίνακας 2.30 

Κατανομή των Εξόδων ανά ομάδα Προϋπολογισμού έτους 2013 

ΕΤΟΣ 2013 Προϋπολογισθέντα 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 27.173.518,96 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20.556.435,47 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13.381.187,33 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91.333,82 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 61.202.475,58 
Πηγή: Προϋπολογισμός Δήμου Λαμιέων έτους 2013 
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Διάγραμμα 2.14 

Κατανομή Εξόδων στον Προϋπολογισμό  έτους 2013 

 

 

Πίνακας 2.31 

Κατανομή των Εξόδων ανά ομάδα Προϋπολογισμού έτους 2014 

ΕΤΟΣ 2014 Προϋπολογισθέντα 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 24.830.976,02 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14.973.484,40 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 12.237.369,31 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.306,86 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 52.051.136,59 
Πηγή: Προϋπολογισμός Δήμου Λαμιέων έτους 2014 

 

Διάγραμμα 2.15 

Κατανομή Εξόδων στον Προϋπολογισμό  έτους 2014 
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Πίνακας 2.32 

Κατανομή των Εξόδων ανά ομάδα Προϋπολογισμού έτους 2015 

ΕΤΟΣ 2015                     Προϋπολογισθέντα 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 28.463.508,93 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 26.498.347,48 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13.333.556,07 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 427.795,15 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 68.723.207,63 
Πηγή: Προϋπολογισμός Δήμου Λαμιέων έτους 2015 

Διάγραμμα 2.16 

Κατανομή Εξόδων στον Προϋπολογισμό  έτους 2015 

 

Από τα διαγράμματα της ποσοστιαίας κατανομής των Εξόδων στις ομάδες  του 

Προϋπολογισμού, η ομάδα των ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό.  

Στην συγκεκριμένη Ομάδα του Προϋπολογισμού περιλαμβάνονται: 

 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,  

 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ,  

 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ,  

 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ,  

 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ,  

 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ  

 (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ) 

 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

41,42% 

38,56% 

19,40% 

0,62% 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 



 

101 

 

Συνεπώς εξετάζοντας το ποσοστό της Ομάδας των ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ στον 

Προϋπολογισμό, έχουμε ένα Δείκτη της πορείας εξέλιξης  των προβλεπομένων 

Λειτουργικών Εξόδων του Δήμου.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι στον Προϋπολογισμό των Εξόδων του 

2015 η ομάδα των ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ έχει το μικρότερο ποσοστό (41,42%)  σε σχέση με το 

2014 (47,70%) και το 2013 (44,40%) και συνεπώς φθίνουσα πορεία. 

2.6.4. Εξέλιξη Δαπανών (2013, 2014, 2015) 

 

Πίνακας 2.33 

Απολογισμός Δαπανών έτους 2013 

ΕΤΟΣ 2013 Πληρωθέντα 

Έξοδα Χρήσης 25.305.240,98 

Επενδύσεις 4.345.800,35 

Πληρωμές ΠΟΕ, Αποδόσεις και Προβλέψεις 4.492.812,55 

Αποθεματικό 0,00 

Σύνολο 34.143.853,88 
Πηγή: Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών έτους 2013 

 

Πίνακας 2.34 

Απολογισμός Δαπανών έτους 2014 

ΕΤΟΣ 2014 Πληρωθέντα 

Έξοδα Χρήσης 24.053.313,02 

Επενδύσεις 4.186.116,63 

Πληρωμές ΠΟΕ, Αποδόσεις και Προβλέψεις 4.352.367,10 

Αποθεματικό 0,00 

Σύνολο 32.591.796,75 
  Πηγή: Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών έτους 2014 

 

Πίνακας 2.35 

Απολογισμός Δαπανών έτους 2013 

ΕΤΟΣ 2015 Πληρωθέντα 

Έξοδα Χρήσης 22.487.204,77 

Επενδύσεις 2.944.167,57 

Πληρωμές ΠΟΕ, Αποδόσεις και Προβλέψεις 3.568.778,61 

Αποθεματικό 0,00 

Σύνολο 29.000.150,95 
  Πηγή: Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών έτους 2015 
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Πορεία εξέλιξης Δαπανών 

Διάγραμμα 2.17 

Πορεία εξέλιξης Δαπανών (2013, 2014, 2015) 

 

Εξετάζοντας την Ομάδα των ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ για τα έτη 2013, 2014, 2015 παρατηρούμε 

ότι έχει φθίνουσα πορεία. Αυτό οφείλεται στη σταδιακή μείωση του αριθμού των υπαλλήλων 

και συνεπώς στη μείωση των μισθολογικών δαπανών, αλλά και σε  ορθολογική χρήση των 

λοιπών δαπανών.  

 

2.6.5. Συγκριτική εξέλιξη των Τακτικών Εσόδων και Εξόδων Χρήσης  

Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν ο Δήμος έχει τη δυνατότητα για την πρόσληψη νέου 

προσωπικού θα εξετάσουμε τα Εισπραχθέντα Τακτικά Έσοδα σε σχέση με τα Πληρωθέντα 

Έξοδα Χρήσης. 
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Διάγραμμα 2.18 

Πορεία εξέλιξης Τακτικών Εσόδων και Εξόδων Χρήσης  (2013, 2014, 2015) 

 

Από το Διάγραμμα παρατηρούμε ότι το 2015 έχουμε τη μεγαλύτερη  αύξηση των 

Εισπραχθέντων Τακτικών Εσόδων και τη μεγαλύτερη μείωση των Πληρωθέντων Εξόδων 

Χρήσης, ήτοι τα Τακτικά Έσοδα ξεπερνούν τα Έξοδα Χρήσης κατά 3.089.118,46 € , γεγονός 

που καταδεικνύει τη δυνατότητα του Δήμου για πρόσληψη νέου προσωπικού. 

2.6.6. Υπολογισμός προσλήψεων σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες 

του Δήμου 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, το οικονομικό περιθώριο του Δήμου για την πρόσθετη 

καταβολή δαπανών μισθοδοσίας του νέου προσωπικού είναι το ποσό των  3.089.118,46 €  

(Τακτικά Έσοδα  μείον Έξοδα Χρήσης). 

Η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου για κάθε κατηγορία 

θέσης έχει ως εξής: 
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Πίνακας 2.36 

Υπολογισμός ετήσιου κόστους μισθού ανά κατηγορία εκπαίδευσης 

Κατηγορία 

Μεικτές 

Αποδοχές 

(1) 

Επιδόματα 

και λοιπά* 

(2) 

Εργοδοτικές 

εισφορές 

(3) 

Μήνες 

 

(4) 

Σύνολο 

 

[(1)+(2)+(3)]Χ(4) 

ΠΕ 2.154,00 130,00 685,20 12 35.630,40 

ΤΕ 2.027,00 130,00 647,10 12 33.649,20 

ΔΕ 1.578,00 280,00 557,40 12 28.984,80 

ΥΕ 1.296,00 280,00 472,80 12 24.585,60 
*Μέσο κόστος επιδομάτων ανθυγιεινής εργασίας, τέκνων κλπ / υπερωριών, μετακινήσεων κλπ 

Εάν υποθέσουμε ότι ο Δήμος θα διαθέσει το σύνολο του ποσού των 3.089.118,46 € για τη 

μισθοδοσία των νέων υπαλλήλων, τότε θα μπορούσαν να προσληφθούν 96άτομα όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 2.37 

Ετήσια Δαπάνη μισθοδοσίας ανά κατηγορία εκπαίδευσης 

Κατηγορία Ετήσια Δαπάνη σε € Αριθμός νέων 

θέσεων 

Συνολική Δαπάνη σε € 

ΠΕ 35.630,40 24 855.129,60 

ΤΕ 33.649,20 24 807.580,80 

ΔΕ 28.984,80 24 695.635,20 

ΥΕ 24.585,60 24 590.054,40 

Σύνολο 96 2.948.400,00 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2.21 (σελ. 87) τα αιτήματα στελέχωσης των Υπηρεσιών ανέρχονται 

σε 142 νέους υπαλλήλους. Δεδομένου δε ότι οι οικονομικές δυνατότητες του Δήμου είναι 

μόνο για 96 άτομα, αλλά και ότι εκτός από την καλή λειτουργία των δομών του, οφείλει να 

διατηρήσει και τον επενδυτικό του χαρακτήρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών 

(κατασκευή συντήρηση δρόμων, κοινοχρήστων χώρων κλπ), θα πρέπει να γίνει ιεράρχηση 

των αναγκών στελέχωσης, προσλαμβάνοντας προσωπικό για τις απολύτως απαραίτητες 

ενέργειες και λειτουργίες. 
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2.7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Τα Δίκτυα στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Λαμιέων υλοποιώντας δράσεις και πρωτοβουλίες, 

είναι τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνο των Δημάρχων (www.eumayors.eu)  

 Ένταξη 2015 - Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας με σκοπό τη μείωση 

των εκπομπών CO2 

 

 Smart CitySDK (www.citysdk.eu) 

Ένταξη 2012 - Δημιουργία διαδικτυακών διεπαφών προγραμματισμού (API) για τη 

δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού στην 

εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των πολιτών στους τομείς της συμμετοχικότητας, 

των μετακινήσεων και του τουρισμού (mobility, participation, tourism). 

 

 Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. CitiesNet(http://dccg.gr/)  

Ένταξη 2009 - Ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών των Δήμων. 

 

 Δίκτυο Παράκτιων Περιοχών “ paraction" (http://paraction.gr/)  

Ένταξη 2016 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση παράκτιων Ζωνών και Νήσων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

 Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες LakesNetwork (http://lakesnetwork.eu/)  

Ένταξη 2016 - Ανάπτυξη και διαχείριση των λιμνών και των παραλίμνιων περιοχών 

που υπάγονται στη δικαιοδοσία των δήμων. 

 

 Δίκτυο Ιαματικών Πηγών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας – Δ.Ι.Α.Μ.  

Ιδρυτικό μέλος 2016 - Προστασία, αξιοποίηση, ανάδειξη και προβολή των ιαματικών 

πηγών του Δικτύου των Δήμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η έρευνα – εκπαίδευση 

πολιτών και Φορέων για την αειφόρο διαχείριση των ιαματικών πηγών του εκάστοτε 

Δήμου. 

 

 

http://www.eumayors.eu/
http://www.citysdk.eu/
http://dccg.gr/
http://paraction.gr/
http://lakesnetwork.eu/
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 Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας Σ.Δ.Ι.Π.Ε ( www.thermalsprings.gr/)  

Ένταξη 1983 - Μέριμνα για την αξιοποίηση, εκσυγχρονισμό και γενικά την βελτίωση 

των συνθηκών λειτουργίας των Ιαματικών Πηγών της Χώρας και η εκμετάλλευση 

αυτών από την τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

 Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Γεύσεων 

Ένταξη 2015 - Υλοποίηση δράσεων για την ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής 

μας παράδοσης, με προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την 

περιοχή παραγωγής, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και 

του τουρισμού.  

 

 Δίκτυο Πάφου – Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδας  /  Ελλάδα – Κύπρος  

Ένταξη 2008 - Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και απόψεων, κατοίκων και ιδεών, κυρίως 

στους τομείς του αστικού περιβάλλοντος, της κοινωνικής συνοχής και του πολιτισμού, 

προκειμένου να ενδυναμωθεί ο ρόλος της πόλης της Λαμίας στην Ενωμένη Ευρώπη. 

 

 Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών  1940-1945  

Ιδρυτικό μέλος 2000 - Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη λήψη και εφαρμογή μέτρων και 

προγραμμάτων για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης των θυμάτων του Β΄ 

Παγκοσμίου πολέμου. 

