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σηµατοδοτείται
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ολοκλήρωση του κύκλου εκπαίδευσής µου στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα «∆ηµόσια
∆ιοίκηση» της Σχολής Επιστηµών ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας. Έχοντας αποκοµίσει σηµαντικές γνώσεις στο τοµέα της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, επικεντρώθηκα στη συγγραφή µιας εργασίας, η οποία θα µου επέτρεπε να
συνδυάσω τις γνώσεις που αποκόµισα από το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα µε τη
συσσωρεµένη εργασιακή µου εµπειρία στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Επιπλέον, θέλησή µου
ήταν η συγγραφή µιας εργασίας, η οποία δεν θα είχε να προσφέρει µόνο σε
θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό. Γιατί, η καταγραφή και η περιγραφή των
διαδικασιών αποτελούν, το έναυσµα και καταλύτη οποιασδήποτε αλλαγής στον τοµέα
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Για τους λόγους αυτούς εύχοµαι η εργασία αυτή να
συµβάλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή.
Για την ολοκλήρωση της παρούσας µελέτης, οφείλω να εκφράσω ένα µεγάλο
ευχαριστώ στο δήµαρχο Κοζάνης, κ. Ελευθέριο Ιωαννίδη, για την εµπιστοσύνη του
να µε προτείνει µέλος της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.) για την αναδιάρθρωση
του Οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. Χωρίς τη συγκεκριµένη
ανάθεση η παρούσα εργασία δε θα µπορούσε να υλοποιηθεί. Παράλληλα, θα ήθελα
να εκφράσω ένα ακόµη ευχαριστώ στο συντονιστή της Ο.∆.Ε., Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου Κοζάνης, κ. Βασίλη Μπουγιοτόπουλο, ο οποίος από την αρχή πίστεψε στην
αναγκαιότητα

καταγραφής

των

διαδικασιών

στο

νέο

Οργανισµό

Εσωτερικών

Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης και ώθησε την οµάδα προς αυτή την κατεύθυνση.
Τέλος, ένα πραγµατικά µεγάλο ευχαριστώ οφείλω στους συνεργάτες µου στη
συγκεκριµένη Ο.∆.Ε., στη Γιάννα, στο ∆ηµήτρη, στο Μιχάλη και στον Κωνσταντίνο,
οι οποίοι µου προσέφεραν µια από τις πιο όµορφες συνεργατικές εµπειρίες µου στα
χρόνια που υπηρετώ τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Άφησα τελευταίες τις ευχαριστίες µου στον επιβλέποντα Καθηγητή, κ. Κωνσταντίνο
Ταραµπάνη

για

την

ανάθεση

του

συγκεκριµένου

θέµατος,

καθώς

και

την

επιστηµονική υποστήριξη που µου παρείχε καθ’ όλη τη διαδικασία εκπόνησης της
εργασίας, τις χρήσιµες συµβουλές του και τους βασικούς άξονες που µου όρισε να
ακολουθήσω για να φτάσουµε στο θεµιτό τελικό αποτέλεσµα. Περισσότερο, όµως,
του οφείλω ένα ευχαριστώ για την έµπνευση που µου προκάλεσε στο µάθηµα του
Α΄εξάµηνου «Πληροφοριακά Συστήµατα και ∆ηµόσια ∆ιοίκηση», δηµιουργώντας τις
προϋποθέσεις να δω µε µια διαφορετική οπτική την οργάνωση των δηµοσίων
υπηρεσιών.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης και καταγραφής των
εξωστρεφών διαδικασιών ενός Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθµού, των
διαδικασιών, δηλαδή, εκείνων οι τελικοί αποδέκτες-συµµετέχοντες των οποίων είναι
εκτός του ∆ήµου ο πολίτης, η επιχείρηση, η χάραξη πολιτικής κ.α.

Η ανάλυση των λειτουργιών/διαδικασιών θα πραγµατοποιηθεί σε τρία επίπεδα.
Καταρχήν, θα οριστούν οι τοµείς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, στους
οποίους θα τοποθετηθεί η κάθε διαδικασία. Στη συνέχεια, η κάθε διαδικασία θα
αναλυθεί σε δυο επίπεδα και συγκεκριµένα στο επίπεδο της «Μέγα-διαδικασίας» και
της «Κύριας-διαδικασίας». Τα υπόλοιπα επίπεδα ανάλυσης των διαδικασιών, αλλά και
η περιγραφή τους δε θα µας απασχολήσουν στη συγκεκριµένη εργασία.

Η απόπειρα καταγραφής των διαδικασιών θα γίνει τόσο «από τα πάνω προς τα
κάτω», δηλαδή

µέσα

από την ισχύουσα

νοµοθεσία και

τους υφιστάµενους

Οργανισµούς Εσωτερικών Υπηρεσιών, αλλά κυρίως από «τα κάτω προς τα πάνω»
µέσω ερευνητικής διαδικασίας µε στελέχη.

Στόχος είναι η καταγραφή των διαδικασιών µέσα από την οπτική των ίδιων των
στελεχών ενός

∆ήµου, οι

οποίοι

εργάζονται

καθηµερινά

και

υλοποιούν

τις

διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό θα καταγράψουµε τις ενεργές διαδικασίες και θα
δώσουµε το ερέθισµα στα ίδια τα στελέχη να ονοµάσουν τη δουλειά τους και να
δουν τη χρησιµότητα αυτής της διαδικασίας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα προβούµε σε µια βιβλιογραφική ανασκόπηση
των διαθέσιµων πηγών, ορίζοντας τις βασικές θεωρητικές έννοιες που διατρέχουν
την παρούσα εργασία. Στη συνέχεια, θα εξετάσουµε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει
τις λειτουργίες/διαδικασίες ενός ∆ήµου και θα τεκµηριώσουµε νοµοθετικά την
επιλογή

των

τοµέων

στους

οποίους

θα

ενταχθούν

οι

διαδικασίες

που

θα

καταγραφούν. Τέλος, θα αναλυθεί το µεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο ακολουθήθηκε
για τη συγκέντρωση των δεδοµένων και θα παρουσιαστεί συγκεντρωτικός πίνακας
των διαδικασιών ενός ∆ήµου.
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απλούστευση επιχειρησιακών διαδικασιών, front office διαδικασίες, Οργανισµός
Εσωτερικών Υπηρεσιών, αρµοδιότητα, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
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1. Εισαγωγή
1.1 Ορισµός προβλήµατος
Τα τελευταία χρόνια η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση υφίσταται µια σηµαντική πίεση αναδόµησης
και ριζικών δοµικών αλλαγών τόσο «από τα πάνω», η οποία εκφράζεται µέσω
µεταρρυθµίσεων, ιδιωτικοποιήσεων κ.α. όσο και «από τα κάτω», από την απαίτηση
των πολιτών για προσφορά καλύτερων υπηρεσιών. Έτσι, ο επαναπροσδιορισµός της
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αποτελεί µια
επιτακτική ανάγκη, και οφείλει να τεθεί ως κύριος στόχος στο άµεσο µέλλον,
δεδοµένου µάλιστα των αναπόφευκτων συγκρίσεων και των αναγκών για σύγκλιση
µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

∆εν µπορούµε, ωστόσο, να παραβλέψουµε το αβέβαιο οργανωσιακό περιβάλλον στο
οποίο κινείται η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ως αποτέλεσµα του διεθνούς ανταγωνισµού, των
τεχνολογικών

εξελίξεων

και

της

οικονοµικής

κρίσης.

Όπως

οι

σύγχρονες

επιχειρήσεις, έτσι και η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση καλείται, πλέον, να αναπτύξει δεξιότητες
γρήγορης και άµεσης προσαρµογής, ώστε να µπορεί να δηµιουργήσει και να
διατηρήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Τα τελευταία χρόνια, αυτό που προτείνεται
από τη διεθνή βιβλιογραφία για την αντιµετώπιση αυτής της νέας απαιτητικής
πραγµατικότητας και έχει υιοθετηθεί από µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις και διεθνείς
οργανισµούς είναι η ∆ιαχείριση των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών.

Η συγκεκριµένη παραδοχή και η αντίστοιχη έλλειψη καταγραφής επιχειρησιακών
διαδικασιών στο ∆ηµόσιο Τοµέα αποτελεί και το έναυσµα της παρούσας µελέτης,
καθώς αποπειράται ένα πρώτο βήµα καταγραφής επιχειρησιακών διαδικασιών στη
∆ηµόσια

∆ιοίκηση,

εστιάζοντας

στις

διαδικασίες

ενός

Οργανισµού

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και συγκεκριµένα ενός ∆ήµου.

1.2 Στόχοι της µελέτης
Ο βασικός στόχος της µελέτης είναι η καταγραφή των επιχειρησιακών διαδικασιών
ενός

Οργανισµού

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

Α΄Βαθµού.

Συγκεκριµένα,

µελέτη

περίπτωσης θα αποτελέσει ο ∆ήµος Κοζάνης. Σηµειώνεται, ότι η µελέτη θα εστιάσει
στις εξωστρεφείς διαδικασίες του οργανισµού, δηλαδή, στις διαδικασίες εκείνες που
µε κάποιο τρόπο σχετίζονται µε την εξυπηρέτηση του πολίτη. Αναλυτικά στόχοι της
µελέτης είναι:
1. Η

σκιαγράφηση

του

θεωρητικού

πλαισίου

που

διέπει

τις

επιχειρησιακές

διαδικασίες
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2. Η τεκµηρίωση του θεσµικού πλαισίου, για τον ορισµό τοµέων αρµοδιοτήτων
3. Η

καταγραφή

των

διαδικασιών

ενός

Οργανισµού

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

Α΄Βαθµού
4. Η

διερεύνηση

της

αναγκαιότητας

της

καταγραφής

των

επιχειρησιακών

διαδικασιών

1.3 Συµβολή της µελέτης
Η οργάνωση των φορέων παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης. Η σωστή και ανάλογη µε τις ανάγκες τµηµατοποίηση ενός οργανισµού, η
επάρκεια σε προσωπικό, η σωστή κατανοµή του και η σύνδεση των αρµοδιοτήτων
του µε τις επιχειρησιακές διαδικασίες αποτελούν καίριας σηµασίας παράγοντες για
την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθώς
πρωτίστως καθορίζουν τη ροή της πληροφορίας και της γνώσης µέσα στην
οργάνωση και εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των µελών της.

Η έννοια των επιχειρησιακών διαδικασιών έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα τα
τελευταία χρόνια αφού η παραδοσιακή καθετοποιηµένη λειτουργία των οργανισµών
µε τη λογική των διευθύνσεων και των τµηµάτων έχει δηµιουργήσει αρκετά
προβλήµατα στην επίτευξη της βελτίωσης της απόδοσης. Ο λόγος είναι ότι οι
προσφερόµενες υπηρεσίες προκύπτουν από εργασίες (ή καλύτερα δραστηριότητες),
οι οποίες απαιτούν τη συνεργασία πολλών διαφορετικών οργανωτικών µονάδων. Σε
αυτήν την περίπτωση, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας µίας οργανωτικής µονάδας
(διεύθυνσης

ή

τµήµατος)

σε

καµία

περίπτωση

δεν

εξασφαλίζει

την

ολική

βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής απόδοσης. Η λογική της θεωρίας των διαδικασιών
χρησιµοποιεί την οριζόντια οπτική θεώρησης ενός οργανισµού, δίνοντας έµφαση στις
δραστηριότητες που υλοποιούνται από όλες τις οργανωτικές µονάδες προκειµένου να
επιτευχθεί η εξυπηρέτηση των τελικών αποδεκτών των υπηρεσιών.

Η µελέτη αυτή ευελπιστεί να αποτελέσει ένα µικρό λίθο στην οικοδόµηση µιας νέας
κουλτούρας στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα έχει στο
επίκεντρο της τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Αυτή η τοποθέτηση αποτελεί και την
καινοτοµία της, καθώς δεν υπάρχει πρότερη καταγεγραµµένη βιβλιογραφική ή
υπηρεσιακή απόπειρα. Το γεγονός αυτό αποτελεί τόσο τη µεγάλη πρόκληση της
συγκεκριµένης µελέτης, όσο και τη βάση των µεγάλων της δυσκολιών.
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1.4 Σύνοψη της µελέτης
1ο κεφάλαιο: Στο πρώτο κεφάλαιο - εισαγωγή – παρουσιάζεται συνοπτικά η ανάγκη
που οδήγησε σε αυτήν τη µελέτη, καθορίζονται οι στόχοι της και αναλύεται η
συµβολή/καινοτοµία της.
2ο κεφάλαιο: Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ανασκόπηση και η σύνθεση
της βιβλιογραφίας για τη δηµιουργία του εννοιολογικού πλαισίου των επιχειρησιακών
διαδικασιών.
3ο κεφάλαιο: Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται µια επισκόπηση της υπάρχουσας
νοµοθεσίας σχετικά µε τον χώρο αναφοράς της µελέτης.

4ο κεφάλαιο: Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η µεθοδολογία ανάπτυξης της
οντολογίας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης.
5ο κεφάλαιο: Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήµατα της έρευνας.
Συγκεκριµένα, γίνεται η καταγραφή των εξωστρεφών επιχειρησιακών διαδικασιών,
ενός οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄Βαθµού, καταγράφονται οι λειτουργίες
εκείνες που δεν προέκυψαν από την µεθοδολογική διερεύνηση, αλλά αναφέρονται
στο θεσµικό πλαίσιο και τέλος, ταξινοµούνται οι διαδικασίες σύµφωνα µε δυο τύπους
ταξινόµησης τον λειτουργικό και την ταξινόµηση σύµφωνα µε τα γεγονότα ζωής.
6ο κεφάλαιο: Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν
από την πιλοτική εφαρµογή της µεθοδολογίας που αναπτύχθηκε. Παράλληλα γίνεται
αναφορά σε µελλοντικές βελτιώσεις και νέες προκλήσεις.
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2. Θεωρητικό Πλαίσιο
Στο παρόν κεφάλαιο της µελέτης θα προσπαθήσουµε να βάλουµε τις θεωρητικές
εκείνες βάσεις πάνω στις οποίες θα δοµήσουµε το µεθοδολογικό της µέρος και θα
τεκµηριώσουµε τον τρόπο συγκέντρωσης και καταγραφής των διαδικασιών ενός
Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθµού.

Συγκεκριµένα, θα αναλύσουµε την έννοια της οργανωτικής δοµής ενός οργανισµού,
ώστε να εντοπίσουµε εκεί τις επιχειρησιακές διαδικασίες, θα αναλύσουµε τη
διαχείριση τους και την ιεραρχία τους, σύµφωνα µε την οποία θα γίνει η παρουσίαση
των διαδικασιών στα επόµενα κεφάλαια, θα εξετάσουµε τον κύκλο ζωής µιας
διαδικασίας, θα δούµε κάποια εισαγωγικά ζητήµατα της µοντελοποίησης διαδικασιών
– αν και δεν θα µας απασχολήσει σαν ζητούµενο στην παρούσα µελέτη –
κλείσουµε

µε

την

περιγραφή

της

έννοιας

της

βελτίωσης

των

και θα

διαδικασιών,

συγκεκριµένα δίνοντας περισσότερο έµφαση σ’ αυτό που ονοµάζουµε ανασχεδιασµό
επιχειρησιακών διαδικασιών.

2.1 Ανάλυση βιβλιογραφίας
Η βιβλιογραφική ανάλυση πραγµατοποιείται λαµβάνοντας υπόψη συγκεκριµένες
συνιστώσες κάθε έννοιας. Τα τεκµήρια που θα προκύψουν από τη βιβλιογραφική
έρευνα εστιάζουν στα τµήµατα εκείνα που σχετίζονται µε τους στόχους της
παρούσας µελέτης.

Συγκεκριµένα, εστιάζουµε:
•

στις συνιστώσες που ορίζουν την κάθε έννοια,

•

στους λόγους που επιβάλλουν την εφαρµογή της έννοιας στον οργανισµό,

•

στον αντίκτυπο που έχει η εφαρµογή της στη λειτουργία του οργανισµού και

•

στο πλαίσιο επιτυχηµένης εφαρµογής της έννοιας στον οργανισµό.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η σύνθεση των παραπάνω συνιστωσών από κάθε
βιβλιογραφική πηγή και προκύπτει ο τελικός εννοιολογικός χάρτης του θεωρητικού
πλαισίου που διαπραγµατεύεται η µελέτη (Webster & Watson, 2002).

2.2 Οργανωτική δοµή
Η δοµή είναι βασικός παράγοντας στην οργανωτική θεωρία, είτε αναφέρεται στον
δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό ή ακόµα και στον εθελοντικό τοµέα (Leach, S., Stewart,
J., Walsh, K. 1994). Σε κάθε τυπική οργάνωση υπάρχει το στοιχείο της δοµής.
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∆ηλαδή, ένα σχήµα εσωτερικών σχέσεων, έτσι ώστε να γίνεται δυνατή η επίτευξη
των στόχων της (Daft, 2005).

Σύµφωνα µε τους Μπουραντά και Παπαλεξανδρή (2003), οι παράµετροι που
επηρεάζουν τη διαµόρφωση της δοµής είναι:
•

Ο καθορισµός των εξειδικευµένων εργασιών και η αντίστοιχη κατηγοριοποίηση
του στελεχιακού δυναµικού σ’ αυτές.

•

Η οµαδοποίηση των εργασιών µέσω των οποίων θα λειτουργεί η επιχείρηση
(τµηµατοποίηση).

•

Το εύρος του διοικητικού ελέγχου, δηλαδή, ο µέγιστος αριθµός υφισταµένων που
µπορεί να κατευθύνει και να επιβλέψει ένας υπάλληλος.

•

Ο τρόπος διαµοιρασµού δικαιωµάτων λήψης αποφάσεων εντός του οργανισµού
(θέσης ευθύνης κ.α.).

Η δεύτερη παράµετρος είναι αυτή που θα σταθούµε λίγο περισσότερο, καθώς αφορά,
κατά κύριο λόγο, στην παρούσα µελέτη και ουσιαστικά, περιγράφει τη διαµόρφωση
τµηµάτων ανά λειτουργία.

Η τµηµατοποίηση, συνήθως, πραγµατοποιείται µε µια από τις τέσσερις δηµοφιλείς
προσεγγίσεις

που

έχουν

περιγράψει

οι

Gulick

και

Urwick

από

το

1937.

Συγκεκριµένα:

Η πρώτη στηρίζεται στην οµαδοποίηση µε βάση το σκοπό. Η διαίρεση µε βάση το
σκοπό εµφανίζεται συχνότερα σε περιπτώσεις οργανώσεων µεγάλου µεγέθους που
παρουσιάζουν
προϊόντα).

ιδιαίτερα

Στα

θετικά

αυξηµένη
στοιχεία

ή

σύνθετη

αυτής

της

ποικιλία

εκροών

προσέγγισης

(υπηρεσίες

ή

καταγράφονται

η

αποδοτικότητα των εργασιών που διεκπεραιώνονται και τα κίνητρα που παράγει η
εξειδίκευση της εργασίας. Ενώ, ως σηµαντικό αρνητικό στοιχείο της µπορούµε να
αναφέρουµε τη δηµιουργία κουλτούρας λειτουργίας εντός των τµηµάτων, η οποία σε
πολλές περιπτώσεις παραµελεί και αδιαφορεί για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του
οργανισµού εκτός του κάθε τµήµατος.

Η δεύτερη προσέγγιση οµαδοποίησης των εργασιών χρησιµοποιεί ως κριτήριο τον
τόπο (γεωγραφική διασπορά) του οργανισµού (ή της επιχείρησης). Αυτό το είδος
οργάνωσης

συναντάται

κυρίως

σε

συστήµατα

διοικητικής

αποκέντρωσης

και

αυτοδιοίκησης κατά γεωγραφική ενότητα και περιφέρεια (Περιφέρεια, Περιφερειακή
Ενότητα, ∆ήµος). Στα θετικά αυτής της προσέγγισης οµαδοποίησης µπορούν να
αναφερθούν χαµηλότερη ιεραρχική πυραµίδα, µε λιγότερα ενδιάµεσα στάδια και πιο
κοντά στην οργανωτική βάση (πολίτες). Στα µειονεκτήµατα αυτής της προσέγγισης
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δεν µπορούµε να παραλείψουµε τις δυσκολίες στο συντονισµό, τη συχνή σύγκρουση
κεντρικής και τοπικής διοίκησης, αλλά και την συντονισµένη προσπάθεια αποφυγής
του ελέγχου από ισχυρές οµάδες πίεσης ή οργανωµένα τοπικά συµφέροντα.

Η τρίτη προσέγγιση βασίζεται στην οµαδοποίηση µε βάση τη διαδικασία. Η
προσέγγιση αυτή προϋποθέτει την τοποθέτηση σε ένα οργανωτικό φορέα ενός
αριθµού

προσώπων

και

δραστηριοτήτων

που

χαρακτηρίζονται

από

συναφείς

ιδιότητες, ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις και τεχνολογία. Τα πλεονεκτήµατα της
προσέγγισης είναι ότι συµβάλει, δραστικά, στην αύξηση της παραγωγικότητας και
στον έλεγχο του κόστους παραγωγής. Τέλος, άλλη σηµαντική συνέπεια είναι ότι
βοηθά στην ενίσχυση της οργανωσιακής κουλτούρας και της φιλοδοξίας των
ατόµων. Ενώ, στα µειονεκτήµατα δεν γίνεται να µην αναφερθούµε στην αδυναµία
προσέγγισης του συνόλου της πολυπλοκότητας της δηµόσιας διοίκησης, µε τον
παράλληλο κίνδυνο της δηµιουργίας ενός κλίµατος αποµόνωσης και υπεροψίας των
στελεχών του φορέα.

Η τέταρτη προσέγγιση οµαδοποίησης των εργασιών στηρίζεται στην οµαδοποίηση µε
βάση τους πολίτες (κοινό ή πελατεία). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού του τύπου
οργάνωσης είναι τα νοσοκοµεία που διατηρούν τµήµατα ανάλογα µε τις κατηγορίες
των ασθενειών (καρδιολογικά, ορθοπεδικά, παθολογικά κ.α.). Μεγάλο πλεονέκτηµα
αυτού του τρόπου οργάνωσης θεωρείται η απλοποίηση και ο συντονισµός των
ενεργειών ή υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Πρόβληµα µπορεί να
χαρακτηριστεί

η

δυσκολία

ταξινόµησης

και

οργάνωσης

του

συνόλου

της

κυβερνητικής δράσης σε επιµέρους κατηγορίες ειδικών συµφερόντων.

Ο Μπουραντάς (2002) αναφερόµενος στις περιπτώσεις εκείνες, που καµία από τις
παραπάνω προσεγγίσεις δεν είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός οργανισµού,
παραθέτει έναν εναλλακτικό τρόπο οργάνωσης, ο οποίος προσπαθεί να διευρύνει τον
τµηµατικό τρόπο οργάνωσης της διαδικασίας. Πρόκειται για την οργάνωση κατά
πλέγµα, η οποία αποτελεί ένα συνδυασµό δύο διαφορετικών οργανωτικών δοµών
που αλληλεπιδρούν. Το πλεονέκτηµα της οργάνωσης τύπου πλέγµατος είναι ότι
επιτυγχάνεται

σηµαντική

εξοικονόµηση

ανθρωπίνων

πόρων,

αφού

οι

ίδιοι

εργαζόµενοι συµµετέχουν στην υλοποίηση πολλών διαφορετικών έργων που
διευθύνουν διαφορετικοί διευθυντές. Το βασικό µειονέκτηµά της είναι η δυσκολία
εφαρµογής της λόγω εντάσεων που δηµιουργούνται κατά την υλοποίησή της. Η
ύπαρξη δύο γραµµών αναφοράς για τον κάθε υπάλληλο, τόσο προς τον διευθυντή
του, όσο και προς τον υπεύθυνο του έργου που συµµετέχει δηµιουργεί σύγχυση και
τριβές όταν τα συµφέροντα των δύο διευθυντών δεν συµπίπτουν απόλυτα.
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2.3 ∆ιαδικασία
Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά στην έννοια της διαδικασίας εντοπίζονται
πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις και µία σειρά από διαφορετικούς ορισµούς.
Στην

παρούσα

µελέτη

θα

αναφερθούµε

σε

περιπτώσεις

ορισµών

οι

οποίες

αποτυπώνουν την ξεχωριστή οπτική τους καθώς επικεντρώνονται σε συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά, ώστε να διαµορφώσουµε µία σφαιρική αντίληψη.

Η Μπενέτου (2009) µας δίνει τρεις ορισµούς της διαδικασίας, αρκετά διαδεδοµένους
στη βιβλιογραφία. Έτσι, κατά τον Striening, η διαδικασία είναι µια διαδοχή
δραστηριοτήτων για τη δηµιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών, που συνδέονται άµεσα
το ένα µε το άλλο και το σύνολο τους καθορίζει τη διοίκηση, την παραγωγή, την
τεχνική διοίκηση και την οικονοµική επιτυχία της επιχείρησης.

Μια δραστηριότητα – µε τη σειρά της – είναι µια στοιχειώδης εργασία, συνήθως
ατοµική και αποτελεί το χαµηλότερο επίπεδο ανάλυσης στην ανάλυση µιας
διαδικασίας. Αντίστοιχα, ο Oberweis, λέει πως είναι µια πλήρως ή µερικώς
αυτοµατοποιηµένη

επιχειρησιακή

δραστηριότητα,

η

οποία

εκτελείται

µε

καθορισµένους κανόνες και οδηγεί σε έναν ιδιαίτερο στόχο. Μια επιχειρησιακή
διαδικασία δηµιουργεί, κατά αυτόν τον τρόπο, ένα αποτέλεσµα αξίας για τον πελάτη.
Τέλος, ο Fischer ορίζει τη διαδικασία ως επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες που
διαδραµατίζονται κατά την εκτέλεση µιας εργασίας στους διαφορετικούς τοµείς µιας
επιχείρησης. Είναι τα επαναλαµβανόµενα αποτελέσµατα ενός µεµονωµένου στόχου
µε καθορισµένη είσοδο, υπολογίσιµη προστιθέµενη αξία και καθορισµένη έξοδο.

Σύµφωνα µε τους Laudon and Laudon (2009), η διαδικασία αποτελεί ένα σύνολο
συντονισµένων ενεργειών που οδηγεί σε ένα συγκεκριµένο στόχο ή αποτέλεσµα.

Τέλος, σύµφωνα µε τον Ταραµπάνη (2015), οργανωσιακή διαδικασία είναι ένα
καθορισµένο

σύνολο

σχετιζόµενων

µεταξύ

τους

ενεργειών

(activities)

ή

συµπεριφορών (behaviors) που εκτελούνται από ανθρώπους ή µηχανές για την
επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων. Ενεργοποιούνται από καθορισµένα γεγονότα
(events) και έχουν ένα ή περισσότερα αποτελέσµατα (outcomes).

Λαµβάνοντας υπόψη τη γενική έννοια της διαδικασίας, όπως αυτή ορίζεται από τους
περισσότερους ερευνητές, µπορούµε να την ορίσουµε ως µια λογική σειρά ενεργειών
που είναι

προσανατολισµένες προς έναν σκοπό και

οι

οποίες µπορούν να

διασπαστούν σε µικρότερα τµήµατα, όπου το σύνολο των τµηµάτων αυτών
αποτελούν τη διαδικασία. Με απλά λόγια, διαδικασία είναι ο τρόπος µε τον οποίο ο
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οργανισµός (ή η επιχείρηση) κάνει κάτι, ο τρόπος µε τον οποίο επιτελούνται οι
λειτουργίες του. Για το λόγο αυτό οι διαδικασίες µπορούν να διαφοροποιήσουν
οργανισµούς µε ίδιους στόχους και να προσδώσουν συγκριτικό πλεονέκτηµα.

Κλείνοντας, δεν παραλείπουµε να παρατηρήσουµε πως οι περισσότεροι ορισµοί
συγκλίνουν στο σηµείο ότι υπάρχουν δεδοµένες πληροφορίες και µετρήσιµα
αποτελέσµατα. Επίσης, υπάρχει καθορισµένη έναρξη και λήξη, καθώς και ανάγκη για
προσθήκη αξίας µέσα από µια διαδικασία.

2.4 Επιχειρησιακή διαδικασία
Εµβαθύνοντας, λίγο περισσότερο, στην έννοια της διαδικασίας φτάνουµε στην
επιχειρησιακή διαδικασία που ο Davenport (1993) ορίζει ως ένα δοµηµένο,
µετρούµενο σύνολο δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν για τη παραγωγή µιας
συγκεκριµένης εξόδου (αποτελέσµατος) για ένα συγκεκριµένο πελάτη ή αγορά.

Επιχειρησιακή διαδικασία είναι η ορθολογιστική οργάνωση ανθρώπων, υλικών,
ενέργειας, εξοπλισµού και διαδικασιών σε εργασιακές δραστηριότητες σχεδιασµένες
να παράγουν ένα συγκεκριµένο τελικό αποτέλεσµα, το προϊόν εργασίας (Pall, 1987).

Επιχειρησιακή διαδικασία, τέλος, µπορεί να χαρακτηριστεί µια οµάδα βηµάτων ή
δραστηριοτήτων, οι οποίες χρησιµοποιούν ανθρώπους, πληροφορίες και άλλους
πόρους, ώστε να παράγουν αξία για έναν εσωτερικό ή εξωτερικό πελάτη. Τα βήµατα
σχετίζονται χρονικά και τοπικά, έχουν µία αρχή και ένα τέλος και έχουν εισόδους και
εξόδους (Alter,1996).

Οι Rummler και Brache το 1995), χρησιµοποιούν έναν ορισµό που δίνει σαφή
έµφαση στους εξωτερικούς πελάτες του οργανισµού, αφού αναφέρουν ότι «Μια
επιχειρησιακή διαδικασία είναι µια σειρά βηµάτων που έχουν σχεδιαστεί για να
παράγουν ένα προϊόν ή υπηρεσία. Οι περισσότερες διαδικασίες (...) είναι σταυρωτές
λειτουργίες,

που

καλύπτουν

το

«λευκό

χώρο»

µεταξύ

των

κουτιών

στο

οργανόγραµµα. Ορισµένες διαδικασίες έχουν ως αποτέλεσµα ένα προϊόν ή µια
υπηρεσία που λαµβάνεται από τους εξωτερικούς πελάτες ενός οργανισµού. Αυτές τις
ονοµάζουµε πρωτογενείς διαδικασίες. Άλλες διαδικασίες παράγουν προϊόντα τα οποία
είναι

αόρατα

στον

εξωτερικό

πελάτη,

αλλά

ουσιαστικής

σηµασίας

για

την

αποτελεσµατική διαχείριση της επιχείρησης. Αυτές τις ονοµάζουµε διαδικασίες
υποστήριξης».
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Για τον Κανελλακόπουλο (2015) ο προαναφερθείς ορισµός διακρίνει δύο είδη
διαδικασιών, τις πρωτογενείς διαδικασίες και τις διαδικασίες υποστήριξης, ανάλογα
µε το αν η διαδικασία εµπλέκεται άµεσα στη δηµιουργία αξίας για τον πελάτη ή
ασχολείται µε τις εσωτερικές δραστηριότητες του οργανισµού. Με αυτή την έννοια, ο
ορισµός των Rummler και Brache ακολουθεί το µοντέλο value chain του Porter, το
οποίο βασίζεται, επίσης, σε µια διαίρεση σε πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες
δραστηριότητες.

Μία επιχειρησιακή διαδικασία µπορεί να αποτελεί µέρος µιας µεγαλύτερης και πιο
εκτεταµένης

διαδικασίας,

η

οποία

µπορεί

να

περιλαµβάνει

αρκετές

ακόµα

διαδικασίες. Υπό αυτό το πρίσµα, η επιχειρησιακή διαδικασία µπορεί να διαθέτει
πολλαπλά επίπεδα ανάλυσης. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες συσχετίζονται άµεσα µε
την παραγωγή αξίας για την επιχείρηση και γι’ αυτό θεωρούνται συχνά σαν οι ροές
εργασίας, οι οποίες υλοποιούν τη στρατηγική και τους στόχους του οργανισµού.

Σύµφωνα µε τον Φωλίνα (2007), µια επιχειρηµατική διαδικασία χαρακτηρίζεται από
τρία στοιχεία:
1. Τα εισερχόµενα στοιχεία, (πληροφορίες ή υλικά) που αφορούν ένα συγκεκριµένο
γεγονός.
2. Την επεξεργασία των δεδοµένων στοιχείων (που συνήθως αποτελείται από
αρκετά στάδια που επιφέρουν πρόσθετα χρονικά και οικονοµικά κόστη).
3. Το αποτέλεσµα (παράδοση επιθυµητού προϊόντος ή υπηρεσίας).

Η εφαρµογή τεχνικών για ∆ιοίκηση ∆ιαδικασιών απαιτεί οι διαδικασίες να είναι
επαναλαµβανόµενες και µετρήσιµες.

Σύµφωνα µε τον Ταραµπάνη (2015), συστατικά των επιχειρησιακών διαδικασιών
είναι η ύπαρξη συγκεκριµένων εισόδων, η ύπαρξη συγκεκριµένων εξόδων, η ύπαρξη
σειράς

ενεργοποίησης

εργασιών/δραστηριοτήτων,

η

χρησιµοποίηση

πόρων,

ονοµατίζει µάλιστα κάποιους πόρους ως δράστες, άνθρωποι ή µηχανές, οι οποίοι
υλοποιούν το µέρος της διαδικασίας που καθορίζει ο ρόλος τους. Τέλος, η διαδικασία
χρειάζεται ένα γεγονός για να ενεργοποιηθεί.

Ανακεφαλαιώνοντας, σύµφωνα µε όσα εξετάσαµε ως τώρα, µπορούµε να πούµε πως
τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά µιας επιχειρησιακής διαδικασίας είναι:
•

Εισροή: είναι τα υλικά, πληροφορίες ή δεδοµένα τα οποία απαιτούνται για την
παραγωγή της εκροής της διαδικασίας.

•

Εκροή: είναι τα τελικά προϊόντα, πληροφορίες ή υπηρεσίες που παράγονται από
τις εισροές και τις δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας της διαδικασίας.
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•

∆ιαδικασία Μετασχηµατισµού: είναι η διαδικασία µετασχηµατισµού των εισροών
σε εκροές, δηλαδή η διαδικασία που προσθέτει αξία µετασχηµατίζοντας τις
εισροές σε τελικό προϊόν ή υπηρεσία που έχει αξία για τον πελάτη.

2.5 ∆ιαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών
Η διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών αφορά στην καταγραφή των διαδικασιών,
συµπεριλαµβανοµένων της ανάλυσης και της βελτιστοποίησής τους, την εφαρµογή
των διαδικασιών στο λογισµικό και στα πληροφοριακά συστήµατα του οργανισµού
και τον αυτόµατο έλεγχο και τη µέτρηση των διαδικασιών.

Σύµφωνα

µε

τον

Weske

(2007),

η

διαχείριση

επιχειρησιακών

διαδικασιών

περιλαµβάνει τις έννοιες, τις µεθόδους και τις τεχνικές που είναι απαραίτητες για την
υποστήριξη του σχεδιασµού, της διαχείρισης, της ρύθµισης, της υλοποίησης και της
ανάλυσης των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Για να θεωρηθούν τα αποτελέσµατα της διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών
επιτυχή θα πρέπει, η ίδια, να ενσωµατωθεί στην οργανωτική δοµή του οργανισµού,
στις οργανωσιακές διαδικασίες και στις διαδικασίες διαχείρισης, αλλά και στην
νοοτροπία των εργαζοµένων, καθένας από τους οποίους συµµετέχει σε µία ή
περισσότερες διαδικασίες.

Τα στάδια από τα οποία αποτελείται η διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών
δηµιουργούν µεταξύ τους έναν κλειστό κύκλο, ο οποίος σχηµατικά αποτελεί τον
κύκλο ζωής µιας διαδικασίας, στην ανάλυση του οποίου θα προβούµε λίγο
παρακάτω.

2.6 Ιεραρχία οργανωσιακών διαδικασιών
Σύµφωνα µε τον Ταραµπάνη (2015), η οργανωσιακή διαδικασία µπορεί να
παρουσιαστεί σε διάφορα επίπεδα λεπτοµέρειας. Τα συγκεκριµένα αυτά επίπεδα είναι
αυτά που χρησιµοποιήσαµε και στο µεθοδολογικό µέρος της παρούσας µελέτης, κατά
τη διαδικασία καταγραφής των διαδικασιών. Συγκεκριµένα:

•

Μεγα-διαδικασία: Η διαδικασία στο υψηλότερο επίπεδο γενίκευσης, δηλαδή,
λειτουργία. Τέσσερις µε έξι µέγα-διαδικασίες αποτελούν συνήθως τον πυρήνα της
αλυσίδας αξίας του οργανισµού. Οι υπόλοιπες είναι υποστηρικτικές διαδικασίες.

•

Κύρια διαδικασία: Μια ανάλυση σε πρώτο επίπεδο των µεγα-διαδικασιών. Ένα
σύνολο από κύριες διαδικασίες αναλύουν τη µεγα-διαδικασία.
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•

Υπο-διαδικασία: Μια ανάλυση σε πρώτο επίπεδο των κύριων διαδικασιών. Ένα
σύνολο από υπο-διαδικασίες αναλύουν τη κύρια διαδικασία. Μπορεί να χρειαστεί
να γίνει η ανάλυση αυτή σε πολλά επίπεδα µέχρι να φτάσουµε στο επίπεδο των
δραστηριοτήτων.

