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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 
- ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Σύµφωνα µε την Α.Π. 9151/2001 και Α∆Α: 4ΑΓΓΩΚ0-Λ (Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) 
Απόφαση ∆ηµάρχου, συστήθηκε η Οµάδα Εργασίας για την κατάρτιση του νέου 
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ∆ήµου Νάουσας η οποία αποτελείται 
από τους: 

i. Ιτσκάρα Ευδοξία – Αντιδήµαρχος ∆ιοικ/κων –Οικ/κων Υπηρ.: Πρόεδρος 

ii.  Αδαµίδης Γεώργιος - Γενικός Γραµµατέας: Μέλος 

iii.  Κουλτζή Βασιλική – ∆/ντρια ∆ιοικ/κων –Οικ/κων Υπηρ: Μέλος 

iv. Αθανασούλης Χαράλαµπος – Προϊστάµενος Πολεοδοµίας: Μέλος 

v. Αλιτζανίδης Ηλίας – Προϊστάµενος ∆ηµοτικής Ενότητας Ανθεµίων: Μέλος 

Η Οµάδα Εργασίας λαµβάνοντας υπόψη το θεσµικό πλαίσιο που υφίσταται και 
ειδικότερα: 

o Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’, Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), άρθρα 1, 
58, 63, 94, 97, 254, 257, 284. 

o Τον N. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’, Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), άρθρο 10. 

o Τον Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’, Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων µε 
αντικειµενικά & αξιοκρατικά κριτήρια). 

o Τους Ο.Ε.Υ. των τριών δήµων Ανθεµίων, Ειρηνούπολης, Νάουσας όπως 
υφίσταντο µέχρι 31/12/2010. 

o Την Απόφαση ∆ηµάρχου 2274/2011 (ΦΕΚ 291 Β’, Κατάταξη προσωπικού σε 
συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις του ∆ήµου Νάουσας, σύµφωνα µες το 
άρθρο 254 του Ν. 3852/2010. 

o Τα υποδείγµατα Ο.Ε.Υ. που έχει εκπονήσει η Ελληνική Εταιρία Ανάπτυξης & 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΥΠΕΣΑΗ∆), 

προχωρά στην διαµόρφωση της Εισηγητικής Έκθεσης και της πρότασης του νέου 
Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Νάουσας. 

Η Εισηγητική Έκθεση θα δοθεί για διαβούλευση στις παρατάξεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Νάουσας, καθώς επίσης πρόκειται να αναρτηθεί και στην επίσηµη 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Νάουσας στο διαδίκτυο (www.naoussa.gr) ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προτάσεων από όλους τους πολίτες και φορείς που 
ενδιαφέρονται για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του νέου ∆ήµου 
Νάουσας. 

Αµέσως µετά η Εκτελεστική Επιτροπή θα εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το 
Σχέδιο του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Νάουσας και η 
σχετική Απόφαση του ∆.Σ. θα αποσταλεί, µετά τον έλεγχο νοµιµότητας για 
δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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2. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

Παρακάτω αναφέρονται χρήσιµα στοιχεία του νέου ∆ήµου Νάουσας 

 
 Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

 
ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΡ. 

1 ΑΝΘΕΜΙΑ 8.147 
 

74.540 

2 ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ 4.006 
 

49.960 

3 ΝΑΟΥΣΑ 22.288 
 

300.890 

 ΣΥΝΟΛΑ 34.441 425.390 
 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ηµοτικές Ενότητες 3 
• Ανθεµίων  
• Ειρηνούπολης  
• Νάουσας  
  
∆ηµοτικές Κοινότητες 2 
• Κοπανού   
• Νάουσας  
  
Τοπικές Κοινότητες  12 
• Αγγελοχωρίου                                                                                                         
• Αρκοχωρίου                                                                                                           
• Γιαννακοχωρίου                                                                                                       
• Επισκοπής Νάουσας                                                                                                    
• Ζερβοχωρίου                                                                                                          
• Λευκαδίων                                             
• Μαρίνης                                                                                                              
• Μονοσπίτων                                                              
• Πολυπλατάνου                                                                                                         
• Ροδοχωρίου                                                                                
• Στενηµάχου                                                                                                           
• Χαριέσσης                                                                                                   
  

 
 
∆ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Έδρα: Νάουσα)            34.441    

α. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ              8.147    

∆ηµοτική Κοινότητα Κοπανού                                                                                                                          2.144    

Τοπική Κοινότητα Επισκοπής Νάουσας                                                                                                                1.916    

