
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απασχολούμενο προσωπικό
 Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

Ανάγκες κατάρτισης προσωπικού

Κτίρια & εξοπλισμός
α/α Περιγραφή

1

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό
α/α Είδος Περιγραφή

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

α/α Είδος Περιγραφή

1 QUEST LG ΙΝΤΕL CORE,

2 5 ΟΘΟΝΕΣ ΟΘΟΝΕΣ LG

3 1  εκτυπωτής ΗP 2055

4

5

Παρατηρήσεις Προβλήματα

  Η πρόσβαση στο Internet είναι δυσχερής , υπάρχει αδυναμία άντλησης ηλεκτρονικών αρχείων και στοχείων και οι μοναδες Η/Υ είναι πεπαλαιωμένες.

α/α Είδος Περιγραφή

1 1 FAX Fax  πολλαπλής χρήσης.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Πανεπιστημιακή 
εκπαιδευση 

Καταλληλόλητα, επάρκεια
Καταλληλότητα ως προς την ειδικότητα του υφιστάμενου προσωπικού: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ                                                                                                                     
                         Ανεπάρκεια ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων : ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ. Υπολείπονται δύο εργαζόμενοι εκ των οποίων ο ένας ειδικευμένος. 
Σημειώνουμε ότι μεχρι τον Μαρτιο του 2014 στο  τμημα απασχολούταν  πέντε εργαζόμενοι.

Ανάγκη συνεχόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού στο αντικείμενο προκειμένου η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του τμήματος να 
επιτυγχάνεται με βέλτιστο τρόπο.

Επιφάνεια (τ.μ.)

30 (τ.μ.) Χώρος για τεσσερα (4) γραφεία , τεσσερις συρταριέρες και βιβλιοθηκες για αρχειοθετηση.

Ο σημερινός χώρος στερείται φυσικού φωτισμού και καλού εξαερισμού, είναι μικρός για τις αναγκες του τμήματος και ως εκ τούτου είναι ακατάλληλος. Κατά συνέπεια 
αιτούμαστε πιο κατάλληλο χώρο.

Ανεπαρκής  φωτισμος .

Η συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού είναι μη ικανοποιητική εως ανείπαρκτη.Απαιτείται αντικατάσταση καμένων λαμπτηρων, ευπρέπεια του χώρου, βαψιμο γραφείου, κλπ.

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα

4 H/Y - πληκτρολογια

3 τηλεφωνικες συσκευες Panasonic  - Tomson

2 αριθμομηχανες Ibico 1228X

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & εξοπλισμό 
γραφείου



Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας

Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των εργασιών γίνονται από το τμήμα  ενώ αξιολόγηση του έργου του τμήματος δεν έχει γίνει .  