•

∆ραστηριότητα: Μια δραστηριότητα εκτελείται από έναν ρόλο κατά µια χρονική
στιγµή και µε έναν τρόπο.

•

Βήµα εργασίας: Ένα βήµα εργασίας που απαιτείται για την εκτέλεση µιας
δραστηριότητας. Για την επιτέλεση µιας δραστηριότητας µπορεί να απαιτηθούν
περισσότερα του ενός βήµατα εργασίας.

2.7 Ταξινόµηση επιχειρησιακών διαδικασιών
Οι Viscusi κ.α. (2010) ταξινοµούν τις επιχειρησιακές διαδικασίες σε δυο τύπους:
•

λειτουργική ταξινόµηση των διαδικασιών, ανάλογα, δηλαδή, µε το τι προσφέρει ο
κάθε οργανισµός και

•

ταξινόµηση των διαδικασιών µε βάση το γεγονός της ζωής (life event), που
αφορά σε συµβάντα της ζωής πολιτών και επιχειρήσεων.

Συγκεκριµένα:

Ο

πρώτος

τύπος

ταξινόµησης

των

διαδικασιών

ονοµάζεται

λειτουργικός.

Η

ταξινόµηση, στον τύπο αυτό, πραγµατοποιείται στη βάση των λειτουργικών
χαρακτηριστικών ενός οργανισµού, παράδειγµα µια υπηρεσία που εκδίδει ένα
πιστοποιητικό είναι µια περίπτωση της κατηγορίας πιστοποιητικό. Οι πιο σχετικές
κατηγορίες υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους Viscusi κ.α. (2010) είναι οι εξής:

1. Έσοδα: πρόκειται για µια νόµιµη πράξη ή πληρωµή σε υπηρεσίες της δηµόσιας
διοίκησης. Η κατηγορία έσοδα µπορεί να διαχωριστεί, επιπλέον, σε:
•

Εγγραφή:

υπηρεσίες

που

συνδέονται

µε

την

εγγραφή

προσώπου

ή

αντικειµένου σε σχέση µε τις διοικητικές τους υποχρεώσεις. Ως παραδείγµατα
θα µπορούσαµε να αναφέρουµε την εγγραφή γης, περιουσίας κ.α.
•

Είσπραξη: η υποχρεωτική καταβολή χρηµατικού ποσού από τον πολίτη, όπως
είναι για παράδειγµα κάποιος φόρος. Ως παραδείγµατα θα µπορούσαµε να
αναφέρουµε τις διάφορες πληρωµές δηµοτικών τελών, τελών καθαριότητας
κ.α.

2. Πιστοποιητικά: παροχή ενός εγγράφου που πιστοποιεί περιουσία ή κάποια
δήλωση. Ως παραδείγµατα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε το πιστοποιητικό
γέννησης, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, µόνιµης κατοικίας κ.α.
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3. Άδεια: επίσηµη ή νόµιµη άδεια πράξεων ή δυνατότητας κατοχής συγκεκριµένων
αντικειµένων. Ως παραδείγµατα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε την άδεια
δόµησης, εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων κ.α.
4. Πιστοποίηση: το να πληρεί κάποιο φυσικό πρόσωπο ή προϊόν συγκεκριµένες
προδιαγραφές

και

προϋποθέσεις.

Ως

παραδείγµατα

θα

µπορούσαµε

να

αναφέρουµε την έναρξη επιχείρησης, τη µεταφορά επικίνδυνων υλικών κ.α.
5. Επιστροφή: οποιαδήποτε µορφή πληρωµής από τη δηµόσια διοίκηση προς τους
πολίτες ή τις επιχειρήσεις. Ως παραδείγµατα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τη
χορήγηση διαφόρων επιδοµάτων, έκτακτων οικονοµικών ενισχύσεων κ.α.
6. Χρηµατοδότηση: ένα ποσό χρηµάτων ή άλλου είδους χρηµατοδοτικών πόρων,
που διατίθενται για συγκεκριµένο σκοπό συνήθως για τη χρηµατοδότηση
προγραµµάτων ή µιας δραστηριότητας. Ως παραδείγµατα θα µπορούσαµε να
αναφέρουµε την ενίσχυση µικρών επιχειρήσεων, τα δάνεια για την αναδιάρθωση
ακινήτων κ.α.
7. Προµήθειες: πληρωµή για παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων. Ως παραδείγµατα
θα µπορούσαµε να αναφέρουµε την πρόσβαση σε δηµόσιους πλειστηριασµούς,
τις προκηρύξεις διαγωνισµών κ.α.
8. Πληροφόρηση: η πράξη της παροχής πληροφορίας στους πολίτες για ένα
γεγονός ή µια κατάσταση. Ως παραδείγµατα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε την
αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας/επιχείρησης, τη δήλωση Φ.Π.Α., τη δήλωση
εκτελωνισµού κ.α.
9. Υποστήριξη γνώσης: οποιοσδήποτε τύπος γνώσης που βρίσκεται στα αρχεία και
στις βάσεις δεδοµένων της δηµόσιας διοίκησης, η οποία µπορεί να τα παρασχεθεί
στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Ως παραδείγµατα θα µπορούσαµε να
αναφέρουµε την πρόσβαση στους νόµους, τις πληροφορίες για παρεχόµενες
υπηρεσίες, το χωρικό µάρκετινγκ κ.α.

Μια δεύτερη, τυπική ταξινόµηση υπηρεσιών είναι αυτή που βασίζεται στα γεγονότα
της ζωής (life event) και προκύπτει από τις ανάγκες των πολιτών και των
επιχειρήσεων να αναζητήσουν υπηρεσίες από τη δηµόσια διοίκηση που αφορούν σε
συµβάντα του βίου τους, όπως η ανάγκη µετακίνησης στο εξωτερικό σε ιδιωτικό
επίπεδο ή σε επίπεδο ξεκινήµατος επιχειρηµατικού εγχειρήµατος.

Σύµφωνα µε τους Viscusi κ.α. (2010) η ταξινόµηση που αφορά στα γεγονότα της
ζωής έχει στόχο να απλοποιήσει την διάδραση µεταξύ των χρηστών, οµαδοποιώντας
τις υπηρεσίες για συγκεκριµένα γεγονότα. Όσο περισσότερο ενδελεχής και ξεκάθαρη
είναι η οµαδοποίηση των γεγονότων, τόσο περισσότερο απλοποιείται και η ανάγκη
των χρηστών να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν αυτές τις διαδικασίες διάδρασης
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της δηµόσιας διοίκησης. Οι πιο σχετικές κατηγορίες υπηρεσιών, µε αντίστοιχα
παραδείγµατα είναι οι εξής:

1. Γέννηση: Πιστοποιητικό γέννησης, υιοθεσία, αναγνώριση πατρότητας, αλλαγή
ονόµατος κ.α.
2. Εκπαίδευση:
εισαγωγής

στις

Πληροφορίες
ανώτερες

σπουδών,

σχολές,

Σχολείο/Πανεπιστήµιο,

εξετάσεις

εισαγωγής

στην

κριτήρια

τριτοβάθµια

εκπαίδευση, βοήθεια σπουδών, ευκαιρίες για σπουδές στο εξωτερικό κ.α.
3. Μεταφορές: αυτοκίνητο, σχολή οδηγών, εξετάσεις για δίπλωµα οδήγησης,
διεθνές δίπλωµα οδήγησης, άδεια αυτοκινήτου, δηµόσιες συγκοινωνίες κ.α.
4. Εργασία: Εργασία στον δηµόσιο τοµέα, αναζήτηση εργασίας κ.α.
5. Φόρος: Οικονοµικές πληροφορίες, υπολογισµός εισοδήµατος από περιουσία,
αίτηση για επιστροφή φόρου, πληρωµή φόρων κ.α.
6. Γάµος: Πληροφορίες τελετής γάµου, πιστοποιητικό γάµου, γάµος στο εξωτερικό,
πιστοποιητικό κατοικίας κ.α.
7. Σπίτι:

Άδεια

δόµησης,

πιστοποιητικό

ιδιοκτησίας,

πιστοποίηση

και

χρηµατοδότηση ανακαίνισης, αλλαγή κατοικίας, πληροφορίες αλλαγής κατοικίας
στο δίπλωµα οδήγησης, πληροφορίες για αλλαγή κατοικίας στην κάρτα υγείας
κ.α.
8. Υγεία: Εγγραφή στο ΕΣΥ, επιστροφή δαπανών υγείας, πληρωµές συµµετοχής
στα ασφαλιστικά ταµεία, ιατρική κάλυψη για τους αυτοαπασχολούµενους,
κράτηση επισκέψεων κ.α.
9. Σύνταξη: αίτηση για γηροκοµείο, αίτηση για βοήθεια στο σπίτι κ.α.
10. Θάνατος: Κηδεία, εκταφή κ.α.

2.8 ∆ιαδικασίες Front Office – Back Office
Επιπρόσθετα, µια ακόµη ταξινόµηση των εξωστρεφών, κυρίως, επιχειρησιακών
διαδικασιών είναι η ταξινόµηση σε Front Office και Back Office διαδικασίες.

O όρος Front Office – Back Office χρησιµοποιείται γενικά για να περιγράψει
διαδικασίες ενός οργανισµού, οι οποίες είναι ειδικά διαµορφωµένες, αντίστοιχα, µε
τους αποδέκτες των υπηρεσιών (front office) και µε τη σωστή διοίκηση του
οργανισµού (back office).

To Front Office (ή αλλού front line), αναφέρεται στο εµπρόσθιο τµήµα οργανισµού,
το οποίο φαίνεται στον τελικό χρήστη και έρχεται σε απευθείας επαφή µαζί του, για
την εξυπηρέτηση του (π.χ. υποδοχή αιτήσεων, τµήµα παραπόνων, έκδοση αδειών
κ.α.).
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Αντίστοιχα το Back Office αναφέρεται σε όλα τα τµήµατα ενός οργανισµού στα οποία
ο τελικός χρήστης δεν έχει πρόσβαση. Ο όρος, εποµένως, καλύπτει όλες τις
εσωτερικές διαδικασίες µέσα από οργανισµό (διοίκηση, λογιστήριο, διαχείριση
ανθρωπίνων πόρων κ.α.). Τα τµήµατα Back Office συνήθως δεν σχετίζονται µε την
εξυπηρέτηση

χρηστών.

Ωστόσο,

οι

εργαζόµενοι

στο

Back

Office

έχουν

τη

δυνατότητα να επηρεάσουν την εµπειρία του χρήστη των υπηρεσιών. Όταν οι
εργαζόµενοι στο Back Office κάνουν καλά τη δουλειά τους, οι προσδοκίες των
χρηστών ικανοποιούνται και µερικές φορές ξεπερνιούνται. Ωστόσο, όταν γίνονται
λάθη, όταν οι

υποστηρικτικές υπηρεσίες δεν δουλεύουν σωστά

ή όταν οι

εκκρεµότητες συσσωρεύονται, ο φόρτος εργασίας στο Front Office αυξάνεται, τα
λειτουργικά κόστη µεγαλώνουν και δηµιουργείται δυσαρέσκεια στους χρήστες των
υπηρεσιών.

Στη πραγµατικότητα, το Front Office – Back Office, δεν αποτελούν εντελώς
ξεχωριστές έννοιες, εφόσον τα µέλη των οµάδων που βρίσκονται µπροστά από τον
οργανισµό, πρέπει να ξέρουν ένα µέρος των διαδικασιών και των πληροφοριών
εκτέλεσης µιας υπηρεσίας. Με τον ίδιο τρόπο οι τοµείς που είναι αφιερωµένοι στην
οργάνωση των υπηρεσιών πρέπει να πληροφορούνται σχετικά µε τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν οι χρήστες από την χρήση τους ή αντίστοιχα τις ανάγκες των
χρηστών, τα παράπονα τους για καλύτερες υπηρεσίες, ώστε να υπάρχει ένας κύκλος
συνεχούς βελτίωσης.

2.9 Ο κύκλος ζωής της διαδικασίας
Κάθε επιχειρησιακή διαδικασία ακολουθεί έναν κύκλο ζωής. Έχουν διατυπωθεί
πολλές θεωρίες και απόψεις για τον κύκλο ζωής των διαδικασιών, ωστόσο,
θεωρούµε πως ο Weske (2007), διατυπώνοντας την άποψη ότι στο συγκεκριµένο
κύκλο κεντρικό ρόλο κατέχουν οι διαχειριστές και οι συµµετέχοντες σε έναν
προσανατολισµένο στις διαδικασίες οργανισµό, δίνει τη θεωρία που ταιριάζει
περισσότερο µε τον κύκλο ζωής µιας διαδικασίας σε έναν δηµόσιο οργανισµό, όπως
είναι αυτός που εξετάζουµε.

Ο κύκλος ζωής της διαδικασίας ξεκινάει µε τη φάση σχεδιασµού και ανάλυσης.
Ευδιάκριτα στάδια αυτού του πρώτου βήµατος είναι ο εντοπισµός και καταγραφή
των διαδικασιών, οι οποίες υπάρχουν στο σύστηµα του οργανισµού και οργανώνουν
τη δοµή και τη λειτουργία του. Οι διαδικασίες που θα αναγνωρισθούν θα πρέπει να
επαληθευτούν και να νοµιµοποιηθούν. Στη συνέχεια, του πρώτου βήµατος του
κύκλου ζωής µιας διαδικασίας, ακολουθεί η καταγραφή των επιχειρησιακών
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δραστηριοτήτων. Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες ουσιαστικά είναι τα δοµικά
συστατικά των διαδικασιών. Στο στάδιο λοιπόν αυτό έχουµε την περαιτέρω ανάλυση
των διαδικασιών στα επιµέρους τµήµατά τους.

Το δεύτερο βήµα της ζωής µιας διαδικασίας είναι η διαµόρφωση του συστήµατος.
Όταν το µοντέλο επιχειρησιακής διαδικασίας ολοκληρωθεί στη φάση του σχεδιασµού
και επαληθευτεί για την ορθότητά του, θα πρέπει η επιχειρησιακή διαδικασία να
αρχίσει να υλοποιείται. Ουσιαστικά, αναφερόµαστε στην, καταρχήν, µοντελοποίηση
των διαδικασιών. Μόλις ρυθµιστεί το σύστηµα, η υλοποίηση της επιχειρησιακής
διαδικασίας πρέπει να δοκιµαστεί. Σε επίπεδο διαδικασίας, οι δοκιµές ολοκλήρωσης
και επιδόσεων είναι σηµαντικές για τον εντοπισµό πιθανών προβληµάτων στο χρόνο
εκτέλεσης κατά τη διάρκεια της φάσης διαµόρφωσης.

Μόλις η δοκιµή τελειώσει τότε το σύστηµα έχει αναπτυχθεί πλήρως για να ξεκινήσει
η φάση της εκτέλεσης. Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις που θα γίνουν ενδέχεται να
απαιτούνται κάποιες πρόσθετες ενέργειες όπως για παράδειγµα κάποια επιπλέον
εκπαίδευση ή ενηµέρωση του προσωπικού, κάποια µετατόπιση δεδοµένων ή
λειτουργιών από τις προηγούµενες πλατφόρµες στο νέο σύστηµα κτλ.

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι κατά την µοντελοποίηση διαδικασιών, πρέπει
εκτός από τη δηµιουργία νέων µοντέλων, να υποστηρίζεται και η τροποποίηση των
ήδη υπαρχόντων µοντέλων. Το στοιχείο αυτό αποτελεί πολύ σηµαντικό στοιχείο για
την

επεκτασιµότητα

της

µεθοδολογίας,

η

οποία

χρησιµοποιείται

για

τη

µοντελοποίηση.

Το τρίτο βήµα του κύκλου ζωής µιας διαδικασίας είναι αυτό της εκτέλεσης. Από τη
στιγµή που ολοκληρωθούν οι επιχειρησιακές διαδικασίες θα πρέπει να τεθούν και σε
εφαρµογή. H εκκίνηση µιας περίπτωσης διαδικασίας ακολουθεί κατά κανόνα ένα
καθορισµένο γεγονός, για παράδειγµα, την αίτηση ενός πολίτη για την έκδοση ενός
πιστοποιητικού. Ένα σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών παρέχει
λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την τρέχουσα κατάσταση των περιπτώσεων της
διαδικασίας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να γνωρίζουµε σε ποια δραστηριότητα της
διαδικασίας βρισκόµαστε, ποιος την εκτελεί και τι χρειάζεται ακόµα για να
ολοκληρωθεί.

Το τελευταίο βήµα του κύκλου ζωής µιας διαδικασίας είναι η αξιολόγηση. Το βήµα
αυτό περιλαµβάνει την ανίχνευση της κάθε ξεχωριστής διαδικασίας, έτσι ώστε η
εύρεση πληροφοριών για κάθε µια από αυτές να γίνεται πιο εύκολη και να µπορούν
να συλλεχθούν άµεσα στατιστικά στοιχεία για την απόδοσή τους. Η συγκέντρωση
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όλων των απαραίτητων στοιχείων επιτυγχάνεται µε τη διεξαγωγή έρευνας και τη
διεξαγωγή συνεντεύξεων µε στελέχη του οργανισµού που σχετίζονται µε τις
αναλυόµενες διαδικασίες. Κατά την εκτέλεση των διαδικασιών, ο αναλυτής έχει την
δυνατότητα

να

αναλύσει

κατά

πόσο

τα

αποτελέσµατα

της

εφαρµογής

των

διαδικασιών συµβαδίζουν µε τα επιθυµητά θεωρητικά αποτελέσµατα, και σε
περίπτωση απόκλισης να προβεί στις κατάλληλες διορθώσεις των διαδικασιών.
Τελικά, µέσω της αξιολόγησης των διαδικασιών, ο οργανισµός µπορεί να ανιχνεύσει
τα σηµεία που καθυστερούν τις διαδικασίες, ή που εισάγουν σφάλµατα σε αυτές, έτσι
ώστε να τα τροποποιήσει και να τα βελτιώσει.

Το τελευταίο αυτό βήµα του κύκλου ζωής της διαδικασίας, αποτελεί τον πυρήνα της
συγκεκριµένης µελέτης και είναι αυτό που θα µας απασχολήσει και στο ερευνητικό
µέρος της εργασίας.

2.10 Μοντελοποίηση διαδικασιών
Είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό, αν και η µοντελοποίηση των διαδικασιών δεν θα
µας απασχολήσει περαιτέρω στην παρούσα µελέτη, να δούµε ένα πρώτο επίπεδο
ερµηνείας της έννοιας, µε στόχο το σχηµατισµό µιας πληρέστερης εικόνας για τις
επιχειρησιακές διαδικασίες.

Σχηµατικά, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε πως η µοντελοποίηση επιχειρησιακών
διαδικασιών αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στον ανθρώπινο παράγοντα ενός
οργανισµού µε την τεχνολογία, που είδαµε και λίγο παραπάνω, η οποία απαιτείται
για τη διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Η µοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών αποτελεί µέρος της διαδικασίας
βελτίωσης της απόδοσης της επιχείρησης, µέσω της δηµιουργίας επιχειρησιακών
µοντέλων. Χρησιµοποιείται για την αναπαράσταση της δοµής, της συµπεριφοράς,
των συστατικών και των λειτουργιών της επιχειρησιακής οντότητας, γεγονός που
οδηγεί

στην

κατανόηση,

στον

επανασχεδιασµό,

στην

εκτίµηση

και

στη

βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιχειρησιακών λειτουργιών.

Όταν κάνουµε λόγο για το µοντέλο µιας επιχειρησιακής διαδικασίας, εννοούµε τη
συµβολική αναπαράσταση των οντοτήτων που συµµετέχουν στη διαδικασία, των
δραστηριοτήτων που την απαρτίζουν και των περιορισµών που υπάρχουν κατά τη
λειτουργία της. Η απεικόνιση ενός µοντέλου µπορεί να γίνει µε διαγράµµατα, µε
κείµενο ή ακόµα και µε µαθηµατικούς συµβολισµούς.
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Η µοντελοποίηση διαδικασιών βασίζεται, κυρίως, στη γραφική απεικόνιση των
διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η τεκµηρίωση, η καταγραφή τους
και παραπέρα η εκτίµηση των πόρων που απαιτούνται από την κάθε διαδικασία.
Γενικά,

δεν

υπάρχει

κάποιο

µοναδικό,

ευρέως

καθιερωµένο,

πρότυπο

µοντελοποίησης και σε κάθε περίπτωση ο τρόπος µε τον οποίο δοµείται το εκάστοτε
µοντέλο επηρεάζεται σηµαντικά από τις δυνατότητες του εργαλείου που επιλέγεται.

Οι γραφικές µέθοδοι απεικόνισης προσδίδουν την απαραίτητη λεπτοµέρεια και είναι
πιο κατάλληλες για την παρουσίαση της ροής των δραστηριοτήτων και για την
επισήµανση παράλληλων εργασιών. Είναι, επίσης, προφανές πως, µε τον τρόπο
αυτό, οι διαδικασίες καθίστανται λειτουργικότερες στην ανάγνωση και παρέχουν µε
φυσικό και φιλικό προς τον αναγνώστη τρόπο τη δυνατότητα επισκόπησης της
διαδικασίας.

Οι κυριότεροι λόγοι για τη µοντελοποίηση µιας επιχειρησιακής διαδικασίας είναι η
κοινή κατανόηση δραστηριοτήτων, περιορισµών και πόρων, η ανίχνευση και η
διόρθωση ασυνεπειών, πλεονασµών και παραλείψεων, η επιλογή και αποτίµηση των
κατάλληλων εκείνων δραστηριοτήτων που θα µας οδηγήσουν στο στόχο της
διαδικασίας και η δηµιουργία µιας πρότυπης διαδικασίας για κάθε περίπτωση
(Μπενέτου, 2009).

Η µοντελοποίηση των επιχειρηµατικών διαδικασιών οδηγεί στην τεκµηρίωσή τους και
συνεπώς, στην καλύτερη κατανόησή τους, στη βελτίωσή τους και τελικά στην πιο
αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία ενός οργανισµού.

Αναζητώντας,

λοιπόν,

τους

στόχους

της

µοντελοποίησης

διαδικασιών,

θα

µπορούσαµε να αναφέρουµε την τεκµηρίωση. Παρέχοντας την ακριβή περιγραφή
του οργανισµού, η µοντελοποίηση, περιγράφει τα στοιχεία, τους συσχετισµούς και
τις µεταξύ τους συνδέσεις, διαθέτοντας µε τον τρόπο αυτό εκείνα τα µέσα, ώστε να
αναλυθούν τα όποια προβλήµατα µπορεί να προκύψουν µέσα στις διεργασίες. Ως
επόµενος στόχος, θα µπορούσε να αναφερθεί η ανάλυση της οργάνωσης. Η
δυνατότητα ανάλυσης της ροής σε κάθε διεργασία καθιστά δυνατό, τον εντοπισµό
αδύνατων και περιττών στοιχείων, δίνοντας τη δυνατότητα κατάργησης των
περιττών δραστηριοτήτων, τροποποίησης των διαδικασιών ή

και

µετατροπής

κάποιων ρόλων. Ο σχεδιασµός της χρήσης των πόρων, θα µπορούσε να αναφερθεί
ως ένας ακόµη στόχος της µοντελοποίησης διαδικασιών. Καθώς το µοντέλο παρέχει
µία συνολική εικόνα της επιχείρησης, είναι δυνατόν να καθοριστούν οι απαιτήσεις
των οργανωτικών µονάδων σε πόρους. Στη συνέχεια, οι διαθέσιµες πηγές µπορούν
να καταµεριστούν καλύτερα και να αποφευχθούν οι ανεπιθύµητες συνέπειες της
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στένωσης του συστήµατος. Τέλος, δεν πρέπει να παραλείψουµε την αναφορά στο
στόχο

της

ανάπτυξης

συστηµάτων

και

λογισµικού.

Η

βελτιστοποίηση

των

διαδικασιών ενός οργανισµού, είναι δυνατή µόνο όταν αυτές έχουν µοντελοποιηθεί
µε ακρίβεια, καθώς µόνο τότε η κατανόηση των πιθανών προβληµάτων και των
βελτιώσεων καθίσταται εφικτή. Σαν αποτέλεσµα, τα προβλήµατα και οι πιθανές
βελτιώσεις

είναι

δυνατόν

να

αναγνωριστούν

έγκαιρα

και

να

αποφευχθούν

ανεπιθύµητες καταστάσεις κατά την εφαρµογή (Κωνσταντίνου, 2008).

2.11 Βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών
Είναι γεγονός πως οι περισσότεροι οργανισµοί, ακόµη και σήµερα, είναι οργανωµένοι
σύµφωνα µε ένα παραδοσιακά πρότυπο που βασίζεται στον καταµερισµό της
εργασίας. Βάσει αυτού του προτύπου οργάνωσης οι οργανισµοί οργανώνονται σε
τµήµατα, τα οποία διαθέτουν ιεραρχική δοµή και παγιωµένες γραφειοκρατικές
µεθόδους διοίκησης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυστηρό και συνεχή έλεγχο.
Πρέπει, επίσης, να παραδεχτούµε πως αυτός ο τρόπος οργάνωσης ταίριαζε απόλυτα
στις απαιτήσεις των οργανωσιακών δοµών των προηγούµενων αιώνων που
χαρακτηριζόταν από ανεκπαίδευτο εργατικό δυναµικό, από µαζική παραγωγή,
αυξανόµενη ζήτηση και σταθερότητα οικονοµικού περιβάλλοντος. Σήµερα, ωστόσο,
η συγκεκριµένη δοµή οργάνωσης φαίνεται να µην µπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις ενός µεταβαλλόµενου κοινωνικό-οικονοµικού περιβάλλοντος.

Σήµερα, στο λεξιλόγιο των οργανισµών εισέρχεται, όπως είδαµε και παραπάνω, η
έννοια της επιχειρησιακής διαδικασίας. Το µοντέλο οργάνωσης των οργανισµών
σύµφωνα µε τις επιχειρησιακές διαδικασίες στηρίζεται στην αρχή ότι τα τµήµατα της
επιχείρησης και τα στελέχη που τα απαρτίζουν µπορούν να συνεργάζονται αρµονικά,
για να πετύχουν τους στόχους που ο αποδέκτης του προϊόντος ή της υπηρεσίας
ορίζει. Ο οργανισµός που είναι εστιασµένος στις διαδικασίες έχει ως βασικό άξονα
του την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, ενώ παράλληλα, µπορεί πιο εύκολα
να αξιολογήσει την απόδοσή του και να ανασχεδιάσει τις λειτουργίες του, ώστε να
µειώσει το κόστος των διαδικασιών και να αυξήσει την ποιότητα του παραγόµενου
αποτελέσµατος (Talwar, 1993).

Για

τη

βελτίωση

των

διαδικασιών

απαιτείται,

καταρχήν,

η

αποτύπωση

της

υπάρχουσας και της ζητούµενης κατάστασης, η οποία συνήθως περιλαµβάνει
καταγραφή διαδικασιών, πόρων, συστηµάτων. Η µετάβαση αυτή περιλαµβάνει τις
βασικές αρχές για την αλλαγή, τους στόχους και τα συγκεκριµένα βήµατα που θα
ακολουθηθούν. Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τρία είδη βελτίωσης διαδικασιών και
συγκεκριµένα:

18

«Καταγραφή λειτουργιών/διαδικασιών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄Βαθµού»

1. Αυτοµατισµός Επιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών – Business Process Automation.
2. Βελτίωση Επιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών – Business Process Improvement.
3. Ανασχεδιασµός Επιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών – Business Process Reengineering.

Είναι αντιληπτό πως η µετάβαση από τον Αυτοµατισµό των Επιχειρηµατικών
∆ιαδικασιών προς τον Ανασχεδιασµό, σαφώς συνιστά µεγαλύτερο δυνητικό όφελος
για τον οργανισµό, αλλά και µεγαλύτερο κίνδυνο (Τσιότρας, 2015).

2.12 Ανασχεδιασµός Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών
Σύµφωνα µε τον Hammer (1996), ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για τη µετάβαση
µιας επιχείρησης από τον παραδοσιακό πρότυπο οργάνωσης, στη λειτουργία βάσει
διαδικασιών, αλλά και σε µια αύξηση της αποδοτικότητάς του, είναι ο Ανασχεδιασµός
των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών.

Ο Ανασχεδιασµός των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών είναι µια έννοια που συναντάται
σε

µια

πληθώρα

διαφορετικών

προσεγγίσεων.

Από

τις

προσεγγίσεις

αυτές

ξεχωρίσαµε τον ορισµό του Hammer (2005), ο οποίος περιγράφει τον ανασχεδιασµό
ως τη θεµελιώδη αναθεώρηση και τη ριζική επανασχεδίαση των επιχειρησιακών
διαδικασιών, ώστε να επιτευχθούν θεαµατικές βελτιώσεις σε κρίσιµα µέτρα απόδοσης
της επιχείρησης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ταχύτητα, αλλά και τον
ορισµό των Petrozzo & Stepper (1994) σύµφωνα µε τους οποίους, ο ανασχεδιασµός
περιλαµβάνει τις διαδικασίες και τα υποστηρικτικά συστήµατα της επιχείρησης, έτσι
ώστε να επιτευχθεί ριζική βελτίωση σε χρόνο, κόστος, ποιότητα και αντίληψη των
πελατών για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του οργανισµού.

Σύµφωνα µε τον Hammer (2005), τα βασικά χαρακτηριστικά του ανασχεδιασµού
είναι ότι είναι θεµελιώδης, ο οργανισµός, δηλαδή, προχωρά σε πλήρη κατάργηση της
προηγούµενης διαδικασίας, πριν σχεδιαστεί η καινούρια, είναι ριζικός, ο οργανισµός,
δηλαδή, αγνοεί όλες τις προϋπάρχουσες δοµές και διαδικασίες και επινοεί εντελώς
καινούριες µεθόδους εκτέλεσης των εργασιών και θεαµατικός, ο οργανισµός,
δηλαδή, επιλέγει να ανασχεδιάσει εκείνες τις διαδικασίες που έχουν µεγάλη επίδραση
στην τελική εκροή.
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3. Θεσµικό πλαίσιο
Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή των εξωστρεφών διαδικασιών ενός
Οργανισµού

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

Α΄Βαθµού.

Η

οργάνωση,

ωστόσο,

της

συγκεκριµένης καταγραφής αντιµετωπίζει διάφορες δυσκολίες, οι οποίες κυρίως
εστιάζουν στο γεγονός πως οι δήµοι της χώρας δεν είναι οργανωµένοι µε τον ίδιο
τρόπο. Ο κάθε δήµος έχει συντάξει ένα δικό του Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τον πληθυσµό του, τις ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά και την αντίληψη της
εκάστοτε δηµοτικής αρχής. Για την αποφυγή αυτού του σκοπέλου, επιλέχθηκε η
καταγραφή του τρόπου οργάνωσης των διαδικασιών σύµφωνα µε την κατανοµή των
αρµοδιοτήτων, έτσι όπως αυτή περιγράφεται στην κείµενη νοµοθεσία που διέπει την
οργάνωση και λειτουργία ενός δήµου. Έτσι οι διαδικασίες θα κατανεµηθούν
σύµφωνα µε τους εξής τοµείς αρµοδιοτήτων:

1. Ανάπτυξης
2. Περιβάλλοντος
3. Ποιότητας ζωής και εύρυθµης λειτουργίας των πόλεων και των οικισµών
4. Απασχόλησης
5. Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
6. Παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού
7. Πολιτικής προστασίας
8. Αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας και
9. Αρµοδιότητες κρατικού χαρακτήρα.

Την τεκµηρίωση των συγκεκριµένων τοµέων, αλλά και τις αρµοδιότητες που ο
καθένας περιλαµβάνει θα αναλύσουµε αµέσως παρακάτω.

3.1 Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας-Συγκρότηση υπηρεσιών
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 3584/2007, όπως αυτός δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
143/τ.Α΄/28.06.2007, περί «Κύρωσης του κώδικα κατάστασης δηµοτικών και
κοινοτικών υπαλλήλων», ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζει την
εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα
και Αυτοτελή Γραφεία, τις αρµοδιότητες τους και τις θέσεις κατά κατηγορίες και
κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζει τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε των οποίων οι
υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων των κατά περίπτωση
οργανικών µονάδων, ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείµενο των
συγκεκριµένων οργανικών µονάδων.
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Οι Οργανισµοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήµων ψηφίζονται µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του εκάστοτε δήµου. Η συγκεκριµένη απόφαση εγκρίνεται,
στη συνέχεια, µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα της εκάστοτε Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης που χωροταξικά ανήκει ο δήµος, ύστερα από γνώµη του οικείου
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι Οργανισµοί Εσωτερικής Υπηρεσίας ενός δήµου δύναται να τροποποιηθούν
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφηκε αµέσως παραπάνω. ∆εν επιτρέπεται,
ωστόσο, η τροποποίηση των Οργανισµών κατά το τελευταίο εξάµηνο της δηµοτικής
περιόδου, µε εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή µεταβίβασης νέων αρµοδιοτήτων
και σε συµµόρφωση µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

3.2 Αρµοδιότητες
Σύµφωνα µε το άρθρο 75, του Ν.3463/2006, όπως αυτός δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
114/τ.Α΄/08.06.2006, περί «∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» οι δηµοτικές αρχές
διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της
επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη
συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Οι αρµοδιότητες των ∆ήµων αφορούν, κυρίως, στους τοµείς:

Α. Τοµέας Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:
1. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκµετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και
περιοχών, των ιαµατικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιµων µορφών
ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών
έργων και εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
2. Η µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση και διαχείριση των δικτύων
φυσικού αερίου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
3. Ο εξηλεκτρισµός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων
ενέργειας, εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς
και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας.
4. Η µελέτη, κατασκευή και εκµετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις
ειδικές βιοτεχνικές και βιοµηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του
πολεοδοµικού και του χωροταξικού σχεδιασµού.
5. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού
της περιοχής τους.
6. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την
ανάπτυξη της περιοχής τους.
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7. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδοµών για τη στήριξη
της

τοπικής

οικονοµίας,

όπως

έργων

οδοποιίας,

συστηµάτων

άρδευσης,

αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
8. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συµµετοχή σε προγράµµατα για την τουριστική
ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών µορφών
τουρισµού, καθώς και η δηµιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων
αναψυχής και διακοπών.
9. Η διοίκηση και εκµετάλλευση των χώρων της ζώνης λιµένα δικαιοδοσίας τους,
καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιµενικών έργων.
10. Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δηµοτικών και κοινοτικών
αγορών.
11. Η

κατασκευή,

συντήρηση

και

διαχείριση

αποθηκευτικών

χώρων

υγρών

καυσίµων.
12. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκµετάλλευση της δηµοτικής και κοινοτικής
περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δηµοτικών και κοινοτικών
κτιρίων.
13. Η εκµετάλλευση δηµοτικών και κοινοτικών δασών.
14. Η διαχείριση και εκµετάλλευση δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών
εκτάσεων

και

βοσκοτόπων,

καθώς

και

αποκαλυπτόµενων

καλλιεργητικών

εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το ∆ηµόσιο.

Β. Τοµέας Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του
φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και
των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιµνοθάλασσες, λίµνες, ιχθυοτροφεία,
ποταµοί) και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
3. Η ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.
4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας,
η αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση
και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού και η λήψη
προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων
χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριµµάτων από εκδήλωση
πυρκαγιάς, σύµφωνα µε την κείµενη σχετική νοµοθεσία.
5. Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία, µε κάθε πρόσφορο
µέσο που διαθέτουν, για την αντιµετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που
έχουν δασικό χαρακτήρα.
6. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
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7. Η µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής
ανάπτυξης.
8. Η λήψη µέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της
περιφέρειάς τους, κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκµετάλλευση ορυκτού
πλούτου και εγκαθίστανται µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.
9. Η συµµετοχή τους σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως
αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
10. Ο καθορισµός των χώρων για τη δηµιουργία κοιµητηρίων και η παροχή γνώµης
για τον καθορισµό χώρων αποτέφρωσης

νεκρών.

Γ. Τοµέας Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων και των
Οικισµών, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:
1. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών στις
πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων
ύδρευσης,

αφαλάτωσης,

τηλεθέρµανσης,

έργων

ηλεκτροφωτισµού

των

κοινόχρηστων χώρων, η δηµιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής,
πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.
2. Η συµµετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια µεταφοράς για
τη µετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η µεταφορά για την
εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, (όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη
σχετική νοµοθεσία).
3. Ο καθορισµός, η κατασκευή, συντήρηση και εκµετάλλευση υπόγειων και
υπέργειων χώρων στάθµευσης, καθώς και ο έλεγχος της στάθµευσης των
αυτοκινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
4. Η ρύθµιση της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων
και γενικότερα η λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην
ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
5. Ο καθορισµός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των
εµποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, που
διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νοµοθεσία, καθώς και των
χώρων για την προσωρινή διαµονή µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων.
6. Ο καθορισµός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας
διαφήµισης, καθώς και ο προσδιορισµός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής
και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων, σύµφωνα µε τις
τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας.
7. Η προστασία του καταναλωτή µε τη δηµιουργία Γραφείων Ενηµέρωσης του
καταναλωτή σχετικά µε θέµατα που αφορούν τα δικαιώµατά του, την ποιότητα
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των προσφερόµενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία
και το περιβάλλον, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές.
8. Ο

προσδιορισµός

ειδικότερων

όρων

και

προϋποθέσεων

της

ίδρυσης

και

εγκατάστασης καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
της δικαιοδοσίας τους που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό
περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες
της πόλης.
9. Ο προσδιορισµός των όρων και των ωρών λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα,
τα

οποία

λειτουργούν

στην

πόλη,

στο

πλαίσιο

των

υγειονοµικών

και

κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης.
10. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας, όπως ο
υγειονοµικός έλεγχος των δηµοτικών και κοινοτικών δεξαµενών νερού, ο
υγειονοµικός έλεγχος των καταστηµάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν
στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της
εκποµπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από
τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα και η
δηµιουργία καταφυγίων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
11. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας
των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήµανσης των εργασιών που εκτελούνται στις
οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και
εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δηµοτικού ή κοινοτικού δικτύου,
η λήψη µέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδοµές, από
έλλειψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και
γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους για τη ζωή και την
περιουσία των κατοίκων.
12. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση της αισθητικής
των πόλεων και των οικισµών.
13. Η

µέριµνα

και

η

λήψη

µέτρων

για

την

απρόσκοπτη

πρόσβαση

στους

κοινόχρηστους χώρους.
14. Η ονοµασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η
αρίθµηση κτισµάτων.