Τοπική Κοινότητα Λευκαδίων                                                                                                                           967    

Τοπική Κοινότητα Μαρίνης                                                                                                                          1.230    
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Τοπική Κοινότητα Μονοσπίτων                                                                                                                          916    

Τοπική Κοινότητα Χαριέσσης                                                                                                                           974    

β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ              4.006    

Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου                                                                                                                     1.707    

Τοπική Κοινότητα Ζερβοχωρίου                                                                                                                      1.415    

Τοπική Κοινότητα Πολυπλατάνου                                                                                                                        884    

γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ            22.288    

∆ηµοτική Κοινότητα Νάουσας                                                                                                                        20.176    

Τοπική Κοινότητα Αρκοχωρίου                                                                                                                          332    

Τοπική Κοινότητα Γιαννακοχωρίου                                                                                                                      410    

Τοπική Κοινότητα Ροδοχωρίου                                                                                                                          593    

Τοπική Κοινότητα Στενηµάχου                                                                                                                          777    
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3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
3.1 Ανάλυση Υφιστάµενης κατάστασης της ευρύτερης περιοχής  
 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ (STRENGTHS) Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (WEAKNESSES) 
� ∆υναµικός γεωργικός τοµέας µε έµφαση σε 

προϊόντα αναγνωρισµένης ποιότητας. 
• Σηµαντικός δασικός πλούτος. 
• Ορεινός όγκος Βερµίου που προσφέρει την 

προοπτική µελλοντικής τουριστικής αξιοποίησης. 
� Ορεινός όγκος από τον οποίο διέρχεται το 

παγκοσµίου φήµης ορειβατικό µονοπάτι Ε4. 
� Περιοχή µε µεγάλη φυσική οµορφιά η οποία 

περιλαµβάνει το χαρακτηρισµένο ως «περιοχή 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» άλσος του Αγίου 
Νικολάου, τους καταρράκτες Αγγελοχωρίου κλπ.  

� Ύπαρξη περιοχών Natura 2000 και Οινικής ζώνης 
Ο.Π.Α.Π. 

� Ύπαρξη δύο αξιόλογων σε εθνικό επίπεδο 
χιονοδροµικών κέντρων (3-5 Πηγάδια και Σέλι). 
Τεχνητή Χιόνωση στο Χιονοδροµικό Κέντρο 3-5 
Πηγαδιών. Πληθώρα αθλητικών εγκαταστάσεων 
προετοιµασίας αθλητικών οµάδων. ∆ύο 
Κολυµβητήρια το ένα Ολυµπιακών προδιαγραφών 

� Πλούσια και χαρακτηριστική πολιτιστική 
κληρονοµιά (Αποκριά Νάουσας, Φεστιβάλ 
Πυρσού, Αυγοµαχίες Λευκαδίων, Ειρηνουπόλεα 
κλπ.). 

� Αρχιτεκτονική κληρονοµιά (ορεινοί οικισµοί, 
περιοχές Αλωνιών και Μεταµόρφωσης στην 
Νάουσα, Κονάκι στη Μαρίνα κλπ.). 

� Εγγύτητα σε χώρους αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος όπως η Βεργίνα, η Σχολή 
Αριστοτέλους, οι Μακεδονικοί Τάφοι των 
Λευκαδίων, νεολιθικός οικισµός Αγγελοχωρίου. 
Παρουσία βυζαντινών µνηµείων και ύπαρξη 
χώρων µεγάλου θρησκευτικού ενδιαφέροντος.  

� ∆ιαθεσιµότητα αξιοποιήσιµου δυναµικού 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

� Αποβιοµηχάνιση – χρόνια ανεργία. 
� Μείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος και 
εµφάνιση συµπτωµάτων κοινωνικού 
αποκλεισµού. 

� ∆ιαρθρωτικά προβλήµατα στον πρωτογενή 
τοµέα. 

� Έλλειψη δικτύωσης και ικανοποιητικής 
συνεργασίας µεταξύ των παραγωγικών 
φορέων. 

� Έλλειψη βασικών υποδοµών αναφορικά µε την 
ποιότητα ζωής κυρίως στους ορεινούς και 
πεδινούς οικισµούς. 

� Μη ολοκληρωµένη υποδοµή, καθώς 
χαρακτηρίζονται από σηµαντικές ελλείψεις. 

� Οδικό δίκτυο που δυσχεραίνει την διασύνδεση 
των οικισµών.  