Προϋπολογισμός,  ΟΠΔ,  Ισολογισμός,   Αναλυτική Λογιστική  - Κοστολόγηση παροχή οικονομικών στοιχείων σε τρίτους (στατιστικά στοιχεία).
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
1. Χαρακτηρισμοί Δαπανών - Αγορών μέσω αντιστοιχίσεων.
2. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού και αποστολή τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
3. Μηνιαία παρακολούθηση ΟΠΔ - Στοχοθεσία,  και κατανομή εσόδων – εξόδων μετά την αναμόρφωση αυτού .
4. Διάθεση πιστώσεων και δεσμεύσεις ποσών.
5. Κατάρτιση, παρακολούθηση και συμφωνία Μητρώου Πάγιων Στοιχείων με αντιστοίχους λογ/μους Γενικής Λογιστικής.
6. Παρακολούθηση των υπό εκτέλεση έργων προκειμένου να μεταφερθούν σε ολοκληρωμένα πάγια περιουσιακά στοιχεία.
7. Παρακολούθηση και συμφωνία επιχορηγήσεων και διενέργεια αναλογουσών αποσβέσεων.
8. Έλεγχος αποτίμησης αποθεμάτων.
9. Συμφωνία απαιτήσεων μεταξύ απλογραφικού και διπλογραφικού συστήματος.
10. Δημιουργία μεταβατικών λογ/μων.
11. Συμφωνία χρηματικών διαθέσιμων.
12. Δημιουργία προβλέψεων επίδικων υποθέσεων, επισφαλών απαιτήσεων και αποζημιώσεων προσωπικού.
13. Παρακολούθηση δανειακών υποχρεώσεων.
14. Συμφωνία υποχρεώσεων προς τρίτους μεταξύ απλογραφικού και διπλογραφικού συστήματος.
15. Παρακολούθηση κρατήσεων και συμφωνία υπολοίπων αυτών.
16. Έλεγχος έκτακτων εσόδων και εξόδων ως προς την λογιστική απεικόνιση τους.
17. Συμφωνία λογιστικής απεικόνισης εσόδων και εξόδων με ταμειακό απολογισμό αυτών.
18. Διενέργεια τακτικών αποσβέσεων.
19. Αναλυτική  λογιστική και μερισμός εξόδων.
20. Κλείσιμο λογαριασμών αναλυτικής και γενικής λογιστικής.
21. Συλλογή στοιχείων και δημιουργία αρχείου για τον έλεγχο από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
22. Πρόσθετες εργασίες στα πλαίσια του έλεγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.(πχ. σύνταξη επιστολών σε οφειλέτες και δικαιούχους).
23. Παροχή τριμηνιαίων στατιστικών στοιχείων Ισοζυγίου.
24. Κατάρτιση μηνιαίων καταστάσεων δανειακής σύμβασης Κ.Α.Finanze . 
25. Καταχώρηση μηνιαίων στατιστικών στοιχείων στην βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ και μηνιαία δημιουργία αναφορών στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.
26. Μηνιαίος έλεγχος  δεδομένων οικονομικών στοιχείων και συμφωνία αυτών σε επίπεδο Ισοζυγίου για την ορθή απεικόνιση τους στις αναφορές του Κόμβου 
Διαλειτουργικότητας. 
27. Γραμματειακή υποστήριξη και αρχειοθέτηση στοιχείων
28. Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων (Γενική εκμετάλλευση, Αποτελέσματα Χρήσης και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων , Προσάρτημα Ισολογισμού, 
Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής).
29. Εκτύπωση Βιβλίων (Ισοζύγιο, Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο, Αναλυτικό και Γενικό Καθολικό, Μητρώο Παγίων).

Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών & Επικοινωνιών)

Για την σωστή υποστήριξη της λειτουργίας του τμήματος είναι απαραίτητη η ενίσχυση με ειδικευμένο προσωπικό, η συνεχής επιμόρφωση του, η βελτίωση του 
υπάρχοντος εξοπλισμού μεσω συντήρησης και προμήθειας όπου κρίνεται απαραίτητο και η βελτίωση συνθηκών εργασίας του τμήματος.

Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες  του Δήμου και 
συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες εκτός Δήμου

Είναι απαραίτητη η συνεργασία με όλα τα τμήματα της Οικονομικής, της Νομικής, της Τεχνικής Υπηρεσίας και του τμηματος Προσωπικού προκειμενου να 
αποτυπωθούν σωστά τα οικονομικά δεδομένα. Επίσης απαιτείται η συνεργασια με αρμοδιους υπαλλήλους του ΥΠΕΣ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της 
ΕΕΤΑΑ κατά την υποβολή των στατιστικών στοιχειων, των στοιχείων Προυπολογισμου  και των στοιχείων ΟΠΔ.

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Υπηρεσίας δεδομένης της υποστελέχωσης και της ανεπάρκειας του εξοπλισμού κρίνεται ικανοποιητική.

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης

Προτείνουμε την βελτίωση συνεργασίας με τα υπόλοιπα τμήματα και την Διεύθυνση της Οικονομικής Υπηρεσίας που ενίοτε είναι δυσχερής, με τακτικές 
συναντήσεις για επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών  και παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων ώστε να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του τμήματος.



Άλλες παρατηρήσεις

Τα προβλήματα του τμήματος  που αφορούν την στελέχωσή του σε συσχετισμό με τον όγκο και την διεκπεραίωση των εργασιών του, καθώς και την 
συνεργασία του με άλλα τμηματα τα έχουμε εκθέσει στην Υπηρεσία εδώ και ένα έτος  αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση.Κατά την άποψη μας θα 
πρέπει να επιλύονται άμεσα τα προβλήματα του τμήματος  για την εύρυθμη λειτουργία του και την αποτελεσματικότητά του. Κρίνεται  αναγκαίο η Διευθυνση 
να έχει περισσότερη συνεργασία  με το τμήμα ώστε να αντιληφθεί τον όγκο των εργασιών, τις δυσκολίες που προκύπτουν κατα την υλοποίηση τους, την 
ευθύνη που συνεπάγεται το αντικείμενο, την απαραίτητη συνεργασία με τα άλλα τμήματα και τον απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης τους.