∆. Τοµέας Απασχόλησης, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:
1. Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια και προγράµµατα
δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών
ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και υπηρεσιών επαγγελµατικής
κατάρτισης,

µε

την

ίδρυση

και

λειτουργία

Κέντρων

Επαγγελµατικού
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Προσανατολισµού και Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης προσαρµοσµένα στις
τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσµών των ορεινών,
αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού
σχεδιασµού.
3. Συµβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναµικού της περιοχής τους µε την
ανάπτυξη

συµβουλευτικών

δράσεων

που

παρέχονται

δωρεάν

προς

τους

ανέργους, µε στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση
απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά
εργασίας, µε τη δηµιουργία ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενηµέρωσης για
την Απασχόληση, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς και τις
επιχειρήσεις της περιοχής τους.

Ε.

Τοµέας

Κοινωνικής

Προστασίας

και

Αλληλεγγύης,

στον

οποίο

περιλαµβάνεται, ιδίως:
1. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της
τρίτης ηλικίας, µε την ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων
όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων,
κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και
αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων κ.λπ. και τη µελέτη και εφαρµογή
σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων.
2. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που
στοχεύουν στη µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων
µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως
δηµιουργία

δηµοτικών και

κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας,

υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας,
συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά
συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
3. Η µέριµνα για τη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδύνατων δηµοτών, µε την
παραχώρηση δηµοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή µε την παροχή
χρηµατικών βοηθηµάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης (κατά τις προβλέψεις αυτού του
Κώδικα).
4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η εφαρµογή προγραµµάτων και
πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, µε
τη δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
5. Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και
δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και
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προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής
κοινωνίας.
6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε
τη

δηµιουργία

τοπικών

δικτύων

κοινωνικής

αλληλεγγύης,

εθελοντικών

οργανώσεων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη
των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και
αλληλεγγύης του ∆ήµου και της Κοινότητας.

ΣΤ. Τοµέας Παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού, στον οποίο περιλαµβάνεται,
ιδίως:
1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού
συστήµατος της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Παιδείας και ιδιαίτερα η
συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων.
2. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών.
4. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
5. Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού, η
προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που
παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη δηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών
κέντρων, µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων, φιλαρµονικών
και σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ.,
καθώς και η µελέτη και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων.
6. Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και
ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
7. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών
κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών
εκδηλώσεων ή η συµµετοχή τους σε αυτά.
9. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
10. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού.
11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως
δηµοτικών και κοινοτικών γυµναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δηµοτικών και
κοινοτικών χώρων άθλησης.
12. Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού αθλητισµού και
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
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Ζ. Τοµέας Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:
1. Ο συντονισµός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που
συµβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.
2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασµό πολιτικής προστασίας της περιοχής
τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και η εφαρµογή των
προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο
του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού.
3. Η διάθεση και ο συντονισµός δράσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για
την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών
της περιφέρειάς τους.

Η. Τοµέας Αγροτικής Ανάπτυξης - Κτηνοτροφίας - Αλιείας, στον οποίο
περιλαµβάνονται οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
1. Η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).
2. Η µελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που
αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που
σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα
βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
3. Η άσκηση εποπτείας από τους δήµους, όπου εδρεύουν, των Τοπικών Οργανισµών
Εγγείων

Βελτιώσεων

(Τ.Ο.Ε.Β.),

των

Προσωρινών

∆ιοικουσών

Επιτροπών

(Π.∆.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.∆. 3881/1958, όπως ισχύει και τις κατ' εξουσιοδότησή του
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών
έργων µε εφαρµογή σωστής άρδευσης και στράγγισης.
4. Η διαχείριση βοσκοτόπων.
5. Η

έρευνα

και

κτηνοτροφίας,

µελέτη
και

κάθε

αλιείας,

θέµατος
καθώς

για

και

την
τη

ανάπτυξη

διατήρηση

της
του

γεωργίας,
αγροτικού,

κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσµού στις εστίες τους.

Αρµοδιότητες κρατικού χαρακτήρα, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία:
1. Η τήρηση του δηµοτολογίου και του µητρώου αρρένων, η έκδοση των σχετικών
πιστοποιητικών

που

απορρέουν

από

αυτό,

καθώς

και

η

τήρηση

των

υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία για τη δηµιουργία και
τήρηση του Εθνικού ∆ηµοτολογίου.
2. Η τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά
γεγονότα που συµβαίνουν στην περιφέρειά τους και η έκδοση αποσπασµάτων
των ληξιαρχικών πράξεων.
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3. Η τήρηση αρχείων επίσηµων εγγράφων και η έκδοση αντιγράφων.
4. Η περιοδική ενηµέρωση των δηµοσίων υπηρεσιών για τις µεταβολές προσωπικής
κατάστασης, που προκύπτουν από τα τηρούµενα στοιχεία.
5. Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική
νοµοθεσία.
6. Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί
ιθαγένειας και µετανάστευσης.
7. Η χορήγηση άδειας πολιτικού γάµου και η τέλεση των γάµων αυτών.
8. Η δηµιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιµητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης
νεκρών.
9. Η χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας.
10. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τους χώρους προσωρινής
εγκατάστασης µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων.
11. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
12. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν το Γενικό Οικοδοµικό
Κανονισµό και τις οικοδοµές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες.
13. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και
εγκατάστασης των καταστηµάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και
εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία και τους
αντίστοιχους υγειονοµικούς κανονισµούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της
τήρησης αυτών.
14. Η

τήρηση

των

διατάξεων

που

αφορούν

το

ωράριο

λειτουργίας

των

καταστηµάτων.
15. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
κινηµατογράφων, θεάτρων και παρεµφερών επιχειρήσεων και η διενέργεια των
προβλεπόµενων επιθεωρήσεων.
16. Η

χορήγηση,

ανάκληση

και

αφαίρεση

αδειών

ίδρυσης

και

λειτουργίας

παιδοτόπων και διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα παρκ,
τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, µουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και ο
έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεών της.
17. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων
και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών
διατάξεων.
18. Η χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων, καθώς και ο
έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.
19. Η χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου,
η χορήγηση αδειών εµποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων
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αγορών, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3377/2005, καθώς και ο έλεγχος της
τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εµπόριο και τις λαϊκές αγορές.
20. Η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος στην περιφέρειά τους.
21. Η αφαίρεση της άδειας από τις οικοδοµές για µη εξόφληση ασφαλιστικών
εισφορών στο Ι.Κ.Α..
22. Η χορήγηση και ανάκληση άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήµατος για
την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόµενα πρόσωπα, καθώς και ο έλεγχος
τήρησης των σχετικών διατάξεων.
23. Ο έλεγχος τήρησης της τουριστικής νοµοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού
ενδιαφέροντος, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόµου.
24. Η χορήγηση αδειών διενέργειας διαφήµισης, τοποθέτησης πλαισίων υπαίθριας
διαφήµισης,

τοποθέτησης

επιγραφών

προσδιορισµού

επαγγελµατικής

δραστηριότητας σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και η παραχώρηση
χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νοµικά πρόσωπα, που επιδιώκουν
κοινωφελείς σκοπούς, όπως επίσης ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων περί
υπαίθριας διαφήµισης των προδιαγραφών των διαφηµιστικών πλαισίων και
επιγραφών, η αφαίρεση των παράνοµων υπαίθριων διαφηµίσεων και επιγραφών
και η επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων, µε τις προϋποθέσεις και τους
όρους που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
25. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων.

3.3 Μεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες στους δήµους
Σύµφωνα

µε

τον

87/τ.Α΄/07.06.2010,

Ν.3852/2010,
περί

«Νέας

όπως

αυτός

αρχιτεκτονικής

δηµοσιεύτηκε

της

στο

αυτοδιοίκησης

και

ΦΕΚ
της

αποκεντρωµένης διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», µεταβιβάστηκαν στους
δήµους από τις πρώην νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις πρόσθετες αρµοδιότητες.

Συγκεκριµένα:

Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και στον Τοµέα Β.
Περιβάλλον προστέθηκαν οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
11. Η έκδοση οικοδοµικών αδειών, ο προέλεγχος για την έκδοσή τους, ο έλεγχος
µελετών

για

οικοδοµικές

άδειες,

συναφούς

χαρακτήρα

πολεοδοµικές

αρµοδιότητες, καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίµων για την κατασκευή
αυθαιρέτων κτισµάτων, κατά την κείµενη νοµοθεσία (υπό την επιφύλαξη της
περίπτωσης 45 του άρθρου 280 του παρόντος).
12. Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των
ηλεκτροµηχανολογικών µελετών, της µελέτης θερµοµόνωσης, της µελέτης
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παθητικής πυροπροστασίας και των σχετικών φορολογικών στοιχείων για την
έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών βιοµηχανικών κτιρίων, κατά τις
ρυθµίσεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 5 του Π.∆. 78/2006 (ΦΕΚ
80/τ.Α΄/13.04.2006).
13. Ο έλεγχος εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των
πινακίδων εφαρµογής.
14. Η

σύνταξη

διαγραµµάτων

εφαρµογής

και

διαγραµµάτων

διαµορφωµένης

κατάστασης.
15. Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραµµάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων
τακτοποιήσεως και αναλογισµού ή πράξεων εφαρµογής.
16. Επίβλεψη τοπογραφικών µελετών και µελετών Πράξεων Εφαρµογής Σ.Π.
17. Η

σύνταξη

Πράξεων

Εφαρµογής

του

άρθρου

12

του

Ν.

1337/1983,

συµπεριλαµβανοµένων και όλων των προβλεπόµενων διαδικασιών.
18. Η παρακολούθηση του Προγράµµατος Καθαρές Ακτές - Καθαρές Θάλασσες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
19. Η έκδοση απόφασης για τον καθορισµό µεµονωµένων κτιρίων ή των περιοχών,
εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται µέσα σε έξι
(6) έτη από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης,
σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. 1577/1985.
20. Η προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισµένης περιοχής, σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις των άρθρων 9 και 10 του Ν. 2508/1997.
21. Η γνωµοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόµησης κατασκευής κτιρίων
που

προορίζονται

για

γεωκτηνοτροφικές,

γεωπτηνοτροφικές

ή

υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης
λιπασµάτων, φαρµάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων,
γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαµενών
από οποιοδήποτε υλικό.
22. Η εφαρµογή πολεοδοµικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν
έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
23. Ο έλεγχος εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος, κατ' άρθρο 115
Κ.Β.Π.Ν.
24. Η εφαρµογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδάφους, κατά την πρόβλεψη της
παρ. 1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
25. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης,
µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης,
λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και
αξιοποίησης,

καθώς

και

αποκατάστασης

υφιστάµενων

χώρων

εναπόθεσης

(Χ.Α.∆.Α.).
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26. Η µέριµνα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση
των υποχρεώσεων καθαρισµού, από τους ιδιοκτήτες, νοµείς, και επικαρπωτές,
των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων,
κωµοπόλεων και οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους,
καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού από τους δήµους, σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων.
27. Η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων, προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα
των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος.
28. Η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων, προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα
των προϊόντων τσιµέντου.
29. Η

χορήγηση

άδειας

εγκατάστασης

και

λειτουργίας

στεγνοκαθαριστηρίων,

πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
30. Η

σύνταξη

των

πράξεων

αναλογισµού

αποζηµίωσης,

τακτοποίησης,

προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του Ν.∆. 17/1923 συµπεριλαµβανοµένων και
όλων των προβλεπόµενων διαδικασιών.
31. Η επιµέλεια µεταγραφής ή καταχώρισης των Πράξεων Εφαρµογής του άρθρου 12
του Ν. 1337/1983 σε Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολόγιο.
32. Η σύσταση επιτροπής του άρθρου 1 του Π.∆. 5/1986 για τον προσδιορισµό της
αξίας ακινήτων για την εισφορά σε χρήµα.

Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, στον τοµέα Γ. Ποιότητα
Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων, προστέθηκαν οι ακόλουθες
αρµοδιότητες:
15. Η

µελέτη

των

έργων

συντήρησης

και

βελτίωσης

του

οδικού

δικτύου

αρµοδιότητας δήµου.
16. Η εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών, καθώς και η µελέτη, εκτέλεση και
επίβλεψη των εργασιών σήµανσης, σηµατοδότησης και ηλεκτροφωτισµού του
οδικού δικτύου του δήµου.
17. Ο

καθορισµός

των

αστικών

γραµµών

λεωφορείων,

της

αφετηρίας,

της

διαδροµής, των στάσεων και του τέρµατος των αντίστοιχων γραµµών, καθώς και
ο καθορισµός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής
επιβατών αστικών και υπεραστικών γραµµών.
18. Ο καθορισµός κοµίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
19. Η ρύθµιση κάθε θέµατος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη
συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών
επαγγελµατικών αδειών, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 4 του Π.∆.
78/2006 και των σχετικών Κ.Υ.Α.
20. Η χορήγηση έγκρισης δοµικής κατασκευής κεραίας σταθµού στην ξηρά,
σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 και το άρθρο 24 Α' παρ. 5 εδάφιο ε'
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του Ν. 2072/1992,

όπως ισχύει, καθώς και η επιβολή κυρώσεων στους

παραβάτες.
21. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων,
φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών µηχανηµάτων, καθώς και
ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών.
22. Η σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισµού για την εξώδικη επίλυση των
διαφορών ανάµεσα σε προµηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών,
η τήρηση αρχείων των πορισµάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση
µητρώου καταναλωτών.
23. Ο καθορισµός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής
επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραµµών.
24. Η απαγόρευση της δηµιουργίας θέσεων στάθµευσης σε συγκεκριµένους χώρους.
25. Η παραλαβή των αποσυρόµενων δικύκλων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων,
όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήµατα του Ο.∆.∆.Υ.
26. Ο καθορισµός του εξωτερικού χρωµατισµού των ΤΑΞΙ
27. Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας,
εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους κατ' άρθρο 31 του Ν. 2963/2001.
28. Η

περισυλλογή

αδέσποτων

σκύλων,

καθώς

και

η

ίδρυση

ή

βελτίωση

εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων σκύλων.
29. Ο καθορισµός των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και
των αρτεργατώv.
30. Η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς.
31. Η χορήγηση των αδειών παραγωγών και η θεώρησή τους από τον οικείο δήµο,
όπου ο παραγωγός κατοικεί. Η αρµοδιότητα αυτή δεν αφορά την έκδοση αδειών
στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
32. Η συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων,
που ζητούν τα εντεταλµένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύµφωνα µε τις οδηγίες
τους.
33. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.
34. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών και
εµπορευµάτων.
35. Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εκγυµναστών, καθώς
και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και
µοτοσικλετών.
36. Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων,

µοτοσικλετών

και

µοτοποδηλάτων

και

λοιπών

συναφών

εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών
ελέγχων.
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37. Η

χορήγηση

εξουσιοδοτήσεων

σε

συνεργεία

συντήρησης

και

επισκευής

αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), καθώς και η
παρακολούθηση και ο έλεγχος των Κέντρων Ελέγχου Καυσαερίων.
38. Η

χορήγηση

εξουσιοδοτήσεων

σε

συνεργεία

συντήρησης

και

επισκευής

αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστηµάτων περιορισµού ταχυτήτων.
39. Η θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόµενων
οχηµάτων.
40. Η παροχή υπηρεσίας δωρεάν ασύρµατης πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο
µέσω του ∆ικτύου Σύζευξις ΙΙ, δηµοτικού δικτύου ή άλλου παρόχου».

Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων στον Τοµέα Ε. Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης προστέθηκαν οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
7. Η εφαρµογή προγραµµάτων εµβολιασµών και η διενέργειά τους.
8. Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
9. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας σε
ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωµατεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς
σκοπούς.
10. Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας ιδιωτικού
δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών
εξοχών.
11. Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυµάτων, καθώς και η
έγκριση του προϋπολογισµού τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των
επιχορηγήσεων,

που

δίδονται

σε

νοµικά

πρόσωπα

ιδιωτικού

δικαίου

µε

κοινωφελείς σκοπούς.
12. Η οικονοµική ενίσχυση αυτοστεγαζόµενων, η µίσθωση ακινήτων, η ρύθµιση
διαφόρων

θεµάτων

κοινωνικής

κατοικίας

και

η

επιβολή

κυρώσεων

για

παραβάσεις της οικείας νοµοθεσίας.
13. Ο διορισµός µελών διοικητικών συµβουλίων, η εποπτεία και η ρύθµιση θεµάτων
λειτουργίας ιδρυµάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως
Κέντρων

Παιδικής

Μέριµνας,

Παιδικών

Σταθµών,

Παιδικών

Εξοχών,

παραρτηµάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
14. Ο

ορισµός

ιατρών

προς

εξέταση

επαγγελµατιών

και

εργαζοµένων

σε

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων
υγείας.
15. Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση της
αρµόδιας Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.
16. Η έκδοση πιστοποιητικών οικονοµικής αδυναµίας.
17. Η

καταβολή

παραπληγικούς,

επιδοµάτων

σε

τετραπληγικούς

τυφλούς,

κωφάλαλους,

ανασφάλιστους

και

ακρωτηριασµένους,

διανοητικά
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καθυστερηµένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική
παράλυση

(σπαστικούς),

απροστάτευτους

ανήλικους,

υποφέροντες

από

αιµολυτική αναιµία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτοµα δικαιούµενα
παροχής κοινωνικής προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 της
σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθµίσεων.
18. Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικηµάτων λόγω απορίας ή για άλλους
σοβαρούς λόγους.
19. Η αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδροµής.
20. Η υλοποίηση:
• προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων
βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισµό του αντίστοιχου Υπουργείου,
• εκτάκτων προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται µε έκτακτη
χρηµατοδότηση,
• προγραµµάτων δηµόσιας υγείας που χρηµατοδοτούνται από πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21. Η έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
22. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή
βρεφονηπιακών σταθµών
23. Η

χορήγηση

αδειών

διενέργειας

λαχειοφόρων

αγορών,

εράνων

και

φιλανθρωπικών αγορών.
24. Η έκδοση τοπικών υγειονοµικών διατάξεων και η λήψη µέτρων σε θέµατα
δηµόσιας υγιεινής.
25. Η πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας.
26. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωµένων
ή ατόµων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
27. Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρµακα χωρίς άδεια, καθώς
και σε βάρος ιατρών και φαρµακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγµάτων
φαρµάκων.
28. Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες περιφερειακές
υπηρεσίες ειδικών προγραµµάτων για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας
Υγείας στην περιοχή αρµοδιότητάς τους, κατά τις ρυθµίσεις της παρ. 7 του
άρθρου 14 του ν. 3172/2003.
29. Η εφαρµογή προγραµµάτων για την καταπολέµηση λοιµωδών και παρασιτικών
νοσηµάτων ζώων.
30. Η επιβολή ή άρση υγειονοµικών µέτρων, λόγω εµφάνισης βαριάς επιζωοτίας για
την έκδοση πιστοποιητικών προς µεταφορά ζώων.
31. Ο ορισµός ελεγκτή γιατρού Ο.Γ.Α. για τα Ν.Π.∆.∆. του νοµού.
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32. Ο ορισµός µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ταµείων Πρόνοιας και
Προστασίας Πολυτέκνων, από το δήµο όπου εδρεύουν τα ταµεία.
33. Η εφαρµογή, οργάνωση και εποπτεία της τεχνητής σπερµατέγχυσης και του
συγχρονισµού του οίστρου των ζώων.
34. Η

παροχή

γνωµάτευσης

από

τον

αρµόδιο

κτηνίατρο

για

υγειονοµική

καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.»

Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, στον Τοµέα ΣΤ. Παιδείας,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, προστέθηκαν οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
13. Η εκτέλεση προγραµµάτων δια βίου µάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου
εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
14. Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την
ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου µετά κτιρίου κατάλληλου
να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. Η εκτίµηση της αξίας του οικοπέδου γίνεται από
την επιτροπή του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006.
15. Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η
ανέγερση σχολικών κτιρίων.
16. Η µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων σχολικών µονάδων, η στέγαση
και

συστέγαση

αυτών

και

σε

περίπτωση συστέγασης ο καθορισµός της

αποκλειστικής χρήσης ορισµένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική
µονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών
λειτουργίας της κάθε συστεγαζόµενης σχολικής µονάδας.
17. Η

διάθεση

διδακτηρίου

για

άλλες

χρήσεις

κοινής

ωφέλειας

ή

για

την

πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τη
Σχολική Επιτροπή.
18. Η σίτιση µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.
19. Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων.
20. Η έγκριση της εγκατάστασης, µεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων
(κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
21. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους µαθητές,
κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
22. Ο διορισµός και η αντικατάσταση διοικητών των ιδρυµάτων, που χορηγούν
υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σηµασία.
23. Η έγκριση οποιασδήποτε µίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης για
µεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
24. Ο καθορισµός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της
λειτουργίας τους.
25. Η κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση
των σχολικών κτιρίων.
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26. H επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεµόνες
που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αµελούν για την τακτική
φοίτησή τους.
27. Η διακοπή µαθηµάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδηµικής νόσου, εντός
των διοικητικών ορίων του οικείου δήµου.
28. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων
(ωδείων,

µουσικών

σχολών,

χορωδιών,

συµφωνικών

ορχηστρών

και

συγκροτηµάτων µουσικής δωµατίου), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β.∆.
16/1966
29. Η συµµετοχή εκπροσώπου του οικείου δήµου στην οργανωτική επιτροπή
φεστιβάλ τοπικής εµβέλειας.
30. Η

επιχορήγηση

δραστηριότητες

φορέων
στη

που

χωρική

αναπτύσσουν

αρµοδιότητα

του

πολιτιστικού
δήµου,

χαρακτήρα

καθώς

και

όσων

συµβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
των µελών του.
31. Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται µε
απόφαση

των

Υπουργών

Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης

και

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης και Πολιτισµού και Τουρισµού. Με την απόφαση αυτή, η οποία
εκδίδεται κατόπιν γνώµης της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, εντός έτους
από τη δηµοσίευση του παρόντος, προσδιορίζονται ειδικότερα τα Εθνικά
Αθλητικά Κέντρα, κατ' αντιστοιχία προς τους οικείους δήµους, εξειδικεύονται τα
θέµατα που αναφέρονται στην εποπτεία, καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό,
λεπτοµερειακό και διαδικαστικό ζήτηµα.

Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων προστίθεται τοµέας στον
Τοµέα

Η.

Αγροτική

Ανάπτυξη

-

Κτηνοτροφία

-

Αλιεία,

στον

οποίο

περιλαµβάνονται οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
6. Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής
παραγωγής.
7. Η σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης.
8. Η προώθηση προγραµµάτων εγκατάστασης νέων αγροτών.
9. Η εκτίµηση και παρακολούθηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής ως
και των απολαµβανοµένων υπό των παραγωγών τιµών γεωργικών προϊόντων.
10. Η παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων και η
λήψη αντιπροσωπευτικών τιµών.
11. Η

ενηµέρωση

του

αγροτικού

πληθυσµού

για

τις

βελτιωµένες

µεθόδους

παραγωγής και οργάνωσης των εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση των
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τεχνικών,

οικονοµικών

και

διαρθρωτικών

προβληµάτων

στο

πλαίσιο

των

προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
12. Η συνεργασία µε ιδρύµατα έρευνας της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής
παραγωγής.
13. Η ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
γνώσεων για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων καλλιέργειας.
14. Η καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων
βελτίωσης.
15. Η χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά
ζώα, καθώς και ειδικής άδειας για αποθήκευση φαρµακευτικών προϊόντων.
16. Η εφαρµογή και ο έλεγχος του συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής του
ζωικού κεφαλαίου του δήµου (ενώτια για την ατοµική αναγνώριση των ζώων,
ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατοµικών µητρώων).
17. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων διατήρησης, εµπορίας και
διακίνησης ζώων.
18. Η παροχή γνωµάτευσης για υγειονοµική καταλληλότητα των ζώων, όταν
πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
19. Η χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3698/2008.
20. Η χορήγηση αδειών, ανανέωσης, ανάκλησης και µεταβίβασης λειτουργίας
καταστηµάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών και αγροτικών φαρµακευτικών
προϊόντων.
21. Η χορήγηση των σχετικών αδειών για την καταλληλότητα των αυτοκινήτων που
µεταφέρουν ζώα.
22. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας και η εποπτεία των ιδιωτικών κτηνιατρείων,
κλινικών ιατρείων.
23. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τοµέα της αλιείας στην περιοχή
δικαιοδοσίας του δήµου.
24. Η εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων γης για βιοµηχανικούς ή βιοτεχνικούς
σκοπούς, κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερµοκηπίων και για
µονάδες στους τοµείς αλιείας.
25. Οι αποφάσεις καταστροφής, εκποίησης και έγκρισης του αποτελέσµατος της
σχετικής δηµοπρασίας ή διάθεσης των δηµευθέντων υλικών και µέσων αλιείας.
26. Η απόφαση εφαρµογής του προγράµµατος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών µε
την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος (γόνου) ιχθυδίων για τον
εφοδιασµό µε αυτόν των ενδιαφερόµενων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών.
27. Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας
στα εσωτερικά ύδατα.
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28. Η κατάρτιση µελετών και η σύνταξη εκλαϊκευµένων εντύπων που αφορούν
δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των
υδάτινων οικοσυστηµάτων.
29. Η διοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων µε αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και
γενικά εργαζόµενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τοµέα.
30. Η έγκριση για τη διενέργεια εµπλουτισµού λιµνών και ποταµών και ο καθορισµός
της απαγορευτικής περιόδου αλιείας µε κάθε µέσο και εργαλείο στις λίµνες.
31. Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιµαστικής αλιείας.
32. Η απόφαση καθορισµού των όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών αλιείας (και
η απόφαση για περιορισµό της αλιείας στη λίµνη Ταυρωπού).
33. Η απόφαση διάθεσης σε δηµόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύµατα ή σε
νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα των πλωτών µέσων, εργαλείων και λοιπού
εξοπλισµού που δηµεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί.
34. Η τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκµεταλλεύσεων.
35. Η αντιµετώπιση θεµάτων και η εισήγηση µέτρων που αφορούν τη διακίνηση,
µεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εµπορία των αλιευτικών προϊόντων σε
συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς.
36. Η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών µέτρων της αλιείας για ποτάµιους,
λιµναίους, λιµνοθαλάσιους και άλλους υδάτινους χώρους.
37. Η έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας.
38. Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.
39. Η άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών.
40. Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους.
41. Η χορήγηση επαγγελµατικής άδειας αλιείας.
42. Η άδεια µεταβίβασης κυριότητας επαγγελµατικής άδειας αλιείας σκάφους.
43. Η άδεια αντικατάστασης µηχανής αλιευτικού σκάφους.
44. Η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την
παραγωγή και αξία αλιευµάτων των επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών.
45. Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισµών.
46. Η σύµφωνη γνώµη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων
και φυτών ή φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εµπλουτισµό
υδάτων.
47. Η έγκριση της χορήγησης, από τις αρµόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα
επαγγελµατικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας.
48. Ο καθορισµός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου
αλιείας στους ποταµούς χωρικής αρµοδιότητας του οικείου δήµου.
49. Ο καθορισµός του αριθµού των µε µηχανικό αλιευτικό συγκρότηµα (γριγρι)
αλιευόντων συγκροτηµάτων στο ελληνικό τµήµα της Λίµνης Μεγάλη Πρέσπα και
των προϋποθέσεων µε τις οποίες θα διενεργείται η αλιεία.
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50. Ο καθορισµός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας µε κάθε µέσο και εργαλείο
στις λίµνες χωρικής αρµοδιότητας του οικείου δήµου.
51. Ο καθορισµός περιορισµών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών
λιµνών για την προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές.
52. Η απαγόρευση ή έγκριση χρησιµοποίησης ορισµένων αλιευτικών εργαλείων στις
λίµνες Μεγάλη Πρέσπα και ∆οϊράνη.
53. Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισµένη περίοδο
σε περιοχή χωρικής αρµοδιότητας του οικείου δήµου, όταν το επιβάλλει η
προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθµιση της αλιείας και σπογγαλιείας.
54. Η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων για απόδοση εσόδων από την εκµετάλλευση
ιχθυοτροφείων λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού.
55. Η έγκριση για µετατροπή ή αντικατάσταση εργαλείων στη λιµνοθάλασσα
Μεσολογγίου – Αιτωλικού.
56. Η πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων
εκτάσεων.
57. Η απόφαση για τον καθορισµό όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών σε
κατοίκους άλλων περιοχών στις τεχνητές λίµνες Πολυφύτου και Μόρνου.
58. Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των µη εκµεταλλεύσιµων τελµάτων ή
άγονων εκτάσεων σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες.
59. Η απόφαση εξαιρέσεων υποχρέωσης προσκόµισης αλιευµάτων στις ιχθυόσκαλες.
60. Η σύσταση τριµελών συµβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών.
61. Η έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισµών και η
παροχή σε αυτούς τεχνικών οδηγιών.
62. Η έγκριση για την τροποποίηση ή συµπλήρωση του είδους των εργαλείων µε τα
οποία και µόνο επιτρέπεται η αλιεία στις λίµνες.
63. Η χορήγηση ειδικής άδειας για αλιεία αθερίνας στη λίµνη.
64. Η κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδοµών και εξοπλισµών
σε λιµένες αλιευτικούς ή λιµένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
65. Η παροχή γνώµης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθµιση που αφορά ή
θίγει τα κρηπιδώµατα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών
66. Η γνωµοδότηση για την παραχώρηση, µίσθωση και αναµίσθωση υδάτινων
εκτάσεων

για

την

ίδρυση,

επέκταση

και

µετεγκατάσταση

µονάδων

υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων,
καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Στο άρθρο 75 παρ. ΙΙ του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, αναφορικά στις Κρατικές
Αρµοδιότητες, προστίθενται οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
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26. Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύµου, καθώς και η πρόσληψη πατρωνύµου και
µητρωνύµου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι
αγνώστων γονέων.
27. Ο εξελληνισµός του ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών
αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων
οµογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
28. Ο καθορισµός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστηµάτων και επιχειρήσεων.
29. Η χορήγηση (από το δηµοτικό συµβούλιο) αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού
εµπορίου.
30. Η χορήγηση (µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου
πλανόδιου εµπορίου και ο καθορισµός του ανώτατου αριθµού των αδειών αυτών
στο δήµο, καθώς και η συγκρότηση (µε απόφαση δηµάρχου) της Επιτροπής
Υπαίθριου Πλανόδιου Εµπορίου.
31. Η έγκριση (µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου) της λειτουργίας Κυριακάτικων
Αγορών, καθώς και η χορήγηση άδειας συµµετοχής στις αγορές αυτές.
32. Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη µετακίνηση, τη διάλυση και τον
καθορισµό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία περιλαµβανοµένης της χορήγησης επαγγελµατικών και
παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειµένου, εκτός από
την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται
από το περιφερειακό συµβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω
αρµοδιότητες δεν αφορούν τους δήµους των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
33. Η συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και
επαγγελµατιών των Λαϊκών Αγορών.
34. Η εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης
περιπτέρων και πώλησης προϊόντων καπνού, καθώς και παραχώρησης του
δικαιώµατος εκµετάλλευσης κυλικείου- καφενείου κατά τις διατάξεις του άρθρου
23 του Ν.∆. 1044/1971, όπως ισχύει.
35. Η

λήψη

απόφασης

σχετικά

µε

τον

καθορισµό

των

ωρών

ανοίγµατος,

µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίµατος των φαρµακείων και φαρµακαποθηκών,
καθώς και τον καθορισµό για κάθε έτος του αριθµού των φαρµακείων που
διηµερεύουν και διανυκτερεύουν.
36. Η παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστηµα πώλησης σκύλων ή γατών
(µετά από έκθεση Κτηνιατρικής Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας
του καταστήµατος.
37. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ' άρθρο 17 του Ν.
3377/2005, καθώς και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων.
38. Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθµιση
θεµάτων λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών.
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39. Η χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασµένων µόνιµα ή
προσωρινά ή υπαίθριων ή µικτών.
40. Η δηµιουργία χώρων στάθµευσης τροχοφόρων και µε δυνατότητα µίσθωσης
ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
41. Η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης δηµοτικών ακινήτων ή η καταβολή του
µισθώµατος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

3.4 Απλούστευση και ανασχεδιασµός διοικητικών διαδικασιών
Κλείνοντας, την αναφορά µας στο θεσµικό πλαίσιο, στο οποίο στηρίχθηκε η παρούσα
µελέτη δεν πρέπει να παραλείψουµε την αναφορά µας στην υπ’ αριθ. πρωτ.
∆ΙΑ∆ΙΠΥ∆/ΤΣΠΕΑ∆/Φ.18/οικ.9462/01.04.2016

εγκύκλιο

του

Εσωτερικών

µε

«Απλούστευση

και

∆ιοικητικής

Ανασυγκρότησης

θέµα:

Υπουργείου
και

ανασχεδιασµός διοικητικών διαδικασιών».

Με την παρούσα εγκύκλιο ο Υπουργός Εσωτερικών καλεί τους φορείς της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης να διαµορφώσουν πολιτικές για την απλούστευση και σύντµηση των
διοικητικών διαδικασιών, ενώ παράλληλα τους δίνει τις βασικές κατευθύνσεις ως
προς τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν οι φορείς, για την απλούστευση
και τον ανασχεδιασµό των οικείων διοικητικών διαδικασιών.

Συγκεκριµένα, η κάθε υπηρεσία θα πρέπει να προχωρήσει σε αναλυτική καταγραφή
όλων των διαδικασιών που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και
ειδικότερα των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και των σταδίων διεκπεραίωσης
καθεµιάς από αυτές. Σαφώς προτεραιότητα δίνεται στις διαδικασίες που αφορούν
στην παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια, προκειµένου κάθε Υπηρεσία να εντοπίσει τις «προβληµατικές»
διαδικασίες από το σύνολο των διαδικασιών που έχουν καταγραφεί, ελέγχει εάν
αυτές

πληρούν

τα

κριτήρια

της

φιλικότητας,

της

οικονοµικότητας,

της

αναγκαιότητας, της αποτελεσµατικότητας-αποδοτικότητας, της εφαρµοσιµότητας και
της διαφάνειας.

Ακόλουθα, κάθε Υπηρεσία επιλέγει τις προτεινόµενες προς απλούστευση διαδικασίες,
λαµβάνοντας υπόψη της τα παρακάτω:
1. εάν αφορούν µεγάλο αριθµό πολιτών,
2. εάν χρησιµοποιούνται συχνά από τους ενδιαφεροµένους,
3. εάν αφορούν άµεσα θέµατα επιχειρηµατικής δραστηριότητας παρουσιάζοντας
µεγάλη ζήτηση µεταξύ των ενδιαφεροµένων,
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4. εάν επηρεάζουν ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες,
5. εάν παρουσιάζουν κατά τη διεκπεραίωσή τους έντονες δυσλειτουργίες, χρονικές
καθυστερήσεις

κ.λπ.

µε

σοβαρές

κοινωνικές,

οικονοµικές,

υπηρεσιακές

επιπτώσεις,
6. εάν είναι κοµβικής σηµασίας, ώστε ο επανασχεδιασµός τους να έχει ως
αποτέλεσµα τον ανασχεδιασµό και άλλων διαδικασιών που εξαρτώνται από
αυτές, επιτυγχάνοντας έτσι πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα.

Τέλος, σύµφωνα µε την εγκύκλιο, η κάθε υπηρεσία θα πρέπει να προχωρήσει στην
απλούστευση και στον ανασχεδιασµό των επιλεγµένων διαδικασιών.

Επιπλέον,

των

κατευθυντήριων

εργαλεία/τεχνικές

απλούστευσης

οδηγιών
που

θα

η

εγκύκλιος

µπορούσαν

να

περιγράφει

και

χρησιµοποιήσουν

τα
οι

υπηρεσίες.

