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Θέμα: Σποποποίηζη – Αναδιαηωπυζη Ο.Δ.Τ. Γήμος Γίος - Ολωμπος 
Ο Αξρηθφο Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηνπ Γήκνπ Γίνπ – 
Οιχκπνπ, ςεθίζζεθε κε ηελ αξηζκ. 213/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 25/04-01-2012 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 
Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη δεκνζηεχζεθε 
ζην αξ. 232 Β /09-02-2012 ΦΔΚ. 
Με ηελ 100/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ςεθίζηεθε  ε ηξνπνπνίεζε 
αλαδηαηχπσζε ηνπ Ο.Δ.Τ. ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ αξ. 11234/2017 απφθαζε ηνπ 
Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη 
δεκνζηεχζεθε ζην αξ. 328 Β /8-2-2017 ΦΔΚ. 
ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο: 

1) Με ηελ αξηζκ. 143/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία 
εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 6628/2017 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 2904/η. Β/22-08-
2017, ηξνπνπνηήζεθε ν ηζρχνληαο Ο.Δ.Τ. βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηηρ παπ. 1 ηος 
άπθπος 24 ηος ν. 4479/2017 «Τποποποιήζειρ ηος ν. 2725/1999 και άλλερ 
διαηάξειρ»  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγθχθιην 19/οικ. 22159/30-06-2017 ηνπ ΤΠΔ 
πεξί νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4479/2017, πνπ 
αθνξνχζε ηελ ελίζρπζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζε 
αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηε δεκηνπξγία θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ αληίζηνηρσλ 
εηδηθνηήησλ.  

2) Με ηελ αξηζκ. 262/2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία 
εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 9534/2018 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 6161/Β/31-12-
2018, ηξνπνπνηήζεθε ν ηζρχνληαο Ο.Δ.Τ. πξνθεηκέλνπ λα  ελαξκνληζηεί κε ηελ 
λέα λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ήηνη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ.4555/2018 
«Πξφγξακκα Κιεηζζέλεο»(ΦΔΚ 133/η.Α΄/19-07-2018)  θαη ζπγθεθξηκέλα νη 
ζέζεηο ησλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ, εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ ή επηζηεκνληθψλ 
ζπλεξγαηψλ λα απμεζνχλ απφ ηξείο (3) ζε πέληε (5) δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 59 παξ.2 ηνπ λ.3852/2010 «…..ε δήκνπο πνπ έρνπλ πιεζπζκφ απφ 
είθνζη ρηιηάδεο έλαλ (20.001) σο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) θαηνίθνπο νξίδνληαη 
σο πέληε (5) Αληηδήκαξρνη….»,  ζην Γήκν καο νξίδνληαη πέληε (5) Αληηδήκαξρνη. 

3) Με ηελ αξηζκ. 09/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία εγθξίζεθε 
κε ηελ αξηζκ. 558/2019 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 6161/Β/31-12-2018, 
ηξνπνπνηήζεθε ν ηζρχνληαο Ο.Δ.Τ. βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 
4583/2018 ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» ζηνπο 
Γήκνπο θαη ηελ πξφβιεςε ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ. Σν νπνίν, 
πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη»,  απφ 1-1-2020 πινπνηείηαη πιένλ απφ ην 
Γήκν. 

4) Με ηελ αξηζκ. 88/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία εγθξίζεθε 
κε ηελ αξ. 2601/2019 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1731/Β/16-05-2019, 
ηξνπνπνηήζεθε ν ηζρχνληαο Ο.Δ.Τ. ιφγσ δηφξζσζεο εζθαικέλεο εγγξαθήο 
θιάδνπ νξγαληθήο ζέζεο, βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο ηξνπνπνίεζεο 
ηξνπνπνίεζεο (ΦΔΚ 6161/Β/31-12-2018), ήηνη  θαηαξγήζεθε κία (1) ζέζε ζηνλ 
θιάδν  «ΓΔ Οηθνγελεηαθή Βνεζφο 1» θαη ζπζηήζεθε κηα επηπιένλ ζέζε ζηνλ 
θιάδν Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο «ΤΔ Οηθνγελεηαθή Βνεζφο 2»  



Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο ζα εληαρζνχλ ζηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε – 
αλαδηαηχπσζε ηνπ Ο.Δ.Τ.  
 
Ο πθηζηάκελνο Ο.Δ.Τ., απαηηείηαη λα πξνζαξκνζηεί θαη λα επηθαηξνπνηεζεί 
αλαηαπνθξηλφκελνο ζηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ.  
Δπηπιένλ, ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο πνπ έρνπλ αλαθχςεη κέζα απφ ηνλ ηζρχνληα νξγαληζκφ, απαηηεί έλα 
δνκηθφ εμνξζνινγηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, κε ηελ παξάιιειε θαη 
απξφζθνπηε ελζσκάησζε ησλ λέσλ κεηαβηβαδφκελσλ αξκνδηνηήησλ, κε 
ραξαθηεξηζηηθά φπσο: 
- αθή νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ, απνθπγή ηεο επηθάιπςεο 

ησλ αξκνδηνηήησλ κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ, ηεο 
ζχγρπζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

- Γεκηνπξγία δνκψλ πνπ λα πξνβιέπνπλ ηε ρσξηθή απνθέληξσζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζην βαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη, πνπ παξάιιεια 
ζα εμαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 
απνθεληξσκέλσλ αξκνδηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ.  

Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα θαηαζηεί ν Ο.Δ.Τ ιεηηνπξγηθφηεξνο, θαη ιακβάλνληαο 
ππφςε ιακβάλνληαο ππφςε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ θαη ηηο νηθνλνκηθέο 
δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, πξνηείλνληαη νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο: 
 
1. Γημιοςπγία Αςηοηελοωρ Σμήμαηορ Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ:  
Η Γεκνηηθή Αζηπλνκία είλαη κηα ζεκειηψδεο δεκνηηθή ππεξεζία.  Χο δνκή παίδεη 
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, αλαβάζκηζεο ηεο θαζεκεξηλήο 
εηθφλαο θαη  δηαζθάιηζε ηεο επηαμίαο ηνπ Γήκνπ, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηζφηηκεο 
ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ κε αληηθεηκεληθφηεηα, ζπλέπεηα, ζεβαζκφ πξνο 
ηνλ πνιίηε θαη πάληα κε γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη επηείθεηαο.  
χκθσλα κε ην λ. 4325/2015 δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο Γήκνπο λα 
αλαζπζηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πνπ είραλ θαηαξγεζεί απφ 
κε ην λ. 4172/2013, κε ηελ εθηίκεζε φηη νη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ήηαλ ηδηαίηεξα 
ρξήζηκεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ, θαζψο απνηεινχζαλ αλάκεζα 
ζηα άιια κεραληζκφ βειηίσζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ δεκνηψλ.  
Ο Γήκνο καο δελ επαλαζχζηεζε ηφηε ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία.  
Με ην κε αξ. 9979/13-7-2020 έγγξαθφ καο πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (δηά 
κέζνπ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο), απεπζχλακε ηα εξσηήκαηα: 
1. εάλ ε θάιπςε ησλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ 
αλαζχζηαζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ 
επαλαθαηάηαμε ησλ πξψελ δεκνηηθψλ αζηπλνκηθψλ πνπ απηή ηε ζηηγκή θαηέρνπλ 
ζπληζηψκελεο πξνζσπνπαγήο ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ/ΓΔ δηνηθεηηθνχ θαη θαιχπηνπλ 
αλάγθεο άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ  
2. αλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 278 ηνπ λ. 4555/2018, πνπ αθνξνχλ ηνπο 
ππαιιήινπο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4440/2016, ήηνη ηνπο 
ππαιιήινπο πνπ κεηαηάρζεθαλ ζε θαηαζηήκαηα θξάηεζεο απφ ζέζεηο θιάδνπ 
δεκνηηθήο αζηπλνκίαο, νη νπνίεο θαηαξγήζεθαλ, εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζε ηζρχ. 
Η νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε δηαβίβαζε ην εξψηεκά καο πξνο ην Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ κε ην κε αξ. 4556/31-7-2020 έγγξαθφ,  δηαηππψλνληαο παξάιιεια 
θαη ηελ άπνςή ηνπο: 
«1.  επί ηνπ 1νπ εξσηήκαηνο: Δελ είλαη δπλαηή ε επαλαθαηάηαμε ησλ δεκνηηθώλ 
αζηπλνκηθώλ ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΕ/ΔΕ Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 
ελώ θαηέρνπλ ζέζεηο ΠΕ/ΔΕ Δηνηθεηηθνύ δελ κπνξεί λα ζπκβεί δηόηη δελ 
πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 



2. Επί ηνπ 2νπ εξσηήκαηνο: Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 278 ηνπ λ. 4555/2018 πνπ 
αθνξνύλ ηνπο ππαιιήινπο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 
λ.4440/2016 δελ θαηαξγήζεθαλ, σζηόζν δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζήκεξα, δηόηη 
ην ππό ξύζκηζε αληηθείκελν ηνπο ηεινύζε ζε ζπλάξηεζε θαη εμαληινύληαλ κε ηα 
νξηζηηθά απνηειέζκαηα, ηελ ηνπνζέηεζε θαη αλάιεςε ππεξεζίαο ζηα θαηαζηήκαηα 
θξάηεζεο ηεο ρώξαο ησλ επηηπρόλησλ ηεο ππ ́  άξηζκ. 6Κ/2018 πξνθήξπμεο ηνπ 
ΑΣΕΠ (ΑΣΕΠ 17) από ην ΑΣΕΠ (αξ.278 παξ.3 Ν.4555/18), ηα νπνία δελ έρνπλ 
ηζρύ ζήκεξα. Καηά ηα ινηπά, ε επαλαζύζηαζε κπνξεί λα πινπνηεζεί ζύκθσλα κε 
ηηο πάγηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3584/2007 (Κώδηθαο Καηάζηαζεο 
Δεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ  Υπαιιήισλ). Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα 
ζπληξέρνπλ νη νηθνλνκηθέο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ.3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, δειαδή γηα 
ηε ζύζηαζε θάζε λέαο ζέζεο ζα πξέπεη ν κέζνο όξνο ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ ησλ 
δύν ηειεπηαίσλ εηώλ λα είλαη δηπιάζηνο ηνπ πνζνύ ζην νπνίν αλέξρεηαη ε εηήζηα 
δαπάλε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ θαηαιεθηηθνύ θιηκαθίνπ ησλ πξνηεηλόκελσλ λέσλ 
ζέζεσλ, πνιιαπιαζηαδόκελεο ηεο δαπάλεο απηήο επί δύν. Σηε ζπλέρεηα λα 
αθνινπζήζεη ππνβνιή αηηήκαηνο πξνο έγθξηζε ηεο ΠΥΣ 33/2006, όπσο ηζρύεη θαη 
ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ πξόζιεςε ππαιιήισλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2190/94(ΦΕΚ 28/23-03-1994) «Σύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο 
γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» 
Με ην κε αξ. 58309/15-9-2020 έγγξαθφ ηνπ, ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ απάληεζε 
φηη ζπκθσλεί κε ηηο απφςεηο, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζην 4556/31-7-2020 
αλσηέξσ ζρεηηθφ έγγξαθφ, κε ηελ επηζήκαλζε φηη νη πξνζιήςεηο ηνπ εηδηθνχ 
έλζηνινπ πξνζσπηθνχ δεκνηηθήο αζηπλνκίαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 
135/2006 «χζηεκα πξφζιεςεο εηδηθνχ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο 
Αζηπλνκίαο θαη ηξφπνο εθπαίδεπζεο απηνχ», φπσο ηζρχεη. 
Πξνηείλεηαη ε ζχζηαζε Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο κε ηηο 
παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 
Σν Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 
απνδνηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 
3731/2008, φπσο απηφ ηζρχεη, θαζψο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
άιιεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. χκθσλα κε ην άξζξν, απηφ ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία : 
1. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ χδξεπζε, ηελ άξδεπζε 

θαη ηελ απνρέηεπζε, φπσο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθάζηνηε θείκελε 
λνκνζεζία, ζηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ νη δεκνηηθέο 
αξρέο θαη ζηηο απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 

2. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
ζηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο, γηα ηε 
ρξήζε ησλ αιζψλ θαη ησλ θήπσλ, ησλ πιαηεηψλ, ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ 
ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

3. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ νη νπνίνη πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία 
θαη ζηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο, γηα 
ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ αγνξψλ, ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ, ησλ 
δσνπαλεγχξεσλ, ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά ησλ ππαίζξησλ 
δξαζηεξηνηήησλ. 

4. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ππαίζξην εκπφξην θαη 
ζηηο ιατθέο αγνξέο. 

5. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε, 
θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο εηδηθφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο θαη 
πξνυπνζέζεσλ ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ, πνπ ηπρφλ έρνπλ ηεζεί 
κε ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, απφ ηηο δεκνηηθέο αξρέο. 

6. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζε θνηλφρξεζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο 
ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ νηθείνπ δήκνπ θαη γεληθφηεξα ηελ ηήξεζε ησλ 



θαλφλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ηνπηθέο 
θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο γηα ηελ αλαβάζκηζε 
ηεο αηζζεηηθήο ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ. 

7. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ πξφιεςε 
ππξθαγηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο. 

8. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θπθινθνξία ησλ πεδψλ, 
ηε ζηάζε θαη ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ, ζηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ 
ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 2696/1999, φπσο ηζρχεη, γηα ηελ παξάλνκε ζηάζκεπζε 
νρεκάησλ, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
θπθινθνξία ηξνρνθφξσλ ζηνπο πεδφδξνκνπο, πιαηείεο, πεδνδξφκηα θαη γεληθά 
ζε ρψξνπο πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ηέηνηα ρξήζε θαη ζηελ εθπνκπή ζνξχβσλ 
απφ απηά. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο αζθνχληαη, παξάιιεια θαη θαηά πεξίπησζε, 
θαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α.). Όηαλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπο 
επηιακβάλνληαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ηαπηφρξνλα, 
ην ζπληνληζκφ έρεη ε Διιεληθή Αζηπλνκία . 

9. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε ζήκαλζε ησλ εξγαζηψλ 
πνπ εθηεινχληαη ζηηο νδνχο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο απηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα 
θαη ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη εξγαιεία ζην δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν θαη ειέγρεη γηα 
ηε ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζε εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη. 

10. Δθηειεί ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ θαη 
επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ρνξεγνχλ νη 
δεκνηηθέο αξρέο. 

11. Διέγρεη ηελ ηήξεζε δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο νξγαλσκέλνπο απφ ηνπο 
Γήκνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκηαθψλ 
νκάδσλ. 

12. Αθαηξεί ηελ άδεηα νηθνδνκήο γηα νθεηιφκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην Ι.ΚΑ . 
13. πκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 
14. Διέγρεη επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο (βεβαίσζε παξαβάζεσλ, εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ 
θπξψζεσλ, ζεψξεζε ηηκνθαηαιφγσλ ησλ δσκαηίσλ ησλ μελνδνρεηαθψλ 
επηρεηξήζεσλ θαη θαηαιπκάησλ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηέο ιεηηνπξγνχλ ζε 
λνκνχο ή λεζηά φπνπ δελ εδξεχνπλ ππεξεζίεο ηνπ EOT. 

15. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα δψα ζπληξνθηάο. 
16. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο θάζε είδνπο θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο, θαζψο θαη ηελ επηβνιή ησλ 
πάζεο θχζεσο δηνηθεηηθψλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηέο. 

17. Πξνζηαηεχεη ηε δεκνηηθή θαη θνηλνηηθή πεξηνπζία. 
18. Γηελεξγεί απηνςία γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ απφ ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαη, ηδίσο, 
δηελεξγεί απηνςία θαη ζπληάζζεη έθζεζε γηα ηελ έθδνζε πξσηνθφιινπ 
δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαη γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο κφληκεο θαηνηθίαο. 

19. Δπηδίδεη ηα πάζεο θχζεσο έγγξαθα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή άιισλ Γεκνηηθψλ 
Αξρψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 

20. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3868/2010, φπσο ηζρχεη πνπ αθνξά 
ζηελ απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο. 

21. πγθεληξψλεη θαη κειεηά ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο κεζφδνπο γηα ηελ 
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηεο. 

22. ρεδηάδεη φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ, 
ηελ ηαθηηθή θαη κεζνδνινγία δξάζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο 
δεκνηηθήο αζηπλνκίαο (κέζνδνη αζηπλφκεπζεο, θαλφλεο θαη κέηξα αζηπλνκηθήο 
ηαθηηθήο θαη πξαθηηθήο, κέζνδνη αμηνπνίεζεο πξνζσπηθνχ, ζηνιέο 
πξνζσπηθνχ θ.ιπ.). 



23. ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη θαλνληζκνχο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο 
ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. 

24. Σεξεί βηβιίν ζπκβάλησλ φπνπ αλαγξάθνληαη φια ηα πεξηζηαηηθά πνπ 
ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο θαη άπηνληαη ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηεο. 

25. πλεξγάδεηαη κε άιινπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ 
λνκνζεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ πξνο αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. 

26. πγθεληξψλεη ηπρφλ παξάπνλα θαη ππνδείμεηο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ην 
αληηθείκελν ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο, ηεξεί ζρεηηθά αξρεία θαη ζπκκεηέρεη 
ζηελ δηαρείξηζε φζσλ ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη απνθάζεσλ ιακβάλνληαη. 

27. Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ην αληηθείκελν θαη ην έξγν ηεο 
δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. 

28. Μεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. 
29. Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ζπληήξεζε ησλ ηερληθψλ κέζσλ, θαζψο θαη 

ηνπ ηκαηηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ εθνδίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεκνηηθήο 
αζηπλνκίαο. 