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

1 ΠΕ Διοικητικού

1 ΔΕ1 Διοικητικού

1 ΔΕ15 Διοικητικού

1 ΔΕ1 Διοικητικού

1 ΔΕ1 Διοικητικού

1 ΔΕ1 Διοικητικού

Καταλληλότητα, επάρκεια

Αποσχολούμενο 
προσωπικό

Αριθμός 
υπαλλήλων

Πανεπιστημακή 
Εκπαίδευση

Β΄μια Εκπαίδευση

Β΄μια Εκπαίδευση

Β΄μια Εκπαίδευση

Β΄μια Εκπαίδευση

Β΄μια Εκπαίδευση

Υφιστάμενη κατάσταση: τυπικά έξι (6) υπάλληλοι. Αναλυτικά: Οι δύο (2) ήλθαν στα 
πλαίσια της ενδοδημοτικής κινητικότητας, άρα δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στην εργασιακή 
ροή και δεν προβλέπεται άμεσα να εκπαιδευτούν, διότι ο χρόνος είναι ανύπαρκτος. Η μία 
(1) υπάλληλος ΠΕ απουσιάζει και θα επιστρέψει τον 07/2016. Συνεπώς οι 
εναπομείναντες τρεις (3) υπάλληλοι διεκπεραιώνουν όλες τις αρμοδιότητες του 
τμήματος. Σημειώνεται δε, ότι οι τελευταίοι αυτοί, παράλληλα με τα καθήκοντά τους, 
εξυπηρετούν κοινό και δια ζώσης και τηλεφωνικά και συμμετέχουν εντός του ωραρίου σε 
επιτροπές, η μία (1) δε εξ'αυτών ταυτόχρονα εξυπηρετεί πολίτες εγγεγραμένους στον 
ΟΓΑ, διότι έχει ορισθεί ως ανταποκρίτρια.

Ανάγκες κατάρτισης 
προσωπικού

Οι υπάλληλοι δεν είναι καταρτισμένοι σε κανένα αντικείμενο που αφορούν 
στα Έσοδα. Εμπειρικά αποκτούνται οι γνώσεις, με αποτέλεσμα να 
βρίσκονται συνεχώς εκτεθειμένοι έναντι τρίτων. Απαιτείται και επιβάλλεται η 
συμμετοχή των υπαλλήλων σε σεμινάρια σχετικά με τις αρμοδιότητες του 
Τμήματος, εν τούτοις, λόγω έλλειψης προσωπικού αυτό δεν είναι εφικτό, 
διότι έστω και ένας υπάλληλος να λείψει θα δυσχαιράνει σε μεγάλο βαθμό 
την εργασία των υπολοίπων, με συνέπεια να μην δηλώνεται συμμετοχή.



Κτίρια / Εξοπλισμός

α/α Περιγραφή

Παρατηρήσεις - Προβλήματα

α/α Περιγραφή

Επιφάνεια (τ.μ.)

Το τμήμα έχει υπερβολικά μεγάλο όγκο έντυπου υλικού, το οποίο λόγω έλλειψης 
χώρου, στιβάζεται κάτω από τα γραφεία των υπαλλήλων, στο πάτωμα και στον εξωτερικό 
διάδρομο σε κοινή θέα. Ο χώρος στο Αρχείο του Δήμου, επί της οδού Μπισκίνη έχει 
πλέον καλυφθεί. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΧΕΙΟΥ.

Ανάγκες σε Η/Μ 
εξοπλισμό

Eίδος



α/α Περιγραφή

Παρατηρήσεις - Προβλήματα

α/α Περιγραφή

8 PC (Οθόνες + πύργοι)

8 Πληκτρολόγια

8 Ποντίκια

1 Εκτυπωτής

2 Εκτυπωτής

2 Εκτυπωτής

α/α Περιγραφή

1 SCANNER

1 FAX

1

Συντήρηση υποδομής και 
εξοπλισμού

Eίδος

Οι υπάλληλοι των αρμοδίων τμημάτων συντήρησης υποδομής και 
εξοπλισμού ανταποκρίνονται άμεσα στα  αιτήματα του τμήματός μας και 
αποδίδουν το καλύτερο δυνατό, λαμβανομένου υπ'όψιν του 
ππεπαλαιωμένου εξοπλισμού.