Συγκεκριµένα:
1. Κατάργηση της διαδικασίας εάν αυτή δεν πληροί πλέον το κριτήριο της
αναγκαιότητας.
2. Κατάργηση δικαιολογητικών που η υποβολή τους δεν έχει καµία προστιθέµενη
αξία, δηλαδή δε βελτιώνει ουσιαστικά τη διαδικασία ή όταν τα δικαιολογητικά
αυτά έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη εµπλεκόµενη στη διεκπεραίωση της
διαδικασίας υπηρεσία.
3. Κατάρτιση

και

χρήση

ενιαίων,

πιστοποιηµένων

εντύπων

αίτησης

µε

καταγεγραµµένα τα ακριβή δικαιολογητικά κάθε διαδικασίας.
4. Αντικατάσταση δικαιολογητικών µε την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986.
5. Μείωση υπογραφών, µε περιορισµό των εµπλεκόµενων στη διεκπεραίωση µιας
διαδικασίας φορέων, οργάνων, κ.λπ.
6. Εφαρµογή της τεχνικής «Υπηρεσία µιας στάσης», εφόσον δεν είναι δυνατή η
µείωση του αριθµού των εµπλεκοµένων µερών.
7. Σύντµηση

του

χρόνου

διεκπεραίωσης

µιας

διαδικασίας

και

καθορισµός

αποκλειστικών προθεσµιών όπου δεν υπάρχουν.
8. Σιωπηρή έγκριση αιτήµατος πολίτη µετά την παρέλευση ορισµένης προθεσµίας,
εφόσον η υπηρεσία δεν απαντήσει αρνητικά µέσα στο διάστηµα αυτό.
9. Κατάργηση της διαδικασίας αδειοδότησης και αντικατάστασή της από απλή
γνωστοποίηση του αιτούντος στις αρµόδιες αρχές περί ίδρυσης και λειτουργίας
της επιχείρησης /έναρξης οικονοµικής δραστηριότητας και συµµόρφωσής του µε
τις οικείες διατάξεις και περί τήρησης του συνόλου των προϋποθέσεων
λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων.

42

«Καταγραφή λειτουργιών/διαδικασιών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄Βαθµού»

10. Πρόβλεψη ολοκλήρωσης της διαδικασίας σε όσο το δυνατόν λιγότερα διοικητικά
επίπεδα και κατά προτίµηση σε ένα (Τοπικό, Περιφερειακό, Κεντρικό) µε:
• µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από το κεντρικό ή προϊστάµενο διοικητικό όργανο σε
ένα άλλο περιφερειακό ή υφιστάµενο όργανο, πλησιέστερο προς τον πολίτη,
• εξουσιοδότηση υπογραφής στο ιεραρχικά υφιστάµενο όργανο από το αρµόδιο
διοικητικό όργανο, να υπογράφει µε εντολή του πράξεις ή άλλα έγγραφα της
αρµοδιότητάς του.
11. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την
ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών.

Αντίστοιχες αναφορές για την καταγραφή και την απλούστευση των διαδικασιών
περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 3844/2010, όπως
αυτός

δηµοσιεύτηκε

στο

ΦΕΚ

63/τ.Α΄/03.05.2010,

περί

«Προσαρµογής

της

ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις»,
όπου ρητά αναφέρεται πως «οι αρχές εξετάζουν τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις
που ισχύουν για την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και για την
άσκησή της. Όταν οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της
παρούσας παραγράφου δεν είναι αρκούντως απλές, αυτές πρέπει να απλουστευθούν.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι
αρµόδιο για το συντονισµό του ελέγχου απλούστευσης της νοµοθεσίας για τις
υπηρεσίες σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών
καθορίζεται η διαδικασία, το χρονοδιάγραµµα ελέγχου της νοµοθεσίας ως προς την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού”.

Αντίστοιχη αναφορά συναντάµε στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3230/2004, όπως αυτός
δηµοσιεύτηκε

στο

ΦΕΚ

44/τ.Α΄/11.02.2004,

περί

«Καθιέρωσης

συστήµατος

διοίκησης µε στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις», όπου ρητά
αναφέρεται πως: «Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, οι οποίες δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να απλουστεύεται η προβλεπόµενη
διαδικασία εκδόσεως διοικητικών πράξεων, ιδίως µε καθορισµό προθεσµίας εκδόσεως
τους ή µε σύντµηση της ήδη προβλεπόµενης προθεσµίας, µε την κατάργηση
πιστοποιητικών ή άλλων δικαιολογητικών που προβλέπεται να υποβάλλονται για την
απόδειξη

γεγονότων

ή

έννοµων

σχέσεων,

µε

την

αντικατάσταση

τέτοιων

πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, καθώς
και µε την υποχρέωση της υπηρεσίας που είναι αρµόδια για την έκδοση της τελικής

43

«Καταγραφή λειτουργιών/διαδικασιών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄Βαθµού»

πράξης να αναζητά η ίδια πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά, που εκδίδονται από άλλες
υπηρεσίες εφόσον συναινεί το πρόσωπο που το αφορούν».

Τέλος, ήδη από το άρθρο 25 παρ. 13 του Ν. 2539/1997, όπως αυτός δηµοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 244/τ.Α΄/04.12.1997, περί «Συγκρότησης της Πρωτοβάθµιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης», αναφέρεται ρητά πως: «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και των καθ’ ύλην αρµοδίων υπουργών,
µπορεί να απλουστεύεται ή να τροποποιείται διοικητική διαδικασία, καθώς και να
συντέµνεται προθεσµία διοικητικής ενέργειας».

Στο πλαίσιο, των παραπάνω και κυρίως της αρχικής εγκυκλίου κινείται µεθοδολογικά
η προσπάθεια της συγκεκριµένης µελέτης για την καταγραφή των διαδικασιών ενός
δήµου. Η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε περιγράφεται στο αµέσως
επόµενο κεφάλαιο.
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4. Μεθοδολογικό πλαίσιο
Ο ∆ήµος Κοζάνης στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης του Οργανισµού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του, σύµφωνα και µε όσα είδαµε στο κεφάλαιο περιγραφής του θεσµικού
πλαισίου, σύστησε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 11573/286/15.03.2016
Απόφαση του ∆ηµάρχου Κοζάνης, Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.) µε στόχο την
κατάρτιση σχεδίου αναδιάρθρωσης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Κοζάνης και την υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Έργο της συγκεκριµένης Ο.∆.Ε. είναι:
1. Η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, η οποία περιλαµβάνει σε πρώτο
επίπεδο την αποτίµηση των οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων που είναι
διαθέσιµοι για το 2016, τη µεταβολή τους από το 2012, όταν και καταρτίστηκε ο
ισχύων Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας, έως σήµερα και την εκτίµηση της
εξέλιξης για τα επόµενα έτη. Σε δεύτερο επίπεδο τη συλλογή στοιχείων που
αφορούν Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας άλλων ∆ήµων (benchmarkingσυγκριτική προτυποποίηση) µε παρόµοια πληθυσµιακά γεωµορφολογικά και
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τη σύγκριση τους µε τον ισχύοντα Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κοζάνης.
2. Η κατάθεση προτάσεων για τον καθορισµό των διεργασιών της κάθε οργανικής
µονάδας,

κατόπιν

διενέργειας

συναντήσεων

µε

υπηρεσιακά

στελέχη

και

συµπλήρωσης τυποποιηµένου εντύπου καταγραφής.
3. Η διαµόρφωση τελικής εισήγησης, κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων που
συγκεντρώθηκαν από τις δυο προηγούµενες φάσεις.

4.1 Ο ρόλος του ερευνητή
Ο ερευνητής, σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση του ∆ηµάρχου Κοζάνης, ορίστηκε
µέλος της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου. Από τις πρώτες ακόµη συναντήσεις εργασίας
της Ο.∆.Ε. διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα αλλαγής του τρόπου που περιγράφονται
στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας οι αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων.
∆ιαπιστώθηκε πως η περιγραφή αρµοδιοτήτων άφηνε πολλά «θολά» σηµεία ως προς
αυτά που υλοποιεί ή δεν υλοποιεί µια οργανική µονάδα και δηµιουργεί πολλά
προβλήµατα

στην

εφαρµογή

εργαλείων

ποιότητας

όπως

είναι

η

ανάθεση

αρµοδιοτήτων στο προσωπικό της κάθε οργανικής µονάδας, η στοχοθεσία, η
εφαρµογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης κ.α. Για το λόγο αυτό η Ο.∆.Ε. πήρε
την απόφαση να προβεί στην καταγραφή και αποτύπωση των αρµοδιοτήτων της
κάθε οργανικής µονάδας, µε τη µορφή των διαδικασιών που υλοποιεί.
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Ο ερευνητής ως µέλος της συγκεκριµένης Ο.∆.Ε. και έχοντας εκφράσει τόσο το
προσωπικό, όσο και το ακαδηµαϊκό του ενδιαφέρον για τα θέµατα που άπτονται της
καταγραφής και της εφαρµογής των διαδικασιών, δέχθηκε την ανάθεση της
συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αποτύπωσης των διαδικασιών που εφαρµόζουν οι
οργανικές µονάδες του ∆ήµου στο σύνολό τους. Η εµπειρία και οι ακαδηµαϊκές
γνώσεις του ερευνητή, µε την παράλληλη συνεργασία µε τον επιβλέποντα
καθηγητή, βοήθησαν στην αποτύπωση ενός πραγµατικά δύσκολου εγχειρήµατος. Η
συµβολή των υπόλοιπων µελών της Ο.∆.Ε. ήταν, επίσης, καθοριστική για το τελικό
αποτέλεσµα.

4.2 Μέθοδος συγκέντρωσης των δεδοµένων
Η µέθοδος συγκέντρωσης και καταγραφής των δεδοµένων στηρίχθηκε κυρίως σε
ποιοτικές ερευνητικές πρακτικές, χωρίς, ωστόσο, να αποτελεί µια καθαρά ποιοτική
έρευνα. Η ποιοτική προσέγγιση επιλέχθηκε για συγκεκριµένους λόγους, η οποία –
όπως θα φανεί παρακάτω - αποτέλεσε ουσιαστικά µονόδροµο.

Στη συγκεκριµένη µελέτη µας ενδιαφέρει να ερευνήσουµε τις απόψεις των ίδιων των
συµµετεχόντων. Έγινε µια προσπάθεια καταγραφής της πραγµατικότητας τους, µέσα
από τα δικά τους µάτια και τη δική τους οπτική. Μια οπτική, η οποία είναι δοσµένη
µέσα από τη διαφορετική κουλτούρα που κυριαρχεί σε κάθε οργανισµό, τις εµπειρίες
των στελεχών του, την εκπαιδευτική τους κατάσταση, την παράδοση σε θέµατα
επιµόρφωσης, αλλά και τις εργασιακές τους πρακτικές. Αυτά τα στοιχεία µπορούν να
µελετηθούν

µόνο

µε

ποιοτικές

τεχνικές,

καθώς

λειτουργία

τους

είναι

να

ανακαλύψουν τις σηµασίες που προσδίδουν οι µετέχοντες στη συµπεριφορά τους,
στο τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύουν τις καταστάσεις και τις απόψεις τους σε
συγκεκριµένα ζητήµατα. Οι ποιοτικές τεχνικές, δηλαδή, επιδιώκουν να αναδείξουν
την άποψη την οποία έχουν ορισµένες οµάδες ή κατηγορίες ανθρώπων ή ακόµη να
επικεντρωθούν στην περιγραφή του τι ακριβώς διαδραµατίζεται στο πλαίσιο
συγκεκριµένων καταστάσεων (Faulkner, κ.α., 1999). Επιπλέον, την ποιοτική έρευνα
εστιάζει στην ίδια τη ζωή, τα περιστατικά έτσι όπως ακριβώς συµβαίνουν στην
πραγµατικότητα, τις καταστάσεις και τα γεγονότα που παράγονται µέρα µε τη µέρα.
Θα µας δοθεί, έτσι, η δυνατότητα να διεισδύσουµε σε βάθος στη γνώση που κατέχει
η συγκεκριµένη εργασιακή οµάδα και να κατανοήσουµε καλύτερα την κουλτούρα
που τη διέπει, γύρω από θέµατα αντίληψης και χρήσης των διοικητικών διαδικασιών
(Bird, κ.α., 1999).
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Η επιλογή της ποιοτικής προσέγγισης, λοιπόν, έγινε διότι µας ενδιαφέρει να
διερευνήσουµε το αντικείµενο της µελέτης µας, στη βάση του πραγµατικού του
περιβάλλοντος, το οποίο δεν αποτελεί απαραίτητα µια προβληµατική κατάσταση.

Τελική επιδίωξη είναι να καταγραφούν οι διαδικασίες, όχι βιβλιογραφικά ή
νοµοθετικά, αλλά µέσα από αυτά που πραγµατικά «κάνουν» τα στελέχη ενός ∆ήµου
στην καθηµερινότητά τους και πως οι ίδιοι αποτυπώνουν και νοηµατοδοτούν αυτό
που κάνουν. Στη συνέχεια η καταγραφή αυτή θα διασταυρωθεί και µε την αντίστοιχη
νοµοθεσία, ώστε να διαπιστωθεί αν συνάδουν ή αν υπάρχουν αξιοσηµείωτες
διαφορές.

4.3 Το µεθοδολογικό εργαλείο
Το µεγαλύτερο µέρος της καταγραφής των δεδοµένων της µελέτης στηρίχθηκε στις
προσωπικές, ελεύθερες συνεντεύξεις του ερευνητή µε στελέχη του ∆ήµου Κοζάνης.
Η ελεύθερη συνέντευξη σε βάθος χρησιµοποιείται ευρέως στην ποιοτική και
κοινωνική έρευνα. Σε αυτόν το τύπο συνέντευξης ο ερευνητής κατευθύνει τον
ερωτώµενο σε βασικά θέµατα, και ο ερωτώµενος αναπτύσσει τις σκέψεις και τις
απόψεις του ελεύθερα και σε βάθος. Σύµφωνα µε τον Ιωσηφίδη (2003). ο σκοπός
της συνέντευξης σε βάθος είναι η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων
πληροφοριών για τις εµπειρίες, τις απόψεις, τις στάσεις και τις αναπαραστάσεις των
συµµετεχόντων.

Στόχος των συνεντεύξεων που πραγµατοποιήθηκαν ήταν η άντληση της υπάρχουσας
γνώσης και εµπειρίας των στελεχών γύρω από τον τρόπο µε τον οποίο είναι
οργανωµένες οι υπηρεσίες τους και στη συνέχεια, ο µετασχηµατισµός αυτού του
κεφαλαίου σε κατηγοριοποίηση διαδικασιών.

Η παράλληλη, περιορισµένης έκτασης, χρήση του εντύπου καταγραφής, κρίθηκε
απαραίτητο εργαλείο, ως εκείνο το σηµείο που σηµατοδοτεί την έναρξη της
διαδικασίας και για να παραχωρήσει το περιθώριο γνωστικής και συναισθηµατικής
προετοιµασίας των εµπλεκόµενων στελεχών, από τις οργανικές µονάδες του ∆ήµου.
Ο αρχικός, ωστόσο, σχεδιασµός ήταν η διενέργεια προσωπικών συναντήσεων και
συνεντεύξεων µε τα στελέχη των οργανικών µονάδων. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι
είναι περισσότερο πρόθυµοι να µιλούν παρά να γράφουν (Παρασκευόπουλος, 1993).

Σύµφωνα µε τους Kvale (1996) και Robson (2002), η µέθοδος της συνέντευξης είναι
δυνατό να χρησιµοποιείται όταν η έρευνα εστιάζεται: στο υποκειµενικό νόηµα µιας
κοινωνικής κατάστασης ή φαινοµένου, στη διερεύνηση προσωπικών ή κοινωνικών
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εµπειριών, στάσεων, αντιλήψεων, ιδεών και συµπεριφορών και στη διερεύνηση
προσωπικών αντιλήψεων σε σχέση µε κοινωνικές διαδικασίες.

Η συνέντευξη, επιτρέπει στον ερευνητή να έρθει σε επαφή µε τον πληροφοριοδότη
επιτρέποντας µια διερεύνηση σε µεγαλύτερο βάθος, από εκείνη που θα µπορούσε να
επιτευχθεί µέσω ενός ερωτηµατολογίου (Κυριαζή, 1998).

Επίσης, σηµαντική είναι η δυνατότητα που δίνει η συνέντευξη στον ερευνητή να
εξηγήσει περιγραφικότερα το σκοπό της έρευνας, ώστε να το κατανοήσει ο
εξεταζόµενος και να διεγερθεί έτσι σε µεγαλύτερο βαθµό η διάθεσή του για
συνεργασία. Επιπλέον, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα και κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης να βεβαιώνεται ότι ο εξεταζόµενος καταλαβαίνει πλήρως κάθε ερώτηση
που καλείται να απαντήσει και ότι δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
(Παρασκευόπουλος, 1993).

Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία στην περίπτωση µας καθώς η
άµεση

και

προσωπική

επικοινωνία

ερευνητή

–

εξεταζόµενου

µας

επιτρέπει

µεγαλύτερη ευελιξία στο τρόπο δόµησης και παρουσίασης των ερωτήσεων. Για το
λόγο αυτό, ο ερευνητής χρησιµοποίησε ανοιχτές ερωτήσεις, οι οποίες αφήνουν τον
ερωτώµενο ελεύθερο να αναπτύξει την απάντηση του δίχως προκαθορισµούς
(Breakwell, 1995) και ερωτήσεις γνώµης οι οποίες στοχεύουν στη διερεύνηση των
στάσεων και των αντιλήψεων των ερωτώµενων για διάφορα κοινωνικά φαινόµενα
και διαδικασίες, όπως είναι η εκπαίδευση και η απασχόληση (Mishler, 1996).

4.4 Η µεθοδολογική διαδικασία
Η µεθοδολογική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συγκέντρωση και καταγραφή
των διαδικασιών του Οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης, αλλά
και των Νοµικών Προσώπων του, µπορεί να περιγραφεί σε τρεις φάσεις. Η κάθε
φάση περιλάµβανε βήµατα, τα οποία έπρεπε να ολοκληρωθούν, για να γίνει η
µετάβαση στην επόµενη φάση. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως θα φανεί και
παρακάτω, για εξοικονόµηση χρόνου, η καταγραφή των διαδικασιών µιας οργανικής
µονάδας άλλαζε στάδιο, ενώ κάποιας άλλης βρισκόταν στο προηγούµενο. Αυτό
πρακτικά

δεν

αποτελούσε

µεθοδολογικό

σφάλµα,

καθώς

οι

διαδικασίες

επεξεργαζόταν ξεχωριστά ανά οργανική µονάδα, χωρίς να επηρεάζει η µια την άλλη.
Συγκεκριµένα:
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Α΄Φάση: Συγκέντρωση του πρωτογενούς υλικού
1. Σχεδιασµός του εντύπου καταγραφής των διαδικασιών, µε τις απαραίτητες
εξηγήσεις και πρότυπα παραδείγµατα (παράρτηµα 1).
2. Παρουσίαση του εντύπου καταγραφής των διαδικασιών, στους διευθυντές των
οργανικών µονάδων του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων.
3. Ηλεκτρονική αποστολή

του εντύπου καταγραφής των διαδικασιών στους

διευθυντές των οργανικών µονάδων του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων, µε
καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής των συµπληρωµένων εντύπων.
4. Συγκέντρωση του πρωτογενούς υλικού.

Β΄Φάση: Επεξεργασία του πρωτογενούς υλικού µε τις υπηρεσίες
5. Πιλοτική εφαρµογή της επεξεργασίας του πρωτογενούς υλικού από τον ερευνητή
σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και τον Οργανισµό
Αθλητισµού, Πολιτισµού και Νέας Γενιάς.
6. Επεξεργασία του πρωτογενούς υλικού σε συνεργασία του ερευνητή µε τους
συντάκτες του υλικού σε προσωπικές συναντήσεις µαζί τους. Οι συναντήσεις
αυτές πραγµατοποιήθηκαν µε όλες τις οργανικές µονάδες και τα Νοµικά
Πρόσωπα του ∆ήµου Κοζάνης.
7. Συγκέντρωση, από τον ερευνητή και αποτύπωση του επεξεργασµένου υλικού.

Γ΄Φάση: Έλεγχος του επεξεργασµένου υλικού από την Ο∆Ε
8. Μελέτη του επεξεργασµένου υλικού, της Β΄Φάσης, σε συνεργασία όλων των
µελών της Ο.∆.Ε.
9. Καταγραφή των δυο αρχικών διαδικασιών (Μέγα ∆ιαδικασία, Κύρια ∆ιαδικασία)
σε ξεχωριστό αρχείο, το οποίο αποτελεί και την τελική πρόταση της Ο.∆.Ε. για
τον οργανισµό.
10. Τελικές συναντήσεις, του ερευνητή, µε τους ∆ιευθυντές των οργανικών µονάδων
για τυχόν διορθώσεις και τελική επικύρωση του παραδοτέου.
11. Αποστολή υπηρεσιακού σηµειώµατος από τον επικεφαλής της Ο.∆.Ε. στους
διευθυντές για την τελική επικύρωση του παραδοτέου.
12. Αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στους διευθυντές µε επισυναπτόµενες τις
διαδικασίες της οργανικής τους µονάδας για την τελική επικύρωση του
παραδοτέου.
13. Συγκέντρωση, από τον ερευνητή και αποτύπωση των παραδοτέων από όλες τις
οργανικές µονάδες.
14. Αποτύπωση

όλων

των

ενεργειών

συνολικά,

µε

τη

µορφή

ηµερολογίου

(Παράρτηµα 2).
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4.5 ∆υσκολίες και περιορισµοί
Η διαδικασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αποτέλεσε εξ αρχής µια σηµαντική
δυσκολία της συγκεκριµένης έρευνας. Είναι γεγονός πως ελάχιστα είναι τα βιβλία
που έχουν γραφεί για τις διαδικασίες και οι όποιες θεωρητικές αναφορές, εστιάζονται
αρκετά πίσω στο χρόνο.

Εντονότερη είναι η ανυπαρξία διαθέσιµων στοιχείων που να προέρχονται από
µελέτες καταγραφής και αποτύπωσης διαδικασιών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Οι όποιες
αναφορές, επίσης όχι εκτεταµένες, αφορούν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ακόµη πιο
έντονη είναι η ανυπαρξία διαθέσιµων στοιχείων που να προέρχονται από το χώρο
της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αυτές τις ελλείψεις συµπληρώνει και η σηµαντική επισήµανση αναφορικά µε τη
µεγάλη ανοµοιογένεια στον τρόπο µε τον οποίο είναι οργανωµένοι οι ∆ήµοι και η
διαφορετική αντίληψη στον τρόπο παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, ακόµη και
στις περιπτώσεις που η νοµοθεσία περιγράφει ξεκάθαρα το πλαίσιο λειτουργίας.

Μια

πρακτική,

αναµενόµενη,

δυσκολία

κατά

τη

διεξαγωγή

της

διαδικασίας

συγκέντρωσης των δεδοµένων, είναι να καταλάβουν οι συµµετέχοντες τι σηµαίνει
διαδικασία, τους λόγους για τους οποίους γίνεται η καταγραφή, πού θα συµβάλει και
πως µπορεί να επηρεάσει την εργασιακή τους καθηµερινότητα. Η εµπλοκή τους στη
διαδικασία αυτή θα αποτελέσει για αυτούς µια πρωτόγνωρη εµπειρία, καθώς δεν έχει
πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν κάτι ανάλογο, απέναντι στην οποία µπορεί να έχουν
(σίγουρα) ενστάσεις, µη κατανοητά σηµεία, έλλειψη νοήµατος της διαδικασίας και
αντιστάσεις στην οποιαδήποτε αλλαγή.

Αξίζει να σηµειωθεί πως οι οργανικές µονάδες δεν είναι εξοικειωµένες µε τη χρήση
του όρου διαδικασία. Ακόµη πιο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως ενώ όλες οι
οργανικές µονάδες εκτελούν διαδικασίες, υπήρχε µια δυσκολία στη συνειδητοποίηση
και στην καταγραφή τους. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε αδυναµία
κατανόησης της αναγκαιότητας αυτής της καταγραφής.

Τέλος, αξίζει να κάνουµε λόγο για τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που
κυριαρχούν στα στελέχη των δηµοσίων οργανισµών, αναφορικά µε τη µη πίστη ότι
µπορεί να εφαρµοστεί κάτι από όλα αυτά που θα αναλυθούν και πως για άλλη µια
φορά θα µείνει απλά στο επίπεδο της καταγραφής και όχι της εφαρµογής.
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Οι

όποιες

αντιστάσεις

αλλά

και

αδυναµίες

ξεπεράστηκαν

στις

προσωπικές

συναντήσεις του ερευνητή µε τους διευθυντές, τους προϊστάµενους και τα αρµόδια
στελέχη, όπου µέσα από την κουβέντα και την παράθεση επιχειρηµάτων περί
χρησιµότητας

των

διαδικασιών,

όλοι

συµφωνούσαν

και

παραδεχόταν

την

αναγκαιότητα αυτής της καταγραφής.

4.6 Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της µεθοδολογικής διαδικασίας
Ολοκληρώνοντας το στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας αξίζει να σταθούµε στο
θέµα της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας όλων όσων σχεδιάσαµε. Μπορούµε να
διακρίνουµε µια σειρά από διαφορετικούς τύπους ερευνητικής εγκυρότητας οι οποίοι
διαπλέκονται µεταξύ τους. Οι βασικότεροι από αυτούς, σύµφωνα µε τον Winter
(2000), θα αναλυθούν στη συνέχεια.

Ξεκινώντας µε το τύπο της περιγραφικής εγκυρότητας (descriptive validity), ο
οποίος σχετίζεται περισσότερο µε τα αρχικά στάδια της ερευνητικής διαδικασίας και
κυρίως µε το στάδιο της συλλογής δεδοµένων, θα αναλύσουµε τα βασικά στοιχεία
που διασφαλίζουν την εγκυρότητα µιας ποιοτικής έρευνας (Bird, κ.α., 1999).

Καταρχήν, ο ερευνητής έχοντας µια µεγάλη εµπειρία, όντας εργαζόµενος στη
∆ηµόσια ∆ιοίκηση και έχοντας εξειδικευµένες σπουδές γνωρίζει «εκ των έσω» τις
ιδιαιτερότητες του χώρου και τις όποιες αντιστάσεις θα επιφέρει η συγκεκριµένη
διαδικασία. Επιπλέον, όντας και ο ίδιος στέλεχος του ∆ήµου Κοζάνης µπορεί να
προσεγγίσει ευκολότερα τα στελέχη, να γίνει αποδεκτός και να αναπτύξει έναν
εποικοδοµητικό διάλογο, απαραίτητο για την παρούσα µελέτη.

Στο τύπο της θεωρητικής εγκυρότητας (theoretical validity), ο οποίος αναφέρεται
στη διαδικασία σχηµατισµού και διατύπωσης θεωρητικών θέσεων που έχουν
ευρύτερη απήχηση, παρά τα στενά πλαίσια του συγκεκριµένου ερευνητικού
εγχειρήµατος,

µπορούµε

να

αναφέρουµε

πως

ανάµεσα

στους

στόχους

της

συγκεκριµένης έρευνας είναι να αναχθούν τα αποτελέσµατα και οι προτάσεις της και
στους υπόλοιπους δήµους της χώρας – σε πρώτη φάση στους δήµους εκείνους µε τα
ίδια πληθυσµιακά και γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά – και να αποτελέσει τη βάση
για την ανάπτυξη της καταγραφής των διαδικασιών και από άλλους δήµους, µε τις
απαραίτητες, ωστόσο, προσαρµογές στα εκάστοτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Winter,
2000).

Τέλος, αναφορικά µε τον τύπο της αξιολογικής εγκυρότητας (evaluative validity), η
οποία αφορά στους τρόπους και τις τεχνικές αξιολόγησης της ύπαρξης εγκυρότητας

51

«Καταγραφή λειτουργιών/διαδικασιών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄Βαθµού»

ή όχι στη διαδικασία της µελέτης µας, µπορούµε να αναφέρουµε τα ακόλουθα
(Silverman, 2000):

Ο ρόλος του ερευνητή, η σχέση του µε τα στελέχη του δήµου µπορεί να διασφαλίσει
την ανταπόκριση των υποκειµένων στη µελέτη και την επικύρωση της από αυτά
(Bird, κ.α., 1999).

Σύµφωνα µε την πρακτική της περιεκτικής επεξεργασίας (comprehensive data
treatment) στην ανάλυση των δεδοµένων έχουµε συµπεριλάβει το σύνολο των
ποιοτικών δεδοµένων και όχι µόνο αυτών που οδηγούν σε επιθυµητές ερµηνείες και
συµπεράσµατα (Huberman, Miles, 1994).

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί πως τα δεδοµένα που προέκυψαν περιλάµβαναν όλο το
εύρος των διαθέσιµων πηγών (Ιωσηφίδης, 2003), ελέγχθηκαν και διασταυρώθηκαν
σε τρία επίπεδα, εξασφαλίζοντας ακόµη και τον απαραίτητο τριγωνισµό. Τα δεδοµένα
διασταυρώθηκαν από τα ίδια τα στελέχη που τα συνέταξαν, από τους προϊσταµένους
ή τους διευθυντές τους, αλλά και από την Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου, γεγονός που
εξασφαλίζει την εγκυρότητα τους.

Τέλος, αξιολογώντας τα αποτελέσµατα της καταγραφής των διαδικασιών προκύπτει
πως βρίσκονται σε πλήρη ταύτιση µε το θεσµικό πλαίσιο, είναι διαδικασίες οι οποίες
εκτελούνται και δεν είναι παρωχηµένες ή ανενεργές.
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5. Καταγραφή-παρουσίαση ευρηµάτων
5.1 Καταγραφή ∆ιαδικασιών Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α΄Βαθµού

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συνολικά ευρήµατα της µελέτης και
καταγράφονται όλες οι διαδικασίες που εντοπίστηκαν, µέσα από την εφαρµογή της
µεθοδολογίας, όπως αυτή παρουσιάστηκα σε προηγούµενο κεφάλαιο.

Πίνακας 1

Καταγραφή ∆ιαδικασιών Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθµού

α/α
1

1.1

Τοµέας

Μέγα
∆ιαδικασία

Κύρια ∆ιαδικασία

Ανάπτυξης
Αξιοποίηση τοπικών
φυσικών πόρων
Εκµετάλλευση ιαµατικών φυσικών πόρων
Εκµετάλλευση τέλους ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
Έκδοση άδειας σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
Έκδοση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων
Εκµετάλλευση δηµοτικών δασών
Κατάρτιση

1.2

επιχειρησιακού
προγράµµατος
πενταετίας
Κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασµού
Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασµού
Παρακολούθηση / αξιολόγηση επιχειρησιακού προγράµµατος
Τροποποίηση επιχειρησιακού προγράµµατος
Κατάρτιση ετήσιου

1.3

προγράµµατος
δράσης
Κατάρτιση προγράµµατος δράσης
Παρακολούθηση προγράµµατος δράσης
Τροποποίηση προγράµµατος δράσης
∆ιαχείριση

1.4

χρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων
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Ενηµέρωση της ∆ηµοτικής Αρχής για τα Χρηµατοδοτούµενα
Προγράµµατα
Υποβολή πρότασης σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης χρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων
1.5

Ανάδειξη τουρισµού
Καταγραφή τουριστικών αξιοθέατων
Τουριστική προβολή αξιοθέατων
∆ιοικητική στήριξη στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης
∆ιαµόρφωση
στρατηγικής

1.6

τεχνολογιών
πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου
Τήρηση µητρώου ψηφιακής υποδοµής
Εισηγήσεις για έργα ανάπτυξης και βελτίωσης συστηµάτων ΤΠΕ

2

Περιβάλλοντος

(Πράσινο)
2.1

Εκτέλεση έργων
πρασίνου
Μελέτη έργου πρασίνου
Κατασκευή έργου πρασίνου
Τήρηση αρχείου έργων πρασίνου

2.2

Συντήρηση
πρασίνου
∆ιαχείριση αστικού πρασίνου
∆ιαχείριση περιαστικού πρασίνου
Εγκρίσεις εργασιών µικρής κλίµακας για κοπή δέντρων

2.3

Έλεγχος αδειών
εκσκαφών
Χορήγηση άδειας εκσκαφής σε πεζοδρόµιο
Αυτοψία και έλεγχος σε δενδροστοιχία

2.4

Επεµβάσεις δασικού
χαρακτήρα
Αναδασώσεις εκτάσεων ∆ήµου
Παροχή ειδών υπαίθριας αναψυχής
∆ενδροφυτεύσεις
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Εισήγηση προτάσεων µελέτης και εκτέλεσης έργων υποδοµής (π.χ.
δασικής οδοποιίας, διευθέτησης δασικών χειµάρρων, κατασκευής
υδατοδεξαµενών, υποδοµών βοσκοτόπων, χώρων αναψυχής,
αντιπυρικών ζωνών)
Ρύθµιση θεµάτων
2.5

περιβαλλοντικής
σηµασίας
Εισηγήσεις περιβαλλοντικών µελετών
Σχεδιασµός και υλοποίηση δράσεων και µέτρων για την προστασία
και αναβάθµιση του περιβάλλοντος
(Καθαριότητα)

2.6

Σύνταξη µελετών
Σύνταξη µελέτης για αναλώσιµα σαρώθρων
Μέριµνα για την έγκαιρη προµήθεια (ολοκλήρωση διαδικασίας
ανάθεσης) και παροχή αναλωσίµων στα συνεργεία
Εκπόνηση µελετών για σάκους ανακύκλωσης
Προµήθεια (ολοκλήρωση διαδικασίας ανάθεσης) και παροχή
αναλωσίµων στα συνεργεία
Σύνταξη µελέτης για τον εκσυγχρονισµό και την ανανέωση του
στόλου των οχηµάτων και του εξοπλισµού
Προµήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιµων για τις επισκευές των
οχηµάτων και των κάδων και την ανανέωση του εξοπλισµού
Παροχή Μέσων Ατοµικής Προστασίας και τήρησης των κανόνων
υγείας και ασφάλειας
Υλοποίηση

2.7

Προγράµµατος
∆ράσης
Καθαριότητας
Καθορισµός αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό
Σχεδιασµός προγράµµατος δράσης
Παρακολούθηση εφαρµογής προγράµµατος δράσης
Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγραµµατισµού (σκέλος
τελών καθαριότητας)
Παρακολούθηση λειτουργικού κόστους Υπηρεσίας
Συνδυασµός τελών – λειτουργικού κόστους στα πλαίσια της
ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών
Καταγραφή των δεδοµένων της καθηµερινής λειτουργίας σε
έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο

2.8

Υλοποίηση δράσεων
δηµοσιότητας
Σχεδιασµός δράσεων δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης
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Υλοποίηση δράσεων δηµοσιότητας
2.9

Μέριµνα για τα
αδέσποτα ζώα
Αίτηµα πολίτη, επικοινωνία µε τη Γραµµή του ∆ηµότη, αίτηµα στη
Γραµµατεία της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος
Περισυλλογή των αδέσποτων ζώων
Φιλοξενία στο δηµοτικό κυνοκοµείο
Στείρωση – επανένταξη των αδέσποτων ζώων

2.10

Αποκοµιδή
απορριµµάτων
Μηχανική αποκοµιδή αστικών απορριµµάτων
Χειρωνακτική αποκοµιδή αστικών απορριµµάτων
Συλλογή ογκωδών αντικειµένων

2.11

Καθαρισµός
οικοπέδων ιδιωτών
Παραλαβή αιτηµάτων ιδιωτών και έλεγχος κοινόχρηστων χώρων
Καθαρισµός των χώρων των λαϊκών αγορών
Έλεγχος για την

2.12

τήρηση του
Κανονισµού
Καθαριότητας
Έλεγχος και εποπτεία από την υπηρεσία για την τήρηση του
Κανονισµού Καθαριότητας
Αποστολή εγγράφων σε περίπτωση παράβασης
Επιβολή προστίµων για τις παραβάσεις
Εκπόνηση και

2.13

εφαρµογή
προγράµµατος
ανακύκλωσης
Εκπόνηση προγράµµατος ανακύκλωσης σε µηνιαία βάση
Μηχανική αποκοµιδή ανακυκλώσιµων υλικών
Χειρωνακτική αποκοµιδή ανακυκλώσιµων υλικών
Έλεγχος και εποπτεία τήρησης του προγράµµατος
∆ιάθεση και διαχείριση των ανακυκλώσιµων υλικών
Καθαρισµός

2.14

κοινόχρηστων
χώρων
Πλύση οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων
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Χειρωνακτικός καθαρισµός οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων
Μηχανικός καθαρισµός οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων
2.15

Μεταφορά ύδατος
Μεταφορά ύδατος σε δεξαµενές πυρόσβεσης
Μεταφορά ύδατος σε δεξαµενές ιδιωτών και σε κτηνοτροφικές
µονάδες κατόπιν αιτήµατος

Ποιότητας
3

Ζωής και
Εύρυθµής
Λειτουργίας
(Τεχνικές)
Προγραµµατισµός
µελετών νέων

3.1

έργων και
καθορισµός των
προϋποθέσεων
υλοποίησης τους
Σύνταξη

3.2

ολοκληρωµένων
τεχνικών µελετών
Σύνταξη µελετών κτιριακών έργων (αρχιτεκτονικών, στατικών,
Η/Μ εγκαταστάσεων) και διαµόρφωσης ελεύθερων χώρων
Σύνταξη µελετών οδικών και τεχνικών έργων
Σύνταξη µελετών υδραυλικών έργων
Ανάθεσηπαρακολούθηση