 

Από τη συμμετοχή στα παραπάνω δίκτυα αναπτύσσονται και βελτιώνονται οι υπηρεσίες του 

Δήμου: 

 Στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, με τη δημιουργία 

εφαρμογών για Καταγραφή Προβλημάτων των Δημοτών, Συγκοινωνιακό οδηγό, 

Τουριστικό Οδηγό κλπ 

 Στον τομέα του Περιβάλλοντος & της Ποιότητας Ζωής με σχέδια Δράσεων για τη 

μείωση του CO2 , την προστασία και διαχείριση παράκτιων περιοχών και λιμνών. 

 Στον τομέα Τοπικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης με την προβολή των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων του, δηλαδή  των τοπικών αγροτικών προϊόντων, των ιαματικών 

Πηγών,  της πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ. 

Συνεπώς με τα δίκτυα, ο Δήμος προάγει όλες τις λειτουργίες του και ταυτόχρονα 

προβάλλεται σε Τοπικό/Εθνικό και Διεθνές επίπεδο αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα του. 

http://www.thermalsprings.gr/


 

107 

 

2.8. ΣΥΝΟΨΗ – ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Γενικά, στο σύνολο των Διευθύνσεων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων τίθεται το 

θέμα της στελέχωσης σε εργατοτεχνικό αλλά και γενικότερα εξειδικευμένο προσωπικό.  

Από την παρουσίαση και αξιολόγηση των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων, της Οργανωτικής Δομής και της Στελέχωσης, τα Κρίσιμα ζητήματα που 

διατυπώνονται είναι τα παρακάτω:  

 Ανάγκη δημιουργίας δομών που προβλέπουν την χωρική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 

και υπηρεσιών προς άμεση εξυπηρέτηση του δημότη, στο βαθμό που απαιτείται και 

επιτρέπεται από την οικονομική κατάσταση του Δήμου, ενώ παράλληλα θα 

εξασφαλίζεται η δυνατότητα συντονισμού και ελέγχου. 

 Προώθηση  του Εθελοντισμού και Δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε 

συνεργασία με ιδιώτες και επιχειρήσεις.  

 Υποστήριξη της Τοπικής Οικονομίας και των Επιχειρηματιών με ανάπτυξη των 

υπηρεσιών.  

 Επιτάχυνση των διαδικασιών σχετικά με τις προμήθειες και αποσαφήνισης των σχετικών 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των διευθύνσεων του Δήμου.  

 Βελτιστοποίηση  των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Νομική Υπηρεσία στο σύνολο 

των Διευθύνσεων.  

 Περαιτέρω αξιοποίηση των υπαρχόντων εφαρμογών πληροφορικής στο σύνολο των 

υπηρεσιών του Δήμου, καθώς επίσης και εφαρμογή μέτρων καθιέρωσης καθολικών 

διαύλων εσωτερικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο εσωτερικό περιβάλλον.  

 Εκπόνηση  εξειδικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού των 

Διευθύνσεων, σύμφωνα με ελλείψεις σε συγκεκριμένες δεξιότητες.  

 Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διοίκησης (όπως η διοίκηση μέσω στόχων), κάτι 

άλλωστε που απαιτεί η ελληνική νομοθεσία. 

 Τυποποίηση  διαδικασιών και ιδιαίτερα αυτών που στηρίζουν την εξυπηρέτηση του 

δημότη. 

 Δημιουργία γενικού και ειδικών αρχείων, φυσικών και ηλεκτρονικών, οργανωμένων 

βάσει προδιαγραφών και όχι τυχαία και αποσπασματικά. 

 Δημιουργία και λειτουργία μηχανοργανωμένης αποθήκης.  

 Σύνταξη κτηματολογίου για την ακίνητη περιουσία του Δήμου, με επακριβή 

τοπογραφικά διαγράμματα, τίτλους ιδιοκτησίας, αποτίμηση της αξίας των ακινήτων κλπ. 
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 Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης του δημοτικού 

έργου. 

2.9. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ KAI ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο ρόλος του Δήμου ιδιαίτερα σήμερα, υπό συνθήκες δημοσιονομικής προσαρμογής, 

αναδεικνύεται κρίσιμος, καθόσον επιχειρείται να υποκαταστήσει πολιτικές και παρεμβάσεις 

που παραδοσιακά ασκούνταν από την Κεντρική Διοίκηση. Η μεταφορά  ενός μεγάλου 

αριθμού αρμοδιοτήτων σε συνδυασμό με την ραγδαία επιδείνωση των χρηματοδοτήσεων και 

των οικονομικών πόρων, έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα 

πρέπει να προσαρμοστεί και να λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών.  

Αυτό σημαίνει ότι, όχι απλά θα πρέπει να διατηρήσει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα που 

διέθετε, αλλά να τον ενισχύσει σε τέτοιο βαθμό ώστε το παρατηρούμενο έλλειμμα της 

Κεντρικής Διοίκησης να αντιμετωπιστεί και να ενσωματωθεί στο δημοτικό έργο προς όφελος 

του Δημότη.  

Προκείμενου να ασκηθεί αυτός ο ρόλος, απαιτούνται ενέργειες εκσυγχρονισμού και 

αναδιοργάνωσης ώστε να καταστήσουν το Δήμο ικανό και αυτοδύναμο στις αυξημένες 

ευθύνες του. Συνεπώς τίθενται  ζητήματα που άπτονται μιας σύγχρονης οργάνωσης και 

λειτουργίας.  

Η υιοθέτηση όμως ενός οποιουδήποτε μοντέλου οργάνωσης θα πρέπει κατά κύριο λόγο να 

στηρίζεται πάνω στις διαπιστωμένες δυνατότητες του Δήμου, ώστε να λειτουργήσει ως 

σύγχρονος αναπτυξιακός φορέας.  

Οι δυσλειτουργίες της σημερινής οργάνωσης οδηγούν στην αποτύπωση εκείνων των 

κρίσιμων ζητημάτων πάνω στα οποία θα δομηθούν τα επιλεγμένα μοντέλα.  

Μια σύγχρονη οργάνωση/λειτουργία του Δήμου θα πρέπει να εξυπηρετεί τουλάχιστον:  

 Τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη διεύρυνση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου, 

μέσω της βελτίωσης της ικανότητάς του να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα 

οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, προστασίας του περιβάλλοντος κ.λ.π. 

και να τα εντάσσει στις διαδικασίες προγραμματισμού σε εθνικό επίπεδο καθώς και 

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.  
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 Την αναβάθμιση της λειτουργίας των πολιτικών οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών 

με την δημιουργία υπηρεσιών διοικητικής, νομικής υποστήριξης και ιδίως επιτελικού 

ρόλου για την επιστημονική - τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  

 Τη βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης των πολιτών, της ποιότητας και  

αποδοτικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, με την αναδιοργάνωση των δομών, τον 

ανασχεδιασμό των διαδικασιών λειτουργίας τους και τον προσανατολισμό τους σε 

στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.  

 Την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου των εργαζομένων, την ενίσχυση της ευθύνης 

και των αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των υπηρεσιών, την επιμόρφωση του 

προσωπικού κλπ.  

 Την αύξηση του βαθμού συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εσωτερικών 

υπηρεσιών, μεταξύ των υπηρεσιών και των πολιτικών οργάνων και μεταξύ του Δήμου 

και των εποπτευόμενων φορέων του.  

 Την ενίσχυση της συνεργασίας του Δήμου με άλλους δημόσιους, κοινωνικούς και 

ιδιωτικούς φορείς και την ανάπτυξη διαδικασιών συμμετοχής του πολίτη, θεωρουμένου 

όχι μόνον ως χρήστη των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και ως ενεργού πολίτη.  

 Τη ριζική αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο οι Δήμοι καταγράφουν και ιεραρχούν 

τα τοπικά προβλήματα, σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και παρεμβαίνουν για την 

αντιμετώπισή τους.  

 Παράλληλα και σε άμεση προτεραιότητα, ο Δήμος θα πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί τις 

Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνδυασμό με οργανωτικές 

αλλαγές και νέες δεξιότητες, ώστε να βελτιωθούν η παροχή δημοτικών υπηρεσιών και 

οι δημοκρατικές διαδικασίες.  

Η επίτευξη επομένως των προαναφερθέντων προϋποθέτει την άμεση αντιμετώπιση των 

διατυπωμένων κρίσιμων ζητημάτων τα οποία σε επίπεδο μεσο-βραχυπρόθεσμων στόχων 

και βασικών προτεραιοτήτων αναλύονται ως ακολούθως: 

Μεσο-βραχυπρόθεσμοι στόχοι 

 Άμεση έναρξη διαδικασιών εκπόνησης και εφαρμογής συστήματος στοχοθεσίας σε 

συνδυασμό με την δημιουργία δεικτών αποτελεσματικότητας-αποδοτικότητας.  

 Άμεση υιοθέτηση των αρχών και ένταξή τους στην καθημερινή υπηρεσιακή λειτουργία 

του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) ως βασικού εργαλείου. 
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 Περιγραφή θέσεων εργασίας (job description) προκειμένου να αποτυπωθεί επακριβώς το 

περίγραμμα θέσης σε συνδυασμό με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων.  

 Καθιέρωση συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών αναγκών ανά 

Διεύθυνση, κλάδο και αρμοδιότητα.  

 Σύνταξη κτηματολογίου για την ακίνητη περιουσία του Δήμου, οργανωμένου βάσει 

προδιαγραφών, με επακριβή τοπογραφικά διαγράμματα, τίτλους ιδιοκτησίας, αποτίμηση 

της αξίας των ακινήτων κλπ. 

 Δημιουργία γενικού και ειδικών αρχείων, φυσικών και ηλεκτρονικών, οργανωμένων 

βάσει προδιαγραφών και όχι τυχαία και αποσπασματικά 

 Η δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης του δημοτικού 

έργου, ώστε να διευκολυνθούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες στις υποχρεώσεις τους και η 

δημοτική αρχή, συνολικά, στις επιλογές της και στην χάραξη πολιτικής 

Βασικές Προτεραιότητες  

 Καταγραφή και τυποποίηση διαδικασιών, και ανάπτυξη εργαλείων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, όπως ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, ψηφιακές υπογραφές κλπ ώστε 

να εξοικονομηθούν πόροι, κυρίως ανθρώπινοι. 

 Παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών στους δημότες στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Υπηρεσίες 4
ου

 και 5
ου

 Επιπέδου), μέσω της δικτυακής πύλης του Δήμου 

(Portal).  

 Αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης.  

 Εξορθολογισμός των τοποθετήσεων και μετακινήσεων του προσωπικού με βάση το 

προφίλ και τις πραγματικές ανάγκες της κάθε οργανωτικής μονάδας (the right person in 

the right place).  

 Δημιουργία δομών που προβλέπουν την χωρική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και 

υπηρεσιών προς άμεση εξυπηρέτηση του δημότη. 

 Προώθηση  του Εθελοντισμού και Δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε 

συνεργασία με ιδιώτες και επιχειρήσεις.  

 Υποστήριξη της Τοπικής Οικονομίας και των Επιχειρήσεων με ανάπτυξη των 

υπηρεσιών και μείωση της γραφειοκρατίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΤΕΛΩΣΗΣ  ΤΩΝ  ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

3.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Όπως προαναφέρθηκε, ο ισχύον Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων 

συντάχθηκε το 2012 λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, αλλά και τις υποχρεώσεις του 

νέου Δήμου για την  άσκηση  των  νέων μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων  στους ΟΤΑ α’ 

βαθμού καθώς και αυτών που προβλέπονταν να μεταφερθούν από 1-1-2013 στο Δήμο από τη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση / Περιφέρεια. 

Η σύνταξη του είχε  ως βάση τα Πρότυπα-Σχέδια των ΟΕΥ των νέων «Καλλικρατικών» 

Δήμων που εκπόνησε για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠΕΣΑΗΔ), η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & 

Αυτοδιοίκησης (E.E.T.A.A.),  τον «Οδηγό προσαρμογής των πρότυπων σχεδίων ΟΕΥ των 

νέων Δήμων» της E.E.T.A.A. καθώς  και το Άρθρο 97 «Υπηρεσιακές μονάδες δήμων» του 

Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). 

Όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα , τηρήθηκαν οι διατάξεις του Προγράμματος, με τις 

ακόλουθες  συγχωνεύσεις: 

Συγχώνευση όλων των σχολικών επιτροπών σε δύο, μία για τις σχολικές μονάδες της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μία για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Συγχώνευση όλων των κοινωφελών επιχειρήσεων των Καποδιστριακών Δήμων σε μία 

κοινωφελή επιχείρηση. 

Το υφιστάμενο γενικό Οργανόγραμμα του Δήμου έχει ως ακολούθως : 
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Διάγραμμα 3.1 

Υφιστάμενο γενικό Οργανόγραμμα Δήμου Λαμιέων 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ       

& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -

ΤΟΠΙΚΗΣ  & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
& ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ  & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ  

ΧΩΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ & 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΔΕΙΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ - 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΩΔΕΙΟΥ 

Ιδιαίτερο γραφείο 
Δημάρχου 

Γραφείο Τύπου & 
Επικονωνίας 

Γραφείου Δημοσίων 
Σχέσων & Εθιμοτυπίας 

Γραφείο Διοικητικής 
Βοήθειας 
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3.2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

Ο αρχικός σχεδιασμός της οργανωτικής δομής του Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων  ήταν 

αρκετά «συνεκτικός» ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στις δυνατότητες του 

στελεχιακού δυναμικού του, όσο και στις  νέες μεταφερόμενες Αρμοδιότητες του 

Καλλικράτη.   

Παρόλα αυτά ο μητροπολιτικός χαρακτήρας του Δήμου, η παροχή διοικητικής βοήθειας 

στους έξι (6) Δήμους του Νομού με συνέπεια την επί πλέον  διεύρυνση των γεωγραφικών 

ορίων της διοικητικής αρμοδιότητάς του, σε συνδυασμό με τη μείωση του ανθρώπινου 

δυναμικού του (αποχωρήσεις, διαθεσιμότητα)  κατά τα έτη που ακολούθησαν,  έκαναν τον 

αρχικό σχεδιασμό να είναι πλέον δυσλειτουργικός. 

Επί πλέον  οι αυξανόμενες νέες κοινωνικές ανάγκες, αλλά και οι νέες δημόσιες πολιτικές για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση  κάνουν επιτακτική την ανάγκη επανακαθορισμού του ρόλου και 

του τρόπου λειτουργίας του. 

Βασικοί παράμετροι και άξονες της αναδιοργάνωσης αποτελούν: 

1. Τα διευρυμένα χωρικά και πληθυσμιακά δεδομένα του Δήμου όπως προέκυψαν από την 

εφαρμογή του Καλλικράτη. 

2. Ο ρόλος του Δήμου ως κεντρικού πόλου άσκησης διευρυμένων διοικητικών, κοινωνικών, 

οικονομικών και άλλων αρμοδιοτήτων. 

3. Οι πεπερασμένοι άμεσοι οικονομικοί πόροι από το Κεντρικό Κράτος και η ανάγκη 

εξοικονόμησης πόρων αλλά και έμφασης σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (προγράμματα, 

ίδιοι πόροι κ.λπ.). 

4. Η υφιστάμενη ποσοτική και ποιοτική κατάσταση όσον αφορά την στελέχωση του Δήμου 

και οι περιορισμοί προσλήψεων νέου προσωπικού. 

5. Η ορθολογική διαχείριση των εισροών του Δήμου, δηλαδή του ανθρώπινου δυναμικού, 

των υποδομών, του εξοπλισμού, της εσωτερικής διάρθρωσης κλπ. 

6. Η εφικτότητα εφαρμογής της πρότασης με την έννοια ότι δεν θα δημιουργηθούν 

οργανωτικές αναδιατάξεις με δυσμενή αποτέλεσμα στην χρηστή λειτουργία των υπηρεσιών. 
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Στόχος είναι ο σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων, η άσκηση συναφών αρμοδιοτήτων από μία 

Οργανωτική Μονάδα, η αποκέντρωση υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη, η επάρκεια 

προσωπικού για τη στελέχωση και λειτουργία κάθε οργανωτικής δομής, η δημιουργία νέων 

προστιθέμενων αξιών, τόσο με την ενσωμάτωση πόρων (προγράμματα χρηματοδότησης, 

συνεργασιών, κ.α.) όσο και με τη σταδιακή αφομοίωση άυλων αξιών τεχνογνωσίας, όπως για 

παράδειγμα σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, στρατηγικού και επιχειρησιακού 

προγραμματισμού και ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών του Δήμου για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. 

Στα παρακάτω διαγράμματα αποτυπώνονται δύο σενάρια οργανωτικής αναδιάρθρωσης των 

δομών του Δήμου Λαμιέων. 

 



 

115 

 

 

3.1.1. Πρώτο Σενάριο αναδιοργάνωσης  

 

Διάγραμμα 3.2 

Γενικό Οργανόγραμμα Πρώτου Σεναρίου 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ           

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΤΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ         

& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ        
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ-
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ  - 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Δ.Ε . ΥΠΑΤΗΣ             

Δ.Ε. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 

Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Ε. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                     
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ               

& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ  ΧΩΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ            
& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  
ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                      

& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ       

&  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ - 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                 

& Γ' ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ                
& ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ                   
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & 
ΔΗΝΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
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3.2.1.1. Προτάσεις πρώτου Σεναρίου  Αναδιοργάνωσης 

Το προτεινόμενο σενάριο αναδιοργάνωσης του Δήμου Λαμιέων βασίστηκε στις αναφορές 

προβλημάτων, στην αυτό-αξιολόγηση της λειτουργίας, καθώς και στα κριτήρια και τις 

προδιαγραφές της αξιολόγησης.  

Συνοπτικά οι αλλαγές στην Υφιστάμενη Κατάσταση του Δήμου Λαμιέων είναι οι εξής: 

 Οι Διευθύνσεις του Δήμου από επτά (7) μειώνονται σε έξι (6). 

 Τα Τμήματα (μη αυτοτελή) από είκοσι τέσσερα  (24)  μειώνονται σε είκοσι τρία (23).   

 Τα γραφεία (μη αυτοτελή) από εξήντα πέντε ( 65) μειώνονται σε δέκα επτά (17). 

 Τα αυτοτελή γραφεία από οκτώ (8) μειώνονται σε τέσσερα (4). 

Υπηρεσίες Υπαγόμενες στο Δήμαρχο 

 Το γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας συγχωνεύεται με το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 

& Εθιμοτυπίας  λόγω συναφούς αντικειμένου και μετονομάζεται σε Γραφείο Τύπου & 

Δημοσίων Σχέσεων 

 Το αυτοτελές γραφείο Διοικητικής Βοήθειας μεταφέρεται στη νέα Δ/νση 

Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 Το γραφείο Δημοτικής Φιλαρμονικής μεταφέρεται στο αυτοτελές τμήμα του 

Δημοτικού Ωδείου λόγω συναφούς αντικειμένου. 

 Οι αρμοδιότητες του γραφείου Πολιτικής Προστασίας μεταφέρθηκαν στην Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος & Τοπικής Ανάπτυξης και του Εθελοντισμού στη Διεύθυνση 

Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού.  

Το τμήμα Δημοτικού Ωδείου παρέμεινε ως Αυτοτελές με την προσθήκη του Γραφείου 

Φιλαρμονικής λόγω ιδιαιτερότητας στη λειτουργία του.   

Το Δημοτικό Ωδείο Λαμίας (http://dimotikoodeiolamias.blogspot.gr/) ιδρύθηκε το 1938 ως 

παράρτημα του Εθνικού Ωδείου Αθηνών, με πρώτο Διευθυντή το μεγάλο μουσουργό 

Μανώλη Καλομοίρη και είναι το πέμπτο κατά σειρά ίδρυσης στον Ελλαδικό χώρο. Ως 

Νομικό Πρόσωπο πριν την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτη» είχε πιστοποιηθεί 

για την παροχή αναγνωρισμένων διπλωμάτων  Μουσικών Οργάνων και Αρμονίας με 

προϋποθέσεις ύπαρξης συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών και συγκεκριμένης 

Οργανωτικής Δομής που είχε ως επικεφαλή Καλλιτεχνικό Διευθυντή. Παρέμεινε ως 

αυτοτελές τμήμα  μετά τον Καλλικράτη,  για να τη διατήρηση της δομής και του επί κεφαλή 

http://dimotikoodeiolamias.blogspot.gr/
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Καλλιτεχνικού Διευθυντή (τμηματάρχης) και συνεπώς της πιστοποίησης και παροχής 

αναγνωρισμένων διπλωμάτων, πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί υπαγόμενο σε Διεύθυνση. 

Επί πλέον είναι μια εξαιρετικά πετυχημένη ανταποδοτική δομή και ανταποκρίνεται σε όλο το 

φάσμα της μουσικής παιδείας, αλλά και με πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί. 

Γενική Διεύθυνση  

Σήμερα η θέση του Γενικού Διευθυντή, αν και προβλέπεται στο ΟΕΥ, δεν έχει στελεχωθεί. Η 

τρέχουσα επιλογή της δημοτικής αρχής είναι  οι εντολές του Δημάρχου να μεταβιβάζονται 

στις Διευθύνσεις μέσω των Αντιδημάρχων και του Γενικού Γραμματέα. Προτείνεται η 

διατήρηση της πρόβλεψης προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της  κορυφής της 

διοικητικής πυραμίδας από  υπηρεσιακό στέλεχος.  

Διεύθυνση Διοίκησης, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (νέα 

Διεύθυνση) 

Από την αξιολόγηση (Κεφάλαιο 2) και ειδικότερα από την ενότητα της Στελέχωσης του 

Δήμου, είναι σαφής η αναγκαιότητα στελέχωσης της Δ/νσης Σχεδιασμού Οργάνωσης & 

Πληροφορικής. Επίσης διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα εισαγωγής συγχρόνων μεθόδων 

διοίκησης, αλλά και η ανάπτυξη εφαρμογών Τ.Π.Ε. για την υποστήριξη τους, αρμοδιότητα 

της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, σε άμεση συνεργασία με την 

Διεύθυνση Διοικητικών.  

Προκειμένου για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη βελτίωση της συνεργασίας 

μεταξύ των οργανικών μονάδων και την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, 

αλλά και λόγω της υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής, προτείνεται η συγχώνευση της Διεύθυνσης, με την Διεύθυνση Διοικητικών 

Υπηρεσιών και η δημιουργία μιας νέας  Διεύθυνσης Διοίκησης Προγραμματισμού & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τέσσερα (4) τμήματα και αρμοδιότητες των δύο 

Διευθύνσεων, πλην των αρμοδιοτήτων Δημοτολογίου – Ληξιαρχείου. 

 Με τη συγχώνευση μειώνονται οι οριζόντιες, υποστηρικτικές υπηρεσίες από τέσσερεις (4) 

σε τρείς (3), δημιουργείται μία ισχυρή οργανική μονάδα Διοίκησης που θα παρέχει  επί πλέον 

σαν αρμοδιότητα, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των πολιτικών διαχείρισης  και 
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ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων με ταυτόχρονη ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ για την 

υποστήριξη τους.   

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών (νέα Διεύθυνση) 

Στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, δημιουργήθηκε η Διεύθυνση 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη στην οποία συνενώθηκαν το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ως 

τμήμα) και το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Επί 

πλέον  δημιουργήθηκαν Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες στην έδρα των τεσσάρων (4)  

Δημοτικών  Ενοτήτων με γραφείο ΚΕΠ και γραφείο Δημοτικής Κατάστασης στην κάθε μία, 

οι οποίες ανήκουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.    