30. Καηαρσξεί, ειέγρεη θαη αξρεηνζεηεί φιεο ηηο παξαβάζεηο Κ.Ο.Κ. πνπ 
βεβαηψλνληαη, φπσο επίζεο θαη φιεο ηηο ηξνραίεο παξαβάζεηο απφ ηα 
Αζηπλνκηθά Σκήκαηα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ. 

31. πγθεληξψλεη, θαηαρσξεί, απνζεθεχεη φιεο ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο πνπ 
αθαηξνχληαη θαη παξαδίδεη κεηά ηελ πιεξσκή ζηνπο θαηφρνπο ησλ νρεκάησλ, 
ελψ απνζηέιιεη ζηνηρεία θαη ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη 
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη βεβαίσζε ησλ παξαβάζεσλ πνπ δελ έρνπλ 
εμνθιεζεί. 

32. πγθεληξψλεη, θαηαρσξεί θαη δηαβηβάδεη φιεο ηηο παξαβάζεηο πνπ 
βεβαηψλνληαη, ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη 
βεβαίσζε. 

33. πγθεληξψλεη, θαηαρσξεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη δηαβηβάδεη φιεο ηηο 
εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ειέγρνπο θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ απφ 
εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 
πεξίπηεξα ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη 
βεβαίσζε. 

34. πγθεληξψλεη, θαηαρσξεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη δηαβηβάδεη, φιεο ηηο 
εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ειέγρνπο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ζηηο αξκφδηεο 
Γηεπζχλζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ βεβαίσζε. 

35. Γέρεηαη ηηο γξαπηέο ελζηάζεηο ηνπ θνηλνχ γηα ηηο Δθζέζεηο Βεβαίσζεο 
Παξάβαζεο ηνπ ΚΟΚ.  θαη γηα ηηο εθζέζεηο θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ππαιιήινπο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηηο πξνσζεί 
ζηνλ πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο γηα δηεθπεξαίσζε. 

36. πγθξνηεί ηηο πεξηπφινπο θαη ηηο νκάδεο αζηπλνκηθήο ελέξγεηαο ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλνληζκνχο. 

37. Γηελεξγεί φιεο ηηο αζηπλνκηθήο θχζεσο ελέξγεηεο (πεξίπνινη, έξεπλεο, έιεγρνη 
θ.ιπ.) ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ηνπο ζρεηηθνχο 
θαλνληζκνχο. 

38. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ηερληθψλ 
κέζσλ θαη εθνδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δεκνηηθή αζηπλνκία. 

39. Σεξεί ην πξσηφθνιιν, δηεθπεξαηψλεη θαη αξρεηνζεηεί ηελ αιιεινγξαθία ηνπ 
ηκήκαηνο). 

40. Αζθεί θάζε άιιε εξγαζία πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξφληα Οξγαληζκφ 
Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο θαη έρεη ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο, 
ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο 

 



Οη νξγαληθέο ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ θιάδνπ ΠΔ/ΣΔ/ΓΔ 
θαηεγνξίαο ΠΔ/ΣΔ/ΓΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πνπ πξνηείλνληαη λα ζπζηαζνχλ 
είλαη:  

 ΠΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ζέζεηο δχν (2) 

 ΣΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ζέζεηο κία (1) 

 ΓΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ζέζεηο πέληε (5) 
 

χκθσλα κε ηελ απφ ….-09-2020 βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
Γήκνπ ν κέζνο φξνο ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ 2018 θαη 
2019 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ……… €, βάζεη ησλ εζφδσλ πνπ παξνπζηάδνληαη 
ζηνπο ηακηαθνχο απνινγηζηηθνχο πίλαθεο, ε δε εηήζηα δαπάλε απφ ηηο 
πξνηεηλφκελεο ζέζεηο πνπ ζα πξνθχςεη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ……€, πνπ 
πνιιαπιαζηαδφκελε επί δχν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ …….. € θαη επνκέλσο 
πιεξείηαη ε πξνυπφζεζε  πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 
Ν.3584/2007 (ν κέζνο φξνο ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ λα 
είλαη δηπιάζηνο ηνπ πνζνχ ζην νπνίν αλέξρεηαη ε εηήζηα δαπάλε ηνπ θαηαιεθηηθνχ 
κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ ησλ πξνηεηλφκελσλ ζέζεσλ, πνιιαπιαζηαδφκελεο ηεο 
δαπάλεο απηήο επί δχν (2)). 
 
2. Γημιοςπγία Αςηοηελοωρ Σμήμαηορ Κένηπος Δξςπηπέηηζηρ Πολιηϊν 

(ΚΔΠ) 
χκθσλα κε ην άξζξν 260 ηνπ λ. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α/2018) θαη ηελ 
ΓΑΓ/Φ.4/218/42863/10-12-19 (ΑΓΑ: ΦΞΜΑ46ΜΣΛΠ-ΙΘΡ) εγθχθιην ηνπ 
Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 260 
ηνπ λ. 4555/2018 γηα ηελ ηνπνζέηεζε Πξντζηάκελσλ ζηα ΚΔΠ», πξνηείλεηαη λα 
δεκηνπξγεζεί Απηνηειέο Σκήκα ΚΔΠ, κε αξκνδηφηεηεο ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ 
αξηζκ. 11234/2017 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πνπ δεκνζηεχηεθε ζην (ΦΔΚ 328/Β/08-02-2017)  φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ΜΔΡΟ 2: ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 
2.1: ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ/ Δλφηεηα Β: ΤΠΗΡΔΙΔ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ / άξζξν 7 - Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ/ 
παξ. δ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Κ.Δ.Π.  