3.3

ολοκληρωµένων
τεχνικών µελετών
σε εξωτερικούς
συνεργάτες
∆ιεξαγωγή δηµοπρασιών µελετών ή αρχιτεκτονικών διαγωνισµών
Προσυµβατικός έλεγχος και σύναψη σύµβασης
Εκτέλεση σύµβασης και επίβλεψη µελέτης
Προσωρινή παραλαβή µελέτης
Οριστική παραλαβή µελέτης

3.4

Εκτέλεση έργων
∆ιεξαγωγή δηµοπρασιών
Προσυµβατικός έλεγχος και σύναψη σύµβασης
Εκτέλεση σύµβασης και επίβλεψη έργου
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Συντήρηση και προσωρινή παραλαβή έργου
Οριστική παραλαβή έργου
Σύνταξη του
3.5

ετήσιου τεχνικού
προγράµµατος
Συντήρηση δικτύου

3.6

δηµοτικού
φωτισµού
Αποκατάσταση βλάβης φωτισµού σε υπαίθριους δηµοτικούς
χώρους
Συντήρηση, αποκατάσταση βλάβης φωτισµού σε οδούς
Συµµετοχή στην

3.7

υλοποίηση έργων
∆Ε∆ΗΕ
Υλοποίηση εργασιών δικτύου ηλεκτροφωτισµού
Υλοποίηση εργασιών ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων

3.8

Συντήρηση
εγκαταστάσεων
Συντήρηση, αποκατάσταση βλάβης φωτισµού σε δηµοτικά κτίρια
Αποκατάσταση τηλεφωνικής βλάβης (σε δηµοτικά κτίρια)
Αποκατάσταση βλάβης σε λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις

3.9

∆ιενέργεια τεχνικών
συντηρήσεων
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων
Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
Συντήρηση αντιπληµµυρικών έργων
Συντήρηση αρδευτικών δικτύων
Συντήρηση παιδικών χαρών
Συντήρηση σχολικών και δηµοτικών κτιρίων
Συντήρηση ασφαλτοστρωµάτων
Συντήρηση των τεχνικών όµβριων
Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας
Συντήρηση ρεµάτων
Συντήρηση οδοσήµανσης

3.10

3.11

3.12

Έκδοση αδειών
εκσκαφών
Αρίθµηση και
ονοµοτοθεσία οδών
Αποχιονισµός
δηµοτικών οδών
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Χορήγηση
εγκρίσεων

3.13

κυκλοφοριακών
συνδέσεων
Παρακολούθηση

3.14

Συγκοινωνιακού
Έργου

(Πολεοδοµία)
3.15

Έκδοση εγκρίσεων
και αδειών δόµησης
Έκδοση εγκρίσεων δόµησης
Έκδοση άδειας δόµησης
Αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας ή άδειας δόµησης
Έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας
Ενηµέρωση φακέλου οικοδοµικής άδειας ή άδειας δόµησης
Εγγραφή ενηµέρωση, προ 48 ωρών, για εκτέλεση εργασιών (άρθ.
4 Παρ. 3 Ν. 4067/12)
Έγκριση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας
Παράταση ισχύος οικοδοµικών αδειών ή αδειών δόµησης
Ακύρωση οικοδοµικής άδειας ή άδειας δόµησης
Ηλεκτροδοτήσεις
οικοδοµών–

3.16

γηπέδωνκοινόχρηστων
χώρων
Έλεγχος αυθαίρετων κατασκευών
Ηλεκτροδότηση ακινήτου (µε την έκδοση της άδειας δόµησης)
Ηλεκτροδότηση ακινήτου (µε την ολοκλήρωση της κατασκευής)
οικοδοµικές άδειες (προ της εφαρµογής του Ν. 4030/2011)
Ηλεκτροδότηση ακινήτου (µε την ολοκλήρωση της κατασκευής)
άδειες δόµησης
Ηλεκτροδότηση δηλωµένου αυθαιρέτου µε τους νόµους
3843/2010, 4014/2011, 4178/2013
Ηλεκτροδότηση προχείρων καταλυµάτων
Ηλεκτροδότηση γηπέδων
Ηλεκτροδότηση pillar σε κοινοχρήστους χώρους, πλατείες κλπ.
Έλεγχος

3.17

επικίνδυνων και
ετοιµόρροπων
κατασκευών
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Έλεγχος επικινδύνως ετοιµόρροπων κατασκευών
Έλεγχος κοινώς επικίνδυνων κατασκευών
Σύνταξη πράξεων
3.18

τακτοποίησης και
αναλογισµού
υποχρεώσεων
Σύνταξη πράξης τακτοποίησης και αναλογισµού υποχρεώσεων
Εφαρµογή (κατά περίπτωση) της πράξης
Επιµέλεια συντέλεσης ρυµοτοµικών απαλλοτριώσεων µε επίσπευση
του ∆ήµου
Σύνταξη πράξεων

3.19

εφαρµογής και
διορθωτικών τους
Σύνταξη πράξεων εφαρµογής και διορθωτικών τους
Εφαρµογή της πράξης
Έλεγχος και
εφαρµογή
πολεοδοµικών
µελετών,

3.20

διαγραµµάτων
εφαρµογής,
ρυµοτοµικών
σχεδίων και
Χωροταξικών
µελετών
Θεώρηση οικοδοµικές γραµµές και υψοµέτρων
Έλεγχος οικοδοµικών γραµµών κ υψοµέτρων (καταγγελίες)
Βεβαιώσεις όρων και περιορισµών δόµησης
Έκδοση
γνωµοδοτήσεων

3.21

βεβαιώσεων,
θεωρήσεων,
απόψεων και
άλλων εγγράφων
Γνωµοδότηση στην διαδικασία άδειας λειτουργίας καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος
Γνωµοδότηση στην διαδικασία εκµίσθωσης, εκποίησης,
ανταλλαγής, παραχώρησης χρήσης δηµοτικών εκτάσεων
Έκδοση βεβαιώσεων, θεωρήσεων, απόψεων και άλλων εγγράφων
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Έλεγχος
τοπογραφικών
διαγραµµάτων και
σχετικών εγγράφων
εγκρίσεων
δόµησης,
3.22

εγκρίσεων
εργασιών µικρής
κλίµακας,
πιστοποιήσεων
νοµίµου
περιγράµµατος,
κοινοτικών αδειών
Επιµέλεια
διαδικασίας
έγκρισης
πολεοδοµικών χωροταξικών

3.23

µελετών και
διαδικασίας
τροποποίησης
ρυµοτοµικών
σχεδίων και όρων
δόµησης
Έγκριση πολεοδοµικών και χωροταξικών µελετών
Τροποποίηση ρυµοτοµικών σχεδίων και όρων δόµησης
Σύνταξη δηλώσεων
του ∆ήµου στο
πλαίσιο του Εθνικού

3.24

Κτηµατολογίου
(Καποδιστριακός
∆ήµος-νέες
περιοχές)
Αποτύπωση κ δήλωση δηµοτικών κτιρίων του Ν.4178/13
Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων για χρήση του ∆ήµου σε
θέµατα που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες του τµήµατος
Παροχή προφορικών διευκρινήσεων, ενηµερώσεων, απαντήσεων
επί θεµάτων αρµοδιότητας του τµήµατος
(Καταστήµατα
Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος)
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∆ιαχείριση αδειών
ίδρυσης και
3.25

λειτουργίας
Καταστηµάτων
Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος
Προέγκριση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστηµάτων
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
Χορήγηση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστηµάτων
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
Αντικατάσταση άδειας Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
Σφράγιση-Αποσφράγιση Καταστηµάτων Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος
Χορήγηση γνωστοποίησης Καταστηµάτων Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος
Θεώρηση νέων βιβλίων αναφοράς ή υπό αντικατάσταση, τσιγάρων
∆ιαχείριση αδειών
ίδρυσης και
λειτουργίας
αυτόµατων
πωλητών τροφίµων
και ποτών,
γραφείων τελετών,
αποθηκών
φαρετρών,
παιδότοπων,
καταστηµάτων

3.26

πώλησης
κατοικίδιων ζώων
και πτηνών,
καταστηµάτων
εµπορίας,
ενοικίασης και
πώλησης
µεταχειρισµένων
ειδών ιµατισµού,
ένδυσης και
υπόδησης

Προέγκριση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστηµάτων
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
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Χορήγηση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστηµάτων
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
Αντικατάσταση άδειας Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
Σφράγιση-Αποσφράγιση Καταστηµάτων Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος
Χορήγηση γνωστοποίησης Καταστηµάτων Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος
Θεώρηση νέων βιβλίων αναφοράς ή υπό αντικατάσταση, τσιγάρων
Έκδοση άδειας
ασκήσεως
επαγγέλµατος
3.27

(κοµµωτριώνκοµµωτών,
κουρέων, τεχνίτη
περιποίησης
χεριών, ποδιών)
Χορήγηση νέας άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος
Παράδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος

3.28

∆ιαχείριση
περιπτέρων
Έκδοση νέας άδειας περιπτέρου
∆ιαδοχή περιπτέρου
Μίσθωση περιπτέρου
Χαρακτηρισµός περιπτέρου
Μετακίνηση περιπτέρου
Καταστροφή περιπτέρου
Ενηµέρωση οικονοµικής κατάστασης δικαιούχου περιπτέρου
Χορήγηση άδειας
εγκατάστασης και

3.29

χρήσης οικηµάτων
του Ν.2734/99
(οίκοι ανοχής)
Έκδοση νέας άδειας οικήµατος
Ανανέωση άδειας οικήµατος
Παράδοση-παραίτηση αδείας οικήµατος
Αλλαγή του υπάρχοντος αριθµού αδειών οικηµάτων
Θεώρηση νέων βιβλίων αναφοράς ή υπό αντικατάσταση, τσιγάρων
∆ιαχείριση χώρων

3.30

στάθµευσης
οχηµάτων
Ανανέωση χώρων στάθµευσης
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Χαρακτηρισµός νέων θέσεων στάθµευσης
Χορήγηση άδειας
3.31

άσκησης υπαίθριου
εµπορίου
Ανανέωση άδειας καντίνας
Χορήγηση νέας άδειας στάσιµου εµπορίου
Ανανέωση άδειας στάσιµου εµπορίου
Ανανέωση άδειας πλανόδιου εµπορίου
Παράδοση-παραίτηση άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου
Χορήγηση άδειας

3.32

ζωήλατων
οχηµάτων
Έκδοση νέας άδειας ζωήλατων οχηµάτων
Θεώρηση άδειας (ετήσια) ζωήλατων οχηµάτων
Έκδοση νέας άδειας
εγκατάστασης

3.33

κινηµατογράφων
θεάτρων &
παρεµφερών επιχειρ.
Προέγκριση νέας άδειας εγκατάστασης κινηµατογράφων θεάτρων
& παρεµφερών επιχειρήσεων
Χορήγηση νέας άδειας εγκατάστασης κινηµατογράφων θεάτρων &
παρεµφερών επιχειρήσεων
Αντικατάσταση άδειας εγκατάστασης κινηµατογράφων θεάτρων &
παρεµφερών επιχειρήσεων
Σφράγιση-Αποσφράγιση εγκατάστασης κινηµατογράφων θεάτρων
& παρεµφερών επιχειρήσεων
Θεώρηση νέων βιβλίων αναφοράς ή υπό αντικατάσταση, τσιγάρων
Έκδοση νέας άδειας

3.34

καταστήµατος
εκµίσθωσης
µοτοποδηλάτων
Προέγκριση νέας άδειας καταστήµατος εκµίσθωσης
µοτοποδηλάτων
Χορήγηση νέας άδειας καταστήµατος εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων
Αντικατάσταση άδειας καταστήµατος εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων

3.35

Χορήγηση άδειας
µουσικών οργάνων
Έκδοση νέας άδειας µουσικών οργάνων
Μεταβίβαση άδειας µουσικών οργάνων
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Χορήγηση άδειας
εκδηλώσεων3.36

παραστάσεων και
λειτουργίας
εκθέσεων βιβλίων
Χορήγηση άδειας
ίδρυσης και

3.37

λειτουργίας ωδείων,
µουσικών σχολών
Έκδοση νέας άδειας
Παράδοση-παραίτηση αδείας
∆ιαχείριση

3.38

λειτουργίας λαϊκών
αγορών
Έκδοση νέων αδειών
Ανανέωση αδειών
Θεώρηση παραγωγικών αδειών άλλων δήµων
Ανανέωση εµπορικών αδειών
Θεώρηση επαγγελµατικών αδειών άλλων δήµων
Έλεγχος λαϊκών Αγορών Κοζάνης
Καθορισµός ανταποδοτικού τέλους
Υπολογισµός ανταποδοτικού τέλους
Σύνταξη καταλόγων προκειµένου να γίνουν βεβαιωτικοί κατάλογοι
Γραµµατειακή Υποστήριξη σε κλιµάκια ελέγχου
Ίδρυση λαϊκής αγοράς / λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων
Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς
Χορήγηση άδειας

3.39

για διεξαγωγή
εµποροπανήγυρων
Προστασία

3.40

καταναλωτή
Μέριµνα για την προστασία του καταναλωτή µε τη δηµιουργία και
λειτουργία µηχανισµών ενηµέρωσής του (π.χ. Γραφείο
Ενηµέρωσης Καταναλωτή)
Εισήγηση σύστασης επιτροπής φιλικού διακανονισµού για την
εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάµεσα σε προµηθευτές και σε
καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών
(Ενέργεια)

3.41

Εξοικονόµηση
ενέργειας και ΑΠΕ
Σύνταξη τοπικού ενεργειακού σχεδίου δράσης
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Ενεργειακή αναβάθµιση δηµοτικών κτιρίων
Εξοικονόµηση ενεργείας στο δηµοτικό φωτισµό
Εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµοτικό στόλο οχηµάτων
(∆ηµοτική
Αστυνοµία)
Προστασία
3.42

κοινόχρηστων
χώρων
Γνωµοδότηση για έκδοση άδειας κατάληψης κοινόχρηστων χώρων
Έλεγχος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
Έλεγχος τήρησης κανονισµού καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων
Έλεγχος της υπαίθριας διαφήµισης
Πρόληψη ατυχήµατος στους κοινόχρηστους χώρους
Έλεγχος
κυκλοφορίας

3.43

πεζών, στάσης και
στάθµευσης
οχηµάτων
Βεβαίωση παραβάσεων οχηµάτων
Βεβαίωση παραβάσεων πεζών
∆ιαχείριση

3.44

εγκαταλειµµένων
αυτοκίνητων
Εντοπισµός µέσω περιπολίας
Εντοπισµός κατόπιν καταγγελίας

3.45

Έλεγχος υπαίθριου
εµπορίου
∆ιεξαγωγή προγραµµατισµένων ελέγχων
∆ιεξαγωγή εκτάκτων ελέγχων
Τήρηση διατάξεων

3.46

εµποροπανηγύρεων
και υπαίθριων
αγορών
Χωροθέτηση εκθετών

3.47

Φύλαξη δηµοτικής
περιουσίας
Φύλαξη σχολείων, αρχαιολογικών χώρων, µουσείων κ.α.
Στατική φύλαξη, εποχούµενες περιπολίες
Παροχή, κατ' οίκον,

3.48

διοικητικής
εξυπηρέτησης
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Επιδόσεις εγγράφων
Βεβαίωση µονίµου κατοικίας
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
Συµµετοχή στην
3.49

εκτέλεση σχεδίων
Πολιτικής Προστασ.
∆ιάθεση προσωπικού και µέσων υπηρεσίας στο Γραφείο Πολιτικής
Προστασίας
Έλεγχος διατάξεων

3.50

που αφορούν στα
ζώα συντροφιάς
Πεζή και εποχούµενη περιπολία
Έλεγχος διατάξεων
που αφορούν στο
Ν.3868/2010

3.51

(απαγόρευση του
καπνίσµατος στους
δηµόσιους χώρους)
∆ιεξαγωγή προγραµµατισµένων ελέγχων
∆ιεξαγωγή εκτάκτων ελέγχων (καταγγελία)
Υλοποίηση δράσεων

3.52

ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης
Οργάνωση κύκλων θεωρίας για την κυκλοφοριακή αγωγή στα
σχολεία
Αξιοποίηση για εκπαιδευτικούς λόγους του Πάρκου Κυκλοφοριακής
Αγωγής

4

Απασχόλησης

Προώθηση της

4.1

απασχόλησης
Εφαρµογή και συµµετοχή σε τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης
Ανάπτυξη µηχανισµών ενηµέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες
απασχόλησης στην περιοχή

Κοινωνικής
5

Προστασίας
και
Αλληλεγγύης
(Κοινωνική
Πολιτική)

67

«Καταγραφή λειτουργιών/διαδικασιών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄Βαθµού»

Καταβολή
5.1

οικονοµικών
ενισχύσεων
Καταβολή επιδόµατος βαριάς αναπηρίας
Καταβολή επιδόµατος βαριάς νοητικής υστέρησης
Καταβολή επιδόµατος ατόµων µε εγκεφαλική παράλυση
Καταβολή επιδόµατος τυφλότητας
Καταβολή επιδόµατος κώφωσης-βαρηκοΐας
Καταβολή επιδόµατος τετραπληγικών-παραπληγικών δηµοσίου
Καταβολή επιδόµατος τετραπληγικών-παραπληγικών ανασφαλίστων
Καταβολή επιδόµατος αιµατολογικών παθήσεων-AIDS
Καταβολή επιδόµατος κίνησης
Έλεγχος και καταλογισµός αχρεωστήτως ή παρανόµως ληφθέντων
ποσών
Χορήγηση βεβαίωσης επιδότησης/µη επιδότησης

5.2

Παροχή Κοινωνικής
Προστασίας
Αναγνώριση δικαιώµατος παροχής δωρεάν φαρµακευτικής
περίθαλψης ανασφαλίστου
∆ιαγραφή από το Μητρώο Ανασφαλίστων
Χορήγηση βεβαίωσης δικαιώµατος ή µη παροχής δωρεάν
φαρµακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστου
Χορήγηση πιστοποιητικού πενίας
Καταβολή επιδόµατος Α’ Κοινωνικών Βοηθειών
Καταβολή επιδόµατος οµογενών
Καταβολή επιδόµατος παιδικής προστασίας
Καταβολή επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής
Ένταξη δικαιούχου στο συσσίτιο απόρων δηµοτών
Οικονοµική ενίσχυση απόρων δηµοτών
Χορήγηση Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συµµετοχή στο πρόγραµµα δωρεάν κατασκήνωσης παιδιών
Ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης ευπαθών οµάδων του πληθυσµού
Συµβουλευτική-

5.3

ψυχοκοινωνική
στήριξη πολιτών

5.4

∆ιεξαγωγή
κοινωνικής έρευνας
Σύνταξη κοινωνικών εκθέσεων

5.5

Εποπτεία των
Μ.Φ.Π.Α.∆.
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Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.∆.
Σύσταση Επιτροπής Καταλληλότητας Ακινήτων Προγραµµάτων
παιδικής προστασίας
Έλεγχος Μ.Φ.Π.Α.∆. (Επιτροπή Καταλληλότητας)
Εποπτεία των
5.6

φιλανθρωπικών
σωµατείων
∆ιενέργεια εγγραφής στο µητρώο
Θεώρηση µπλοκ δωρεών
∆ιενέργεια εποπτείας/ελέγχου

5.7

Άσκηση πολιτικής
ισότητας των φύλων
Υλοποίηση προγραµµάτων και µέτρων για την πρόληψη και
καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών
Ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέµηση των κοινωνικών
στερεοτύπων µε βάση το φύλο
Ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για ευπαθείς οµάδες γυναικών

5.8

Λειτουργία των
Κ.Α.Π.Η.
∆ιοικητική υποστήριξη λειτουργίας
Παροχή στοιχείων για το πρόγραµµα δωρεάν κατασκήνωσης –
λουτροθεραπείας – πηλοθεραπείας για ηλικιωµένα άτοµα
Ανάπτυξη πολιτιστικών-ψυχαγωγικών-κοινωνικών δραστηριοτήτων
Προστασία και

5.9

προαγωγή δηµόσιας
υγείας
Παροχή κατ’ οίκον φροντίδας σε µη αυτοεξυπηρετούµενα άτοµα
Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας σε άτοµα Τρίτης
Ηλικίας (Κ.Α.Π.Η.)
Συµµετοχή στο Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών ΠόλεωνΠροαγωγής Υγείας
Εξυπηρέτηση της δηµόσιας υγείας
Συγκρότηση
Τοπικού

5.10

Συµβουλίου
Πρόληψης της
Παραβατικότητας
Συγκρότηση

5.11

Συµβουλίου
Ένταξης
Μεταναστών
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Εποπτεία
λειτουργίας

5.12

ιδρυµάτων παιδικής
προστασίας
Εποπτεία
λειτουργίας

5.13

ιδρυµάτων και
παιδικών εξοχών
(Παιδικοί
Σταθµοί)
Παροχή
προσχολικής

5.14

αγωγής και
φροντίδας νηπίωνβρεφών
Σχεδιασµός-παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής
Τήρηση ηµερήσιου προγράµµατος απασχόλησης βρεφών-νηπίων
Κατάρτιση διαιτολογίου βρεφών-νηπίων
Παροχή πλήρους ηµερήσιας σίτισης
Μεταφορά νηπίων από και προς τους περιφερειακούς παιδικούς
σταθµούς µε σχολικό λεωφορείο
Πραγµατοποίηση συγκεντρώσεων γονέων

5.15

Συµβουλευτική
υποστήριξη γονέων
Πραγµατοποίηση ατοµικών συµβουλευτικών συνεδριών µε γονείς
Πραγµατοποίηση οµάδων γονέων
Παραποµπή για αξιολόγηση βρεφών- νηπίων
∆ιαχείριση

5.16

λειτουργίας
παιδικών σταθµών
Εγγραφή-επανεγγραφή βρεφών και νηπίων
Είσπραξη τροφείων
Τήρηση βιβλίων παιδικού σταθµού, σύµφωνα µε τον πρότυπο
κανονισµό λειτουργίας
Επιµέλεια για την ασφάλεια των κτιρίων των παιδικών σταθµών
Καταγραφή αναγκών για τη συντήρηση, την επισκευή και τη
βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, πρασίνου και εξοπλισµού
Καταγραφή αναγκών προµηθειών σίτισης βρεφών-νηπίων και
καθαριότητας χώρων
Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου
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Παιδείας,
6

Πολιτισµού
και
Αθλητισµού
(Παιδεία)
Μέριµνα

6.1

λειτουργίας
σχολικών µονάδων
Έκδοση απόφασης ∆ηµάρχου παραχώρησης σχολικών χώρων
Έκδοση απόφασης ∆ηµάρχου διακοπής µαθηµάτων λόγω έκτακτων
αναγκών ή λόγω επισκευών σχολείων
Συντονισµός-έλεγχος προσωπικού καθαριότητας σχολικών
µονάδων
Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίµησης
της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και
επιλογής οικοπέδου µετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως
διδακτήριο
Εποπτεία και έλεγχος συλλόγων γονέων και κηδεµόνων
Επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και
κηδεµόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και
αµελούν για την τακτική φοίτησή τους
Υποστήριξη

6.2

Σχολικών
Επιτροπών
∆ιοικητική υποστήριξη συνεδριάσεων ∆ηµοτικής Επιτροπής
Παιδείας
∆ιοικητική υποστήριξη συνεδριάσεων Α΄/βάθµιας Σχολικής
Επιτροπής
∆ιοικητική υποστήριξη συνεδριάσεων Β΄/βάθµιας Σχολικής
Επιτροπής
Εκµίσθωση κυλικείων που στεγάζονται στις σχολικές µονάδες
∆ιαχείριση προσωπικού καθαριότητας σχολικών µονάδων µε
σύµβαση έργου
∆ιαχείριση σχολικών τροχονόµων
Εισήγηση για κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για
επισκευή και συντήρηση σχολικών µονάδων
Πληρωµή µισθωµάτων µισθωµένων κτιρίων σχολικής στέγης
Είσπραξη ενοικίων κυλικείων σχολικών µονάδων
Κατάρτιση µηνιαίου απολογισµού εσόδων-εξόδων για κάθε σχολείο
Σύνταξη συνολικού απολογισµού, Α΄/θµιας Σχολικής Επιτροπής
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Σύνταξη συνολικού απολογισµού, Β΄/θµιας Σχολικής Επιτροπής
Σύνταξη φορολογικής δήλωσης Α΄/θµιας Σχολικής Επιτροπής
Σύνταξη φορολογικής δήλωσης Β΄/θµιας Σχολικής Επιτροπής
Υποστήριξη τοπικού
6.3

προγράµµατος ∆ια
Βίου Μάθησης
Κατάρτιση τοπικού προγράµµατος δια βίου µάθησης, µε βάση το
εθνικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης και το αντίστοιχο
περιφερειακό πρόγραµµα δια βίου µάθησης
Εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος δια βίου µάθησης και
διαχείριση της εφαρµογής των πολιτικών και των κανόνων που
αφορούν στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων
Εισήγηση ίδρυσης Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης
Εισήγηση λειτουργίας και διαχείριση τοπικών δοµών και
προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης στο
πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο ∆ήµος µε τη
Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης
Λειτουργία Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης που εφαρµόζουν το τοπικό
πρόγραµµα δια βίου µάθησης
∆ιαχείριση αρχείου ΝΕΛΕ
(Αθλητισµός)
∆ιαχείριση

6.4

αθλητικών
εγκαταστάσεων
Συντήρηση και έλεγχος αθλητικών εγκαταστάσεων
Συντήρηση οχηµάτων-µηχανολογικού εξοπλισµού
∆ιαχείριση προγραµµάτων προπονήσεων συλλόγων – ελεύθερα
αθλούµενων, µαζικού αθλητισµού
Καθαριότητα αθλητικών χώρων
Ενηµέρωση κοινού – πολιτών, οµοσπονδιών και αθλητικών
συλλόγων
∆ιοργάνωση

6.5

αθλητικών
εκδηλώσεων
Προγραµµατισµός Αθλητικών εκδηλώσεων
Εφαρµογή προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού
(Πολιτισµός)
Εφαρµογή
πολιτικών για την

6.6

ανάδειξη και
προστασία του
τοπικού πολιτισµού
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∆ιοργάνωση
6.7

πολιτιστικών
εκδηλώσεων
Ανάπτυξη

6.7

πολιτιστικού
τουρισµού

7

Πολιτικής
Προστασίας
Υλοποίηση
ενεργειών
πρόληψης ακραίων

7.1

φυσικών, καιρικών
φαινοµένων και
καταστροφών
τεχνολογικής
φύσης
Έλεγχος ετοιµότητας οχηµάτων, εξοπλισµού και προσωπικού των
υπηρεσιών του ∆ήµου
Παροχή στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες όλων των διαθέσιµων
στοιχείων για την εκτίµηση κινδύνων και για την ορθή οργάνωση
και προετοιµασία του προσωπικού και του εξοπλισµού ώστε να γίνει
η βέλτιστη αντιµετώπιση της έκτακτης ανάγκης
Μεριµνά, για την ασφαλή φύλαξη και συντήρηση των υλικών τα
οποία είναι απαραίτητα στην εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης
ανάγκης
Κινητοποίηση υπηρεσιών του ∆ήµου για την υλοποίηση µέτρων
πρόληψης
∆ιατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας
στην περιοχή του ∆ήµου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού
σχεδιασµού
Μέριµνα για την εφαρµογή των σχετικών προγραµµάτων, µέτρων
και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού
σχεδιασµού
Υλοποίηση ενεργειών ενηµέρωσης πολιτών και µαθητών για τη
λήψη προληπτικών µέτρων και τρόπων αντιµετώπισης, σε
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης
Μέριµνα για την εκπαίδευση του προσωπικού και των εθελοντών
του ∆ήµου που εµπλέκονται στην εφαρµογή των Σχεδίων Έκτακτης
Ανάγκης
Συντονισµός

7.2

ενεργειών
αντιµετώπισης
ακραίων φυσικών,
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καιρικών
φαινοµένων και
καταστροφών
τεχνολογικής
φύσης
∆ιοικητική υποστήριξη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας
Σύνταξη µνηµονίων ενεργειών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,
ανά κατηγορία κινδύνου των υπηρεσιών του ∆ήµου, για την
αντιµετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών στην περιοχή του
∆ήµου
Συντονισµός εθελοντικών οµάδων και των δράσεων τους σε
περιπτώσεις εφαρµογής Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και µεριµνά για
την αρωγή αυτών σε θέµατα υλικοτεχνικής υποδοµής

Αγροτική
8

Ανάπτυξη Κτηνοτροφεία
- Αλιεία
Λειτουργία

8.1

αρδευτικών
δικτύων
Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου
Επιλογή υδρονοµέων
Εκπόνηση πίνακα τελών άρδευσης
Συντήρηση αρδευτικών δικτύων
Επέκταση / αντικατάσταση τµηµάτων αρδευτικών δικτύων
Βελτίωση / ∆ηµιουργία νέων αρδευτικών δικτύων
Σύνταξη µελέτης ελέγχου ποιότητας νερού άρδευσης

8.2

Υποστήριξη φυτικής
παραγωγής
Έκδοση βεβαιώσεων αµπελοκαλλιεργητή
Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης
∆ιαχείριση πληροφορίας – ενηµέρωση αγροτών
Προώθηση προτάσεων για τη βελτίωση της φυτικής παραγωγής

8.3

Υποστήριξη ζωϊκής
παραγωγής
Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης
∆ιαχείριση πληροφορίας – ενηµέρωση κτηνοτρόφων
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Προώθηση προτάσεων για τη βελτίωση της ζωϊκής παραγωγής
Ορισµός τελών βοσκής
Σύνταξη κανονισµού βοσκής
Ύδρευση παραγωγικών ζώων
∆ιαχείριση σηµείων

8.4

υδροληψίας
Εγγραφή στο ΕΜΣΥ ιδιωτικών σηµείων υδροληψίας
Εγγραφή στο ΕΜΣΥ δηµοτικών σηµείων υδροληψίας
∆ιαχείριση δηµοτικών σηµείων υδροληψίας που εξυπηρετούν την
άρδευση –κτηνοτροφία
Χορήγηση αδειών εκτέλεσης έργου αξιοποίησης ύδατος
Έκδοση αδειών χρήσης ύδατος σε ιδιώτες

8.5

Εποπτεία ΤΟΕΒ
Έκδοση άδειας

8.6

λειτουργίας
λατοµείου
Χορήγηση άδειας λειτουργίας λατοµείου
Παράταση άδειας λειτουργίας λατοµείου
Παραίτηση της άδειας χρήσης εκµετάλλευσης
Εισήγηση περί περιβαλλοντικών µελετών που αφορούν λατοµεία

Αρµοδιότητες
9

Κρατικού
Χαρακτήρα
Χορήγηση

9.1

βεβαίωσης µόνιµης
κατοικίας
(∆ηµοτολόγιο)

9.2

Μεταβολές
∆ηµοτολογίου
Καταχώρηση γεννήσεων (ηλεκτρονικά και στα βιβλία
δηµοτολογίων)
Καταχώρηση οικογενειακής µερίδας
Καταχώρηση µεταδηµότευσης
Καταχώρηση πολιτογράφησης
Καταχώρηση θανάτων
Τήρηση οικογενειακού φακέλου µε τα σχετικά δικαιολογητικά και
αρχείο αποφάσεων µεταβολών στο δηµοτολόγιο

9.3

Έκδοση άδειας
πολιτικού γάµου
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Μεταβολές

9.4

Μητρώου Αρρένων
Καταχώρηση στο ετήσιο Μητρώο Αρρένων
Προσθήκη στο Μητρώο Αρρένων
∆ιαγραφή από Μητρώο Αρρένων λόγω θανάτου
Καταχώρηση αλλαγής θρησκεύµατος
Ενηµέρωση

9.5

στρατολογικών
πινάκων
Σύνταξη και
διαχείριση

9.6

εκλογικών
καταλόγων
Σύνταξη ειδικών εκλογικών καταστάσεων ετεροδηµοτών που
επιθυµούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα στο τόπο
διαµονής τους
Τήρηση εκλογικών στοιχείων
∆ιαγραφή από τους εκλογικούς καταλόγους

9.7

Αλλαγή επωνύµου
Αλλαγή επωνύµου µε απόφαση ∆ηµάρχου
Αλλαγή επωνύµου λόγω αναγνώρισης
(Ληξιαρχείο)

9.8

Καταχώρηση
γεννήσεων
Προσθήκη κύριου ονόµατος από βάπτιση –ονοµατοδοσία
Αναγνώριση τέκνου
Σύνταξη πράξης υιοθεσίας
Μεταβολή – διόρθωση στοιχείων
Εκπρόθεσµη καταχώρηση γέννησης µε απόφαση Ειρηνοδικείου

9.9

Καταχώρηση γάµων
Καταχώριση γάµων
Καταχώριση διαζυγίων
Ιερολόγηση γάµων
Προσθήκη επωνύµου συζύγου
∆ιόρθωση στοιχείων
Αποτύπωση

9.10

ληξιαρχικής πράξης
σύµφωνου
συµβίωσης

9.11

Καταχώριση
θανάτων
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9.12

Σύνταξη εκθέσεων
Σύνταξη έκθεση βάπτισης –ονοµατοδοσίας
Σύνταξη έκθεσης βάπτισης
Σύνταξη έκθεσης ονοµατοδοσίας
Σύνταξη έκθεσης διαζύγιων
Σύνταξη έκθεσης προσθήκης ονόµατος
Σύνταξη έκθεσης ιερόληγησης
Σύνταξη έκθεσης αναγνώρισης τέκνου
(Κ.Ε.Π.)
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων που

9.13

αφορούν στους
ανθρώπους, στις
κοινότητες και στη
διαβίωση
Έκδοση αδειών και ειδικών δελτίων αλλοδαπών, προσφύγων, κ.τ.λ.
∆ιεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών που αφορούν τη ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ,
ΟΤΕ, ΟΕΚ, ΤΑΠ κ.τ.λ.
∆Ε∆∆ΗΕ/Ευάλωτοι πελάτες/Πελάτες κοινωνικού τιµολογίου
Έκδοση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων
∆ηλώσεις/διορθώσεις/εγγραφές/διαγραφές στα δηµοτολόγια και
χορήγηση πιστοποιητικών
∆ιορθώσεις επωνύµου, ονόµατος, πατρωνύµου, µητρώνυµου,
ηλικίας, θρησκεύµατος
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων πολιτών

9.14

που αφορούν στη
δηµόσια τάξη και
άµυνα
Έκδοση αδειών εργασίας ασφαλείας, συστηµάτων ασφαλείας και
οπλοκατοχής
Χορήγηση άδειας
αγοράς/µεταφοράς/κατανάλωσης/καύσης/εµπορίας/εισαγωγής/κατ
ασκευής/κατοχής εκρηκτικών υλών, φυσιγγίων και όπλων
Χορήγηση βεβαιώσεων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας
δηµοσίων και ιδιωτικών χώρων και κτιρίων
Έκδοση ταυτοτήτων/διαβατηρίων/ειδικών ταυτοτήτων Ελλήνων
πολιτών, οµογενών, παλιννοστούντων, κ.τ.λ.
Κατάταξη/αναβολή κατάταξης/απαλλαγή/εξαίρεση στρατευσίµων
Ηλεκτρονική κατάθεση δελτίου απογραφής στρατευσίµων
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∆ιεκπεραίωση διαδικασίας µειωµένης θητείας, µετατόπισης ηµ/νίας,
µεταγραφής και παραποµπής
Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας για συνταξιοδότηση
∆ιεκπεραίωση
διεθνών υποθέσεων
9.15

και υποθέσεων
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Επισηµείωση εγγράφων µε τη σφραγίδα της Χάγης
Χορήγηση προξενικών πράξεων
Χορήγηση βεβαιώσεων και άδειας διαµονής, ασύλου, ταξιδιωτικών
εγγράφων
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων πολιτών

9.16

που αφορούν στη
δικαιοσύνη, στην
πολιτεία και στη
δηµόσια διοίκηση
Χορήγηση και ανάκληση ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής και
κρυπτογράφησης
Παροχή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Θυρίδας
Φυσική ταυτοποίηση πολίτη-χρήστη στην Εθνική Πύλη ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης ΕΡΜΗΣ
Υποβολή καταγγελίας µη αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων
από τις δηµόσιες υπηρεσίες
Χορήγηση ηλεκτρονικού παραβόλου
Χορήγηση ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο µε ηλεκτρονικό τρόπο
Έκδοση ποινικού µητρώου από το Ηλεκτρονικό Σύστηµα του
Εθνικού Ποινικού Μητρώου
Χορήγηση πιστοποιητικών , εισαγγελίας, πρωτοδικείου,
πταισµατοδικείου, πληµµελειοδικείου, ειρηνοδικείου και εφετείου,
που αφορούν την κοινωνία του αστικού και διοικητικού δικαίου και
των κληρονόµων
Χορήγηση βεβαιώσεων προσφυγής/ συζήτησης/ αναστολής/
αναβολής/ ακύρωσης/ παράστασης/ αποφάσεων/ τελεσιδικίας/
παραπεµπτικών/ παραίτησης/ έφεσης, εισαγγελιών, πρωτοδικείων,
πταισµατοδικείων, πληµµελειοδικείων, ειρηνοδικείων και εφετείων
Χορήγηση αντιγράφων δικογραφιών
∆ιεκπεραίωση