� Χαµηλή συγκέντρωση δυναµικών κλάδων του 
τριτογενή τοµέα. 

� Περιορισµένος αριθµών καταλυµάτων και 
χώρων εστίασης και αναψυχής. 

� Έλλειψη επαρκών χώρων συµπληρωµατικών 
δραστηριοτήτων (µουσεία, εκθεσιακά κέντρα 
κλπ). 

� Έλλειψη ικανοποιητικής τουριστικής 
συνείδησης των ντόπιων κατοίκων. 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES) ΑΠΕΙΛΕΣ (THREATS) 
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� Εγγύτητα σε µεγάλα οδικά δίκτυα, όπως η 
Εγνατία Οδός και η ΠΑΘΕ. 

� Εγγύτητα σε σηµαντικά τοπικά και περιφερειακά 
αστικά κέντρα (Θεσσαλονίκη). 

� Ύπαρξη χρηµατοδοτικών κονδυλίων που ευνοούν 
την ολοκληρωµένη και ισόρροπη ανάπτυξη. 

� Ανάπτυξη προϊόντων νέων τεχνολογιών που 
ευνοούν την οργάνωση, προβολή και δικτύωση. 

� Αύξηση της ζήτησης των δραστηριοτήτων 
εναλλακτικού τουρισµού. 

� ∆υσµενής οικονοµική συγκυρία η οποία 
εκφράζεται µέσα από τον περιορισµό του 
διαθέσιµου εισοδήµατος. 

� Αύξηση του ανταγωνισµού σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο.  

� Ανάπτυξη και νέων ανταγωνιστικών 
περιοχών εκτός των συνόρων της χώρας. 

� Μετακίνηση παραγωγικών µονάδων έντασης 
εργασίας σε όµορες χώρες και περιφέρειες.  

� Εισροή µεταναστών που δηµιουργεί πιέσεις 
στην αγορά εργασίας. 

� Αποµάκρυνση από τον παραδοσιακό 
χαρακτήρα της περιοχής.  

 
3.2 Συνοπτική ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης των υπηρεσιών 
του ∆ήµου Νάουσας 
Ο ∆ήµος Νάουσας καταβάλλει µια τεράστια προσπάθεια για την προσαρµογή του 
στις νέες συνθήκες του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»). Έτσι, έχει 
προχωρήσει στην συγκρότηση των οργάνων και την ανάθεση των αρµοδιοτήτων 
αλλά και στην οργάνωση και λειτουργία του µε πληθώρα δράσεων και ενεργειών που 
δεν είναι της παρούσης να αναφερθούν. Παρόλα αυτά και επειδή ακολουθεί 
συνοπτική παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης των δραστηριοτήτων του νέου 
∆ήµου πρέπει να σηµειωθεί ότι γίνεται αναφορά στο σύνολο των δεδοµένων του.  
 

 ∆υνάµεις Αδυναµίες/ 
Ανάγκες 

Ευκαιρίες/ 
∆υνατότητες 

Απειλές 

∆ραστηριότητες 
& ∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

    

1. ∆ήµος  - Η ζήτηση σε 
υπηρεσίες καλύπτεται 
αρκετά ικανοποιητικά 

- Οι παρεχόµενες 
υπηρεσίες σε σχέση 
µε τις υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις είναι 
ποιοτικά και ποσοτικά 
ικανοποιητικές. 

- Εφαρµογή 
ολοκληρωµένων 
παρεµβάσεων έργων  
ευρείας κλίµακας 
στην ευρύτερη 
περιοχή  

- Ανταπόκριση στην 
κοινωνική αποστολή 

- Ανάγκη αύξησης της 
ανταπόκρισης των 
υπηρεσιών στις ανάγκες 
των πολιτών  

- Ανάγκη εντονότερης 
τουριστικής προβολής 
του ∆ήµου 

- Ανάγκη για βελτίωση 
των υποδοµών 
αγροτικής παραγωγής  

- Αδυναµία εξυπηρέτησης 
όλων των αιτηµάτων για 
υπηρεσίες & έργα 

- Η εφαρµογή του 
Προγράµµατος 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

- Η υλοποίηση του 
ΕΣΠΑ 

- Η εφαρµογή του 
Νόµου Ν.3389/05 
για τις Σ.∆.Ι.Τ. 