Για τη δημιουργία της Διεύθυνσης με αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, λήφθηκαν 

υπόψη η στενή συνεργασία των ΚΕΠ με το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης στο πλαίσιο 

εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και η λειτουργία του Μητρώου Πολιτών στο αμέσως 

επόμενο χρονικό διάστημα. Το Μητρώο Πολιτών δίνει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης 

άντλησης στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων και στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης 

των Ελλήνων Πολιτών, καθώς και των αλλοδαπών για τους οποίους υφίστανται ληξιαρχικά 

γεγονότα στην Ελλάδα
17

. Συνεπώς η Διεύθυνση συμβάλλει στη γρήγορη και 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση του δημότη κατά το δυνατόν εγγύτερα στον τόπο 

κατοικίας του.  

Παρόλο που η σύσταση της νέας Διεύθυνσης με  ενσωμάτωση του ΚΕΠ αντιβαίνει στην 

ισχύουσα Νομοθεσία περί αυτόνομης Διεύθυνσης ΚΕΠ, (Ν. 3013/2002 ΦΕΚ 102/Α), έχει 

παρέλθει ικανός χρόνος από τη σύσταση των ΚΕΠ καθώς και σημαντικές οργανωτικές 

αλλαγές μέσω του Προγράμματος «Καλλικράτης»,  χωρίς επικαιροποίηση της ως άνω 

υπάρχουσας νομοθεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ΟΤΑ. 

Πολλοί Δήμοι της χώρας όπως ο Δήμος Βύρωνα (ΦΕΚ 2637/τ. Β΄/03/10/2014), ο Δήμος 

Αγίας Παρασκευής (ΦΕΚ 126/τ. Β΄/28/01/2013), ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης (ΦΕΚ 157/τ. 

                                                   
 

 

 

17
Από έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  με  θέμα « Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Πολιτών» Α.Π.: ΤΑ∆Κ 

1163 / 2016, Αθήνα  4 Νοεμβρίου 2016 
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Β΄/29/01/2013) κ.ά., λειτουργούν τα ΚΕΠ εντός της ίδιας διεύθυνσης με το Τμήμα 

Δημοτικής Κατάστασης (Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται η νέα Διεύθυνση Εξυπηρέτησης  Πολιτών με δύο (2) 

τμήματα και έξι (6) γραφεία στην Κεντρική Υπηρεσία: Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας στην 

αρμοδιότητα του Διευθυντή (μεταφερόμενο από την αρμοδιότητα του Δημάρχου), τμήμα 

ΚΕΠ με τρία (3) γραφεία: α) εξυπηρέτησης πολιτών, β) εσωτερικής ανταπόκρισης και γ) 

Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)  με αρμοδιότητες ΚΕΠ και τμήμα Δημοτικής 

Κατάστασης με δύο γραφεία: α) Δημοτολογίου & β) Ληξιαρχείου με τις αντίστοιχες 

αρμοδιότητες.   

Τέσσερεις (4) Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες  με οκτώ (8) γραφεία ήτοι : Αποκεντρωμένη 

Υπηρεσία Δ.Ε. Υπάτης με έδρα την Υπάτη και δύο (2) γραφεία: α) ΚΕΠ & β) Δημοτικής 

Κατάστασης, ομοίως (όσον αφορά στα γραφεία) Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Δ.Ε. 

Λειανοκλαδίου με έδρα το Λειανοκλάδι ,  Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Δ.Ε. Γοργοποτάμου με 

έδρα το Μοσχοχώρι και Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Δ.Ε. Παύλιανης με έδρα την Παύλιανη. 

Στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών θεωρήθηκε  σκόπιμη η διατήρηση των 

γραφείων διότι: α) στο ΚΕΠ  υποβιβάζονται τα τμήματα που προβλέπει ο Νόμος σε γραφεία 

και β) στο τμήμα Δημοτικής Κατάστασης διατηρούνται τα γραφεία δημοτολογίου & 

ληξιαρχείου λόγω διακριτών αρμοδιοτήτων. Παρόλο που δημιουργείται το ενοποιημένο 

Μητρώο Πολιτών, δεν υπάρχει προς το παρόν, αντίστοιχη αντίληψη περί ενοποιημένων 

αρμοδιοτήτων στην κουλτούρα των υπαλλήλων και θα δημιουργηθεί σύγχυση σε μια 

Διεύθυνση εξαιρετικά κρίσιμη για τους Πολίτες.  

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Στη Διεύθυνση διατηρούνται τα τρία τμήματα με μικρές τροποποιήσεις στους τίτλους: α) 

Δαπανών – Προϋπολογισμού, β) Προμηθειών – Αποθήκης γ) Προσόδων – Δημοτικής 

Περιουσίας και ένα γραφείο: Ταμείου.  Το γραφείο διατηρείται διότι ο Δήμος έχει Ειδικό 

Ταμία, το γραφείο έχει διακριτές αρμοδιότητες από το τμήμα Δαπανών – Προϋπολογισμού, 

αλλά και διακριτή λειτουργία. Παρόλα αυτά δεν θεωρείται αναγκαίο να γίνει τμήμα.   
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Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Τοπικής Ανάπτυξης (μετονομασία της Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης).  

Τα τμήματα της Διεύθυνσης από δύο (2) αυξήθηκαν σε  πέντε (5) με ανακατανομή 

αρμοδιοτήτων &  προσωπικού για τη βελτίωση των λειτουργιών τόσο του τομέα του 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής όσο και του Τομέα της Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης & Απασχόλησης.  

Στον Τομέα Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής προτείνονται τρία (3) τμήματα και δύο (2) 

γραφεία.  

Το τμήμα Καθαριότητας και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τις ανάλογες 

αρμοδιότητες (καθαριότητα, ΧΥΤΑ κλπ), το νέο τμήμα Περιβάλλοντος- Πρασίνου & 

Δημοτικού Ελέγχου με αρμοδιότητες: περιβάλλοντος εν γένει, διαχείρισης πρασίνου 

Αστικού και Περιαστικού και αρμοδιότητες ελέγχου και τήρηση διατάξεων κοινοχρήστων 

χώρων, εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, παρόδιας στάθμευσης, εφαρμογή σχεδίων 

πολιτικής προστασίας κλπ και το τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων. Τα γραφεία: 

α)Δημοτικού Κυνοκομείου & β) Κοιμητηρίων  

Στον Τομέα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης προτείνονται δύο (2) 

τμήματα και ένα (1) γραφείο: Δημοτικών Σφαγείων.  

Όσον αφορά στα τμήματα:  

Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης με αρμοδιότητες φυτικής & ζωικής παραγωγής και το 

τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Απασχόλησης με αρμοδιότητες εν γένει 

αδειοδοτήσεων καταστημάτων και επιχειρήσεων, προστασίας του καταναλωτή, 

απασχόλησης &  τουρισμού. 

Τα τρία (3) γραφεία που διατηρούνται στη Διεύθυνση αποτελούν διακριτές δομές με 

διακριτές αρμοδιότητες και λειτουργίες, αλλά και χώρους στέγασης στο Δήμο. 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – Δόμησης & Ενέργειας 

Στη Διεύθυνση προτείνεται το νέο τμήμα Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων με 

συγχώνευση του Τμήματος Οδοποιίας και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και του Τμήματος 

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Μεταφορών. Η συγχώνευση προτείνεται λόγω μεγάλου 
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φόρτου εργασίας του τμήματος Οδοποιίας και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και υποστελέχωσης 

του τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.  

Στη Διεύθυνση διατηρούνται τα τρία (3) γραφεία του τμήματος της Υπηρεσίας Δόμησης 

λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας του τμήματος ( ξεχωριστό on line πρωτόκολλο του 

ΥΠΕΚΑ) και προς συμμόρφωση των προδιαγραφών που θέτει το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

& Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ). 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας –Παιδείας – Πολιτισμού -  Αθλητισμού  

Τα  τμήματα της Διεύθυνσης από επτά (7) μειώθηκαν σε πέντε (5) με συγχώνευση τμημάτων, 

ανακατανομή αρμοδιοτήτων &  προσωπικού ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις 

αυξανόμενες ανάγκες, αλλά και στις νέες ευκαιρίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων, αναλαμβάνοντας και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες κοινωνικών 

παρεμβάσεων. Προτείνονται:  

Το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής – Πρόνοιας & Αλληλεγγύης με δύο (2) γραφεία: α) 

Κοινωνικής Πολιτικής - Προνοιακών Επιδομάτων, β) Ισότητας των Φύλων - Κοινωνικών 

Δομών – Εθελοντισμού. Οι  αρμοδιότητες του τμήματος αφορούν στο σχεδιασμό, 

συντονισμό και στην παρακολούθηση Κοινωνικών Πολιτικών, στην εποπτεία και στον 

έλεγχο , στην εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (προνοιακά επιδόματα, κοινωνικές δομές 

κ.ά)  και στην προώθηση του  Εθελοντισμού. Το γραφείο Ισότητας των Φύλων -Κοινωνικών 

δομών και Εθελοντισμού εκτός της προώθηση των πολιτικών για την Ισότητας των Φύλλων 

και του Εθελοντισμού έχει στην εποπτεία του όλες τις Κοινωνικές Δομές που λειτουργεί ο  

Δήμος ή πρόκειται να λειτουργήσει (π.χ. Ξενώνας Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κέντρα Κοινότητας κλπ) Αναπτύσσει 

σχέσεις συνεργασίας με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου για τις κοινωνικές δομές της 

Επιχείρησης όπως: «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ κλπ. για τον καλύτερο συντονισμό, 

την παροχή στοιχείων, την διαχείριση Προγραμμάτων κλπ. 

Προτείνεται η σύσταση των δύο γραφείων στο τμήμα διότι:  

Η ύπαρξη Γραφείου Ισότητας των Φύλλων στον Οργανισμό αποτελεί  προϋπόθεση για την 

χρηματοδότηση και ίδρυση της δομής του Ξενώνα Φιλοξενίας (κακοποιημένων γυναικών), 

σύμφωνα με τις οδηγίες  της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλλων, την αντίστοιχη 

Πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά και την πρόσκληση του Περιφερειακού Ε.Π. 

«Στερεά Ελλάδα 2014-2020» μέσω του οποίου συνεχίζεται η χρηματοδότηση της δομής. Το 
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γραφείο μεταφέρθηκε στο Τμήμα  Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης, από το τμήμα 

Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης όπου υπαγόταν, μετονομάστηκε σε Γραφείο Ισότητας των 

Φύλων, Κοινωνικών Δομών & Εθελοντισμού με τις αρμοδιότητες που αναφέρθηκαν. Για τις 

λοιπές αρμοδιότητες του τμήματος προτείνεται το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & 

Προνοιακών Επιδομάτων.  

Το τμήμα Παιδικής Μέριμνας & Βρεφονηπιακών Σταθμών με αρμοδιότητες προστασίας 

ανηλίκων κλπ. και εύρυθμης λειτουργίας των οκτώ (8) Παιδικών & Βρεφονηπιακών 

Σταθμών του Δήμου. 

Το τμήμα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας & Γ’ Ηλικίας με αρμοδιότητες του Τομέα 

της Δημόσιας υγείας και της εύρυθμης λειτουργίας των τεσσάρων (4) ΚΑΠΗ του Δήμου.  

Το τμήμα Παιδείας και Δια βίου Μάθησης με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες πλην του 

γραφείου Ισότητας των Φύλων, το οποίο όπως αναφέρθηκε  μεταφέρεται στο τμήμα  

Κοινωνικής Πολιτικής – Πρόνοιας & Αλληλεγγύης. 

Το τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού με συγχώνευση των δύο διακριτών τμημάτων 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, λόγω υποστελέχωσης τους, που έχει ως  αποτέλεσμα τη μη 

άρτια άσκηση των αρμοδιοτήτων.  