 
3. Γημιοςπγία Αςηοηελοωρ Σμήμαηορ Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ, Παιδείαρ και 

Πολιηιζμοω 
Οη Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ππαγφκελεο έσο ζήκεξα ζην Σκήκα 
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, αληηκεησπίδνπλ νξγαλσηηθά – ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα κε 
απνπζία ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο ζην 
ζρεδηαζκφ θαη ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηακφξθσζε θαη 
πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, θαζψο θαη δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο.  
Δπηπξφζζεηα κε ηελ αξ. 558/2019 (ΦΔΚ 352 Β/11-2-2019) απφθαζε, 
πξνζηέζεθαλ ζηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«Βνήζεηα ζην πίηη» ην νπνίν απφ 1-1-2020 πινπνηείηαη πιένλ απφ ην Γήκν θαη  
ελζσκαηψζεθαλ θαη νη αληίζηνηρεο ζέζεηο πξνζσπηθνχ.  
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ κε αξκνδηφηεηεο ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ αξηζκ. 11234/2017 απφθαζε 
ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πνπ 
δεκνζηεχηεθε ζην (ΦΔΚ 328/Β/08-02-2017)  φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
(Δλφηεηα Β: ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ / άξζξν 7 - Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ/ παξ. 1- Αξκνδηφηεηεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ/παξ. ζη) 
Αξκνδηφηεηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ). 
 



Σα Αλσηέξσ Νενδεκηνπξγνχκελα Απηνηειή Σκήκαηα ζα εληαρζνχλ νξγαληθά 
ηην ΔΝΟΣΗΣΑ Α: ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΣΟ ΓΗΜΑΡΥΟ 
κε ζπλερφκελε αξίζκεζε θαη ζπγθεθξηκέλα:  
ΔΝΟΣΗΣΑ Α : ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΣΟ ΓΗΜΑΡΥΟ 

1. Γεληθφο Γξακκαηέαο 
2. Γξαθείν Γεκάξρνπ. 
3. Ννκηθή Τπεξεζία 
4. Απηνηειέο Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Παηδηθφο ηαζκφο) 
5. Απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 
6. Απηνηειέο Σκήκα Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ  
7. Απηνηειέο Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ  

 
4. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία Σμήμαηορ Πποχπολογιζμοω, Λογιζηηπίος και 

Σαμειακήρ Γιασείπιζηρ κε αξκνδηφηεηεο ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ αξηζκ. 
11234/2017 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο 
– Θξάθεο πνπ δεκνζηεχηεθε ζην (ΦΔΚ 328/Β/08-02-2017) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (Δλφηεηα Β: ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ / άξζξν 7 
/ 2. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ / (α) Αξκνδηφηεηεο ζε 
ζέκαηα Πξνυπνινγηζκνχ, Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ /(Αξκνδηφηεηεο ζε 
ζέκαηα πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο), (Αξκνδηφηεηεο ζε 
ζέκαηα ινγηζηεξίνπ θαη απνζεθψλ), (β) Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Δζφδσλ, 
Πεξηνπζίαο θαη Σακείνπ / (Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Σακείνπ) 

5. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία Σμήμαηορ Δζψδυν – Πεπιοςζίαρ και Σοπικήρ 
Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ κε αξκνδηφηεηεο ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ αξηζκ. 
11234/2017 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο 
– Θξάθεο πνπ δεκνζηεχηεθε ζην (ΦΔΚ 328/Β/08-02-2017) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (Δλφηεηα Β: ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ / άξζξν 7 
/ 2. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ / (β) Αξκνδηφηεηεο ζε 
ζέκαηα Δζφδσλ, Πεξηνπζίαο θαη Σακείνπ/ (Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Δζφδσλ 
θαη Πεξηνπζίαο) 
Δπίζεο ζην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα κεηαθέξνληαη θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 
7 / παξ. 1 Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ / ππνπαξάγξαθνο 
ε) Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, νη νπνίεο ηζα 
πξνζαξκνζηνχλ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

6. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία Σμήμαηορ Ππομηθειϊν κε αξκνδηφηεηεο ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηελ αξηζκ. 11234/2017 απφθαζε ηνπ πληνληζηή 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πνπ δεκνζηεχηεθε ζην 
(ΦΔΚ 328/Β/08-02-2017) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (Δλφηεηα Β: 
ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ / άξζξν 7 / 2. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ / (α) Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Πξνυπνινγηζκνχ, 
Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ/ (Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα πξνκεζεηψλ πιηθψλ / 
εμνπιηζκνχ / ππεξεζηψλ) 

 
Σα Αλσηέξσ Νενδεκηνπξγνχκελα Σκήκαηα ζα εληαρζνχλ νξγαληθά ζηελ 
ΔΝΟΣΗΣΑ Β: ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (1) Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, 
Δπηθνηλσλίαο θαη Γηαθάλεηαο – Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη Κνηλσληθήο 
Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ.  

 
Με ηηο σο άλσ πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνίεζεο (2,3,4,5 θαη 6) ε Γηεχζπλζε 
Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη 
Πιεξνθνξηθήο, Δπηθνηλσλίαο θαη Γηαθάλεηαο – Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 
θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ κεηνλνκάδεηαη ζε:  



 
ΔΝΟΣΗΣΑ Β: ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
Άξζξν 7  
1. Γιεωθςνζη Γιοικηηικϊν και Οικονομικϊν Τπηπεζιϊν πνπ πεξηιακβάλεη 
εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο:  
 
1Α. Σμήμα Γιοικηηικϊν Τπηπεζιϊν με απμοδιψηηηερ ζε θέμαηα: 
 α) Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
β) Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο θαη Λεμηαξρείνπ  
γ) Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 
δ)Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, Δπηθνηλσλίαο θαη Γηαθάλεηαο 
 
1Β. Σμήμα Πποχπολογιζμοω, Λογιζηηπίος και Σαμειακήρ Γιασείπιζηρ με 
απμοδιψηηηερ ζε θέμαηα: 
α) Πξνυπνινγηζκνχ, Λνγηζηεξίνπ θαη Μηζζνδνζίαο 
β) Σακείνπ  
 
1Γ. Σμήμα Δζψδυν - Πεπιοςζίαρ και Σοπικήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ με 
απμοδιψηηηερ:  
α) Δζφδσλ – Πεξηνπζίαο  
β) Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο  
 
1Γ. Σμήμα Ππομηθειϊν με απμοδιψηηηερ  
α) Πξνκεζεηψλ πιηθψλ/εμνπιηζκνχ/ππεξεζηψλ 
β) Απνζεθψλ    
 
ηο ζημείο αςηψ να αναθεπθεί ψηι απαλείθονηαι οι απμοδιψηηηερ 
(Αλλοδαπϊν και Μεηαναζηϊν) απψ ηο Σμήμα Γιοικηηικϊν  Τπηπεζιϊν ζε 
θέμαηα β) Γημοηικήρ Καηάζηαζηρ και Ληξιαπσείος, λψγυ μεηαθοπάρ 
απμοδιοηήηυν ζηην Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη. 