9.17

εκπαιδευτικών και
ερευνητικών
υποθέσεων
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Αναγνώριση τίτλων και χορήγηση βαθµολογικής αντιστοιχίας
πανεπιστηµιακών σπουδών στην αλλοδαπή
Χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών, αντιγράφων πτυχίων, αναλυτικές
βαθµολογίες και παπύρων
Χορήγηση βεβαιώσεων υποτροφιών
Χορήγηση βεβαιώσεων ισοτιµίας τίτλου σπουδών µέσης, ανώτερης
ή ανώτατης εκ/σης
Χορήγηση στεγαστικού και διατροφικού επιδόµατος
µαθητών/σπουδαστών/φοιτητών
Αναγγελία ίδρυσης /λειτουργίας/κατάργησης σχολών και
φροντιστηρίων εκ/σης καθώς και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών
Χορήγηση άδειας/επάρκειας διδασκαλίας
Χορήγηση αδειών έρευνας
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων πολιτών
9.18

που αφορούν στην
επιχειρηµατικότητα
και στην
ανταγωνιστικότητα
Αίτηση ρύθµισης διευκολύνσεων
Χορήγηση µηχανογραφηµένου δελτίου οικονοµικών στοιχείων
Χορήγηση σηµειώµατος Κ.Β.Σ.
Απογραφή στο µητρώο του ΙΚΑ
Κατάθεση αιτήσεως και δικαιολογητικών για επιχορήγηση
επιχειρήσεων και επιχειρησιακά προγράµµατα
Χορήγηση άδειας λειτουργίας/έναρξης
εργασιών/µετατροπή/συγχώνευση/κλείσιµο επιχειρήσεων,
ιατρείων, εργαστηρίων, θεραπευτηρίων, φροντιστηρίων,
εγκαταστάσεων ζώων, κ.τ.λ.
∆ηλώσεις δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων
Σύσταση και λειτουργία οµόρρυθµων και ετερόρρυθµων εταιριών
(∆ΟΥ, ΙΚΑ, ∆ικαστήρια, Επιµελητήρια, κ.τ.λ.)
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων

9.19

εργασίας,
ασφάλισης και
σύνταξης των
πολιτών
Έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλµατος όλων των ειδικοτήτων, για
Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε.
Αναγνώριση αδειών άσκησης επαγγέλµατος εξωτερικού
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Έκδοση/ανανέωση/ανάκληση αδειών εργασίας και χορήγηση
πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλµατος
Χορήγηση βεβαιώσεων ανάληψης υπηρεσίας, υπηρεσιακών και
µισθολογικών µεταβολών, προϋπηρεσίας, αποδοχών,
ασφαλιστικών κρατήσεων, αναρρωτικών και ειδικών αδειών, κ.τ.λ.
όλων των υπαλλήλων όλων των Υπουργείων, Νοµικών Προσώπων
(Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου χαρακτήρα) και των Ο.Τ.Α.
Χορήγηση ασφαλιστικού βιογραφικού
Χορήγηση ασφαλιστικών ενηµεροτήτων
Χορήγηση βεβαιώσεων ανεργίας/επιδοτούµενης ανεργίας/ειδικών
βοηθηµάτων κ.τ.λ. από τον ΟΑΕ∆
Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ∆ηµόσιο, µτπυ,
ΤΕΑ∆Υ, ΤΑ∆ΚΥ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΚΕΑ∆, ΟΓΑ, ΤΑΞΥ, ΤΣΑΥ, ΟΑΠ∆ΕΗ, ΝΑΤ, ΥΠΕΘΑ, κ.τ.λ. Εθνικής αντίστασης, στρατιωτικής
Θητείας, Σπουδών κ.τ.λ.)
Έκδοση/Αντικατάσταση/Ανανέωση βιβλιαρίων υγείας όλων των
ταµείων καθώς και της απόρων
Απόδοση δαπανών υγείας
Χορήγηση βεβαιώσεων ασφάλισης η' µη όλων των ταµείων
Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων µε αναπηρία
Απογραφή/µεταβολή/διαγραφή στο εθνικό Μητρώο Εργοδοτών &
συνταξιούχων (ΑΜΚΑ)
Έκδοση Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης
∆ιεκπεραίωση αίτησης συνταξιοδότησης και απονοµής της, όλων
των ταµείων, κύριων και επικουρικών
Λήψη εξόδων κηδείας συνταξιούχου
Μεταβίβαση συντάξεων, κύριων και επικουρικών
Χορήγηση βεβαιώσεων συνταξιοδοτικής κατάστασης, αποδοχών και
καταβολής ΕΚΑΣ
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων που
9.20

αφορούν στα µέσα
µαζικής µεταφοράς,
στα ταξίδια και στον
τουρισµό
Χορήγηση βεβαιώσεων κυκλοφορίας/στάθµευσης µονίµων
κατοίκων, ατόµων µε αναπηρία, κ.τ.λ.
Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας/οδήγησης, λεωφορείων και
επιβατηγών δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης
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Χορήγηση δελτίων µειωµένου κοµίστρου για τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς µαθητών, φοιτητών, ειδικών κατηγοριών, ατόµων µε
αναπηρία, κ.τ.λ.
Χορήγηση αδειών καταλληλότητας/ κυκλοφορίας /οδήγησης
µεταφορέων εµπορευµάτων
Χορήγηση ερασιτεχνικής/επαγγελµατικής άδειας ιδιοκτησίας,
χρήσης και αλιείας πλοίων σκαφών (ιδιωτική ή επαγγελµατική)
Χορήγηση αδειών οδήγησης και διεθνούς άδειας οδήγησης,
µοτοποδηλάτου, Ι.Χ. & ∆.Χ. επιβατηγού αυτοκινήτου, λεωφορείου,
φορτηγού, κ.τ.λ.
∆ιεκπεραίωση επέκτασης επαγγελµατικών αδειών οδήγησης
Χορήγηση αδειών χειριστών µηχανηµάτων
Εξουσιοδότηση τοποθέτησης και ρύθµισης συσκευής περιορισµού
ταχύτητας
Έκδοση/µεταβολή/µεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων,
µοτοποδηλάτων, αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών, κ.τ.λ.
Έκδοση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας σταθµού αυτοκινήτων,
επιβατηγών και µη
Υποβολή αιτήσεων, έκδοση αποτελεσµάτων, κ.τ.λ. Προγραµµάτων
Κοινωνικού Τουρισµού
∆ιεκπεραίωση
9.21

οικονοµικών
θεµάτων
Έκδοση βεβαιώσεων χορηγηθέντων δανείων
Έκδοση βεβαιώσεων τελωνιακών απαλλαγών
Χορήγηση άδειας αποδοχής συναλλάγµατος
Χορήγηση άδειας εµπορίας
Χορήγηση άδειας ανέγερσης/επέκτασης βιοµηχανικών κτιρίων
Χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας ΕΟΤ
Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ, ρυθµίσεων διευκόλυνσης, κ.τ.λ.
Χορήγηση βεβαιώσεων φόρου φυσικών προσώπων και εταιριών,
φορολογικής ενηµερότητας, αποζηµιώσεων, απαλλαγής φόρων,
εκκαθαριστικών, κ.τ.λ.
Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠ∆, δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος,
κ.τ.λ. (Ε1, Ε2, Φ4, Φ5, ∆2, Ε178, ∆457, Φ18, Ε3, Ε4, Ε5, Ε9, Ε14,
Φ3, Ε511, Β1, Ε407, κ.τ.λ.)
Απόδοση/δήλωση/µεταβολή/διόρθωση κ.τ.λ. ΑΦΜ
Επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ, µεταβολή στοιχείων στη
∆.Ο.Υ
Χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας
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Αίτηση πιστοποίησης στο TAXISnet
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων πολιτών
9.22

που αφορούν στο
περιβάλλον και
στους φυσικούς
πόρους
Έκδοση επιδότησης άδειας
ίδρυσης/λειτουργίας/εγκατάστασης/παραγωγής/συσκευασίας/ανέγε
ρσης/απόσυρσης/καταστροφής προϊόντων κρέατος, ψαριού,
πουλερικών, κ.τ.λ., αγροτικών, γεωργικών και δασικών προϊόντων
Χορήγηση βεβαιώσεων ζηµιών από καιρικά φαινόµενα
Χορήγηση βεβαιώσεων συµµετοχής σε προγράµµατα του
Υπουργείου Γεωργίας
Εγγραφή στα µητρώα αγροτών
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ
Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων και διενέργειας
ελέγχων υγρών καυσίµων, θεώρηση βιβλίων
Χορήγηση άδειας σταθµών ηλεκτροπαραγωγής
Χορήγηση επιδόµατος κατανάλωσης πετρελαίου θέρµανσης
Χορήγηση αποφάσεων οριοθετήσεων βιοµηχανικών κτιρίων,
παραλιακών χώρων και αιγιαλού, χειµάρρων, τάφρων, τουριστικών
εγκαταστάσεων
Χορήγηση αντιγράφων τεχνικών εκθέσεων/αδειών εκτέλεσης
εργασιών λυµάτων-αποβλήτων/εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων/
άδειας χρήσης νερού
Χορήγηση αντιγράφων αδειών διενέργειας πειραµάτων σε ζώα,
εµπορίας/εκµετάλλευσης/προστασίας κ.τ.λ. ζώων, καταλληλότητας
µεταφοράς και χορήγηση κτηνιατρικών υγειονοµικών
πιστοποιητικών
Χορήγηση αδειών εµπορίας/εκµετάλλευσης κ.τ.λ. φυτών,
αγροτικών προϊόντων, δασικών προϊόντων, κ.τ.λ.
Έκδοση πράξεων χαρακτηρισµού δασικών, αγροτικών, ιδιωτικών,
κ.τ.λ. εκτάσεων
∆ιεκπεραίωση

9.23

υποθέσεων
επικοινωνίας και
πληροφορίας
Έκδοση αδειών δορυφορικών υπηρεσιών µέσω κινητών επίγειων
σταθµών, ραδιοδικτύων, ραδιοσταθµών, κεραιών κινητής
τηλεφωνίας, κ.τ.λ.
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Χορήγηση βεβαιώσεων προστασίας δεδοµένων
Χορήγηση
9.24

αντιγράφων αδειών
πολεοδοµίας και
κτηµατολογίου
Χορήγηση αδειών κτηµατολογίου
Χορήγηση αντιγράφων παντός είδους στοιχείων κτηµατολογίου
Χορήγηση οικοδοµικών αδειών ανέγερσης/κατεδάφισης/επέκτασης
κ.τ.λ. κτιρίων και διατηρητέων, ιδιωτικών ή δηµόσιων
Χορήγηση αδειών λειτουργίας ανελκυστήρων
Καταγγελίες αυθαιρέτων και παρανόµων χρήσεων γης
Χορήγηση αδειών και παροχή αντιγράφων πράξεων πολεοδοµίας
και σχεδίου πόλης (υπαίθρου, χώρων στάθµευσης, δηµόσιας
χρήσης, κ.τ.λ.
Χορήγηση βεβαιώσεως κτισµάτων
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων πολιτών

9.25

που αφορούν στον
πολιτισµό και στον
ελεύθερος χρόνο
τους
Εγγραφή δηµοτών στα δηµοτικά γυµναστήρια
Χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών
Έκδοση αποφάσεων για την ανάληψη των χορηγούµενων
οικονοµικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής αντίληψης από το
προιόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου
Έκδοση βεβαιώσεων προσφοράς εθελοντικής εργασίας
Έκδοση άδειας εισαγωγής-εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών
Έκδοση αδειών κατοχής /µεταβίβασης κ.τ.λ. µνηµείων,
συλλεκτικών ειδών, κ.τ.λ.
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων πολιτών

9.26

που αφορούν στην
υγεία και στην
κοινωνική µέριµνα
Χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης,, λειτουργίας, ελέγχων,
καταλληλότητας, καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
ιατρείων, κλινικών, θεραπευτηρίων, κ.τ.λ.
Χορήγηση βεβαίωσης καλής λειτουργίας αποχετευτικού
συστήµατος κτιρίων για τον ΕΟΤ
Αναγνώριση φιλανθρωπικών σωµατείων
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Κατάθεση αιτήσεων, καταχώρηση και απόδοση αποτελεσµάτων
προγράµµατος ανθρωπιστικής κρίσης
Χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων σε Άτοµα µε Αναπηρία
Αναγνώριση δικαιώµατος παροχής δωρεάν φαρµακευτικής
περίθαλψης ανασφαλίστου
Χορήγηση συντάξεων αναπηρίας
Έκδοση πιστοποιητικών υγείας Ελλήνων πολιτών, πολιτών της
Ε.Ε., αλλοδαπών πολιτών εκτός Ε.Ε., κ.τ.λ.
Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή
Επίλυση καταναλωτικών διαφορών φιλικού διακανονισµού
Ενηµέρωση καταναλωτή για τις τιµές προϊόντων και υπηρεσιών και
γενικότερα τα δικαιώµατά του για την προστασία του
9.27

Άµεση εξυπηρέτηση
του πολίτη
Έκδοση πιστοποιητικών από το Εθνικό ∆ηµοτολόγιο/Ειδικό
Ληξιαρχείο
Θεώρηση γνησίου υπογραφής
Επικύρωση εγγράφων
Παροχή διοικητικών πληροφοριών (για θέµατα που αφορούν
γενικότερα τη διοίκηση, το ΑΣΕΠ, τους αλλοδαπούς, τους
ασφαλιστικούς φορεί, φορολογικά θέµατα, κ.τ.λ.)
Ηλεκτρονική

9.28

διεκπεραίωση
διαδικασιών από τα
ΕΚΕ
Ηλεκτρονική υποδοχή αίτησης/εγγραφή των παρόχων και
αποδεκτών υπηρεσιών στην Εθνική Πύλη ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
ΕΡΜΗΣ/παροχή ηλεκτρονικής θυρίδας προσβάσιµη στους παρόχους
και τους αποδέκτες/επαλήθευση ηλεκτρονικών υπογραφών
∆ιαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης στις αρµόδιες υπηρεσίες, µε
χρήση τεχνικών διαλειτουργικότητας σε πληροφοριακά συστήµατα
Ηλεκτρονική υποδοχή και διαβίβαση ερωτηµάτων παροχών και
αποδεκτών υπηρεσιών προς τις αρµόδιες υπηρεσίες, που αφορούσε
προσωποποιηµένη πληροφόρηση
∆ιαβίβαση στους αιτούντες των απαντήσεων των αρµοδίων
υπηρεσιών σε ηλεκτρονική µορφή (ψηφιοποιηµένα και
υπογεγραµµένα ηλεκτρονικά)
Ηλεκτρονικές πληρωµές
Παροχή ψηφιακά υπογεγραµµένης ηλεκτρονικής απόδειξης
διεκπεραίωσης της υπόθεσης και υπηρεσίας επιβεβαίωσης της
εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων

84

«Καταγραφή λειτουργιών/διαδικασιών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄Βαθµού»

5.2 Μη αποτυπωµένες λειτουργίες

Παρατηρώντας τις διαδικασίες, έτσι όπως αποτυπώθηκαν στον προηγούµενο πίνακα
και

κάνοντας

τη

σύγκριση

µε

τις

αρµοδιότητες

ενός

Οργανισµού

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθµού, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην ενότητα του θεσµικού
πλαισίου, γίνονται αντιληπτές κάποιες διαφοροποιήσεις και κυρίως την απουσία
κάποιων αρµοδιοτήτων του θεσµικού πλαισίου από τον πίνακα καταγραφής.

Η απουσία αυτών των αρµοδιοτήτων από τον πίνακα καταγραφής των συνολικών
διαδικασιών, µπορεί να συµβαίνει για διάφορους λόγους, όπως:
•

∆εν ασκούνται από τον Οργανισµό που µελετάµε, καθώς δεν υπάρχει η
αναγκαιότητα να ασκηθούν. Για παράδειγµα ο ∆ήµος Κοζάνης δεν είναι
παραθαλάσσιος ή παραλίµνιος δήµος, άρα κάποιες αρµοδιότητες σχετικές µε την
αλιεία δεν υπάρχει λόγος να ασκούνται.

•

∆εν προέκυψε ακόµη η ανάγκη να ασκηθούν (απουσία αιτήµατος που θα
ενεργοποιούσε τη λειτουργία).

•

∆εν ασκούνται από τον Οργανισµό που µελετάµε, γιατί δεν υπήρξε η δυνατότητα
να ασκηθούν, είτε από έλλειψη προσωπικού, είτε από απουσία πολιτικής
βούλησης για κάποιες λειτουργίες που θεωρούνται «ήσσονος» σηµασίας.

•

∆εν µεταφέρθηκαν, ακόµη και σήµερα, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β΄Βαθµού.
Ο Ν.3852/2010, όπως αυτός δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010, περί
«Νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετέφερε από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους
∆ήµους κάποιες αρµοδιότητες άµεσα µε την εφαρµογή του νόµου και κάποιες
άλλες σταδιακά. Από τις δεύτερες, υπάρχουν ακόµη και σήµερα κάποιες οι οποίες
δεν έχουν µεταφερθεί. Αυτή η καθυστέρηση οφείλεται είτε στη µη λήψη της
σχετικής απόφασης από την κεντρική διοίκηση, είτε στην απουσία κάποιων
ειδικοτήτων

από

τους

∆ήµους,

οι

οποίες

δεν

επέτρεπαν

την

ανάληψη

συγκεκριµένων λειτουργιών.

Είναι σηµαντικό, επίσης, να αναφέρουµε πως παρόλο που οι συγκεκριµένες
λειτουργίες εντοπίστηκαν στη µελέτη µας, ωστόσο, δεν µπορούν να αποτυπωθούν
στην ιεραρχία των διαδικασιών, του προηγούµενου πίνακα, καθώς δεν τέθηκαν στην
µεθοδολογική επεξεργασία που τέθηκαν οι υπόλοιπες διαδικασίες. Ωστόσο, θα
καταγραφούν στο επίπεδο της λειτουργίας και όχι της διαδικασίας και θα γίνει ο
διαχωρισµός τους σε «προϋπάρχουσες», οι οποίες όφειλε να ασκεί ένας Οργανισµός
Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

Α΄Βαθµού

πριν

το

Πρόγραµµα

Καλλικράτης,

και

σε

«µεταφερόµενες» οι οποίες µεταφέρονται, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης,
από τις πρώην Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στου ∆ήµους. Συγκεκριµένα:
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Πίνακας 2

Πίνακας καταγραφής
µη αποτυπωµένων λειτουργιών
α/α
1

Τοµέας

Λειτουργία

Ανάπτυξης
Προϋπάρχουσες
Ο εξηλεκτρισµός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας,

1.1

εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση
της ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας
Η µελέτη, κατασκευή και εκµετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές

1.2

βιοτεχνικές και βιοµηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδοµικού και
του χωροταξικού σχεδιασµού
Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού της

1.3

περιοχής τους
Η διοίκηση και εκµετάλλευση των χώρων της ζώνης λιµένα δικαιοδοσίας τους, καθώς και

1.4

η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιµενικών έργων

1.5

Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δηµοτικών και κοινοτικών αγορών

1.6

Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίµων

1.7

Η εκµετάλλευση δηµοτικών και κοινοτικών δασών

2

Περιβάλλοντος
Προϋπάρχουσες
Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των

2.1

εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιµνοθάλασσες, λίµνες, ιχθυοτροφεία, ποταµοί) και
η καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους

2.2

Η ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων
Μεταφερόµενες
Η παρακολούθηση του Προγράµµατος Καθαρές Ακτές - Καθαρές Θάλασσες του

2.3

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης,
επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών

2.4

εγκαταστάσεων, κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και
αποκατάστασης υφιστάµενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.∆.Α.)

Ποιότητας ζωής
3

και εύρυθµης
λειτουργίας
Προϋπάρχουσες

3.1

Ο προσδιορισµός ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης
καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της δικαιοδοσίας τους
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που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την
αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης
Μεταφερόµενες
Η ρύθµιση κάθε θέµατος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη
συντήρηση

ανελκυστήρων,

καθώς

και

η

χορήγηση

των

σχετικών

τεχνικών

επαγγελµατικών αδειών, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 4 του Π.∆. 78/2006 και
των σχετικών Κ.Υ.Α.
Η χορήγηση έγκρισης δοµικής κατασκευής κεραίας σταθµού στην ξηρά, σύµφωνα µε το
άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 και το άρθρο 24 Α' παρ. 5 εδάφιο ε' του Ν. 2072/1992,
όπως ισχύει, καθώς και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες
Η συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων, που
ζητούν τα εντεταλµένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύµφωνα µε τις οδηγίες τους
Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων
Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών και
εµπορευµάτων
Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εκγυµναστών, καθώς και
ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών
Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων,
καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων
Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για
διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), καθώς και η παρακολούθηση και ο
έλεγχος των Κέντρων Ελέγχου Καυσαερίων
Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για
τοποθέτηση συστηµάτων περιορισµού ταχυτήτων
Η θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόµενων οχηµάτων

4

Απασχόλησης

Κοινωνικής
5

προστασίας και
αλληλεγγύης
Προϋπάρχουσες
Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη
δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και
οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την
υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήµου και της
Κοινότητας
Μεταφερόµενες
Η εφαρµογή προγραµµάτων εµβολιασµών και η διενέργειά τους
Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων
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Η οικονοµική ενίσχυση αυτοστεγαζόµενων, η µίσθωση ακινήτων, η ρύθµιση διαφόρων
θεµάτων κοινωνικής κατοικίας και η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας
νοµοθεσίας
Ο διορισµός µελών διοικητικών συµβουλίων, η εποπτεία και η ρύθµιση θεµάτων
λειτουργίας ιδρυµάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως Κέντρων
Παιδικής Μέριµνας, Παιδικών Σταθµών, Παιδικών Εξοχών, παραρτηµάτων ΠΙΚΠΑκαι
ΚΕΠΕΠ)
Ο ορισµός ιατρών προς εξέταση επαγγελµατιών και εργαζοµένων σε καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας
Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας
Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας
Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικηµάτων λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς
λόγους
Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρµακα χωρίς άδεια, καθώς και σε
βάρος ιατρών και φαρµακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγµάτων φαρµάκων
Η εφαρµογή προγραµµάτων για την καταπολέµηση λοιµωδών και παρασιτικών
νοσηµάτων ζώων
Η επιβολή ή άρση υγειονοµικών µέτρων, λόγω εµφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την
έκδοση πιστοποιητικών προς µεταφορά ζώων
Ο ορισµός ελεγκτή γιατρού Ο.Γ.Α. για τα Ν.Π.∆.∆. του νοµού
Ο ορισµός µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ταµείων Πρόνοιας και Προστασίας
Πολυτέκνων, από το δήµο όπου εδρεύουν τα ταµεία
Η εφαρµογή, οργάνωση και εποπτεία της τεχνητής σπερµατέγχυσης και του
συγχρονισµού του οίστρου των ζώων
Η παροχή γνωµάτευσης από τον αρµόδιο κτηνίατρο για υγειονοµική καταλληλότητα των
ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων

Παιδείας,
6

πολιτισµού και
αθλητισµού
Μεταφερόµενες
Η σίτιση µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων
Ο διορισµός και η αντικατάσταση διοικητών των ιδρυµάτων, που χορηγούν υποτροφίες,
εφόσον έχουν τοπική σηµασία

7

Πολιτικής
προστασίας

Αγροτικής
8

ανάπτυξηςκτηνοτροφίαςαλιείας
Προϋπάρχουσες
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Η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.)
Μεταφερόµενες
Η χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα,
καθώς και ειδικής άδειας για αποθήκευση φαρµακευτικών προϊόντων
Η εφαρµογή και ο έλεγχος του συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού
κεφαλαίου του δήµου (ενώτια για την ατοµική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές
βάσεις δεδοµένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατοµικών µητρώων)
Η χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων διατήρησης, εµπορίας και διακίνησης
ζώων
Η χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3698/2008
Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τοµέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας
Οι αποφάσεις καταστροφής, εκποίησης και έγκρισης του αποτελέσµατος της σχετικής
δηµοπρασίας ή διάθεσης των δηµευθέντων υλικών και µέσων αλιείας
Η απόφαση εφαρµογής του προγράµµατος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών µε την
έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος (γόνου) ιχθυδίων για τον εφοδιασµό
µε αυτόν των ενδιαφερόµενων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών
Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα
εσωτερικά ύδατα
Η κατάρτιση µελετών και η σύνταξη εκλαϊκευµένων εντύπων που αφορούν
δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων
οικοσυστηµάτων.
Η διοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων µε αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά
εργαζόµενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τοµέα
Η έγκριση για τη διενέργεια εµπλουτισµού λιµνών και ποταµών και ο καθορισµός της
απαγορευτικής περιόδου αλιείας µε κάθε µέσο και εργαλείο στις λίµνες.
Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιµαστικής αλιείας.
Η απόφαση καθορισµού των όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών αλιείας (και η
απόφαση για περιορισµό της αλιείας στη λίµνη Ταυρωπού).
Η απόφαση διάθεσης σε δηµόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύµατα ή σε νοµικά
πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα των πλωτών µέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισµού που
δηµεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί.
Η τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκµεταλλεύσεων
Η αντιµετώπιση θεµάτων και η εισήγηση µέτρων που αφορούν τη διακίνηση,
µεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εµπορία των αλιευτικών προϊόντων σε
συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς.
Η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών µέτρων της αλιείας για ποτάµιους,
λιµναίους, λιµνοθαλάσιους και άλλους υδάτινους χώρους.
Η έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας.
Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.
Η άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών.
Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους.
Η χορήγηση επαγγελµατικής άδειας αλιείας.
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Η άδεια µεταβίβασης κυριότητας επαγγελµατικής άδειας αλιείας σκάφους.
Η άδεια αντικατάστασης µηχανής αλιευτικού σκάφους.
Η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή και
αξία αλιευµάτων των επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών
Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισµών.
Η σύµφωνη γνώµη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και
φυτών ή φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εµπλουτισµό υδάτων.
Η έγκριση της χορήγησης, από τις αρµόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελµατικά ή
ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας.
Ο καθορισµός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας
στους ποταµούς χωρικής αρµοδιότητας του οικείου δήµου.
Ο καθορισµός του αριθµού των µε µηχανικό αλιευτικό συγκρότηµα (γριγρι) αλιευόντων
συγκροτηµάτων στο ελληνικό τµήµα της Λίµνης Μεγάλη Πρέσπα και των προϋποθέσεων
µε τις οποίες θα διενεργείται η αλιεία
Ο καθορισµός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας µε κάθε µέσο και εργαλείο στις λίµνες
χωρικής αρµοδιότητας του οικείου δήµου.
Ο καθορισµός περιορισµών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιµνών για
την προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές.
Η απαγόρευση ή έγκριση χρησιµοποίησης ορισµένων αλιευτικών εργαλείων στις λίµνες
Μεγάλη Πρέσπα και ∆οϊράνη.
Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισµένη περίοδο σε
περιοχή χωρικής αρµοδιότητας του οικείου δήµου, όταν το επιβάλλει η προστασία της
ιχθυοπαραγωγής και η ρύθµιση της αλιείας και σπογγαλιείας.
Η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων για απόδοση εσόδων από την εκµετάλλευση
ιχθυοτροφείων λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού.
Η έγκριση για µετατροπή ή αντικατάσταση εργαλείων στη λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου –
Αιτωλικού.
Η πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων.
Η απόφαση για τον καθορισµό όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών σε κατοίκους
άλλων περιοχών στις τεχνητές λίµνες Πολυφύτου και Μόρνου
Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των µη εκµεταλλεύσιµων τελµάτων ή άγονων
εκτάσεων σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες.
Η απόφαση εξαιρέσεων υποχρέωσης προσκόµισης αλιευµάτων στις ιχθυόσκαλες.
Η σύσταση τριµελών συµβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών.
Η έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισµών και η παροχή σε
αυτούς τεχνικών οδηγιών.
Η έγκριση για την τροποποίηση ή συµπλήρωση του είδους των εργαλείων µε τα οποία
και µόνο επιτρέπεται η αλιεία στις λίµνες.
Η χορήγηση ειδικής άδειας για αλιεία αθερίνας στη λίµνη.
Η κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδοµών και εξοπλισµών σε
λιµένες αλιευτικούς ή λιµένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
Η παροχή γνώµης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθµιση που αφορά ή θίγει τα
κρηπιδώµατα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών
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Η γνωµοδότηση για την παραχώρηση, µίσθωση και αναµίσθωση υδάτινων εκτάσεων για
την ίδρυση, επέκταση και µετεγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή
ηµιεντατικής µορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας τους

9

Κρατικού
χαρακτήρα

5.3 Λειτουργική ταξινόµηση των διαδικασιών
Στον αρχικό πίνακα του κεφαλαίου, είδαµε την ταξινόµηση του συνόλου των
διαδικασιών που εντοπίστηκαν, στη βάση της µεθοδολογικής προσέγγισης που
ακολουθήθηκε, κατηγοριοποιηµένο σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθµού.
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται όποιες διαδικασίες του αρχικού πίνακα,
µπορούν να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε το λειτουργικό τύπο ταξινόµησης των
διαδικασιών, δηλαδή, σύµφωνα µε το τι κάνει ο οργανισµός.
Πίνακας 3

Λειτουργική Ταξινόµηση διαδικασιών
Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθµού
α/α
1

Κατηγορία

Μέγα

Ταξινόµησης

∆ιαδικασία

Κύρια ∆ιαδικασία

Έσοδα
Έλεγχος για την

1.1

τήρηση του
Κανονισµού
Καθαριότητας
Επιβολή προστίµων για τις παραβάσεις
Έλεγχος
κυκλοφορίας

1.2

πεζών, στάσης και
στάθµευσης
οχηµάτων
Βεβαίωση παραβάσεων οχηµάτων
Βεβαίωση παραβάσεων πεζών
∆ιαχείριση

1.3

λειτουργίας
παιδικών σταθµών
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Εγγραφή-επανεγγραφή βρεφών και νηπίων
Είσπραξη τροφείων
Λειτουργία
1.4

αρδευτικών
δικτύων
Εκπόνηση πίνακα τελών άρδευσης
Υποστήριξη ζωϊκής

1.5

παραγωγής
Ορισµός τελών βοσκής

2

Πιστοποιητικά
Χορήγηση

2.1

βεβαίωσης µόνιµης
κατοικίας

2.2

Μεταβολές
∆ηµοτολογίου
Καταχώρηση γεννήσεων (ηλεκτρονικά και στα βιβλία
δηµοτολογίων)
Καταχώρηση οικογενειακής µερίδας
Καταχώρηση µεταδηµότευσης
Καταχώρηση πολιτογράφησης
Καταχώρηση θανάτων
Τήρηση οικογενειακού φακέλου µε τα σχετικά δικαιολογητικά και
αρχείο αποφάσεων µεταβολών στο δηµοτολόγιο

2.3

2.4

Έκδοση άδειας
πολιτικού γάµου
Μεταβολές
Μητρώου Αρρένων
Καταχώρηση στο ετήσιο Μητρώο Αρρένων
Προσθήκη στο Μητρώο Αρρένων
∆ιαγραφή από Μητρώο Αρρένων λόγω θανάτου
Καταχώρηση αλλαγής θρησκεύµατος
Ενηµέρωση

2.5

στρατολογικών
πινάκων
Σύνταξη και

2.6

διαχείριση
εκλογικών
καταλόγων
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Σύνταξη ειδικών εκλογικών καταστάσεων ετεροδηµοτών που
επιθυµούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα στο τόπο
διαµονής τους
Τήρηση εκλογικών στοιχείων
∆ιαγραφή από τους εκλογικούς καταλόγους
2.7

Αλλαγή επωνύµου
Αλλαγή επωνύµου µε απόφαση ∆ηµάρχου
Αλλαγή επωνύµου λόγω αναγνώρισης

2.8

Καταχώρηση
γεννήσεων
Προσθήκη κύριου ονόµατος από βάπτιση –ονοµατοδοσία
Αναγνώριση τέκνου
Σύνταξη πράξης υιοθεσίας
Μεταβολή – διόρθωση στοιχείων
Εκπρόθεσµη καταχώρηση γέννησης µε απόφαση Ειρηνοδικείου

2.9

Καταχώρηση
γάµων
Καταχώριση γάµων
Καταχώριση διαζυγίων
Ιερολόγηση γάµων
Προσθήκη επωνύµου συζύγου
∆ιόρθωση στοιχείων
Αποτύπωση

2.10

ληξιαρχικής
πράξης σύµφωνου
συµβίωσης

2.11
2.12

Καταχώριση
θανάτων
Σύνταξη εκθέσεων
Σύνταξη έκθεση βάπτισης –ονοµατοδοσίας
Σύνταξη έκθεσης βάπτισης
Σύνταξη έκθεσης ονοµατοδοσίας
Σύνταξη έκθεσης διαζύγιων
Σύνταξη έκθεσης προσθήκης ονόµατος

93

«Καταγραφή λειτουργιών/διαδικασιών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄Βαθµού»

Σύνταξη έκθεσης ιερόληγησης
Σύνταξη έκθεσης αναγνώρισης τέκνου
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων που
2.13

αφορούν στους
ανθρώπους, στις
κοινότητες και στη
διαβίωση
Έκδοση αδειών και ειδικών δελτίων αλλοδαπών, προσφύγων, κ.τ.λ.
∆ιεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών που αφορούν τη ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ,
ΟΤΕ, ΟΕΚ, ΤΑΠ κ.τ.λ.
∆Ε∆∆ΗΕ/Ευάλωτοι πελάτες/Πελάτες κοινωνικού τιµολογίου
Έκδοση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων
∆ηλώσεις/διορθώσεις/εγγραφές/διαγραφές στα δηµοτολόγια και
χορήγηση πιστοποιητικών
∆ιορθώσεις επωνύµου, ονόµατος, πατρωνύµου, µητρώνυµου,
ηλικίας, θρησκεύµατος
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων
πολιτών που

2.14

αφορούν στη
δικαιοσύνη, στην
πολιτεία και στη
δηµόσια διοίκηση
Χορήγηση και ανάκληση ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής και
κρυπτογράφησης
Παροχή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Θυρίδας
Φυσική ταυτοποίηση πολίτη-χρήστη στην Εθνική Πύλη ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης ΕΡΜΗΣ
Υποβολή καταγγελίας µη αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων
από τις δηµόσιες υπηρεσίες
Χορήγηση ηλεκτρονικού παραβόλου
Χορήγηση ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο µε ηλεκτρονικό τρόπο
Έκδοση ποινικού µητρώου από το Ηλεκτρονικό Σύστηµα του
Εθνικού Ποινικού Μητρώου
Χορήγηση πιστοποιητικών, εισαγγελίας, πρωτοδικείου,
πταισµατοδικείου, πληµµελειοδικείου, ειρηνοδικείου και εφετείου,
που αφορούν την κοινωνία του αστικού και διοικητικού δικαίου και
των κληρονόµων
Χορήγηση βεβαιώσεων
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προσφυγής/συζήτησης/αναστολής/αναβολής/ακύρωσης/παράστασ
ης/αποφάσεων/τελεσιδικίας/παραπεµπτικών/παραίτησης/έφεσης,
εισαγγελιών, πρωτοδικείων, πταισµατοδικείων, πληµµελειοδικείων,
ειρηνοδικείων και εφετείων
Χορήγηση αντιγράφων δικογραφιών
∆ιεκπεραίωση
2.15

εκπαιδευτικών και
ερευνητικών
υποθέσεων
Αναγνώριση τίτλων και χορήγηση βαθµολογικής αντιστοιχίας
πανεπιστηµιακών σπουδών στην αλλοδαπή
Χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών, αντιγράφων πτυχίων, αναλυτικές
βαθµολογίες και παπύρων
Χορήγηση βεβαιώσεων υποτροφιών
Χορήγηση βεβαιώσεων ισοτιµίας τίτλου σπουδών µέσης, ανώτερης
ή ανώτατης εκ/σης
Χορήγηση στεγαστικού και διατροφικού επιδόµατος
µαθητών/σπουδαστών/φοιτητών
Αναγγελία ίδρυσης /λειτουργίας/κατάργησης σχολών και
φροντιστηρίων εκ/σης καθώς και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών
Χορήγηση άδειας/επάρκειας διδασκαλίας
Χορήγηση αδειών έρευνας
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων

2.16

εργασίας,
ασφάλισης και
σύνταξης των
πολιτών
Έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλµατος όλων των ειδικοτήτων, για
Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε.
Αναγνώριση αδειών άσκησης επαγγέλµατος εξωτερικού
Έκδοση/ανανέωση/ανάκληση αδειών εργασίας και χορήγηση
πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλµατος
Χορήγηση βεβαιώσεων ανάληψης υπηρεσίας, υπηρεσιακών και
µισθολογικών µεταβολών, προϋπηρεσίας, αποδοχών,
ασφαλιστικών κρατήσεων, αναρρωτικών και ειδικών αδειών, κ.τ.λ.
όλων των υπαλλήλων όλων των Υπουργείων, Νοµικών Προσώπων
(Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου χαρακτήρα) και των Ο.Τ.Α.
Χορήγηση ασφαλιστικού βιογραφικού
Χορήγηση ασφαλιστικών ενηµεροτήτων