Επί πλέον προτείνεται η μεταφορά της λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης «Αλέκος 

Κοντόπουλος», καθώς και του Λαογραφικού Μουσείου, που είναι στην αρμοδιότητα του 

τμήματος Πολιτισμού, στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου, η οποία ήδη 

εκτελεί με επιτυχία τέτοιου τύπου αρμοδιότητες (λειτουργία Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης 

Θερμοπυλών και Εικαστικών Εργαστηρίων). Η Επιχείρηση λόγω τεχνογνωσίας και 

δυνατότητας καθιέρωσης διευρυμένου ωραρίου (απογευματινών ωρών/Σαββατοκύριακου) 

στις δομές, θα αυξήσει την επισκεψιμότητα και την προβολή τους.  

Το νέο τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού προτείνεται να ασκεί επιτελικές αρμοδιότητες των 

αντίστοιχων Τομέων και να αναπτύσσει συνεργασίες με τα αντίστοιχα Νομικά Πρόσωπα για 

το συντονισμό, το σχεδιασμό, την ανάληψη και διαχείριση Προγραμμάτων κλπ.
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3.2.2. Δεύτερο Σενάριο αναδιοργάνωσης 

 

Διάγραμμα 3.3 

Γενικό Οργανόγραμμα Δευτέρου Σεναρίου 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ   

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΤΤΜΗΜΑ      
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ     
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ   

& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ   
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ           
ΔΑΠΑΝΩΝ - 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ     
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ         
ΠΡΟΣΟΔΩΝ - 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ        
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Δ.Ε . ΥΠΑΤΗΣ             

Δ.Ε. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 

Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Ε. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

ΤΜΗΜΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - 

ΔΟΜΗΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ  & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ  

ΧΩΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ       
& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ - 
ΑΔΕΙΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ             
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ           
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                  
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                   
& ΠΑΙΔΕΙΑΣ    

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

&  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ - 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ             

& Γ' ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ          
& ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ                   
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΩΔΕΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 
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3.2.2.1. Προτάσεις δευτέρου Σεναρίου Αναδιοργάνωσης 

Το δεύτερο σενάριο αναδιοργάνωσης του Δήμου Λαμιέων βασίζεται στο πρώτο Σενάριο 

Αναδιοργάνωσης δίνοντας μια εναλλακτική πρόταση. 

Συνοπτικά οι αλλαγές στην Υφιστάμενη Κατάσταση του Δήμου Λαμιέων είναι οι εξής: 

 Οι Διευθύνσεις του Δήμου  παραμένουν επτά (7). 

 Τα Τμήματα (μη αυτοτελή) από είκοσι τέσσερα  (24)  μειώνονται σε είκοσι τρία (23), 

(όπως και στο πρώτο σενάριο). 

 Τα γραφεία (μη αυτοτελή) από εξήντα πέντε ( 65) μειώνονται σε δέκα επτά (17) (όπως 

και στο πρώτο σενάριο). 

 Τα αυτοτελή γραφεία από οκτώ (8) μειώνονται σε τέσσερα (4) (όπως και στο πρώτο 

σενάριο). 

Στο δεύτερο Σενάριο παραμένουν οι Διευθύνσεις: α) Διοίκησης, Προγραμματισμού & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) Οικονομικών Υπηρεσιών γ) Εξυπηρέτησης Πολιτών, δ) 

Τεχνικών Έργων, Δόμησης & Ενέργειας, όπως περιγράφονται στο πρώτο Σενάριο.  

Δημιουργείται μια νέα Διεύθυνση Δημοτικής Ανάπτυξης με τμήματα: α) Αγροτικής 

Ανάπτυξης και αρμοδιότητες φυτικής και ζωικής παραγωγής β) Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων & Απασχόλησης με αρμοδιότητες εν γένει αδειοδοτήσεων καταστημάτων 

και επιχειρήσεων, προστασίας του καταναλωτή &  απασχόλησης και γ) Πολιτισμού 

Αθλητισμού & Τουρισμού με αρμοδιότητες που περιγράφονται στο αντίστοιχο τμήμα του 

πρώτου Σεναρίου και επιπλέον αρμοδιότητες Τουρισμού.  

Είναι αποδεκτό ότι η συμβολή της τουριστικής δραστηριότητας στην οικονομία μιας 

περιοχής, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να αποτελέσει μοχλό οικονομικής 

ανάπτυξης. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που έχουν  δυνατότητα να αποτελέσουν 

άξονα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής μας, χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός 

κυρίαρχου ειδικού κινήτρου στη ζήτηση, το οποίο συνδέεται με συγκεκριμένα θέματα όπως: 

φυσιολατρία, αθλητισμός, περιήγηση, περιβάλλον, γνωριμία με την τοπική παράδοση, 

πολιτισμός. Το πολιτιστικό απόθεμα, για παράδειγμα, του Δήμου σε αρχαιολογικούς χώρους 

διεθνούς ακτινοβολίας, όπως είναι οι  Θερμοπύλες και ιστορικούς τόπους εθνικού 

ενδιαφέροντος, όπως η Γέφυρα του Γοργοποτάμου, αποτελεί εκτός από πόλο πολιτισμού, 

πόλο ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού.   
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Οι επιτελικές αρμοδιότητες του τμήματος στον τομέα του Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 

συνδυασμό με τις αρμοδιότητες του τουρισμού στοχεύουν να συμβάλλουν στην ενίσχυση 

των ειδικών και  εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως θεματικά συνέδρια, αθλητικά 

γεγονότα, πολιτισμός, παράδοση κ.ά., στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προς 

αυτή την κατεύθυνση και στη διασύνδεση του Δήμου με τον Επιχειρηματικό τομέα του 

Τουρισμού. 

Η δημιουργία της Διεύθυνσης Δημοτικής Ανάπτυξης  έχει στόχο να δώσει μια νέα δυναμική 

στην Τοπική Οικονομία & Απασχόληση από την πλευρά του Δήμου, ώστε να 

ευθυγραμμιστεί με τη Στρατηγική του.   

Οι Διευθύνσεις του πρώτου Σεναρίου:  

Περιβάλλοντος & Τοπικής Ανάπτυξης μετονομάζεται σε Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

παραμένουν τα τρία Τμήματα: α) Καθαριότητας και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων β) 

Περιβάλλοντος- Πρασίνου & Δημοτικού Ελέγχου γ) Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων με 

τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και γραφεία όπως ήδη έχουν αναπτυχθεί. 

Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού μετονομάζεται σε 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας και παραμένουν τα τμήματα α) 

Κοινωνικής Πολιτικής – Πρόνοιας & Αλληλεγγύης β) Παιδικής Μέριμνας & 

Βρεφονηπιακών Σταθμών γ) Προστασίας της Δημόσιας Υγείας & Γ’ Ηλικίας δ) Παιδείας και 

Δια βίου Μάθησης με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και γραφεία όπως ήδη έχουν αναπτυχθεί. 

3.2.3. Αξιολόγηση Σεναρίων – Πρόταση Αναδιοργάνωσης  

Σύμφωνα με τις παραπάνω προτάσεις των δύο Σεναρίων, διαπιστώνουμε ότι το Δεύτερο 

Σενάριο Αναδιοργάνωσης αποτελεί την προτεινόμενη Αναδιοργάνωση των δομών του 

Δήμου Λαμιέων, παρόλο που οι διευθύνσεις του Δήμου δεν μειώνονται, διότι:  

 Ομαδοποιεί τις συναφείς λειτουργίες του Δήμου σε επίπεδο Διεύθυνσης όπως φαίνεται 

στον παρακάτω Πίνακα και αποφεύγει τον κατακερματισμό τους, επιτυγχάνοντας έτσι 

τον καλύτερο συντονισμό τους. 
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Πίνακας 3.1 

Αντιστοίχηση Υπηρεσιών Δήμου και Διευθύνσεων 

Τομείς Υπηρεσιών Διευθύνσεις 

Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – 

Δόμησης & Ενέργειας  

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, 

Αθλητισμός, Πολιτισμός 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας 

& Παιδείας 

Αυτοτελές τμήμα Δημοτικού 

Ωδείου 

Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη & 

Απασχόληση 
Διεύθυνση Δημοτικής Ανάπτυξης 

Οριζόντιες/ Υποστηρικτικές 

Υπηρεσίες 

Διεύθυνση Διοίκησης, 

Προγραμματισμού & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 

 Δημιουργεί συνεκτικές και λιτές δομές με τα απολύτως αναγκαία ιεραρχικά επίπεδα και 

αποδεκτό εύρος εποπτείας (οι Διευθύνσεις έχουν τρία ή τέσσερα  τμήματα με τα 

απολύτως αναγκαία γραφεία). Επί πλέον δεν αυξάνονται οι οργανικές μονάδες σε 

επίπεδο τμήματος έναντι του 1ου Σεναρίου. 

  

 Συμβάλλει στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και στους στρατηγικούς στόχους 

του Δήμου. 

Σημειώνουμε ότι και τα δύο Σενάρια προβλέπουν Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες σύμφωνα με 

τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου και το στελεχιακό δυναμικό του και αναπτύσσουν 

συντονισμό και συμπληρωματικότητα με τις Επιχειρήσεις του Δήμου με: 

 το γραφείο Ισότητας των Φύλων -Κοινωνικών δομών - Εθελοντισμού στη Δ/νση 

Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας με αρμοδιότητες παρακολούθησης και 

συντονισμού 

 μεταφορά αρμοδιοτήτων λειτουργίας Πολιτιστικών δομών στη Κοινωφελή Επιχείρηση 

και αρμοδιότητες συντονισμού στο τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
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3.3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ  

Από την Αξιολόγηση προκύπτουν κάποιες σημαντικές διαπιστώσεις:  

 Παρατηρείται έλλειψη προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων ανάλογα με τον τομέα 

αρμοδιότητας που αναφερόμαστε.  

 Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών στις νέες οργανικές μονάδες απαιτεί τις 

ειδικότητες που δεν υπάρχουν ή που είναι ελλιπείς.  

 Υπάρχουν τμήματα που αποτελούνται από ένα έως τέσσερις υπαλλήλους (ΤΠΕ, 

Υπηρεσία Δόμησης κλπ).  

 Υπάρχουν τομείς αρμοδιότητας, όπως είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος, που εν πολλοίς 

υποστηρίζονται από ΙΔΟΧ.   

 Οι ανάγκες στελέχωσης δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω επιμόρφωσης του 

υπάρχοντος προσωπικού, διότι απαιτούνται επιπλέον εξειδικευμένες ειδικότητες σε 

όλες σχεδόν τις υπηρεσίες.   

 Το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών του Δήμου είναι ήδη υποστελεχωμένο και 

οποιαδήποτε εσωτερική μετακίνηση θεωρείται αδύνατη.  

Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στα Προγράμματα Κοινωφελούς 

Εργασίας στα οποία συμμετέχει ο Δήμο μας και προσωρινά επιλύουν προβλήματα 

στελέχωσης ιδιαίτερα στον τομέα του Περιβάλλοντος (Καθαριότητα, Πράσινο), χωρίς όμως 

τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.  