 
7. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία Σμήμαηορ Καθαπιψηηηαρ, Ανακωκλυζηρ και 

ςνηήπηζηρ Ππαζίνος  κε αξκνδηφηεηεο ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ αξηζ. 
6628/2017 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο 
– Θξάθεο πνπ δεκνζηεχηεθε ζην (ΦΔΚ 2904/Β/22-08-2017) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (Δλφηεηα Β: ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ / Άξζξν 8 
/ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ - Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο/  2- 
Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο/  (γ) Αξκνδηφηεηεο ζε 
ζέκαηα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο, (δ) Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα 
πληήξεζεο Πξαζίλνπ. 
 
Σν Αλσηέξσ Νενδεκηνπξγνχκελν Σκήκα ζα εληαρζεί νξγαληθά ζηελ 
ΔΝΟΣΗΣΑ Β: ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (2) Γιεωθςνζη Σεσνικϊν 
Τπηπεζιϊν – Πεπιβάλλονηορ και Πολεοδομίαρ πνπ πεξηιακβάλεη 
εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο:  
ΔΝΟΣΗΣΑ Β: ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
Άξζξν 8  
 

2. Γιεωθςνζη Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν – Πεπιβάλλονηορ και Πολεοδομίαρ πνπ 
πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο : 
 
2Α. Σμήμα Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν κε αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα: 



α) Σερληθψλ Έξγσλ 
β) Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη πγθνηλσληψλ  
γ) Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο 
 
2Β. Σμήμα Πεπιβάλλονηορ και Πολεοδομίαρ κε αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα: 
α) Πνιενδνκίαο 
β) Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  
 
2Γ. Σμήμα Καθαπιψηηηαρ, Ανακωκλυζηρ και ςνηήπηζηρ Ππαζίνος  κε 
αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα: 
α) Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο   
β) πληήξεζεο Πξαζίλνπ                                 

 
8. ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ 

ηξνπνπνίεζε – αλαδηαηχπσζε  ηνπ Ο.Δ.Τ. (ΦΔΚ 328/Β/08-02-2017) κέρξη 
θαη ζήκεξα, νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ππέζηεζαλ αιιαγέο γηα δηάθνξνπο 
ιφγνπο (κεηαηάμεηο ππαιιήισλ απφ θαη πξνο ην Γήκν κε κεηαθνξά ησλ 
ζέζεσλ, κεηαηάμεηο ζε αλψηεξε θαηεγνξία/θιάδν, παξαηηήζεηο ππαιιήισλ 
ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο πνπ θαηείραλ νξγαληθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο, θιπ), 
νπφηε νη αιιαγέο απηέο πξέπεη λα απνηππσζνχλ ζηνλ Ο.Δ.Τ., ψζηε λα 
απεηθνλίδνληαη νη πθηζηάκελεο νξγαληθέο (θελέο ή θαιπκκέλεο) θαη 
πξνζσξηλέο ζέζεηο.  
 

9.  Δπίζεο, κε ηελ αξηζκ. 225/2014 απφθαζε ηνπ Γ.., ε νπνία εγθξίζεθε κε 
ηελ αξηζκ Πξση. 7563/15-09-2015 απφθαζε ηνπ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (ΦΔΚ 2079/η. Β΄/23-09-2015)  εγθξίζεθε ε 
ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. θαη ζπγθεθξηκέλα αλαδηαηππψλεηαη ην Κεθάιαην 
2.2 «Αξκνδηφηεηεο Απνθεληξσκέλσλ Τπεξεζηψλ» θαη ζην άξζξν 10 
«Απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ», 
πξνζηέζεθε παξάγξαθνο άλεπ αξίζκεζεο  «Οη Αξκνδηφηεηεο ησλ επί 
κέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηνλ Πιαηακψλα 
είλαη νη εμήο: Α………». 
 

Η αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε αλαδηαηππψζεθε ζηελ ηξνπνπνίεζε – 
αλαδηαηχπσζε ηνπ ΟΔΤ (ΦΔΚ 328/Β/08-02-2017)  θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 
άξζξνπ 2 «Γηάξζξσζε Απνθεληξσκέλσλ Τπεξεζηψλ» σο εμήο: 
“Οη Απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα Γεκνηηθψλ 
Δλνηήησλ θαη ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Πιαηακψλα, εμππεξεηνχλ ηηο 
δεκνηηθέο/ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηεο Δλφηεηαο θαη πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο νη 
νπνίεο ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζε αληίζηνηρεο Γηεπζχλζεηο ή Σκήκαηα ησλ 
Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ” 

 
Λακβάλνληαο ππφςε ηε ρξεζηή δηνίθεζε, ην λ. 4555/2018 : «Μεηαππωθμιζη ηος 
θεζμικοω πλαιζίος ηηρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ Δμβάθςνζη ηηρ Γημοκπαηίαρ 
Δνίζσςζη ηηρ ςμμεηοσήρ Βεληίυζη ηηρ οικονομικήρ και αναπηςξιακήρ 
λειηοςπγίαρ ηυν Ο.Σ.Α. [Ππψγπαμμα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] Ρςθμίζειρ για ηον 
εκζςγσπονιζμψ», ην γεγνλφο φηη ζην Γήκν καο πθίζηαηαη δψδεθα Σνπηθέο 
Κνηλφηεηεο θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη επί ηεο νπζίαο δελ είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή 
ησλ παξαθάησ αξκνδηνηήησλ ιφγσ έιιεηςεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πξνηείλνπκε 
ηελ θαηάξγεζε  ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ απνηππψλνληαη  ζην άξζξν 9/ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ 
ΟΛΤΜΠΟΤ/ Οι απμοδιψηηηερ ηυν επί μέποςρ οπγανικϊν μονάδυν πος είναι 
εγκαηεζηημένερ ζηον Πλαηαμϊνα είναι οι εξήρ: 



Α. Γπαθείο Γιοικηηικϊν Θεμάηυν και Δξςπηπέηηζηρ ηος Πολίηη  
1. Παξέρεη γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηνλ Αληηδήκαξρν 

πνπ επνπηεχεη ηηο ππεξεζίεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θαη πξνο ηα ηκήκαηά ηεο θαη 
ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο. 