 

- ∆υσµενής 
οικονοµική 
συγκυρία 

     

Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
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1. ∆ήµος  - Εφαρµογή 
πιστοποίησης 
υπηρεσιών κατά 
ELOT EN ISO 9001: 
2008  

- Πιστοποίηση  
διαχειριστικής 
επάρκειας  

- Πολύ καλή 
συνεργασία της 
διοίκησης µε το 
προσωπικό 

 

- Ανάγκη µεγαλύτερης 
συµµετοχής των 
τοπικών κοινωνικών 
φορέων  

- Ανάγκη κατάρτισης 
συνεκτικού Ο.Ε.Υ. που 
να απαντά στα δεδοµένα 
του θεσµικού πλαισίου 
της χώρας  

- Συνεχής Επιµόρφωση 
 

- Αλλαγή της 
εσωτερικής δοµή σε 
σχέση µε την 
προγραµµατική 
περίοδο- ΕΣΠΑ. 

- ∆υνατότητες 
ανάπτυξης 
συνεργασιών µε 
γειτονικούς ΟΤΑ 

- ∆υνατότητα 
ανάπτυξης τοπικών 
δικτύων  

- Εθελοντισµός 
 

- ∆υσµενής 
οικονοµική 
συγκυρία 

     

Ανθρώπινο 
∆υναµικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδοµή 

    

1. ∆ήµος  - Εµπειρία του 
προσωπικού 

- Αρκετά ικανοποιητική 
υλικοτεχνική υποδοµή 

- Συνεχής επιµόρφωση 
του προσωπικού που 
προκύπτει από την 
εφαρµογή του ISO 

- Μεταφορά 
προσωπικού από τις 
καταργηµένες 
αποκεντρωµένες 
υπηρεσίες της Ν.Α. 
Ηµαθίας 

- Απουσία κάποιων 
βασικών ειδικοτήτων 
του προσωπικού για την 
κάλυψη των νέων 
µεταφερόµενων 
αρµοδιοτήτων από την 
Ν.Α. 

- Ανάγκη αύξησης του 
προσωπικού ΠΕ και ΤΕ 
µε σύγχρονες 
ειδικότητες  

- Ανάγκη συγκέντρωσης 
των διάσπαρτων 
κτιριακών 
εγκαταστάσεων των 
δηµοτικών υπηρεσιών 
σε ενιαίο κτίριο  

 

- Η συνεχής 
επιµόρφωση του 
προσωπικού 

- ∆υνατότητες 
βελτίωσης του 
εργασιακού 
κλίµατος 

- ∆υσµενής 
οικονοµική 
συγκυρία 

     

Οικονοµικά     

1. ∆ήµος  - Εφαρµογή του 
διπλογραφικού 
συστήµατος  

- Αυξηµένη ρευστότητα 
- Ο προσυµβατικός 
έλεγχος µειώνει τον 
κίνδυνο λάθους 

 

- Εξάρτηση από την 
κεντρική διοίκηση 

- Περιορισµένα έσοδα για 
την κάλυψη αναγκών 

 

- ∆υνατότητα 
εξασφάλισης 
χρηµατοδοτήσεων 
από προγράµµατα 
περιφερειακού ή 
εθνικού χαρακτήρα 

- Ικανοποιητική 
πιστοληπτική 
ικανότητα του 
∆ήµου 

- Περικοπές 
υφιστάµενων 
επιχορηγήσεων των 
δοµών του ΟΤΑ 
από κεντρικούς 
φορείς  

- Καθυστερήσεις στη 
ροή των 
επιχορηγήσεων 

 

 

3.3 Οικονοµικά από απογραφή έναρξης 
Από την Απογραφή Έναρξης που εκτελέστηκε από Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώµατος 
Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) προκύπτουν τα παρακάτω οικονοµικά στοιχεία τα 
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οποία έχουν ενσωµατωθεί στον Ισολογισµό Έναρξης του νέου διευρυµένου ∆ήµου 
Νάουσας και µελετώντας τα κανείς µπορεί να βγάλει χρήσιµα συµπεράσµατα. 
 
 
Α) ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ € 1.623.829,77 

Β) ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ € 80.780.435,30 

Γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

€ 11.251.024,22 

 

∆) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ € 1.519.014,32 

Ε) ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ € 1.941.902,64 

ΣΤ) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

€ 379.786,62 

Z) Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ € 90.919.524,27 

Η) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ € 514.259,81 

Θ) ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ € 2.368.217,80 

Ι) ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ € 2.542.266,68 

ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ € 1.501.958,44 

 
Χρήσιµο στοιχείο στην ανάλυση είναι ο δείκτης ρευστότητας, ο οποίος 
ξεπερνώντας την µονάδα, δηλώνει την ικανότητα του ∆ήµου Νάουσας να 
ανταπεξέρχεται στην ανάγκη κάλυψης των υποχρεώσεών του. 
 