Οι παρακάτω πίνακες απεικονίζουν ανά τμήμα Διεύθυνσης, το  προσωπικό και τις  προτάσεις 

στελέχωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα στελέχωσης των Οργανικών Μονάδων και 

την οικονομική δυνατότητα του Δήμου για προσλήψεις (Κεφάλαιο 2 ενότητα Στελέχωσης 

και Οικονομικών στοιχείων) σε συνδυασμό με την Ιεράρχηση των Αναγκών και τις 

Προτεραιότητες  (Κεφάλαιο 2), καθώς και την τροποποίηση του υφιστάμενου ΟΕΥ με τις 

προτεινόμενες προσθήκες-συγχωνεύσεις των τμημάτων της κάθε Διεύθυνσης. 
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Πίνακας 3.2 

(συνέχεια) 

Πρόταση Στελέχωσης Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

Οργανική 

Μονάδα 

Υπάρχον 

προσωπικό 

Επιθυμητό 

προσωπικό 

Ειδικότητες που 

απαιτούνται πρόσθετα 

Μεταβολή 

προσωπικού 

Διεύθυνση Διοίκησης, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Τμήμα 

Διοικητικής 

Υποστήριξης 

9 11 

ΠΕ Διοικητικού (1) 

+2 
ΔΕ Διοικητικού (1) 

Τμήμα 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

8 9 
ΠΕ Διοικητικού 

Οικονομικού (1) 
+1 

Τμήμα 

Προγραμματισμο

ύ & Οργάνωσης 

4 5 
ΠΕ Μηχανικών 

Χωροταξίας Π.Α. (1) 
+1 

Τμήμα 

Διαφάνειας & 

Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

2 5 

ΠΕ Πληροφορικής (1) 

+3 
ΤΕ Πληροφορικής (1) 

ΠΕ Μηχανικών Η/Υ (1) 

Σύνολο  23 30  +7 

 

Οργανική 

Μονάδα 

Υπάρχον 

προσωπικό 

Επιθυμητό 

προσωπικό 

Ειδικότητες που 

απαιτούνται πρόσθετα 

Μεταβολή 

προσωπικού 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Δαπανών  

Προϋπολογισμού 
14 15 

ΠΕ Οικονομικού – 

Λογιστικού (1) 
+1 

Τμήμα 

Προμηθειών - 

Αποθήκης 

5 8 

ΠΕ Οικονομικού – 

Λογιστικού (1) 

+3 ΠΕ Διοικητικού – 

Λογιστικού (1) 

ΔΕ Διοικητικού (1) 

Τμήμα 

Προσόδων – 

Δημοτικής 

Περιουσίας 

11 13 

ΠΕ Διοικητικού – 

Οικονομικού (1) 
+2 

ΤΕ Διοικητικού – 

Λογιστικού (1) 

Σύνολο 30 36  +6 

 

Οργανική 

Μονάδα 

Υπάρχον 

προσωπικό 

Επιθυμητό 

προσωπικό 

Ειδικότητες που 

απαιτούνται πρόσθετα 

Μεταβολή 

προσωπικού 

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών  

Τμήμα ΚΕΠ 14 14   

Τμήμα Δημοτικής 

Κατάστασης 
15 15  - 

Αποκεντρωμένες 

Υπηρεσίες  
8 8 

 
- 

Σύνολο 37 38  - 
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Οργανική 

Μονάδα 

Υπάρχον 

προσωπικό 

Επιθυμητό 

προσωπικό 

Ειδικότητες που 

απαιτούνται πρόσθετα 

Μεταβολή 

προσωπικού 

Γραφείο Νομικής 

Υπηρεσίας  
2 4 ΠΕ Νομικής +2 

Σύνολο 2 4  +2 

 

Πίνακας 3.3 

(συνέχεια) 

Πρόταση Στελέχωσης Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 

Οργανική 

Μονάδα 

Υπάρχον 

προσωπικό 

Επιθυμητό 

προσωπικό 

Ειδικότητες που 

απαιτούνται πρόσθετα 

Μεταβολή 

προσωπικού 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

Τμήμα 

Καθαριότητας – 

Διαχείρισης 

Στερεών 

Αποβλήτων 

67 69 

ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

(1) 

+2 
ΔΕ Εποπτών 

Καθαριότητας (1) 

Τμήμα 

Περιβάλλοντος 

Πρασίνου & 

Δημοτικού 

Ελέγχου 

23 24 
ΠΕ Μηχανικών 

Περιβάλλοντος  (1) 
+1 

Τμήμα Κίνησης 

& Συντήρησης 

Οχημάτων 
19 26 

ΔΕ Χειριστών 

Μηχανημάτων Έργου (3) +7 

ΔΕ Οδηγών (4) 

Σύνολο 109 119  +10 

 

Οργανική 

Μονάδα 

Υπάρχον 

προσωπικό 

Επιθυμητό 

προσωπικό 

Ειδικότητες που 

απαιτούνται πρόσθετα 

Μεταβολή 

προσωπικού 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – Δόμησης & Ενέργειας  

Τμήμα 

Κτιριακών 

Έργων & 

Υπαιθρίων 

Χώρων  

4 7 

ΠΕ Μηχανικών 

Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών (1) +3 

ΔΕ Τεχνιτών (2) 

Τμήμα Οδοποιίας 

& 

Κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων  

11 14 

ΠΕ Τοπογράφων (1) 

+3 
ΔΕ Τεχνιτών (2) 

Τμήμα Η/Μ 

Έργων Αδειών 

Εγκαταστάσεων 

& Ενέργειας 

17 20 

ΠΕ Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών (1) 

+3 ΤΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών (1) 

ΤΕ Εργοδηγών (1) 
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Τμήμα 

Υπηρεσίας 

Δόμησης  

4 7 

ΠΕ Μηχανικών 

Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας (1) 

+3 ΠΕ Τοπογράφων 

Μηχανικών(1) 

ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών 

Σύνολο 36 48  +12 

 

Πίνακας 3.4 

Πρόταση Στελέχωσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού  

Οργανική 

Μονάδα 

Υπάρχον 

προσωπικό 

Επιθυμητό 

προσωπικό 

Ειδικότητες που 

απαιτούνται πρόσθετα 

Μεταβολή 

προσωπικού 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας  

Τμήμα 

Κοινωνικής 

Πολιτικής – 

Πρόνοιας & 

Αλληλεγγύης  

7 9 

ΠΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών (1) 

+2 
ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών (1) 

Τμήμα Παιδικής 

Μέριμνας & 

Βρεφονηπιακών 

Σταθμών  

14 17 

ΠΕ Νηπιαγωγών (1) 

+3 

ΤΕ Νηπιαγωγών (1) 

ΤΕ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

(1) 

Τμήμα 

Προστασίας  

Δημόσιας Υγείας 

& Γ’ Ηλικίας 

9 11 

ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών (1) 
+2 

ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας 

(1) 

Τμήμα Παιδείας 

& Δια Βίου 

Μάθησης 

5 6 ΠΕ Διοικητικού (1) +1 

Σύνολο 35 43  +8 

 

Οργανική 

Μονάδα 

Υπάρχον 

προσωπικό 

Επιθυμητό 

προσωπικό 

Ειδικότητες που 

απαιτούνται πρόσθετα 

Μεταβολή 

προσωπικού 

Δημοτικό Ωδείο – Φιλαρμονική (αυτοτελές τμήμα) 

Τμήμα 

Δημοτικού 

Ωδείου 

23 23 

 

- 

Γραφείο 

Φιλαρμονικής 
3 3  - 

Σύνολο 26 26  - 

 

 



 

131 

 

Πίνακας 3.5 

Πρόταση Στελέχωσης Κοινωνικής Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης 

Οργανική 

Μονάδα 

Υπάρχον 

προσωπικό 

Επιθυμητό 

προσωπικό 

Ειδικότητες που 

απαιτούνται πρόσθετα 

Μεταβολή 

προσωπικού 

Διεύθυνση Δημοτικής Ανάπτυξης  

Τμήμα 

Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

4 5 ΠΕ Κτηνιάτρων (1) +1 

Τμήμα 

Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων 

& Απασχόλησης  

2 5 

ΠΕ Διοικητικού (2) 

 
+3 

ΔΕ Διοικητικού (1) 

Τμήμα 

Πολιτισμού 

Αθλητισμού & 

Τουρισμού 

8 8 

 

- 

Σύνολο 14 18  +4 

 

Πίνακας 3.6 

Συνοπτικός Πίνακας Πρότασης Στελέχωσης 

Οργανική Μονάδα 
Υπάρχον 

προσωπικό 

Επιθυμητό 

προσωπικό 
Μεταβολή ποσοστό 

Διεύθυνση Διοίκησης, 

Προγραμματισμού & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

23 30 +7 30,4% 

Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών 
30 36 +6 20,0% 

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών 37 37 - - 

Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 2 4 +2 100% 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος 109 119 +10 9,2% 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – 

Δόμησης & Ενέργειας 
36 48 +12 33,3% 

Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας & Παιδείας 
35 43 +8 22,9% 

Τμήμα Δημοτικού Ωδείου 26 26 - - 

Διεύθυνση Δημοτικής Ανάπτυξης 14 18 +4 28,6% 

Σύνολο 312 361 +49 15,7% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα προτείνονται 49 νέοι υπάλληλοι για την στελέχωση των 

Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων, 93 λιγότεροι των αιτημάτων στελέχωσης (τα αιτήματα 
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στελέχωσης ήταν για 142 υπαλλήλους). Οι δαπάνες μισθοδοσίας των προτεινομένων 

υπαλλήλων είναι εντός των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου
18

. Οι ως άνω υπάλληλοι 

θεωρούνται ως το απολύτως απαραίτητο προσωπικό για την λειτουργία του Δήμου, 

δεδομένων και των μελλοντικών αποχωρήσεων
19

, που υπολογίζονται περίπου στα 30 άτομα 

για την επόμενη τετραετία. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η προτεινόμενη αύξηση του 

προσωπικού ανέρχεται σε ποσοστό 15,7% και ότι το σχέδιο στελέχωσης υπολείπεται κατά 62 

υπαλλήλους του προσωπικού του Δήμου μετά την εφαρμογή του Προγράμματος 

«Καλλικράτη» (423 υπάλληλοι την 31/12/2011).
20

  

3.3.1. Συγκριτικά  στοιχεία προτεινόμενης Στελέχωσης 

Πίνακας 3.7 

Διάρθρωση Προσωπικού ανά κατηγορία Εκπαίδευσης 

Κατηγορία 

Εκπαίδευσης 

Υπάρχον 

Προσωπικό 
Ποσοστό 

 Επιθυμητό 

προσωπικό 
Ποσοστό Μεταβολή 

ΠΕ 66 21% 91 25% 25 

ΤΕ 52 17% 61 17% 9 

ΔΕ 118 38% 133 37% 15 

ΥΕ 76 24% 76 21% - 

Σύνολο 312 100% 361 100% 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 

 

 

18
 Βλ.: Κεφάλαιο  2.6.6. «Υπολογισμός Προσλήψεων σύμφωνα με τις Οικονομικές δυνατότητες του Δήμου» 

19
 Βλ.:  Κεφάλαιο 2 .4.2.2. «Συγκριτικά Στοιχεία Προσωπικού» ,Ρυθμός Αποχωρήσεων 

20
Βλ.: Κεφάλαιο 2.4.2.2 «Συγκριτικά Στοιχεία Προσωπικού» 
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Διάγραμμα 3.4 

Διάρθρωση Προσωπικού ανά κατηγορία Εκπαίδευσης 

 

Με την προτεινόμενη στελέχωση, οι υπάλληλοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ & ΤΕ) 

αυξάνονται κατά 25  (ποσοστό αύξησης 29%)  και ανέρχονται σε 152 ήτοι ποσοστό 42% επί 

του συνόλου των επιθυμητών υπαλλήλων, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή κατά 4% σε 

σχέση με την ποσόστωση της υπάρχουσας στελέχωσης. Οι απόφοιτοι Λυκείου αυξάνονται 

κατά 15 (ποσοστό αύξησης 13%) και ανέρχονται σε 133 ήτοι ποσοστό 37% επί του συνόλου 

των  επιθυμητών υπαλλήλων, παρουσιάζουν δε αρνητική μεταβολή κατά 1% σε σχέση με 

την ποσόστωση της υπάρχουσας στελέχωσης. Τέλος οι υπάλληλοι Υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης παραμένουν σταθεροί και ανέρχονται σε 76, παρουσιάζοντας αρνητική 

μεταβολή κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την υπάρχουσα ποσόστωση στελέχωσης.  

3.4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ Τ.Α. 

Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους χωρίς τη μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού 

και πόρων, προκάλεσαν μεγάλη δυσλειτουργία στην εκτέλεση τους. Επίσης η έλλειψη 

κανονιστικών διατάξεων, σε πολλές από αυτές, για την ολοκλήρωση του τρόπου άσκησης 

τους, δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσχεραίνει τη λειτουργία των Δήμων.  