2. Παξέρεη γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηα πνιηηηθά φξγαλα 
ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο. 

3. Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο θεληξηθέο 
δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 

4. Παξαιακβάλεη αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο 
απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη δηαβηβάδεη πιήξεηο 
ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηεθπεξαίσζή 
ηνπο δεκνηηθή ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

5. Παξαιακβάλεη απφ ηηο αξκφδηεο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα 
πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνπο 
πνιίηεο. 

6. Τπνδέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ 
γηα βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

Β. «Γπαθείο Οικονομικϊν Θεμάηυν» 
(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Δζφδσλ) 
1. πγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ππφρξεσλ θαη ηνπ χςνπο 

ησλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ Γήκν ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ γηα ηα Σέιε Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηεο Γ.Δ. Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ, γηα 
ην Σέινο Αηγηαινχ ηεο Γ.Δ. Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ, γηα ηα Σέιε Αθαζαξίζησλ 
Δζφδσλ ησλ Κ.Τ.Δ. ηεο Γ.Δ. Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ,  γηα ηα Σέιε Παξεπηδεκνχλησλ 
ησλ Ξελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ ηεο Γ.Δ. Αλαηνιηθνχ 
Οιχκπνπ,  γηα ηα Σέιε Καζαξηφηεηαο θαη Φσηηζκνχ ησλ Camping πνπ εδξεχνπλ 
ζηελ Γ.Δ. Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ πνπ πεξηνδηθά πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζην Γήκν 
κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

2. Διέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ κεγεζψλ κε βάζε ηα νπνία ππνινγίδνληαη ην 
χςνο αλά ππφρξεν ησλ πξνεγνχκελσλ ηειψλ. 

3. Γεκηνπξγεί θαη ηεξεί αξρεία ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηκέξνπο 
πνζψλ πνπ απνηεινχλ ηαθηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ. 

4. Δπεμεξγάδεηαη ζηνηρεία θαη ππνινγίδεη πεξηνδηθά ην χςνο ησλ 
νθεηινκέλσλ πνζψλ θαηά θαηεγνξία πξνζφδνπ θαη ππφρξεν. Καηαξηίδεη 
βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο ππφρξεσλ θαη αληίζηνηρσλ νθεηιφκελσλ πνζψλ θαηά 
θαηεγνξία πξνζφδνπ. 

5. Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 
πξνεγνπκέλσλ νθεηινκέλσλ πνζψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνζθπγέο ησλ ππφρξεσλ φηαλ ακθηζβεηνχλ ην χςνο ησλ 
νθεηιφκελσλ πνζψλ. 

6. Οξηζηηθνπνηεί ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ ησλ ηπρφλ πξνζθπγψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αληηζηνίρσλ εηζπξάμεσλ. 

Γ. Γπαθείο Απαζσψληζηρ και Σοςπιζμοω  
(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Σνπξηζκνχ) 
1. Σεξεί κεηξψα θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, ηνπξηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο, ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο, ζηνηρεία απαζρφιεζεο, νηθνλνκηθά ζηνηρεία 
θιπ). 

2. ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη πξνγξάκκαηα δξάζεσλ παξέκβαζεο ηνπ Γήκνπ 
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 
παξερνκέλσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο 



επαγγεικαηηθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
πξνγξακκάησλ απηψλ. 

3. Μεξηκλά γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ 
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ (π.ρ. παξαγσγή ηνπξηζηηθνχ πιηθνχ 
θαη εθδφζεηο πξαθηηθψλ νδεγψλ γηα ηνπο ηαμηδηψηεο, ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο 
ηνπξηζκνχ, δεκηνπξγία δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιιεο πεξηνρέο 
εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο θιπ). 

4. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή κεραληζκψλ ελεκέξσζεο/πιεξνθφξεζεο ησλ 
επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο. 
 
Η εθηέιεζε ησλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ αξκνδηνηήησλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη είηε 
απφ ηηο Απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ 
είηε απφ ηεο Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, φπσο απνηππψλνληαη ζηνλ Ο.Δ.Τ.   

 
10. Πξνηείλεηαη ε κεηαθνξά ηεο αξκνδηφηεηαο ζε ζέκαηα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο παξ. 7 . Μεξηκλά γηα ηα αδέζπνηα δψα (πεξηζπιινγή, 
δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θαηαθπγίσλ),  λα κεηαθεξζεί ζηηο αξκνδηφηεηεο 
ηνπ Σκήκαηνο Καθαπιψηηηαρ, Ανακωκλυζηρ και ςνηήπηζηρ Ππαζίνος , 
λαμβάνονηαρ ςπψτη ψηι η εν λψγυ απμοδιψηηηα εκ ηυν ππαγμάηυν 
εκηελείηαι απψ ηην ςπηπεζία καθαπιψηηηαρ εν γένει.  
 

11. ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4674/2020, πξνηείλεηαη η 
ζωζηαζη μίαρ (1) θέζηρ Διδικοω ςνεπγάηη, η πλήπυζη ηηρ οποίαρ θα 
γίνεηαι αποκλειζηικά με δημοζιογπάθο. 

 

12. Σέινο πξνηείλνληαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΜΔΡΟ 5/ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΙ ΤΠΗΡΔΙΧΝ/ 
Άπθπο 20 Πποφζηάμενοι Τπηπεζιϊν 

Πξντζηάκελνη ησλ Γηεπζχλζεσλ, Σκεκάησλ θαη απηνηειψλ Γξαθείσλ ηεο 
νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ Γήκνπ ηνπνζεηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 
ππάιιεινη ησλ αθφινπζσλ θιάδσλ: 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
(Οξγαληθή κνλάδα) 

ΚΛΑΓΟ 
 

Απηνηειέο Σκήκα Πξνζρνιηθήο 
Αγσγήο (Παηδηθφο ηαζκφο) 

ΠΔ Νεπηαγσγψλ ή TE Νεπηαγσγψλ, 
TE Βξεθνλεπηνθφκσλ 

Απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο 
Αζηπλνκίαο 

Κιάδνο ΠΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ή 
ΣΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ειιείςεη 
απηψλ, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ 
θαη ειιείςεη απηνχ, ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-
Οηθνλνκηθνχ.  