 

4. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
Από το Πρόγραµµα της ∆ηµοτικής Αρχής προκύπτει ο Κεντρικός Στόχος της που 
είναι: «Η ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη του νέου ∆ήµου Νάουσας (Ανθέµια, 
Ειρηνούπολη, Νάουσα) µε έµφαση στην ενδυνάµωση της οικονοµικής και 
κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, µια ανάπτυξη που να 
έχει ως επίκεντρο τον ΑΝΘΡΩΠΟ». 

 

Από την εφαρµογή του επίσης διαφαίνεται ότι η µεγαλύτερη πρόκληση που 
προκύπτει για την νέα δηµοτική περίοδο είναι η ορθολογική εφαρµογή των δοµικών 
αλλαγών τις οποίες έχει θεσπίσει το Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στην ελληνική 
δηµόσια διοίκηση. Η έγκαιρη και αποτελεσµατική προσαρµογή στις νέες συνθήκες 
είναι το στοίχηµα της νέας διοίκησης του ∆ήµου.  

Έτσι εφαρµόζοντας πιστά τις προτεραιότητες του ΑΞΟΝΑ 4: «Αναβάθµιση των 
διοικητικών υπηρεσιών του ∆ήµου» η ∆ηµοτική Αρχή προχωράει στην έγκαιρη 
κατάρτιση του νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας λαµβάνοντας υπόψη όλες 
τις θεσµικές αλλαγές στο νέο διοικητικό περιβάλλον. 

Τα επόµενα βήµατα αφορούν: α) την επικαιροποίηση του Πιστοποιητικού 
∆ιασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών του ∆ήµου µας κατά ELOT EN ISO 9001: 2008 
καθώς και β) την επικαιροποίηση του Πιστοποιητικού Επιβεβαίωσης της 
∆ιαχειριστικής Επάρκειας Τελικού ∆ικαιούχου έργων Ε.Σ.Π.Α. ώστε ο ∆ήµος µας να 
συνεχίσει οµαλά την πορεία του στην τέταρτη προγραµµατική περίοδο. 



 

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)- Εισηγητική Έκθεση 

8 

 

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Προτείνεται η παρακάτω διάρθρωση των υπηρεσιών του νέου διευρυµένου ∆ήµου 
Νάουσας. Σηµειώνεται ότι στην ανάπτυξη των αρµοδιοτήτων πρόκειται να 
ενσωµατωθούν όλες οι πρόσθετες αρµοδιότητες στους δήµους σύµφωνα µε τον 
Ν.3852/2010. 
 
 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 

 
Μέρος 1 

 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστηµένες στην έδρα του ∆ήµου, στη Νάουσα  
και περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες οµαδοποιηµένες σε ενότητες 
συναφούς σκοπού και αντικειµένου: 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ 
 
1. Γενικός Γραµµατέας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων 
4. Νοµική Υπηρεσία 
5. Γραφείο ∆ιαφάνειας 
6. Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας 
7. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Εκτάκτων Αναγκών 
8. Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζοµένων 
9. Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
     9.1 Γραφείο επιστηµονικής & διοικητικής υποστήριξης  

9.2 Γραφείο ειδικού ένστολου προσωπικού 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : 
 
α) Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης  
β) Γραφείο Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας 
γ) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ που 
περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 
 
α. Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
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β. Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 
γ. Γραφείο Απασχόλησης 
δ. Γραφείο Τουρισµού 
ε. Γραφείο ανάπτυξης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 
διοικητικές ενότητες: 
 
Α. ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΑΣΩΝ 
α. Γραφείο προστασίας και διαχείρισης δηµοτικών δασών 
β. Γραφείο µελετών και έργων 
γ. Γραφείο γεωτεχνολογίας και Φυσικών Πόρων 
Β. ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
α. Γραφείο σχεδιασµού και εποπτείας πρασίνου 
β. Γραφείο διαµόρφωσης, συντήρησης κήπων, δενδροστοιχιών, πιδάκων, τεχνιτών 
λιµνών, ανάπτυξης φυτωρίων και αλσών. 
γ. Γραφείο συντήρησης, επισκευής εργαλείων και µηχανικών µέσων 
δ. Γραφείο κοιµητηρίων 
Γ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
α. Γραφείο σχεδιασµού και εποπτείας καθαριότητας 
β. Γραφείο αποκοµιδής απορριµµάτων- ανακύκλωσης 
γ. Γραφείο καθαριότητας δηµόσιων χώρων 
δ. Γραφείο περισυλλογής- φροντίδας αδέσποτων ζώων 
 