95

«Καταγραφή λειτουργιών/διαδικασιών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄Βαθµού»

Χορήγηση βεβαιώσεων ανεργίας/επιδοτούµενης ανεργίας/ειδικών
βοηθηµάτων κ.τ.λ. από τον ΟΑΕ∆
Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ∆ηµόσιο, µτπυ,
ΤΕΑ∆Υ, ΤΑ∆ΚΥ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΚΕΑ∆, ΟΓΑ, ΤΑΞΥ, ΤΣΑΥ, ΟΑΠ∆ΕΗ, ΝΑΤ, ΥΠΕΘΑ, κ.τ.λ. Εθνικής αντίστασης, στρατιωτικής
Θητείας, Σπουδών κ.τ.λ.)
Έκδοση/Αντικατάσταση/Ανανέωση βιβλιαρίων υγείας όλων των
ταµείων καθώς και της απόρων
Απόδοση δαπανών υγείας
Χορήγηση βεβαιώσεων ασφάλισης η' µη όλων των ταµείων
Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων µε αναπηρία
Απογραφή/µεταβολή/διαγραφή στο εθνικό Μητρώο Εργοδοτών &
συνταξιούχων (ΑΜΚΑ)
Έκδοση Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης
∆ιεκπεραίωση αίτησης συνταξιοδότησης και απονοµής της, όλων
των ταµείων, κύριων και επικουρικών
Λήψη εξόδων κηδείας συνταξιούχου
Μεταβίβαση συντάξεων, κύριων και επικουρικών
Χορήγηση βεβαιώσεων συνταξιοδοτικής κατάστασης, αποδοχών και
καταβολής ΕΚΑΣ
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων
πολιτών που
2.17

αφορούν στο
περιβάλλον και
στους φυσικούς
πόρους
Έκδοση επιδότησης άδειας
ίδρυσης/λειτουργίας/εγκατάστασης/παραγωγής/συσκευασίας/ανέγε
ρσης/απόσυρσης/καταστροφής προϊόντων κρέατος, ψαριού,
πουλερικών, κ.τ.λ., αγροτικών, γεωργικών και δασικών προϊόντων
Χορήγηση βεβαιώσεων ζηµιών από καιρικά φαινόµενα
Χορήγηση βεβαιώσεων συµµετοχής σε προγράµµατα του
Υπουργείου Γεωργίας
Εγγραφή στα µητρώα αγροτών
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ
Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων και διενέργειας
ελέγχων υγρών καυσίµων, θεώρηση βιβλίων
Χορήγηση άδειας σταθµών ηλεκτροπαραγωγής
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Χορήγηση επιδόµατος κατανάλωσης πετρελαίου θέρµανσης
Χορήγηση αποφάσεων οριοθετήσεων βιοµηχανικών κτιρίων,
παραλιακών χώρων και αιγιαλού, χειµάρρων, τάφρων, τουριστικών
εγκαταστάσεων
Χορήγηση αντιγράφων τεχνικών εκθέσεων/αδειών εκτέλεσης
εργασιών λυµάτων-αποβλήτων/εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων/
άδειας χρήσης νερού
Χορήγηση αντιγράφων αδειών διενέργειας πειραµάτων σε ζώα,
εµπορίας/εκµετάλλευσης/προστασίας κ.τ.λ. ζώων, καταλληλότητας
µεταφοράς και χορήγηση κτηνιατρικών υγειονοµικών
πιστοποιητικών
Χορήγηση αδειών εµπορίας/εκµετάλλευσης κ.τ.λ. φυτών,
αγροτικών προϊόντων, δασικών προϊόντων, κ.τ.λ.
Έκδοση πράξεων χαρακτηρισµού δασικών, αγροτικών, ιδιωτικών,
κ.τ.λ. εκτάσεων
∆ιεκπεραίωση
2.18

υποθέσεων
επικοινωνίας και
πληροφορίας
Έκδοση αδειών δορυφορικών υπηρεσιών µέσω κινητών επίγειων
σταθµών, ραδιοδικτύων, ραδιοσταθµών, κεραιών κινητής
τηλεφωνίας, κ.τ.λ.
Χορήγηση βεβαιώσεων προστασίας δεδοµένων
Χορήγηση
αντιγράφων

2.19

αδειών
πολεοδοµίας και
κτηµατολογίου
Χορήγηση αδειών κτηµατολογίου
Χορήγηση αντιγράφων παντός είδους στοιχείων κτηµατολογίου
Χορήγηση οικοδοµικών αδειών ανέγερσης/κατεδάφισης/επέκτασης
κ.τ.λ. κτιρίων και διατηρητέων, ιδιωτικών ή δηµόσιων
Χορήγηση αδειών λειτουργίας ανελκυστήρων
Καταγγελίες αυθαιρέτων και παρανόµων χρήσεων γης
Χορήγηση αδειών και παροχή αντιγράφων πράξεων πολεοδοµίας
και σχεδίου πόλης (υπαίθρου, χώρων στάθµευσης, δηµόσιας
χρήσης, κ.τ.λ.
Χορήγηση βεβαιώσεως κτισµάτων

2.20

∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων
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πολιτών που
αφορούν στον
πολιτισµό και στον
ελεύθερος χρόνο
τους
Εγγραφή δηµοτών στα δηµοτικά γυµναστήρια
Χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών
Έκδοση αποφάσεων για την ανάληψη των χορηγούµενων
οικονοµικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής αντίληψης από το
προιόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου
Έκδοση βεβαιώσεων προσφοράς εθελοντικής εργασίας
Έκδοση άδειας εισαγωγής-εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών
Έκδοση αδειών κατοχής /µεταβίβασης κ.τ.λ. µνηµείων,
συλλεκτικών ειδών, κ.τ.λ.
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων
2.21

πολιτών που
αφορούν στην
υγεία και στην
κοινωνική µέριµνα
Χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης,, λειτουργίας, ελέγχων,
καταλληλότητας, καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
ιατρείων, κλινικών, θεραπευτηρίων, κ.τ.λ.
Χορήγηση βεβαίωσης καλής λειτουργίας αποχετευτικού
συστήµατος κτιρίων για τον ΕΟΤ
Αναγνώριση φιλανθρωπικών σωµατείων
Κατάθεση αιτήσεων, καταχώρηση και απόδοση αποτελεσµάτων
προγράµµατος ανθρωπιστικής κρίσης
Χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων σε Άτοµα µε Αναπηρία
Αναγνώριση δικαιώµατος παροχής δωρεάν φαρµακευτικής
περίθαλψης ανασφαλίστου
Χορήγηση συντάξεων αναπηρίας
Έκδοση πιστοποιητικών υγείας Ελλήνων πολιτών, πολιτών της
Ε.Ε., αλλοδαπών πολιτών εκτός Ε.Ε., κ.τ.λ.
Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή
Επίλυση καταναλωτικών διαφορών φιλικού διακανονισµού
Ενηµέρωση καταναλωτή για τις τιµές προϊόντων και υπηρεσιών και
γενικότερα τα δικαιώµατά του για την προστασία του

2.22

Άµεση
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εξυπηρέτηση του
πολίτη
Έκδοση πιστοποιητικών από το Εθνικό ∆ηµοτολόγιο/Ειδικό
Ληξιαρχείο
Θεώρηση γνησίου υπογραφής
Επικύρωση εγγράφων
Παροχή διοικητικών πληροφοριών (για θέµατα που αφορούν
γενικότερα τη διοίκηση, το ΑΣΕΠ, τους αλλοδαπούς, τους
ασφαλιστικούς φορεί, φορολογικά θέµατα, κ.τ.λ.)
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων
πολιτών που

2.23

αφορούν στη
δηµόσια τάξη και
άµυνα
Έκδοση αδειών εργασίας ασφαλείας, συστηµάτων ασφαλείας και
οπλοκατοχής
Χορήγηση άδειας
αγοράς/µεταφοράς/κατανάλωσης/καύσης/εµπορίας/εισαγωγής/κατ
ασκευής/κατοχής εκρηκτικών υλών, φυσιγγίων και όπλων
Χορήγηση βεβαιώσεων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας
δηµοσίων και ιδιωτικών χώρων και κτιρίων
Έκδοση ταυτοτήτων/διαβατηρίων/ειδικών ταυτοτήτων Ελλήνων
πολιτών, οµογενών, παλιννοστούντων, κ.τ.λ.
Κατάταξη/αναβολή κατάταξης/απαλλαγή/εξαίρεση στρατευσίµων
Ηλεκτρονική κατάθεση δελτίου απογραφής στρατευσίµων
∆ιεκπεραίωση διαδικασίας µειωµένης θητείας, µετατόπισης ηµ/νίας,
µεταγραφής και παραποµπής
Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας για συνταξιοδότηση

3

Άδεια
Αξιοποίηση

3.1

τοπικών φυσικών
πόρων
Εκµετάλλευση ιαµατικών φυσικών πόρων
Εκµετάλλευση τέλους ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
Έκδοση άδειας σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
Έκδοση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων
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Εκµετάλλευση δηµοτικών δασών
Έλεγχος αδειών

3.2

εκσκαφών
Χορήγηση άδειας εκσκαφής σε πεζοδρόµιο
Έκδοση εγκρίσεων

3.3

και αδειών
δόµησης
Έκδοση εγκρίσεων δόµησης
Έκδοση άδειας δόµησης
Αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας ή άδειας δόµησης
Έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας
Ενηµέρωση φακέλου οικοδοµικής άδειας ή άδειας δόµησης
Εγγραφή ενηµέρωση, προ 48 ωρών, για εκτέλεση εργασιών (άρθ.
4 Παρ. 3 Ν. 4067/12)
Έγκριση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας
Ακύρωση οικοδοµικής άδειας ή άδειας δόµησης

4

Πιστοποίηση
Σύνταξη πράξεων

4.1

τακτοποίησης και
αναλογισµού
υποχρεώσεων
Σύνταξη πράξης τακτοποίησης και αναλογισµού υποχρεώσεων
Εφαρµογή (κατά περίπτωση) της πράξης
Επιµέλεια συντέλεσης ρυµοτοµικών απαλλοτριώσεων µε επίσπευση
του ∆ήµου
Έλεγχος και
εφαρµογή
πολεοδοµικών
µελετών,

4.2

διαγραµµάτων
εφαρµογής,
ρυµοτοµικών
σχεδίων και
Χωροταξικών
µελετών
Θεώρηση οικοδοµικές γραµµές και υψοµέτρων
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Έλεγχος οικοδοµικών γραµµών κ υψοµέτρων (καταγγελίες)
Βεβαιώσεις όρων και περιορισµών δόµησης
Έκδοση
γνωµοδοτήσεων
4.3

βεβαιώσεων,
θεωρήσεων,
απόψεων και
άλλων εγγράφων
Γνωµοδότηση στην διαδικασία άδειας λειτουργίας καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος
Γνωµοδότηση στην διαδικασία εκµίσθωσης, εκποίησης,
ανταλλαγής, παραχώρησης χρήσης δηµοτικών εκτάσεων
Έκδοση βεβαιώσεων, θεωρήσεων, απόψεων και άλλων εγγράφων
Έλεγχος
τοπογραφικών
διαγραµµάτων και
σχετικών
εγγράφων
εγκρίσεων

4.4

δόµησης,
εγκρίσεων
εργασιών µικρής
κλίµακας,
πιστοποιήσεων
νοµίµου
περιγράµµατος,
κοινοτικών αδειών
Επιµέλεια
διαδικασίας
έγκρισης
πολεοδοµικών χωροταξικών

4.5

µελετών και
διαδικασίας
τροποποίησης
ρυµοτοµικών
σχεδίων και όρων
δόµησης
Έγκριση πολεοδοµικών και χωροταξικών µελετών
Τροποποίηση ρυµοτοµικών σχεδίων και όρων δόµησης

4.6

∆ιαχείριση αδειών
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ίδρυσης και
λειτουργίας
Καταστηµάτων
Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος
Προέγκριση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστηµάτων
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
Χορήγηση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστηµάτων
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
Αντικατάσταση άδειας Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
Σφράγιση-Αποσφράγιση Καταστηµάτων Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος
Χορήγηση γνωστοποίησης Καταστηµάτων Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος
Θεώρηση νέων βιβλίων αναφοράς ή υπό αντικατάσταση, τσιγάρων
∆ιαχείριση αδειών
ίδρυσης και
λειτουργίας
αυτόµατων
πωλητών
τροφίµων και
ποτών, γραφείων
τελετών,
αποθηκών
φαρετρών,
παιδότοπων,
4.6

καταστηµάτων
πώλησης
κατοικίδιων ζώων
και πτηνών,
καταστηµάτων
εµπορίας,
ενοικίασης και
πώλησης
µεταχειρισµένων
ειδών ιµατισµού,
ένδυσης και
υπόδησης

Προέγκριση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστηµάτων
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
Χορήγηση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστηµάτων
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Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
Αντικατάσταση άδειας Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
Σφράγιση-Αποσφράγιση Καταστηµάτων Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος
Χορήγηση γνωστοποίησης Καταστηµάτων Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος
Θεώρηση νέων βιβλίων αναφοράς ή υπό αντικατάσταση, τσιγάρων
Έκδοση άδειας
ασκήσεως
επαγγέλµατος
4.7

(κοµµωτριώνκοµµωτών,
κουρέων, τεχνίτη
περιποίησης
χεριών, ποδιών)
Χορήγηση νέας άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος
Παράδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος

4.8

∆ιαχείριση
περιπτέρων
Έκδοση νέας άδειας περιπτέρου
∆ιαδοχή περιπτέρου
Μίσθωση περιπτέρου
Χαρακτηρισµός περιπτέρου
Μετακίνηση περιπτέρου
Καταστροφή περιπτέρου
Ενηµέρωση οικονοµικής κατάστασης δικαιούχου περιπτέρου
Χορήγηση άδειας
εγκατάστασης και

4.9

χρήσης οικηµάτων
του Ν.2734/99
(οίκοι ανοχής)
Έκδοση νέας άδειας οικήµατος
Ανανέωση άδειας οικήµατος
Παράδοση-παραίτηση αδείας οικήµατος
Αλλαγή του υπάρχοντος αριθµού αδειών οικηµάτων
Θεώρηση νέων βιβλίων αναφοράς ή υπό αντικατάσταση, τσιγάρων
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∆ιαχείριση χώρων
4.10

στάθµευσης
οχηµάτων
Ανανέωση χώρων στάθµευσης
Χαρακτηρισµός νέων θέσεων στάθµευσης
Χορήγηση άδειας

4.11

άσκησης υπαίθριου
εµπορίου
Ανανέωση άδειας καντίνας
Χορήγηση νέας άδειας στάσιµου εµπορίου
Ανανέωση άδειας στάσιµου εµπορίου
Ανανέωση άδειας πλανόδιου εµπορίου
Παράδοση-παραίτηση άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου
Χορήγηση άδειας

4.12

ζωήλατων
οχηµάτων
Έκδοση νέας άδειας ζωήλατων οχηµάτων
Θεώρηση άδειας (ετήσια) ζωήλατων οχηµάτων
Έκδοση νέας
άδειας
εγκατάστασης

4.13

κινηµατογράφων
θεάτρων &
παρεµφερών
επιχειρήσεων
Προέγκριση νέας άδειας εγκατάστασης κινηµατογράφων θεάτρων
& παρεµφερών επιχειρήσεων
Χορήγηση νέας άδειας εγκατάστασης κινηµατογράφων θεάτρων &
παρεµφερών επιχειρήσεων
Αντικατάσταση άδειας εγκατάστασης κινηµατογράφων θεάτρων &
παρεµφερών επιχειρήσεων
Σφράγιση-Αποσφράγιση εγκατάστασης κινηµατογράφων θεάτρων
& παρεµφερών επιχειρήσεων
Θεώρηση νέων βιβλίων αναφοράς ή υπό αντικατάσταση, τσιγάρων
Έκδοση νέας
άδειας

4.14

καταστήµατος
εκµίσθωσης
µοτοποδηλάτων
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Προέγκριση νέας άδειας καταστήµατος εκµίσθωσης
µοτοποδηλάτων
Χορήγηση νέας άδειας καταστήµατος εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων
Αντικατάσταση άδειας καταστήµατος εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων
4.15

Χορήγηση άδειας
µουσικών οργάνων
Έκδοση νέας άδειας µουσικών οργάνων
Μεταβίβαση άδειας µουσικών οργάνων
Χορήγηση άδειας
εκδηλώσεων-

4.16

παραστάσεων και
λειτουργίας
εκθέσεων βιβλίων
Χορήγηση άδειας
ίδρυσης και

4.17

λειτουργίας
ωδείων, µουσικών
σχολών
Έκδοση νέας άδειας
Παράδοση-παραίτηση αδείας
∆ιαχείριση

4.18

λειτουργίας λαϊκών
αγορών
Έκδοση νέων αδειών
Ανανέωση αδειών
Θεώρηση παραγωγικών αδειών άλλων δήµων
Ανανέωση εµπορικών αδειών
Θεώρηση επαγγελµατικών αδειών άλλων δήµων
Χορήγηση άδειας

4.19

για διεξαγωγή
εµποροπανήγυρων
Παροχή, κατ'

4.20

οίκον, διοικητικής
εξυπηρέτησης
Επιδόσεις εγγράφων
Βεβαίωση µονίµου κατοικίας
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

105

«Καταγραφή λειτουργιών/διαδικασιών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄Βαθµού»

Έλεγχος διατάξεων
που αφορούν στο
Ν.3868/2010
4.21

(απαγόρευση του
καπνίσµατος στους
δηµόσιους
χώρους)
∆ιεξαγωγή προγραµµατισµένων ελέγχων
∆ιεξαγωγή εκτάκτων ελέγχων (καταγγελία)
Παροχή

4.22

Κοινωνικής
Προστασίας
Αναγνώριση δικαιώµατος παροχής δωρεάν φαρµακευτικής
περίθαλψης ανασφαλίστου
∆ιαγραφή από το Μητρώο Ανασφαλίστων
Χορήγηση βεβαίωσης δικαιώµατος ή µη παροχής δωρεάν
φαρµακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστου
Χορήγηση πιστοποιητικού πενίας
Καταβολή επιδόµατος Α’ Κοινωνικών Βοηθειών
Καταβολή επιδόµατος οµογενών
Καταβολή επιδόµατος παιδικής προστασίας
Καταβολή επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής
Ένταξη δικαιούχου στο συσσίτιο απόρων δηµοτών
Οικονοµική ενίσχυση απόρων δηµοτών
Χορήγηση Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συµµετοχή στο πρόγραµµα δωρεάν κατασκήνωσης παιδιών

4.23

Εποπτεία των
Μ.Φ.Π.Α.∆.
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.∆.
Εποπτεία των

4.24

φιλανθρωπικών
σωµατείων
∆ιενέργεια εγγραφής στο µητρώο
Θεώρηση µπλοκ δωρεών
Μέριµνα

4.25

λειτουργίας
σχολικών µονάδων
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Έκδοση απόφασης ∆ηµάρχου παραχώρησης σχολικών χώρων
Έκδοση απόφασης ∆ηµάρχου διακοπής µαθηµάτων λόγω έκτακτων
αναγκών ή λόγω επισκευών σχολείων
Συντονισµός-έλεγχος προσωπικού καθαριότητας σχολικών
µονάδων
Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίµησης
της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και
επιλογής οικοπέδου µετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως
διδακτήριο
Εποπτεία και έλεγχος συλλόγων γονέων και κηδεµόνων
Επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και
κηδεµόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και
αµελούν για την τακτική φοίτησή τους
Εποπτεία
λειτουργίας
4.26

ιδρυµάτων
παιδικής
προστασίας
Εποπτεία

4.27

λειτουργίας
ιδρυµάτων και
παιδικών εξοχών
Λειτουργία

4.28

αρδευτικών
δικτύων
Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου
Επιλογή υδρονοµέων
Υποστήριξη

4.29

φυτικής
παραγωγής
Έκδοση βεβαιώσεων αµπελοκαλλιεργητή

4.30

∆ιαχείριση σηµείων
υδροληψίας
Εγγραφή στο ΕΜΣΥ ιδιωτικών σηµείων υδροληψίας
Εγγραφή στο ΕΜΣΥ δηµοτικών σηµείων υδροληψίας
∆ιαχείριση δηµοτικών σηµείων υδροληψίας που εξυπηρετούν την
άρδευση –κτηνοτροφία
Χορήγηση αδειών εκτέλεσης έργου αξιοποίησης ύδατος
Έκδοση αδειών χρήσης ύδατος σε ιδιώτες
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4.31

Εποπτεία ΤΟΕΒ
Έκδοση άδειας

4.32

λειτουργίας
λατοµείου
Χορήγηση άδειας λειτουργίας λατοµείου
Παράταση άδειας λειτουργίας λατοµείου
Παραίτηση της άδειας χρήσης εκµετάλλευσης
Εισήγηση περί περιβαλλοντικών µελετών που αφορούν λατοµεία
∆ιεκπεραίωση
διεθνών

4.33

υποθέσεων και
υποθέσεων
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Επισηµείωση εγγράφων µε τη σφραγίδα της Χάγης
Χορήγηση προξενικών πράξεων
Χορήγηση βεβαιώσεων και άδειας διαµονής, ασύλου, ταξιδιωτικών
εγγράφων
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων που
αφορούν στα µέσα

4.34

µαζικής
µεταφοράς, στα
ταξίδια και στον
τουρισµό
Χορήγηση βεβαιώσεων κυκλοφορίας/στάθµευσης µονίµων
κατοίκων, ατόµων µε αναπηρία, κ.τ.λ.
Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας/οδήγησης, λεωφορείων και
επιβατηγών δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης
Χορήγηση δελτίων µειωµένου κοµίστρου για τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς µαθητών, φοιτητών, ειδικών κατηγοριών, ατόµων µε
αναπηρία, κ.τ.λ.
Χορήγηση αδειών καταλληλότητας/ κυκλοφορίας /οδήγησης
µεταφορέων εµπορευµάτων
Χορήγηση ερασιτεχνικής/επαγγελµατικής άδειας ιδιοκτησίας,
χρήσης και αλιείας πλοίων σκαφών (ιδιωτική ή επαγγελµατική)
Χορήγηση αδειών οδήγησης και διεθνούς άδειας οδήγησης,
µοτοποδηλάτου, Ι.Χ. & ∆.Χ. επιβατηγού αυτοκινήτου, λεωφορείου,
φορτηγού, κ.τ.λ.
∆ιεκπεραίωση επέκτασης επαγγελµατικών αδειών οδήγησης
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Χορήγηση αδειών χειριστών µηχανηµάτων
Εξουσιοδότηση τοποθέτησης και ρύθµισης συσκευής περιορισµού
ταχύτητας
Έκδοση/µεταβολή/µεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων,
µοτοποδηλάτων, αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών, κ.τ.λ.
Έκδοση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας σταθµού αυτοκινήτων,
επιβατηγών και µη
Υποβολή αιτήσεων, έκδοση αποτελεσµάτων, κ.τ.λ. Προγραµµάτων
Κοινωνικού Τουρισµού
∆ιεκπεραίωση
4.35

οικονοµικών
θεµάτων
Έκδοση βεβαιώσεων χορηγηθέντων δανείων
Έκδοση βεβαιώσεων τελωνιακών απαλλαγών
Χορήγηση άδειας αποδοχής συναλλάγµατος
Χορήγηση άδειας εµπορίας
Χορήγηση άδειας ανέγερσης/επέκτασης βιοµηχανικών κτιρίων
Χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας ΕΟΤ
Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ, ρυθµίσεων διευκόλυνσης, κ.τ.λ.
Χορήγηση βεβαιώσεων φόρου φυσικών προσώπων και εταιριών,
φορολογικής ενηµερότητας, αποζηµιώσεων, απαλλαγής φόρων,
εκκαθαριστικών, κ.τ.λ.
Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠ∆, δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος,
κ.τ.λ. (Ε1, Ε2, Φ4, Φ5, ∆2, Ε178, ∆457, Φ18, Ε3, Ε4, Ε5, Ε9, Ε14,
Φ3, Ε511, Β1, Ε407, κ.τ.λ.)
Απόδοση/δήλωση/µεταβολή/διόρθωση κ.τ.λ. ΑΦΜ
Επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ, µεταβολή στοιχείων στη
∆.Ο.Υ
Χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας
Αίτηση πιστοποίησης στο TAXISnet
Ηλεκτρονική

4.36

διεκπεραίωση
διαδικασιών από τα
ΕΚΕ
Ηλεκτρονική υποδοχή αίτησης/εγγραφή των παρόχων και
αποδεκτών υπηρεσιών στην Εθνική Πύλη ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
ΕΡΜΗΣ/παροχή ηλεκτρονικής θυρίδας προσβάσιµη στους παρόχους
και τους αποδέκτες/επαλήθευση ηλεκτρονικών υπογραφών
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∆ιαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης στις αρµόδιες υπηρεσίες, µε
χρήση τεχνικών διαλειτουργικότητας σε πληροφοριακά συστήµατα
Ηλεκτρονική υποδοχή και διαβίβαση ερωτηµάτων παροχών και
αποδεκτών υπηρεσιών προς τις αρµόδιες υπηρεσίες, που αφορούσε
προσωποποιηµένη πληροφόρηση
∆ιαβίβαση στους αιτούντες των απαντήσεων των αρµοδίων
υπηρεσιών σε ηλεκτρονική µορφή (ψηφιοποιηµένα και
υπογεγραµµένα ηλεκτρονικά)
Ηλεκτρονικές πληρωµές
Παροχή ψηφιακά υπογεγραµµένης ηλεκτρονικής απόδειξης
διεκπεραίωσης της υπόθεσης και υπηρεσίας επιβεβαίωσης της
εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων

5

Επιστροφή
Καταβολή

5.1

οικονοµικών
ενισχύσεων
Καταβολή επιδόµατος βαριάς αναπηρίας
Καταβολή επιδόµατος βαριάς νοητικής υστέρησης
Καταβολή επιδόµατος ατόµων µε εγκεφαλική παράλυση
Καταβολή επιδόµατος τυφλότητας
Καταβολή επιδόµατος κώφωσης-βαρηκοΐας
Καταβολή επιδόµατος τετραπληγικών-παραπληγικών δηµοσίου
Καταβολή επιδόµατος τετραπληγικών-παραπληγικών
ανασφαλίστων
Καταβολή επιδόµατος αιµατολογικών παθήσεων-AIDS
Καταβολή επιδόµατος κίνησης
Έλεγχος και καταλογισµός αχρεωστήτως ή παρανόµως ληφθέντων
ποσών
Χορήγηση βεβαίωσης επιδότησης/µη επιδότησης

6

Χρηµατοδότηση
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων

6.1

πολιτών που
αφορούν στην
επιχειρηµατικότητα
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και στην
ανταγωνιστικότητα
Αίτηση ρύθµισης διευκολύνσεων
Χορήγηση µηχανογραφηµένου δελτίου οικονοµικών στοιχείων
Χορήγηση σηµειώµατος Κ.Β.Σ.
Απογραφή στο µητρώο του ΙΚΑ
Κατάθεση αιτήσεως και δικαιολογητικών για επιχορήγηση
επιχειρήσεων και επιχειρησιακά προγράµµατα
Χορήγηση άδειας λειτουργίας/έναρξης
εργασιών/µετατροπή/συγχώνευση/κλείσιµο επιχειρήσεων,
ιατρείων, εργαστηρίων, θεραπευτηρίων, φροντιστηρίων,
εγκαταστάσεων ζώων, κ.τ.λ.
∆ηλώσεις δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων
Σύσταση και λειτουργία οµόρρυθµων και ετερόρρυθµων εταιριών
(∆ΟΥ, ΙΚΑ, ∆ικαστήρια, Επιµελητήρια, κ.τ.λ.)

7

Προµήθειες
Ανάθεσηπαρακολούθηση
ολοκληρωµένων

7.1

τεχνικών µελετών
σε εξωτερικούς
συνεργάτες
∆ιεξαγωγή δηµοπρασιών µελετών ή αρχιτεκτονικών διαγωνισµών
Προσυµβατικός έλεγχος και σύναψη σύµβασης

7.2

Εκτέλεση έργων
∆ιεξαγωγή δηµοπρασιών
Προσυµβατικός έλεγχος και σύναψη σύµβασης

8

Πληροφόρηση
∆ιαχείριση

8.1

χρηµατοδοτούµενω
ν προγραµµάτων
Ενηµέρωση της ∆ηµοτικής Αρχής για τα Χρηµατοδοτούµενα
Προγράµµατα
Υποβολή πρότασης σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
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Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης χρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων
8.2

Ανάδειξη
τουρισµού
Καταγραφή τουριστικών αξιοθέατων
Τουριστική προβολή αξιοθέατων
Υλοποίηση

8.3

δράσεων
δηµοσιότητας
Σχεδιασµός δράσεων δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης
Υλοποίηση δράσεων δηµοσιότητας

8.4

Προώθηση της
απασχόλησης
Εφαρµογή και συµµετοχή σε τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης
Ανάπτυξη µηχανισµών ενηµέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες
απασχόλησης στην περιοχή
Συµβουλευτική-

8.5

ψυχοκοινωνική
στήριξη πολιτών
Προστασία και

8.6

προαγωγή
δηµόσιας υγείας
Συµµετοχή στο Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών ΠόλεωνΠροαγωγής Υγείας
Εξυπηρέτηση της δηµόσιας υγείας
Εφαρµογή
πολιτικών για την

8.7

ανάδειξη και
προστασία του
τοπικού πολιτισµού
∆ιοργάνωση

8.8

πολιτιστικών
εκδηλώσεων
Ανάπτυξη

8.9

πολιτιστικού
τουρισµού
Υλοποίηση
ενεργειών

8.10

πρόληψης ακραίων
φυσικών, καιρικών
φαινοµένων και
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καταστροφών
τεχνολογικής
φύσης
Παροχή στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες όλων των διαθέσιµων
στοιχείων για την εκτίµηση κινδύνων και για την ορθή οργάνωση
και προετοιµασία του προσωπικού και του εξοπλισµού ώστε να γίνει
η βέλτιστη αντιµετώπιση της έκτακτης ανάγκης
Υλοποίηση ενεργειών ενηµέρωσης πολιτών και µαθητών για τη
λήψη προληπτικών µέτρων και τρόπων αντιµετώπισης, σε
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης
Μέριµνα για την εκπαίδευση του προσωπικού και των εθελοντών
του ∆ήµου που εµπλέκονται στην εφαρµογή των Σχεδίων Έκτακτης
Ανάγκης
Υποστήριξη
8.11

φυτικής
παραγωγής
∆ιαχείριση πληροφορίας – ενηµέρωση αγροτών
Προώθηση προτάσεων για τη βελτίωση της φυτικής παραγωγής
Υποστήριξη ζωϊκής

8.12

παραγωγής
Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης
∆ιαχείριση πληροφορίας – ενηµέρωση κτηνοτρόφων
Προώθηση προτάσεων για τη βελτίωση της ζωϊκής παραγωγής
Σύνταξη κανονισµού βοσκής
Ύδρευση παραγωγικών ζώων

9

Υποστήριξης
Γνώσης
Συµβουλευτική

9.1

υποστήριξη
γονέων
Πραγµατοποίηση ατοµικών συµβουλευτικών συνεδριών µε γονείς
Πραγµατοποίηση οµάδων γονέων
Παραποµπή για αξιολόγηση βρεφών- νηπίων
Υποστήριξη

9.2

τοπικού
προγράµµατος ∆ια
Βίου Μάθησης
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Κατάρτιση τοπικού προγράµµατος δια βίου µάθησης, µε βάση το
εθνικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης και το αντίστοιχο
περιφερειακό πρόγραµµα δια βίου µάθησης
Εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος δια βίου µάθησης και
διαχείριση της εφαρµογής των πολιτικών και των κανόνων που
αφορούν στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων
Εισήγηση ίδρυσης Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης
Εισήγηση λειτουργίας και διαχείριση τοπικών δοµών και
προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης στο
πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο ∆ήµος µε τη
Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης
Λειτουργία Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης που εφαρµόζουν το τοπικό
πρόγραµµα δια βίου µάθησης
∆ιαχείριση αρχείου ΝΕΛΕ

5.4 Ταξινόµηση των διαδικασιών σύµφωνα µε τα γεγονότα ζωής
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται όποιες διαδικασίες του αρχικού πίνακα,
που

περιλάµβανε

το

σύνολο

των

διαδικασιών

ενός

Οργανισµού

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθµού, µπορούν να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε τη ταξινόµηση
των διαδικασιών που βασίζεται στα γεγονότα ζωής του πολίτη ή της επιχείρησης.