Οι πολλές και συνεχείς μεταβολές του νομικού πλαισίου της τελευταίας πενταετίας και οι 

νέες διαδικασίες και αρχές (Διαύγεια, Διαχείριση Προμηθειών-ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονικές 

προμήθειες, νέα Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων με το ν.4412/16  κλπ), έχουν 

66,00 

52,00 

118,00 

76,00 

91,00 

61,00 

133,00 

76,00 

ΠΕ TE ΔΕ ΥΕ 

Διάρθρωση προσωπικού ανά κατηγορία εκπαίδευσης 

υπάρχον προσωπικό  επιθυμητό προσωπικό  
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επιβαρύνει σημαντικά τις υπηρεσίες των ΟΤΑ με αποτέλεσμα η πλειοψηφία τους να 

αδυνατεί να παρακολουθήσει τις αλλαγές. 

Οι πολλαπλοί έλεγχοι στην οικονομική διαχείριση (προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, Ορκωτοί λογιστές, Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης κλπ) δημιουργούν 

σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των ΟΤΑ. Η διαφορετική αντιμετώπιση ίδιων 

θεμάτων από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αλλά ορισμένες φορές και από τα 

κεντρικά όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου) δυσχεραίνουν και επιβαρύνουν σημαντικά την 

ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών των Δήμων. 

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την  αξιολόγηση των Δημοτικών Υπαλλήλων και την επιλογή 

Προϊσταμένων, χωρίς την προηγούμενη  αξιολόγηση υπηρεσιών και δομών, επικαιροποίηση 

των Οργανογραμμάτων και περιγραφή των καθηκόντων των θέσεων εργασίας, θα 

αποτελέσουν μια τυπική διαδικασία χωρίς πραγματικά οφέλη για τις λειτουργίες της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

Με αυτές τις προϋποθέσεις, οι προτεινόμενες κατευθύνσεις για τη βελτίωση του Θεσμικού 

Πλαισίου των ΟΤΑ είναι οι ακόλουθες : 

 Άρση της απαγόρευσης των προσλήψεων για κάλυψη διαπιστωμένων κενών στο 

προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με προτεραιότητα στο εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό. 

 Σύνδεση της εκπόνησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων με την 

αξιολόγηση και επικαιροποίηση ή τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής 

Υπηρεσίας.  

 Σύνδεση των στόχων επίτευξης με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΟΤΑ.  

 Συνεχιζόμενη κατάρτιση των υπαλλήλων και τεχνική υποστήριξη των Δήμων 

συνδεδεμένη με τις υπάρχουσες ανάγκες και τις προγραμματιζόμενες δράσεις 

διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 Επικαιροποίηση και αναθεώρηση του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) 

με ενσωμάτωση των ρυθμίσεων για το προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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(διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ  33/Α’/2016)  

Ν. 4440/16 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις  των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 

8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστο και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ/224/Α’/ 2-12-2016) 

 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Στρατηγική για την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020, 2014 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εθνική 

Στρατηγική για την Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014-2016, 2014 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», Αθήνα, 2014 

Υπουργείο Εσωτερικών, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. 

Οδηγός Προσαρμογής των Προτύπων Σχεδίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) των Νέων Δήμων, 2010 

Υπουργείο Εσωτερικών, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., 

Προδιαγραφές του Έργου των Ομάδων Αξιολόγησης και Αναδιοργάνωσης των Δήμων, 

Αθήνα, 2013 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξειδίκευση Εφαρμογής 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», 2015 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εγκύκλιος 27: οικ.27404/31-7-

2015 «Θέματα προσωπικού αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.4325/2015 (Α΄ 47)», Αθήνα, 2015 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εγκύκλιος: ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ 

ΤΣΠΕΑΔ/ Φ.18/οικ.9462/1-4-2016, «Απλούστευση και Ανασχεδιασμός διοικητικών 

διαδικασιών», Αθήνα, 2016 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εγκύκλιος: 12972/10-5-2016, 

«Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2017», Αθήνα, 2016 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εγκύκλιος ΔΟM/Φ. 20/οικ.21424 

/9 -8- 2016 , «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων», 

Αθήνα, 2016 
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Διαδικτυακές Πηγές-Τόποι 

www.aftodioikisi.gr [ τελευταία πρόσβαση 29 Νοεμβρίου 2016] 

www.ccre.org/en/activites/index [ πρόσβαση 20 Σεπτεμβρίου 2016] 

www.citysdk.eu [πρόσβαση 4 Νοεμβρίου 2016] 

http://dccg.gr/ [πρόσβαση 4 Νοεμβρίου 2016] 

www.diavgeia.gov.gr [τελευταία πρόσβαση 15 Οκτωβρίου 2016] 

http://dimotikoodeiolamias.blogspot.gr/ [πρόσβαση 29 Νοεμβρίου 2016] 

www.dimosnet.g  [τελευταία πρόσβαση 2 Δεκεμβρίου 2016] 

www.eetaa.gr [τελευταία πρόσβαση 29 Σεπτεμβρίου 2016] 

www.et.gr [ πρόσβαση 20 Σεπτεμβρίου 2016] 

www.espa.gr [τελευταία πρόσβαση 7 Νοεμβρίου 2016] 

www.eumayors.eu [πρόσβαση 4 Νοεμβρίου 2016]  

www.ita.org.gr  [τελευταία πρόσβαση 7 Νοεμβρίου 2016] 

www.karagilanis.gr [τελευταία πρόσβαση 2 Δεκεμβρίου 2016] 

www.kedke.gr [πρόσβαση 29 Νοεμβρίου 2016] 

http://lakesnetwork.eu/ [πρόσβαση 4 Νοεμβρίου 2016] 

www.lamia.gr [τελευταία πρόσβαση 29 Νοεμβρίου 2016] 

www.localit.gr [τελευταία 29 Νοεμβρίου 2016] 

www.nomotelia.gr [τελευταία πρόσβαση 2 Δεκεμβρίου 2016] 

www.opengov.gr [ πρόσβαση 15 Νοεμβρίου] 

www.oecd.org/Greece/ [πρόσβαση 14 Σεπτεμβρίου 2016] 

http://paraction.gr/ [πρόσβαση 4 Νοεμβρίου 2016] 

www.statistics.gr/ [πρόσβαση 14 Σεπτεμβρίου 2016] 

www.thermalsprings.gr/ [πρόσβαση 4 Νοεμβρίου 2016] 

www.ypes.gr [τελευταία πρόσβαση 2 Δεκεμβρίου 2016] 

 

 

http://www.aftodioikisi.gr/
http://www.ccre.org/en/activites/index
http://www.citysdk.eu/
http://dccg.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://dimotikoodeiolamias.blogspot.gr/
http://www.dimosnet.g/
http://www.eetaa.gr/
http://www.et.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.eumayors.eu/
http://www.ita.org.gr/
http://www.karagilanis.gr/
http://www.kedke.gr/
http://lakesnetwork.eu/
http://www.lamia.gr/
http://www.localit.gr/
http://www.nomotelia.gr/
http://www.opengov.gr/
http://www.oecd.org/Greece/
http://paraction.gr/
http://www.statistics.gr/
http://www.thermalsprings.gr/
http://www.ypes.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ:  

 

Αρμοδιότητες Δήμου 

α/α Ζητούμενη Πληροφορία σε επίπεδο Ο.Μ. Οδηγίες απάντησηςς Στήλη Απαντήσεων 

1 

Υπάρχουν θεσμοθετημένες αρμοδιότητες 

στον τομέα ευθύνης σας που δεν 

ασκούνται από το Δήμο  

Απαντήστε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ να τις απαριθμήσετε 

στη στήλη των απαντήσεων, 

περιγράφοντάς τις με μία 

φράση για την κάθε μία. 

Περιγραφή   μη ασκούμενων αρμοδιοτήτων: 
1. 

2. 

3. 

κ.ο. 

2 

Σε περίπτωση που ο τομέας ευθύνης 

σας έχει δεχθεί μεταφερόμενες 

αρμοδιότητες μέσω Καλλικράτη, 

παρακαλώ αριθμείστε τα 5 σοβαρότερα 

προβλήματα που έχουν προκύψει, με 

σειρά προτεραιότητας 

 

Απαριθμήστε τα προβλήματα με 

τη σειρά που τα αξιολογείτε,  

Περιγραφή προβλημάτων από άσκηση 

μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων: 

1. 

2. 

3. 

κ.ο.κ 
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3 

Υπάρχουν αρμοδιότητες στον τομέα 

ευθύνης σας που ασκούνται από άλλους 

φορείς ενώ θεωρείτε ότι θα έπρεπε να 

ασκούνται από το Δήμο, προκειμένου 

να ικανοποιούνται αποτελεσματικότερα 

οι ανάγκες των πολιτών ; 

Απαντήστε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ να τις απαριθμήσετε 

στη στήλη των απαντήσεων, 

περιγράφοντάς τις με μία 

φράση για την κάθε μία. 

Περιγραφή αρμοδιοτήτων οι οποίες θα έπρεπε 

να ασκούνται από το Δήμο: 

1. 

2. 

3.κ.ο.κ 

4 

Υπάρχουν αρμοδιότητες στον τομέα 

ευθύνης σας που ασκούνται από το Δήμο 

ενώ θεωρείτε ότι θα έπρεπε να 

ασκούνται από άλλους φορείς ; 

Απαντήστε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ να τις απαριθμήσετε 

στη στήλη των απαντήσεων, 

περιγράφοντάς τις με μία 

φράση για την κάθε μία. 

Περιγραφή αρμοδιοτήτων οι οποίες θα έπρεπε 

να ασκούνται από άλλους φορείς: 

1. 

2. 

3. 

κ.ο.κ 

 

Λειτουργία των Δημοτικών Δομών 

α/α Ζητούμενη Πληροφορία σε επίπεδο Ο.Μ. Οδηγίες απάντησης Στήλη Απαντήσεων 

5 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες και οι 

ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες του Δήμου 

και τι υπηρεσίες παρέχονται σ’ αυτούς;  

 

Απαριθμήστε στη στήλη των 

απαντήσεων 

 

1. 

2. 

3. 

κ.ο.κ. 

6 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα 

ευθύνης σας,  ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των αποδεκτών; 

 

Απαντήστε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 
Αν ΝΑΙ να τις απαριθμήσετε 

στη στήλη των απαντήσεων, 

περιγράφοντάς τις με μία φράση 

για την κάθε μία. 

1. 

2. 

3. 

κ.ο.κ. 
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7 
Ποια είναι τα συνήθη παράπονα και οι 
προτάσεις των Δημοτών; 

Απαριθμήστε στη στήλη των 

απαντήσεων 

1. 

2. 

3. 

κ.ο.κ. 

8 

Πώς 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 

Απαριθμήστε στη στήλη των 

απαντήσεων 

 
1. 

2. 

3. 

κ.ο.κ. 

 

Διαδικασίες λειτουργίας και συστήματα διοίκησης 

α/α Ζητούμενη Πληροφορία σε επίπεδο Ο.Μ. Οδηγίες απάντησης Στήλη Απαντήσεων 

9 

Πως    μετριέται    το    παραγόμενο    

έργο;    Υπάρχουν    δείκτες 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας; 

Παρακολουθούνται; 

Απαντήστε  με κείμενο 
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10 

Υπάρχουν προσπάθειες για την 

απλούστευση των διαδικασιών της 

Υπηρεσίας σας; Αν ναι εξειδικεύστε. 

Απαντήστε  με κείμενο 

 

11 

Τα συνήθη παράπονα των δημοτών ή και 

των υπολοίπων δομών του Δήμου 

σχετικά με την εξυπηρέτησή τους και 

την ανταπόκρισή σας που 

επικεντρώνονται; (ωράριο λειτουργίας, 

πρόσβαση, χρόνος αναμονής κλπ) 

Απαριθμήστε όπως 

καταγράφονται.  