Απηνηειέο Σκήκα Κέληξνπ 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ  

ΠΔ/ΣΔ θιάδνπ Γηεθπεξαίσζεο 
Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ (Γ.Τ.Π.) ή 
ππάιιεινο ΠΔ/ΣΔ φισλ ησλ θιάδσλ 
θαη εηδηθνηήησλ πνπ έρεη πξαγκαηηθή 
θαη απνθιεηζηηθή ππεξεζία ζε Κ.Δ.Π. 
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ, 
ειιείςεη απηψλ, ππάιιεινο ΠΔ/ΣΔ 
φισλ ησλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ, 
ειιείςεη απηψλ, ππάιιεινο ΓΔ θιάδνπ 
Γ.Τ.Π. ή ππάιιεινο ΓΔ φισλ ησλ 
θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ πνπ έρεη 
πξαγκαηηθή θαη απνθιεηζηηθή 



ππεξεζία ζε Κ.Δ.Π. δηάξθεηαο 
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ, θαη 
ειιείςεη απηψλ, ππάιιεινο ΓΔ φισλ 
ησλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ 

Απηνηειέο Σκήκα Κνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

ΠΔ Φπρνιφγσλ, ΠΔ Κνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο & Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο  ή ΣΔ Κνηλσληθψλ 
Λεηηνπξγψλ, ΣΔ Ννζειεπηψλ, ΣΔ 
Βηβιηνζεθνλφκσλ θαη ειιείςεη απηνχ 
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ θαη 
ειιείςεη απηνχ, ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-
Οηθνλνκηθνχ.  

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

ΠΔ ή ΣΔ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, κε 
εμαίξεζε φζνλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 
απφ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ή απφ ηηο 
νηθείεο δηαηάμεηο.  

Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ή TE 
Γηνηθεηηθνχ -Οηθνλνκηθνχ θαη ελ 
ειιείςεη ΠΔ ή ΣΔ νπνηαζδήπνηε 
εηδηθφηεηαο θαη ελ ειιείςεη ΓΔ 
Γηνηθεηηθνχ 

Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, 
Λνγηζηεξίνπ θαη Σακεηαθήο 
Γηαρείξηζεο 
 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, ΠΔ 
Οηθνλνκηθνχ - Λνγηζηηθνχ ή TE 
Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ θαη ελ 
ειιείςεη ΠΔ ή ΣΔ νπνηαζδήπνηε 
εηδηθφηεηαο θαη ελ ειιείςεη ΓΔ 
Γηνηθεηηθνχ 

Σκήκα Δζφδσλ- Πεξηνπζίαο θαη 
Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 
 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, ΠΔ 
Οηθνλνκηθνχ – Λνγηζηηθνχ ή TE 
Γηνηθεηηθνχ -Οηθνλνκηθνχ θαη ελ 
ειιείςεη ΠΔ ή ΣΔ νπνηαζδήπνηε 
εηδηθφηεηαο θαη ελ ειιείςεη ΓΔ 
Γηνηθεηηθνχ 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ 
 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, ΠΔ 
Οηθνλνκηθνχ – Λνγηζηηθνχ ή TE 
Γηνηθεηηθνχ -Οηθνλνκηθνχ θαη ελ 
ειιείςεη ΠΔ ή ΣΔ νπνηαζδήπνηε 
εηδηθφηεηαο θαη ελ ειιείςεη ΓΔ 
Γηνηθεηηθνχ 

Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ - 
Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο 

ΠΔ ή ΣΔ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, κε 
εμαίξεζε φζνλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 
απφ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ή απφ ηηο 
νηθείεο δηαηάμεηο. 

Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΠΔ ή ΣΔ Μεραληθψλ, ή  θαη ελ ειιείςεη 
ππάιιεινο φισλ ησλ θιάδσλ θαη 
εηδηθνηήησλ ΠΔ ή ΣΔ 

Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη 
Πνιενδνκίαο 

ΠΔ ή ΣΔ Μεραληθψλ, ΠΔ 
Πεξηβαιινληνιφγσλ, ΠΔ Γαζνιφγσλ 
ή θαη ελ ειιείςεη ππάιιεινο φισλ ησλ 
θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ ΠΔ ή ΣΔ 

Σκήκα Καζαξηφηεηαο, 
αλαθχθισζεο θαη ζπληήξεζεο 

ΠΔ ή ΣΔ Μεραληθψλ, ΠΔ 
Πεξηβαιινληνιφγσλ, ΠΔ Γαζνιφγσλ 



πξαζίλνπ  ή θαη ελ ειιείςεη ππάιιεινο φισλ ησλ 
θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ ΠΔ ή ΣΔ 

 
Η ηξνπνπνίεζε – αλαδηαηχπσζε ηνπ ΟΔΤ πξαγκαηνπνηείηαη, βάζε ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.3584/2007 «Οπγανιζμοί Δζυηεπικήρ Τπηπεζίαρ - 
ςγκπψηηζη ςπηπεζιϊν» ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ Άπθπο 63  
Ν.3852/2010 «Απμοδιψηηηερ Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ». 

  

Καιείηαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή λα εηζεγεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην σο άλσ 
πξνηεηλφκελν ζρέδην Ο.Δ.Τ. ην νπνίν ζα εγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε – 
αλαδηαηχπσζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γίνπ – 
Οιχκπνπ ε νπνία θξίλεηαη αλαγθαία βάζε ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη 
πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ε ηζρχνπζα πθηζηάκελε θαηάζηαζε.  
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ Κ. ΓΔΡΟΛΙΟΛΙΟ 
       

 
 

  