Πίνακας 4

Ταξινόµηση διαδικασιών Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθµού
µε βάση το Γεγονός Ζωής
α/α
1

1.1

Κατηγορία

Μέγα

Ταξινόµησης

∆ιαδικασία

Κύρια ∆ιαδικασία

Γέννηση
Μεταβολές
∆ηµοτολογίου
Καταχώρηση γεννήσεων (ηλεκτρονικά και στα βιβλία δηµοτολογίων)

1.2

Μεταβολές
Μητρώου Αρρένων
Καταχώρηση στο ετήσιο Μητρώο Αρρένων
Προσθήκη στο Μητρώο Αρρένων
Ενηµέρωση

1.3

στρατολογικών
πινάκων
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Καταχώρηση

1.4

γεννήσεων
Προσθήκη κύριου ονόµατος από βάπτιση –ονοµατοδοσία
Αναγνώριση τέκνου
Σύνταξη πράξης υιοθεσίας
Μεταβολή – διόρθωση στοιχείων
Εκπρόθεσµη καταχώρηση γέννησης µε απόφαση Ειρηνοδικείου

2

Εκπαίδευση
Παροχή
προσχολικής

2.1

αγωγής και
φροντίδας νηπίωνβρεφών
Σχεδιασµός-παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής
Τήρηση ηµερήσιου προγράµµατος απασχόλησης βρεφών-νηπίων
Κατάρτιση διαιτολογίου βρεφών-νηπίων
Παροχή πλήρους ηµερήσιας σίτισης
Μεταφορά νηπίων από και προς τους περιφερειακούς παιδικούς
σταθµούς µε σχολικό λεωφορείο
Πραγµατοποίηση συγκεντρώσεων γονέων
Συµβουλευτική

2.2

υποστήριξη
γονέων
Πραγµατοποίηση ατοµικών συµβουλευτικών συνεδριών µε γονείς
Πραγµατοποίηση οµάδων γονέων
Παραποµπή για αξιολόγηση βρεφών- νηπίων
Μέριµνα

2.3

λειτουργίας
σχολικών µονάδων
Έκδοση απόφασης ∆ηµάρχου παραχώρησης σχολικών χώρων
Έκδοση απόφασης ∆ηµάρχου διακοπής µαθηµάτων λόγω έκτακτων
αναγκών ή λόγω επισκευών σχολείων
Συντονισµός-έλεγχος προσωπικού καθαριότητας σχολικών
µονάδων
Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίµησης
της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και
επιλογής οικοπέδου µετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως
διδακτήριο
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Εποπτεία και έλεγχος συλλόγων γονέων και κηδεµόνων
Επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και
κηδεµόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και
αµελούν για την τακτική φοίτησή τους
Υποστήριξη
2.4

τοπικού
προγράµµατος ∆ια
Βίου Μάθησης
Κατάρτιση τοπικού προγράµµατος δια βίου µάθησης, µε βάση το
εθνικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης και το αντίστοιχο
περιφερειακό πρόγραµµα δια βίου µάθησης
Εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος δια βίου µάθησης και
διαχείριση της εφαρµογής των πολιτικών και των κανόνων που
αφορούν στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων
Εισήγηση ίδρυσης Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης
Εισήγηση λειτουργίας και διαχείριση τοπικών δοµών και
προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης στο
πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο ∆ήµος µε τη
Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης
Λειτουργία Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης που εφαρµόζουν το τοπικό
πρόγραµµα δια βίου µάθησης
∆ιαχείριση αρχείου ΝΕΛΕ
∆ιοργάνωση

2.5

αθλητικών
εκδηλώσεων
Προγραµµατισµός Αθλητικών εκδηλώσεων
Εφαρµογή προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού
∆ιεκπεραίωση

2.6

εκπαιδευτικών και
ερευνητικών
υποθέσεων
Αναγνώριση τίτλων και χορήγηση βαθµολογικής αντιστοιχίας
πανεπιστηµιακών σπουδών στην αλλοδαπή
Χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών, αντιγράφων πτυχίων, αναλυτικές
βαθµολογίες και παπύρων
Χορήγηση βεβαιώσεων υποτροφιών
Χορήγηση βεβαιώσεων ισοτιµίας τίτλου σπουδών µέσης, ανώτερης
ή ανώτατης εκ/σης
Χορήγηση στεγαστικού και διατροφικού επιδόµατος
µαθητών/σπουδαστών/φοιτητών
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Αναγγελία ίδρυσης /λειτουργίας/κατάργησης σχολών και
φροντιστηρίων εκ/σης καθώς και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών
Χορήγηση άδειας/επάρκειας διδασκαλίας
Χορήγηση αδειών έρευνας

3

3.1

Μεταφορές
Αποχιονισµός
δηµοτικών οδών
Χορήγηση

3.2

εγκρίσεων
κυκλοφοριακών
συνδέσεων
Παρακολούθηση

3.3

Συγκοινωνιακού
Έργου
Έλεγχος
κυκλοφορίας

3.4

πεζών, στάσης και
στάθµευσης
οχηµάτων
Βεβαίωση παραβάσεων οχηµάτων
Βεβαίωση παραβάσεων πεζών
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων που
αφορούν στα µέσα

3.5

µαζικής
µεταφοράς, στα
ταξίδια και στον
τουρισµό
Χορήγηση βεβαιώσεων κυκλοφορίας/στάθµευσης µονίµων
κατοίκων, ατόµων µε αναπηρία, κ.τ.λ.
Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας/οδήγησης, λεωφορείων και
επιβατηγών δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης
Χορήγηση δελτίων µειωµένου κοµίστρου για τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς µαθητών, φοιτητών, ειδικών κατηγοριών, ατόµων µε
αναπηρία, κ.τ.λ.
Χορήγηση αδειών καταλληλότητας/ κυκλοφορίας /οδήγησης
µεταφορέων εµπορευµάτων
Χορήγηση ερασιτεχνικής/επαγγελµατικής άδειας ιδιοκτησίας,
χρήσης και αλιείας πλοίων σκαφών (ιδιωτική ή επαγγελµατική)
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Χορήγηση αδειών οδήγησης και διεθνούς άδειας οδήγησης,
µοτοποδηλάτου, Ι.Χ. & ∆.Χ. επιβατηγού αυτοκινήτου, λεωφορείου,
φορτηγού, κ.τ.λ.
∆ιεκπεραίωση επέκτασης επαγγελµατικών αδειών οδήγησης
Χορήγηση αδειών χειριστών µηχανηµάτων
Εξουσιοδότηση τοποθέτησης και ρύθµισης συσκευής περιορισµού
ταχύτητας
Έκδοση/µεταβολή/µεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων,
µοτοποδηλάτων, αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών, κ.τ.λ.
Έκδοση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας σταθµού αυτοκινήτων,
επιβατηγών και µη

4

4.1

Εργασία
Προώθηση της
απασχόλησης
Εφαρµογή και συµµετοχή σε τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης
Ανάπτυξη µηχανισµών ενηµέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες
απασχόλησης στην περιοχή
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων
πολιτών που

4.2

αφορούν στην
επιχειρηµατικότητα
και στην
ανταγωνιστικότητα
Αίτηση ρύθµισης διευκολύνσεων
Χορήγηση µηχανογραφηµένου δελτίου οικονοµικών στοιχείων
Χορήγηση σηµειώµατος Κ.Β.Σ.
Απογραφή στο µητρώο του ΙΚΑ
Κατάθεση αιτήσεως και δικαιολογητικών για επιχορήγηση
επιχειρήσεων και επιχειρησιακά προγράµµατα
Χορήγηση άδειας λειτουργίας/έναρξης
εργασιών/µετατροπή/συγχώνευση/κλείσιµο επιχειρήσεων,
ιατρείων, εργαστηρίων, θεραπευτηρίων, φροντιστηρίων,
εγκαταστάσεων ζώων, κ.τ.λ.
∆ηλώσεις δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων
Σύσταση και λειτουργία οµόρρυθµων και ετερόρρυθµων εταιριών
(∆ΟΥ, ΙΚΑ, ∆ικαστήρια, Επιµελητήρια, κ.τ.λ.)
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∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων
εργασίας,

4.3

ασφάλισης και
σύνταξης των
πολιτών
Έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλµατος όλων των ειδικοτήτων, για
Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε.
Αναγνώριση αδειών άσκησης επαγγέλµατος εξωτερικού
Έκδοση/ανανέωση/ανάκληση αδειών εργασίας και χορήγηση
πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλµατος
Χορήγηση βεβαιώσεων ανάληψης υπηρεσίας, υπηρεσιακών και
µισθολογικών µεταβολών, προϋπηρεσίας, αποδοχών,
ασφαλιστικών κρατήσεων, αναρρωτικών και ειδικών αδειών, κ.τ.λ.
όλων των υπαλλήλων όλων των Υπουργείων, Νοµικών Προσώπων
(Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου χαρακτήρα) και των Ο.Τ.Α.
Χορήγηση ασφαλιστικού βιογραφικού
Χορήγηση ασφαλιστικών ενηµεροτήτων
Χορήγηση βεβαιώσεων ανεργίας/επιδοτούµενης ανεργίας/ειδικών
βοηθηµάτων κ.τ.λ. από τον ΟΑΕ∆
Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ∆ηµόσιο, µτπυ,
ΤΕΑ∆Υ, ΤΑ∆ΚΥ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΚΕΑ∆, ΟΓΑ, ΤΑΞΥ, ΤΣΑΥ, ΟΑΠ∆ΕΗ, ΝΑΤ, ΥΠΕΘΑ, κ.τ.λ. Εθνικής αντίστασης, στρατιωτικής
Θητείας, Σπουδών κ.τ.λ.)
Έκδοση/Αντικατάσταση/Ανανέωση βιβλιαρίων υγείας όλων των
ταµείων καθώς και της απόρων
Απόδοση δαπανών υγείας
Χορήγηση βεβαιώσεων ασφάλισης η' µη όλων των ταµείων

5

Φόρος
∆ιεκπεραίωση

5.1

οικονοµικών
θεµάτων
Έκδοση βεβαιώσεων χορηγηθέντων δανείων
Έκδοση βεβαιώσεων τελωνιακών απαλλαγών
Χορήγηση άδειας αποδοχής συναλλάγµατος
Χορήγηση άδειας εµπορίας
Χορήγηση άδειας ανέγερσης/επέκτασης βιοµηχανικών κτιρίων
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Χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας ΕΟΤ
Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ, ρυθµίσεων διευκόλυνσης, κ.τ.λ.
Χορήγηση βεβαιώσεων φόρου φυσικών προσώπων και εταιριών,
φορολογικής ενηµερότητας, αποζηµιώσεων, απαλλαγής φόρων,
εκκαθαριστικών, κ.τ.λ.
Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠ∆, δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος,
κ.τ.λ. (Ε1, Ε2, Φ4, Φ5, ∆2, Ε178, ∆457, Φ18, Ε3, Ε4, Ε5, Ε9, Ε14,
Φ3, Ε511, Β1, Ε407, κ.τ.λ.)
Απόδοση/δήλωση/µεταβολή/διόρθωση κ.τ.λ. ΑΦΜ
Επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ, µεταβολή στοιχείων στη
∆.Ο.Υ
Χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας
Αίτηση πιστοποίησης στο TAXISnet

6

Γάµος
Μεταβολές

6.1

∆ηµοτολογίου
Καταχώρηση οικογενειακής µερίδας
Τήρηση οικογενειακού φακέλου µε τα σχετικά δικαιολογητικά και
αρχείο αποφάσεων µεταβολών στο δηµοτολόγιο
Έκδοση άδειας

6.2

πολιτικού γάµου
Καταχώρηση
γάµων
Καταχώριση γάµων
Καταχώριση διαζυγίων
Ιερολόγηση γάµων
Προσθήκη επωνύµου συζύγου
∆ιόρθωση στοιχείων
Αποτύπωση
ληξιαρχικής

6.3

πράξης σύµφωνου
συµβίωσης

7
7.1

Σπίτι
Έκδοση εγκρίσεων
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και αδειών
δόµησης
Έκδοση εγκρίσεων δόµησης
Έκδοση άδειας δόµησης
Αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας ή άδειας δόµησης
Έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας
Ενηµέρωση φακέλου οικοδοµικής άδειας ή άδειας δόµησης
Εγγραφή ενηµέρωση, προ 48 ωρών, για εκτέλεση εργασιών (άρθ.
4 Παρ. 3 Ν. 4067/12)
Έγκριση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας
Παράταση ισχύος οικοδοµικών αδειών ή αδειών δόµησης
Ακύρωση οικοδοµικής άδειας ή άδειας δόµησης
Χορήγηση
7.2

βεβαίωσης µόνιµης
κατοικίας
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων που

7.3

αφορούν στους
ανθρώπους, στις
κοινότητες και στη
διαβίωση
∆ιεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών που αφορούν τη ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ,
ΟΤΕ, ΟΕΚ, ΤΑΠ κ.τ.λ.
∆Ε∆∆ΗΕ/Ευάλωτοι πελάτες/Πελάτες κοινωνικού τιµολογίου
Χορήγηση
αντιγράφων

7.4

αδειών
πολεοδοµίας και
κτηµατολογίου
Χορήγηση αδειών κτηµατολογίου
Χορήγηση αντιγράφων παντός είδους στοιχείων κτηµατολογίου
Χορήγηση οικοδοµικών αδειών ανέγερσης/κατεδάφισης/επέκτασης
κ.τ.λ. κτιρίων και διατηρητέων, ιδιωτικών ή δηµόσιων
Χορήγηση αδειών λειτουργίας ανελκυστήρων
Καταγγελίες αυθαιρέτων και παρανόµων χρήσεων γης
Χορήγηση αδειών και παροχή αντιγράφων πράξεων πολεοδοµίας
και σχεδίου πόλης (υπαίθρου, χώρων στάθµευσης, δηµόσιας
χρήσης, κ.τ.λ.
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Χορήγηση βεβαιώσεως κτισµάτων

8

Υγεία
Καταβολή

8.1

οικονοµικών
ενισχύσεων
Καταβολή επιδόµατος βαριάς αναπηρίας
Καταβολή επιδόµατος βαριάς νοητικής υστέρησης
Καταβολή επιδόµατος ατόµων µε εγκεφαλική παράλυση
Καταβολή επιδόµατος τυφλότητας
Καταβολή επιδόµατος κώφωσης-βαρηκοΐας
Καταβολή επιδόµατος τετραπληγικών-παραπληγικών δηµοσίου
Καταβολή επιδόµατος τετραπληγικών-παραπληγικών ανασφαλίστων
Καταβολή επιδόµατος αιµατολογικών παθήσεων-AIDS
Καταβολή επιδόµατος κίνησης
Έλεγχος και καταλογισµός αχρεωστήτως ή παρανόµως ληφθέντων
ποσών
Χορήγηση βεβαίωσης επιδότησης/µη επιδότησης
Παροχή

8.2

Κοινωνικής
Προστασίας
Αναγνώριση δικαιώµατος παροχής δωρεάν φαρµακευτικής
περίθαλψης ανασφαλίστου
∆ιαγραφή από το Μητρώο Ανασφαλίστων
Χορήγηση βεβαίωσης δικαιώµατος ή µη παροχής δωρεάν
φαρµακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστου
Προστασία και

8.3

προαγωγή
δηµόσιας υγείας
Παροχή κατ’ οίκον φροντίδας σε µη αυτοεξυπηρετούµενα άτοµα
Συµµετοχή στο Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών ΠόλεωνΠροαγωγής Υγείας
Εξυπηρέτηση της δηµόσιας υγείας
∆ιεκπεραίωση

8.4

υποθέσεων
πολιτών που
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αφορούν στην
υγεία και στην
κοινωνική µέριµνα
Χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης,, λειτουργίας, ελέγχων,
καταλληλότητας, καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
ιατρείων, κλινικών, θεραπευτηρίων, κ.τ.λ.
Χορήγηση βεβαίωσης καλής λειτουργίας αποχετευτικού
συστήµατος κτιρίων για τον ΕΟΤ
Αναγνώριση φιλανθρωπικών σωµατείων
Κατάθεση αιτήσεων, καταχώρηση και απόδοση αποτελεσµάτων
προγράµµατος ανθρωπιστικής κρίσης
Χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων σε Άτοµα µε Αναπηρία
Αναγνώριση δικαιώµατος παροχής δωρεάν φαρµακευτικής
περίθαλψης ανασφαλίστου
Χορήγηση συντάξεων αναπηρίας
Έκδοση πιστοποιητικών υγείας Ελλήνων πολιτών, πολιτών της
Ε.Ε., αλλοδαπών πολιτών εκτός Ε.Ε., κ.τ.λ.

9

Σύνταξη
Παροχή

9.1

Κοινωνικής
Προστασίας
Καταβολή επιδόµατος οµογενών
Καταβολή επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής

9.2

Λειτουργία των
Κ.Α.Π.Η.
∆ιοικητική υποστήριξη λειτουργίας
Παροχή στοιχείων για το πρόγραµµα δωρεάν κατασκήνωσης –
λουτροθεραπείας – πηλοθεραπείας για ηλικιωµένα άτοµα
Ανάπτυξη πολιτιστικών-ψυχαγωγικών-κοινωνικών δραστηριοτήτων
Προστασία και

9.3

προαγωγή
δηµόσιας υγείας
Παροχή κατ’ οίκον φροντίδας σε µη αυτοεξυπηρετούµενα άτοµα
Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας σε άτοµα Τρίτης
Ηλικίας (Κ.Α.Π.Η.)
∆ιεκπεραίωση

9.4

υποθέσεων
εργασίας,
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ασφάλισης και
σύνταξης των
πολιτών
Απογραφή/µεταβολή/διαγραφή στο εθνικό Μητρώο Εργοδοτών &
συνταξιούχων (ΑΜΚΑ)
Έκδοση Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης
∆ιεκπεραίωση αίτησης συνταξιοδότησης και απονοµής της, όλων
των ταµείων, κύριων και επικουρικών
Λήψη εξόδων κηδείας συνταξιούχου
Μεταβίβαση συντάξεων, κύριων και επικουρικών
Χορήγηση βεβαιώσεων συνταξιοδοτικής κατάστασης, αποδοχών και
καταβολής ΕΚΑΣ

10

10.1

Θάνατος
Μεταβολές
∆ηµοτολογίου
Καταχώρηση θανάτων

10.2

Μεταβολές
Μητρώου Αρρένων
∆ιαγραφή από Μητρώο Αρρένων λόγω θανάτου

10.3

Καταχώριση
θανάτων
∆ιεκπεραίωση
υποθέσεων

10.4

εργασίας,
ασφάλισης και
σύνταξης των
πολιτών
Λήψη εξόδων κηδείας συνταξιούχου
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6. Συµπεράσµατα
Πολλοί οργανισµοί, σήµερα, αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην οργάνωση τους µε
αποτέλεσµα πολλές από τις λειτουργίες τους να αποδεικνύονται χρονοβόρες και
κοστοβόρες.

Στη µελέτη µας προσεγγίσαµε προβλήµατα των οργανισµών και το συνοδό χαµηλό
επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους, τα οποία
µπορούν να εξηγηθούν από την υστέρηση του δηµόσιου τοµέα σε σχέση µε τον
ιδιωτικό, την αύξηση του µορφωτικού κεφαλαίου των πολιτών, αλλά και την
αδυναµία του κράτους να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά καίρια κοινωνικά ζητήµατα.
Αν σε όλα αυτά προσθέσουµε τις διευρυµένες αρµοδιότητες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
µε τον ταυτόχρονο περιορισµό των δαπανών τους, τότε καταλαβαίνουµε πως
περιγράφουµε µια εκρηκτική συνθήκη.

Βασικό ρόλο στην προσπάθεια αντιµετώπισης αυτών των προβληµάτων παίζει η
διαδικασία, η οποία θα πρέπει να κατανοηθεί και να αποτελέσει το κύριο συστατικό
µιας νέας δοµής και µιας σύγχρονης λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Στους
σύγχρονους οργανισµούς ο εντοπισµός και η αναδιοργάνωση των προβληµατικών
διαδικασιών αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό όπλο στην προσπάθεια εξέλιξης αλλά και
επιβίωσης τους, µε απώτερο στόχο την επίτευξη δραστικών αλλαγών σε κρίσιµα
µεγέθη µέτρησης απόδοσης.

Είδαµε, επίσης, στη µελέτη µας πως κατά καιρούς, εκφράζονται διαφορετικές
προσεγγίσεις που στηρίζονται στην έννοια των διαδικασιών, όπως για παράδειγµα η
Αναδιοργάνωση

Επιχειρησιακών

∆ιαδικασιών,

η

Μηχανική

Επιχειρησιακών

∆ιαδικασιών, η Βελτίωση των ∆ιαδικασιών, η Βελτίωση της Απόδοσης, ή η Συνεχής
Βελτίωση ∆ιαδικασιών. Οι προσεγγίσεις αυτές διαφοροποιούνται ως προς τη
ριζικότητα των εισηγµένων αλλαγών, τα προτεινόµενα εργαλεία και τη µεθοδολογία
υλοποίησης των έργων βελτίωσης.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες έχουν οδηγήσει στην αυξηµένη ανάγκη για ευελιξία,
προσαρµοστικότητα και συµβατότητα κατά τη συνεργασία µε άλλους οργανισµούς. Η
οργάνωση των οργανισµών µε βάση τις διαδικασίες διευκολύνει σηµαντικά στα
παραπάνω. Όµως, η επιτυχής υλοποίηση των διαδικασιών, η ανάγκη προσεκτικού
σχεδιασµού τους, καθώς και η απαίτηση για διαρκή ανάλυση, βελτίωση και
προσαρµογή τους προϋποθέτει τη χρήση επιστηµονικών µεθόδων και εργαλείων µε
ένα συστηµατικό τρόπο που να µπορεί να υποστηρίξει την αρχιτεκτονική της
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λειτουργίας του οργανισµού. Το σηµαντικότερο ίσως από αυτά τα εργαλεία είναι η
µοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών.

Οι

διαδικασίες

σε

έναν

οργανισµό,

εφόσον

µοντελοποιηθούν

µε

ακρίβεια,

αποκαλύπτουν τις προβληµατικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να ανασχεδιαστούν.
Σηµαντική προϋπόθεση, στο στάδιο αυτό, είναι ο εντοπισµός των κρίσιµων
διαδικασιών, δηλαδή, αυτών των διαδικασιών που έχουν άµεση επιρροή στην
εξυπηρέτηση

του

πολίτη

και

εποµένως

στην

ποιότητα

των

υπηρεσιών.

Ο

ανασχεδιασµός έχει στόχο την επίτευξη δραστικών αλλαγών σε κρίσιµα µεγέθη όπως
το κόστος, η ποιότητα, η εξυπηρέτηση, και η ταχύτητα.

Επίλογος
Ως πρώτο βήµα στην αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών αποτελεί ο
εντοπισµός και η καταγραφή τους και αυτό αποτέλεσε το βασικό στόχο της µελέτης
µας.

Ωστόσο,

για

να

οδηγηθούµε

σε

επιτυχή

αποτελέσµατα,

η

∆ιαχείριση

Επιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών πρέπει να ενσωµατωθεί στην οργανωτική δοµή της
επιχείρησης, στις επαγγελµατικές διαδικασίες και στις διαδικασίες διαχείρισης, αλλά
και στην νοοτροπία των εργαζοµένων, καθένας από τους οποίους συµµετέχει σε µία
ή περισσότερες διαδικασίες.

Ευελπιστούµε η παρούσα µελέτη να αποτελέσει ένα µικρό λίθο στην αλλαγή της
νοοτροπίας τόσο των αιρετών, όσο και των υπηρεσιακών στελεχών της τοπικής
αυτοδιοίκησης Α΄Βαθµού και στην αντίληψη της χρησιµότητας και των οφελών που
µπορούν να προκύψουν από την ενσωµάτωση στη λειτουργία των οργανισµών
αυτών της έννοιας της διαδικασίας.

Αναγνωρίζουµε, επίσης, πως η παρούσα µελέτη δεν µπορεί να θεωρηθεί τελικό
προϊόν, καθώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάµεσα στους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης Α΄Βαθµού – οι οποίες θα πρέπει να αποτυπωθούν

- και στην

καταγραφή των διαδικασιών τους. Ωστόσο, η καταγραφή των διαδικασιών της
παρούσας µελέτης µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο οδηγό, ένα εργαλείο για την
έναρξη οποιασδήποτε προσαρµογής.

Κλείνοντας, πρέπει να αναφερθεί πως η καταγραφή των διαδικασιών είναι απλά το
πρώτο, δύσκολο, βήµα προς µια διαδικασία αλλαγής, το οποίο θα πρέπει να
ακολουθηθεί από το επόµενο, επίσης, δύσκολο βήµα, αυτό της περιγραφής τους.
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Ν.3852/2010, όπως αυτός δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010, περί «Νέας
αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης και της αποκενρωµένης διοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης»

Ν.3844/2010, όπως αυτός δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 63/τ.Α΄/03.05.2010, περί
«Προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και άλλες διατάξεις»

Ν.3584/2007, όπως αυτός δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.06.2007, περί
«Κύρωσης του κώδικα κατάστασης δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων»

Ν.3463/2006, όπως αυτός δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08.06.2006, περί
«∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα»

Ν.3230/2004, όπως αυτός δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 44/τ.Α΄/11.02.2004, περί
«Καθιέρωσης συστήµατος διοίκησης µε στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και
άλλες διατάξεις»
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Ν. 2539/1997, όπως αυτός δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 244/τ.Α΄/04.12.1997, περί
«Συγκρότησης της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

∆ΙΑ∆ΙΠΥ∆/ΤΣΠΕΑ∆/Φ.18/οικ.9462/01.04.2016 εγκύκλιος του Υπουργείου
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα: «Απλούστευση και
ανασχεδιασµός διοικητικών διαδικασιών»
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Παράρτηµα 1

ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΜΗΜΑ:

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

A/A

Μέγα ∆ιαδικασία

Κύρια ∆ιαδικασία

Υπο-διαδικασία

∆ραστηριότητα

Αλληλεπίδραση µε
άλλα τµήµατα
Εσωστρεφής/ Εκροές
εντός του
Εξωστρεφής
2015
οργανισµού

Τελικός
Αποδέκτης
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Παράρτηµα 2
Ηµερολόγιο ενεργειών συγκέντρωσης και αποτύπωσης διαδικασιών

Α΄Φάση:

Συγκέντρωση του πρωτογενούς υλικού

27/04/2016

Αποστολή εντύπου καταγραφής διαδικασιών στις οργανικές
µονάδες και στα Νοµικά Πρόσωπα

05/05/2016

Συνάντηση της Ο.∆.Ε. µε τους διευθυντές και ενηµέρωση για
τον

τρόπο

συµπλήρωσης

των

εντύπων

καταγραφής

διαδικασιών

Β΄Φάση:

Επεξεργασία του πρωτογενούς υλικού µε τις οργανικές
µονάδες και τα Νοµικά Πρόσωπα

07/06/2016

Πιλοτική επεξεργασία εντύπου διαδικασιών της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας, σε δια ζώσης συνεργασία του ερευνητή µε τον
διευθυντή της οργανικής µονάδας. Μετά τη συνάντηση
ακολούθησε ηλεκτρονική αλληλογραφία µε την αποτύπωση
της κουβέντας για τη σύµφωνη γνώµη.

08/06/2016

Πιλοτική επεξεργασία εντύπου διαδικασιών του Οργανισµού
Αθλητισµού,

Πολιτισµού

και

Νεολαίας,

σε

δια

ζώσης

συνεργασία του ερευνητή µε τη διευθύντρια της οργανικής
µονάδας. Μετά τη

συνάντηση ακολούθησε

ηλεκτρονική

αλληλογραφία µε την αποτύπωση της κουβέντας για τη
σύµφωνη γνώµη.

15/06/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών της Πολεοδοµίας σε δια
ζώσης συνεργασία, του ερευνητή µε τη διευθύντρια. Μετά τη
συνάντηση ακολούθησε ηλεκτρονική αλληλογραφία µε την
αποτύπωση της κουβέντας για τη σύµφωνη γνώµη.

27/06/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών του Τµήµατος Μελετών,
της

∆ιεύθυνσης

Τεχνικών

Υπηρεσιών,

σε

δια

ζώσης

συνεργασία, του ερευνητή µε τον προϊστάµενο του τµήµατος.
Μετά τη συνάντηση ακολούθησε ηλεκτρονική αλληλογραφία
µε την αποτύπωση της κουβέντας για τη σύµφωνη γνώµη και
η διαδικασία ολοκληρώθηκε.
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27/06/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών του Τµήµατος Συντήρησης
Έργων, της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σε δια ζώσης
συνεργασία του ερευνητή µε τον προϊστάµενο του τµήµατος.
Μετά τη συνάντηση ακολούθησε ηλεκτρονική αλληλογραφία
µε την αποτύπωση της κουβέντας για τη σύµφωνη γνώµη. Η
παρούσα διαδικασία παρέµεινε ανοικτή.

28/06/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών του Τµήµατος Εκτέλεσης
Έργων, σε δια ζώσης συνεργασία, του ερευνητή µε τον
προϊστάµενο του τµήµατος. Μετά τη συνάντηση ακολούθησε
ηλεκτρονική
κουβέντας

αλληλογραφία
για

τη

µε

σύµφωνη

την

γνώµη

αποτύπωση
και

η

της

διαδικασία

ολοκληρώθηκε.

28/06/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών του Τµήµατος Η/Μ έργων
και

ηλεκτροφωτισµού,

σε

δια

ζώσης

συνεργασία,

του

ερευνητή µε τον προϊστάµενο και στελέχη του τµήµατος.
Μετά τη συνάντηση ακολούθησε αποστολή του ηλεκτρονικού
εντύπου µε την αποτύπωση της κουβέντας για τη σύµφωνη
γνώµη.

28/06/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης
Κοζάνης,

σε

δια

ζώσης συνεργασία, του

ερευνητή

µε

στέλεχος της Βιβλιοθήκης. Μετά τη συνάντηση ακολούθησε
ηλεκτρονική

αλληλογραφία

µε

την

αποτύπωση

της

κουβέντας για τη σύµφωνη γνώµη της διευθύντριας και
ακολούθησαν και άλλες συναντήσεις.

29/06/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών του Τµήµατος Τεχνικής
Υποστήριξης και Αµαξοστασίου- ∆ιαχείρισης & Συντήρησης
Οχηµάτων - Υλικοτεχνικού Εξοπλισµού & Αµαξοστασίου, σε
δια ζώσης συνεργασία, του ερευνητή µε τον προϊστάµενο του
τµήµατος. Μετά τη συνάντηση ακολούθησε ηλεκτρονική
αλληλογραφία µε την αποτύπωση της κουβέντας για τη
σύµφωνη γνώµη και η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

29/06/2016

Επεξεργασία

εντύπου

διαδικασιών

του

Τµήµατος

Καθαριότητας, σε δια ζώσης συνεργασία, του ερευνητή µε
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τον

προϊστάµενο

του

τµήµατος.

Μετά

τη

συνάντηση

ακολούθησε ηλεκτρονική αλληλογραφία µε την αποτύπωση
της κουβέντας για τη σύµφωνη γνώµη και η διαδικασία
ολοκληρώθηκε.

30/06/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών του Τµήµατος Πρασίνου
και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, σε δια ζώσης συνεργασία,
του ερευνητή µε την προϊσταµένη του τµήµατος. Μετά τη
συνάντηση ακολούθησε ηλεκτρονική αλληλογραφία µε την
αποτύπωση της κουβέντας για τη σύµφωνη γνώµη και η
διαδικασία ολοκληρώθηκε.

05/07/2016

Επεξεργασία

εντύπου

διαδικασιών

της

∆ιεύθυνσης

Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Πολιτισµού, σε δια ζώσης
συνεργασία, του ερευνητή µε την διευθύντρια. Μετά τη
συνάντηση ακολούθησε ηλεκτρονική αλληλογραφία µε την
αποτύπωση της κουβέντας, στη ∆ιευθύντρια και στους
Προϊσταµένους

των

Τµηµάτων

Κοινωνικής

Πολιτικής,

Παιδείας, Νέας Γενιάς και ∆ια Βίου Μάθησης και Παιδικών
Σταθµών,

για

τη

σύµφωνη

γνώµη

και

η

διαδικασία

ολοκληρώθηκε.

08/07/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών της ∆ιεύθυνσης ΚΕΠ, σε
δια ζώσης συνεργασία, του ερευνητή µε τον διευθυντή και µε
στέλεχος του ΚΕΠ. Στη συνάντηση υπήρξε προβληµατισµός
για τον τρόπο που θα µπορούσε να αποτυπωθεί ο όγκος των
διαδικασιών του ΚΕΠ στον Οργανισµό. Σύνταξη εντύπου µε
όλες τις διαδικασίες του ΚΕΠ (250 σελίδες).

19/07/2016

Περαιτέρω

επεξεργασία

εντύπου

διαδικασιών

του

Οργανισµού Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας, σε δια
ζώσης συνεργασία, του ερευνητή µε τη διευθύντρια. Μετά τη
συνάντηση ακολούθησε ηλεκτρονική αλληλογραφία µε την
αποτύπωση της κουβέντας για τη σύµφωνη γνώµη και η
διαδικασία ολοκληρώθηκε.

01/08/2016

Περαιτέρω

επεξεργασία

του

εντύπου

διαδικασιών

της

∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, σε δια ζώσης συνεργασία, του
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ερευνητή µε τη διευθύντρια της οργανικής µονάδας. Μετά τη
συνάντηση ακολούθησε ηλεκτρονική αλληλογραφία µε την
αποτύπωση της κουβέντας για τη σύµφωνη γνώµη και η
διαδικασία ολοκληρώθηκε.

04/08/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών του Τµήµατος Ανάπτυξης
και

∆ιοίκησης

Ανθρώπινου

∆υναµικού,

σε

δια

ζώσης

συνεργασία, του ερευνητή µε τον προϊστάµενο του τµήµατος.
Μετά τη συνάντηση ακολούθησε ηλεκτρονική αλληλογραφία
µε την αποτύπωση της κουβέντας για τη σύµφωνη γνώµη και
η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

04/08/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών του Τµήµατος Ταµειακής
Υπηρεσίας, σε δια ζώσης συνεργασία, του ερευνητή µε την
προϊσταµένη του τµήµατος. Μετά τη συνάντηση ακολούθησε
ηλεκτρονική

αλληλογραφία

µε

την

αποτύπωση

της

κουβέντας για τη σύµφωνη γνώµη. Η διαδικασία παρέµεινε
ανοιχτή.

05/08/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών του Τµήµατος ∆ιοίκησης,
σε δια ζώσης συνεργασία, του ερευνητή µε τον προϊστάµενο
του τµήµατος. Μετά τη συνάντηση ακολούθησε ηλεκτρονική
αλληλογραφία µε την αποτύπωση της κουβέντας για τη
σύµφωνη γνώµη. Η διαδικασία παρέµεινε ανοιχτή, διότι
κρίθηκε η ανάγκη περαιτέρω διευκρινήσεων αναφορικά µε το
Γραφείο Έκδοσης Αδειών και κάποιες αρµοδιότητες που δεν
ασκούνται από το Τµήµα (Γραφείο Απασχόλησης, Γραφείο
Προστασίας Καταναλωτή κ.α.)

05/08/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών του Τµήµατος ∆ιοίκησης
και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων του Γραφείου Έκδοσης
Αδειών, σε δια ζώσης συνεργασία, του ερευνητή µε στέλεχος
του τµήµατος. Μετά τη συνάντηση ακολούθησε ηλεκτρονική
αλληλογραφία µε την αποτύπωση της κουβέντας για τη
σύµφωνη γνώµη.

18/08/2016

Επεξεργασία

εντύπου

διαδικασιών

της

∆ιεύθυνσης

∆ιοικητικών Υπηρεσιών, σε δια ζώσης συνεργασία, του
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ερευνητή µε τη διευθύντρια της οργανικής µονάδας. Μετά τη
συνάντηση ακολούθησε ηλεκτρονική αλληλογραφία µε την
αποτύπωση της κουβέντας για τη σύµφωνη γνώµη και η
διαδικασία ολοκληρώθηκε.

24/08/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών του Γραφείου ∆ηµάρχου,
σε δια ζώσης συνεργασία, του ερευνητή µε στέλεχος του
τµήµατος. Μετά τη συνάντηση ακολούθησε ηλεκτρονική
αλληλογραφία µε την αποτύπωση της κουβέντας για τη
σύµφωνη γνώµη και η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

06/09/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών του Γραφείου ∆ηµάρχου
και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων ∆ηµοσίων Σχέσεων, σε
δια ζώσης συνεργασία, του ερευνητή µε στέλεχος του
τµήµατος. Μετά τη συνάντηση ακολούθησε ηλεκτρονική
αλληλογραφία µε την αποτύπωση της κουβέντας για τη
σύµφωνη γνώµη και η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

09/09/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών του Γραφείου ∆ηµάρχου
και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων της Νοµικής Υπηρεσίας,
σε δια ζώσης συνεργασία, του ερευνητή µε στέλεχος του
τµήµατος. Μετά τη συνάντηση ακολούθησε ηλεκτρονική
αλληλογραφία µε την αποτύπωση της κουβέντας για τη
σύµφωνη γνώµη.

29/09/2016

Επεξεργασία

εντύπου

διαδικασιών

της

∆ιεύθυνσης

Οικονοµικών Υπηρεσιών, σε δια ζώσης συνεργασία, του
ερευνητή µε το διευθυντή της οργανικής µονάδας. Μετά τη
συνάντηση ακολούθησε ηλεκτρονική αλληλογραφία µε την
αποτύπωση της κουβέντας για τη σύµφωνη γνώµη.

12/09/2016

Επεξεργασία εντύπου διαδικασιών του Γραφείου ∆ηµάρχου
και

συγκεκριµένα

των

αρµοδιοτήτων

της

Πολιτικής

Προστασίας, σε δια ζώσης συνεργασία, του ερευνητή µε τον
υπεύθυνο

πολιτικής

προστασίας.

Μετά

τη

συνάντηση

ακολούθησε ηλεκτρονική αλληλογραφία µε την αποτύπωση
της κουβέντας για τη σύµφωνη γνώµη και η διαδικασία
ολοκληρώθηκε.
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Γ΄Φάση: Έλεγχος του επεξεργασµένου υλικού από την Ο∆Ε
08/08/2016

Συνάντηση τελικής αποτύπωσης του εντύπου διαδικασιών
της

∆ιεύθυνσης

∆ηµοτικής

Αστυνοµίας,

σε

δια

ζώσης

συνεργασία, του ερευνητή µε τον διευθυντή της οργανικής
µονάδας, µετά και από τις παρατηρήσεις ή τα ερωτήµατα της
Ο.∆.Ε.

08/08/2016

Συνάντηση τελικής αποτύπωσης του εντύπου διαδικασιών
του Τµήµατος ∆ιοίκησης και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων
του Γραφείου Έκδοσης Αδειών, σε δια ζώσης συνεργασία,
του ερευνητή µε στέλεχος του τµήµατος µετά και από τις
παρατηρήσεις ή τα ερωτήµατα της Ο.∆.Ε.

10/08/2016

Συνάντηση τελικής αποτύπωσης του εντύπου διαδικασιών
του Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, σε δια ζώσης
συνεργασία, του ερευνητή µε στέλεχος του τµήµατος, µετά
και από τις παρατηρήσεις ή τα ερωτήµατα της Ο.∆.Ε.

12/08/2016

Συνάντηση τελικής αποτύπωσης του εντύπου διαδικασιών
της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, σε δια ζώσης συνεργασία, του
ερευνητή µε τη διευθύντρια της οργανικής µονάδας, µετά και
από τις παρατηρήσεις ή τα ερωτήµατα της Ο.∆.Ε.

22/08/2016

Συνάντηση τελικής αποτύπωσης του εντύπου διαδικασιών
της

∆ιεύθυνσης

Κοινωνικής

Προστασίας,

Παιδείας

και

Πολιτισµού, σε δια ζώσης συνεργασία, του ερευνητή µε τη
διευθύντρια της οργανικής µονάδας, µετά και από τις
παρατηρήσεις ή τα ερωτήµατα της Ο.∆.Ε.

02/09/2016

Συνάντηση τελικής αποτύπωσης του εντύπου διαδικασιών
της

∆ιεύθυνσης

Τεχνικών

Υπηρεσιών,

σε

δια

ζώσης

συνεργασία, του ερευνητή µε τον διευθυντή της οργανικής
µονάδας, µετά και από τις παρατηρήσεις ή τα ερωτήµατα της
Ο.∆.Ε.

05/09/2016

Συνάντηση τελικής αποτύπωσης του εντύπου διαδικασιών
του Γραφείου ΤΠΕ και Ποιότητας, σε δια ζώσης συνεργασία,
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του ερευνητή µε την προϊσταµένη του τµήµατος, µετά και
από τις παρατηρήσεις ή τα ερωτήµατα της Ο.∆.Ε.

13/09/2016

Αποστολή υπηρεσιακού σηµειώµατος από τον επικεφαλής της
Ο.∆.Ε. στους διευθυντές των οργανικών µονάδων του
∆ήµου, για την τελική επικύρωση του παραδοτέου

15/09/2016

Συνάντηση τελικής αποτύπωσης του εντύπου διαδικασιών
του Γραφείου ∆ηµάρχου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων
της Νοµικής Υπηρεσίας, σε δια ζώσης συνεργασία, του
ερευνητή µε στέλεχος του τµήµατος, µετά και από τις
παρατηρήσεις ή τα ερωτήµατα της Ο.∆.Ε.

21/09/2016

Συνάντηση τελικής αποτύπωσης του εντύπου διαδικασιών
της ∆ιεύθυνσης Κ.Ε.Π., σε δια ζώσης συνεργασία, του
ερευνητή µε τον διευθυντή και στέλεχος του ΚΕΠ, µετά και
από τις παρατηρήσεις ή τα ερωτήµατα της Ο∆Ε

30/09/2016

Συνάντηση τελικής αποτύπωσης του εντύπου διαδικασιών
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σε δια ζώσης
συνεργασία, του ερευνητή µε τον διευθυντή της οργανικής
µονάδας, µετά και από τις παρατηρήσεις ή τα ερωτήµατα της
Ο.∆.Ε.

139