Η πρώτη πρόταση κάθε 

παραγράφου (έως την πρώτη 

τελεία) να είναι ο «τίτλος» 

Στόχου. 

 
1. 

2. 

3. 

κ.ο.κ 

 

Οργανωτική Δομή Δήμου 

α/α Ζητούμενη Πληροφορία σε επίπεδο Ο.Μ. Οδηγίες απάντησης Στήλη Απαντήσεων 

12 

Ποια προβλήματα εντοπίζετε  στη  

σημερινή  οργανωτική  δομή του δήμου 

στον τομέα ευθύνης σας; 

Απαριθμήστε στη στήλη των 

απαντήσεων 

1. 

2. 

3. 

13 

Παρατηρείτε επικάλυψη ή διάσπαση 

μεταξύ των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών 

του τομέα ευθύνης σας με άλλες 

υπηρεσιακές μονάδες  ή με  Νομικά 

Πρόσωπα του Δήμου; Πώς προτείνεται να 

αντιμετωπιστούν;  

Απαντήστε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ να τις απαριθμήσετε 

στη στήλη των απαντήσεων, 

περιγράφοντάς τις με μία 

φράση για την κάθε μία. 

 
1. 

2. 

3. 

κ.ο.κ. 
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14 

Αναφέρατε συνήθεις περιπτώσεις κατά 

τις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα 

έλλειψης συντονισμού, επικοινωνίας και 

τριβών μεταξύ των δημοτικών υπηρεσιών; 

Πώς προτείνεται να αντιμετωπιστούν; 

Απαριθμήστε στη στήλη των 

απαντήσεων και περιγράψτε 

συνοπτικά τον τρόπο 

αντιμετώπισης 

1. 

2. 

3. 

κ.ο.κ. 

15 

Είναι δυνατόν κάποιες μονάδες ή 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες  

α) να συγχωνευτούν ή να καταργηθούν; 

β) να μεταφερθούν σε άλλη μονάδα (του 

ίδιου ή χαμηλότερου επιπέδου) του 

Δήμου; 

Απαντήστε  με κείμενο 

 

 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις/Υλικοτεχνική υποδομή 

α/α Ζητούμενη Πληροφορία σε επίπεδο Ο.Μ. Οδηγίες απάντησης Στήλη Απαντήσεων 

16 

Πώς  αξιολογείτε  τις  κτιριακές  

εγκαταστάσεις  στέγασης  της υπηρεσίας 

σας; 

Απαντήστε  με κείμενο 

 

17 

Αν υπάρχει χωροταξική διασπορά των 

υπηρεσιών της υπηρεσίας σας σε πολλά 

κτίρια, υπάρχουν δυνατότητες 

συστέγασης των υπηρεσιών του Δήμου 

σε ένα κτίριο; 

Απαντήστε  με κείμενο 

 

18 

Ο υπάρχων εξοπλισμός θεωρείτε ότι 

είναι αρκετός για να καλύψει τις ανάγκες 

του φορέα; Αν όχι τι άλλο χρειάζεται; 

(μηχανογραφικός, αυτοκίνητα, 

μηχανήματα ή άλλα  τεχνικά μέσα) 

Απαντήστε  με κείμενο 
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19 

Ποιες είναι οι μεγάλες μονάδες 

εξοπλισμού, που εξυπηρετούν τη 

Διεύθυνση ή ολόκληρο το φορέα 

Να αναφέρετε το είδος του 

εξοπλισμού και την ποσότητα. 

Για παράδειγμα: Εξυπηρετητές 

(servers) 

Υπολογιστικές εφαρμογές 

Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά 

Συστήματα 

Μεγάλα Φωτοτυπικά 

Κεντρικές Εκτυπωτικές Μονάδες 

ή Σχεδιογράφοι 

Οχήματα 

 

 

Στελέχωση και Κινητικότητα προσωπικού 

α/α Ζητούμενη Πληροφορία σε επίπεδο Ο.Μ. Οδηγίες απάντησης Στήλη Απαντήσεων 

20 

Οι κλάδοι/ ειδικότητες και τα προσόντα 

του υπάρχοντος προσωπικού 

αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των 

λειτουργιών της Υπηρεσίας σας; Οι 

θέσεις εργασίας είναι στελεχωμένες με 

το κατάλληλο  προσωπικό; 

Απαντήστε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ  

21 
Υπάρχουν ειδικότητες που απουσιάζουν 
εντελώς; 

Απαντήστε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ να τις απαριθμήσετε 

στη στήλη των απαντήσεων 

1. 

2. 

3. 

κ.ο.κ. 

22 

Ποιες είναι οι κυριότερες ανάγκες 

στελέχωσης της μονάδας της οποίας έχετε 

την ευθύνη; 

Aαπαριθμήστε στη στήλη των 

απαντήσεων 

1. 

2. 

3. κ.ο.κ. 
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23 

Ως προς τη κατανομή του υπάρχοντος 

προσωπικού του Δήμου στις οργανωτικές 

μονάδες: υπάρχουν υπέρ ή υπό 

στελεχωμένες μονάδες; 

Απαντήστε  με κείμενο 

 

24 

Επαρκεί ποσοτικά το υφιστάμενο 

προσωπικό του Δήμου για την κάλυψη 

των σημερινών και μελλοντικών του 

αναγκών; 

Απαντήστε  με κείμενο 

 

25 

Ποιες από τις προηγούμενες ανάγκες 

στελέχωσης είναι δυνατόν να καλυφτούν 

χωρίς να γίνουν νέες προσλήψεις; πχ 

μέσω εσωτερικών μετακινήσεων από 

άλλες υπηρεσίες του Δήμου, μέσω 

αποσπάσεων ή μετατάξεων από άλλους 

Φορείς; 

Απαντήστε  με κείμενο 

 

26 

Ποιες από τις προηγούμενες ανάγκες 

στελέχωσης είναι δυνατόν να καλυφτούν 

μέσω επιμόρφωσης του υπάρχοντος 

προσωπικού; 

Απαντήστε  με κείμενο 

 

27 
Ποιες είναι οι πολιτικές  επιμόρφωσης του 

υπάρχοντος προσωπικού;  
Απαντήστε  με κείμενο 

 

28 
Ποιος είναι ο βαθμός χρήσης Η/Υ από το 

προσωπικό της Υπηρεσία σας; 
Απαντήστε  με κείμενο 
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Οικονομικά 

α/α Ζητούμενη Πληροφορία σε επίπεδο Ο.Μ. Οδηγίες απάντησης Στήλη Απαντήσεων 

29 

Πώς αξιολογείτε την οικονομική 

κατάσταση του Δήμου; Εντοπίστε τα 

κυριότερα οικονομικά προβλήματα όπως 

πχ ανεπαρκή έσοδα, έλλειψη 

σταθερότητας  στα έσοδα, έλλειψη 

ρευστότητας, υπερχρέωση κλπ 

Απαντήστε  με κείμενο  

30 

Αξιοποιούνται όλες οι δυνατές πηγές 

εσόδων; Ποιες δυνατότητες υπάρχουν για 

τη βελτίωση της είσπραξης των εσόδων; 

Απαντήστε  με κείμενο  

31 

Γνωρίζετε  το  κόστος  υλοποίησης  των  

δραστηριοτήτων  στον τομέα που 

προΐσταστε; Εφαρμόζεται σύστημα 

κοστολόγησης; 

Απαντήστε  με κείμενο  

32 

Η Υπηρεσία σας συμμετέχει (έστω και 

έμμεσα) σε προγράμματα 

χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς ή/και 

Κοινοτικούς πόρους; Αν ΝΑΙ αναφέρετε  

το Πρόγραμμα π.χ. Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Τομεακό 

Πρόγραμμα κλπ 

Απαριθμήστε στη στήλη των 
απαντήσεων 

 
1. 

2. 

3. 
κ.ο.κ. 

33 

  Υπάρχουν προβλήματα κατά τη εκτέλεση 

του    

 προϋπολογισμού της Υπηρεσίας σας; Αν 

ΝΑΙ απαριθμήστε τα πλέον σημαντικά 

Απαριθμήστε στη στήλη των 
απαντήσεων 

1. 

2. 

3. 

κ.ο.κ. 
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Συνεργασίες με άλλους οργανισμούς (του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) 

α/α Ζητούμενη Πληροφορία σε  επίπεδο Ο.Μ. Οδηγίες απάντησης Στήλη Απαντήσεων 

34 

Αναφέρατε τους εξωτερικούς ή  

εμπλεκόμενους / συνεργάτες στη 

λειτουργία της Διεύθυνσή σας εφόσον 

υπάρχουν. 

Αναφέρετε ειδικότητές τομείς 

ευθύνης και  ποια κατηγορία 

τον χαρακτηρίζει όπως: 

Α) Άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες / 

ΝΠΔΔ / ΟΤΑ. Β) Άλλες 

υπηρεσίες του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα / ΝΠΙΔ / ΑΕ. Γ) 

Νομικά Πρόσωπα του 

ιδιωτικού τομέα. Δ) Φυσικά 

πρόσωπα – ιδιώτες. Ε) Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις 

(Σωματεία, Ενώσεις κτλ) 

ΣΤ)  Πανεπιστήμια/Ερευνητικά 

Ινστιτούτα. 

Ζ) Άλλο: Περιγράψτε σε μία 

πρόταση. 

Καταγραφή εμπλεκομένων συνεργατών: 

35 

Έχει αναθέσει ο Δήμος στον ιδιωτικό 

τομέα συγκεκριμένες λειτουργίες; Ποιές; 

Ποιά είναι τα μειονεκτήματα και ποιά τα 

πλεονεκτήματα. 

Εάν ΝΑΙ απαριθμήσετε με τη 
σειρά 

1)Ποιες 

2)Μειονεκτήματα 

3)Πλεονεκτήματα 
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Ερωτηματολόγιο Νομικών Προσώπων 

 

 Τίτλος  Νομικού  Προσώπου (Με αναφορά στη νομική  του μορφή)  

 

 

 Σκοπός λειτουργίας του Νομικού Προσώπου  (έως 1 σελίδα)  

 

 

Ωφελούμενοι από την λειτουργία του Νομικού Προσώπου  

 

 

Στελέχωση του Νομικού Προσώπου  

Κατηγορία 2015 2016 Μεταβολή 
Μόνιμοι Υπάλληλοι    
Αορίστου Χρόνου    
Ορισμένου Χρόνου    
Συμβάσεις – Ασφαλιστικά μέτρα – Ειδ. 
Σύμβουλοι 

   
Άλλο    

Σύνολο    
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Προφίλ προσωπικού   

Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός 

ΠΕ   
ΤΕ   
ΔΕ   

ΥΕ   

 

 

 Κτιριακή Υποδομή (αναφορά στον εξοπλισμό και τα συστήματα)  

Κτιριακή Υποδομή  

Εξοπλισμός   

Συστήματα  

 

Στοιχεία οικονομικής  κατάστασης   ( αναφορά στον προϋπολογισμό 2 014, 2015  

& 2016,  έσοδα έξοδα ανά κατηγορία δαπάνης )  

 2014 2015 2016 

 Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα 

       
Σύνολα    

 

 Συνοπτική Περιγραφή Οργανωτικής Δομής 

      
 
 

Απεικόνιση οργανωτικών μεταβολών 

 Ισχύων 

Οργανισμός 

Προηγούμενος 

Οργανισμός 

Μεταβολή (%) 

Διευθύνσεις     

Τμήματα     

Αυτοτελή 
γραφεία 

    

Σύνολο     
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SWOT Analysis 

Ισχυρά σημεία του Νομικού Προσώπου Αδύνατα σημεία του Νομικού Προσώπου 

 …. 
 …. 
 ……. 
 

 ……… 
 ….. 
 …. 

Ευκαιρίες από Εξωγενείς παράγοντες Περιορισμοί από Εξωγενείς παράγοντες 

 ………. 
 ….. 
 …….. 

 …….. 

 ……… 

 ……… 

 