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 
διοικητικές ενότητες: 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ 
α. Γραφείο Γραµµατείας  
β. Γραφείο ελέγχου κατασκευών  
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
α. Γραφείο χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού 
β. Γραφείο πολεοδοµικών εφαρµογών  
γ. Γραφείο Κτηµατολογίου και ∆ηµοτικής Περιουσίας  
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 
 
α. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
β. Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας  
γ. Γραφείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νέας Γενιάς 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 
1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που 
περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 
 
Α. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
α. Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου 
β. Γραφείο ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
γ. Γραφείο Εποπτών- Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων 
δ. Γραφείο Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης, Αρχείου 
ε. Γραφείο ∆ιοικητικής Μέριµνας 
Β. ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
α. Γραφείο ∆ηµοτολογίου 
β. Γραφείο Μητρώων Στρατολογίας 
γ. Γραφείο Εκλογών 
δ. Γραφείο Ληξιαρχείου 
ε. Γραφείο Αλλοδαπών 
Γ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
α. Γραφείο Λογιστηρίου- Εκκαθάρισης ∆απανών 
β. Γραφείο Μισθοδοσίας 
γ. Γραφείο Προµηθειών 
δ. Γραφείο Προϋπολογισµού 
ε. Γραφείο Εσόδων- ∆ηµοτικής περιουσίας 
∆. ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 
α. Γραφείο Ελέγχου Εσόδων- Εξόδων 
β. Γραφείο Είσπραξης και πληρωµών 
 
2.  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ που περιλαµβάνει 
ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 
 
Α. ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
α. Γραφείο Επικοινωνίας µε τους πολίτες 
Β. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
α. Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης 
 
3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις 
παρακάτω διοικητικές ενότητες: 
 
A. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
α. Γραφείο Γραµµατείας  
β. Γραφείο σχεδιασµού, ωρίµανσης, εκπόνησης και επίβλεψης µελετών έργων 
γ. Γραφείο κυκλοφοριακού σχεδιασµού και ρυθµίσεων ΑµεΑ 
δ. Γραφείο διενέργειας διαγωνισµών  
Β. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
α. Γραφείο διαχείρισης- παρακολούθησης της εκτέλεσης έργων και πιστοποίησης του 
φυσικού τους αντικειµένου 
β. Γραφείο κτιριακών έργων 
γ. Γραφείο συγκοινωνιακών έργων 
δ. Γραφείο εγγειοβελτιωτικών έργων 
Γ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 
α. Γραφείο µελετών Η/Μ έργων 
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β. Γραφείο διαχείρισης και επίβλεψης Η/Μ έργων - µελετών 
γ. Γραφείο κίνησης - αποθήκης Η/Μ υλικού 
δ. Γραφείο επισκευής- συντήρησης οχηµάτων 
∆. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  
α. Γραφείο έργων αυτεπιστασίας 
β. Γραφείο συντήρησης υποδοµών, κτιρίων και δηµοσίων χώρων 
γ. Γραφείο διοικητικής και λογιστικής διαχείρισης   
δ. Γραφείο αποθήκης και διαχείρισης υλικού 
 
 

Μέρος 2 
 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Οι Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες του ∆ήµου είναι εγκατεστηµένες στην έδρα των 
δηµοτικών ενοτήτων Ανθεµίων και Ειρηνούπολης και εξυπηρετούν τις δηµοτικές/ 
τοπικές κοινότητες των ενοτήτων περιλαµβάνουν δε υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται 
διοικητικά σε αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις ή Τµήµατα των Κεντρικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΟΝ ΚΟΠΑΝΟ 
 

1. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
2. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων 
3. Γραφείο ΚΕΠ. 
4. Γραφείο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  
5. Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών 
6. Γραφείο Κίνησης 
7. Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
8. Γραφείο κοιµητηρίων 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ  ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 
 

1. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
2. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων 
3. Γραφείο ΚΕΠ. 
4. Γραφείο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  
5. Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών 
6. Γραφείο Κίνησης 
7. Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
8. Γραφείο κοιµητηρίων 