Υφιστάμενα συστήματα 
Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και 
προβλήματα

Eίδος

Sumsung ML-3710ND

HP LaserJet 1320

HP LaserJet P2015

Ανάγκες σε εξοπλισμό 
πληροφορικής & 
εξοπλισμό γραφείου

Eίδος

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ



1 Ασύρματο τηλέφωνο

1

Ανάγκες σε εξοπλισμό 
πληροφορικής & 
εξοπλισμό γραφείου Συρταριέρα κινητή



3

9 Καρέκλες γραφείου

1

11

Παρατηρήσεις - Προβλήματα

Ανάγκες σε εξοπλισμό 
πληροφορικής & 
εξοπλισμό γραφείου

Επιδαπέδια ερμάρια

Αντί αυτών, τώρα 
χρησιμοποιούνται γραφεία 
που στιβάζεται άνω και κάτω 
αυτών έντυπο υλικό.
ΠΡΕΠΕΙ να αντικασταθούν 
οπωσδήποτε οι υπάρχουσες 
ελαττωματικές. Στην κάθε μία που 
υπάρχει, λείπει είτε "πόδι", είτε πλάτη, 
είτε μπράτσο κλπ.

Επιδαπέδια ραφιέρα - 
ΚΑΡΤΕΛΟΘΗΚΗ για 
αρχειοθέτηση. (σε αυτές 
καταχωρούνται ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
από τις οποίες αντλούμε τα 
στοιχεία για την 
καταχώρηση του ΤΑΠ, ΔΤ 
και ΔΦ)

Αντικατάσταση της ήδη 
υπάρχουσας, η οποία είναι 
πλέον επικίνδυση προς 
χρήση (4 συνεχόμενες στύλες με 
7 συρτάρια η κάθε μία)

Τετράφυλλα επιτοίχια 
ερμάρια (συνεχόμενη 
σειρά)

Δεν χρειαζόμαστε 
καινούργια, αλλά επισκευή 
των υφιστάμενων

Ανάγκες σε εξοπλισμό 
πληροφορικής & 
εξοπλισμό γραφείου 

Η πλέον βασική αρμοδιότητα του τμήματος είναι η ορθή αποτύπωση των 
ακινήτων. Καθημερινά προσέρχονται δημότες που προσκομίζουν 
συμβόλαια, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κλπ για διόρθωση. Επιπλέον, 
επειδή κατά την προετοιμασία της σύνταξης των εισηγήσεων προς το ΔΣ 
που αφορούν σε διαγραφές οφειλών ή επιστροφές ποσών από (ΔΤ, ΔΦ, 
ΤΑΠ, ΚΟΚ κλπ) αναπαράγουμε μεγάλο αριθμό φωτοτυπιών, πολλές από 
αυτές δε, χρειάζονται σε ηλεκτρονική μορφή. ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΑΝΑΓΚΑΙΟ, λοιπόν, να υπάρχει στο τμήμα μας φωτοτυπικό μηχάνημα, 
καθώς και συσκευή Scanner.

Δραστηριότητες της 
Υπηρεσίας

1) Έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων για την είσπραξη εσόδων (πολιτικών 
γάμων, αδειών ταφών, λειτουργίας και ίδρυσης Κ.Υ.Ε., κατάληψης 
δημοτικού κοινοχρήστου χώρου κλπ), 2) Επιμέλεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών, αναφορικά με τη διαγραφή βεβαιωθέντων 
ή επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων φόρων, 
τελών, δικαιωμάτων (εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο), 3) Διενέργεια 
ελέγχου για έκδοση βεβαιώσεων που αναφέρονται στην επιβολή πάσης 
φύσεως φόρων, τελών και δικαιωμάτων, 4) Μετατροπή τετραγωνικών 
μέτρων σε ακίνητα που έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα και αποστολή 
έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη ΔΕΗ για διόρθωση αυτών, 
5)Έκδοση βεβαιώσεων μη οφειλής Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος, άδεια Μουσικής, κατόπιν ελέγχου και συνεργασίας με το 
τμήμα Ταμείου για βεβαιωμένες ή μη οφειλές των ενδιαφερόμενων,



6) Έκδοση βεβαιώσεων σύνδεσης νέων οικοδομών με το δίκτυο της ΔΕΗ, 
7) Επιμέλεια και σύνταξη κοινοποιήσεων των κάθε είδους προσκλήσεων, 
ειδοποιήσεων και εγγράφων που αφορούν την είσπραξη δημοτικών 
εσόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, 8) Επιμέλεια 
έκδοσης αποφάσεων καταλογισμού ή επιβολής προστίμου και εισπράξεις 
αναδρομικών τελών σε περιπτώσεις παραβάσεων των κείμενων 
φορολογικών διατάξεων και ισχυόντων κανονισμών του Δήμου, 9) 
Επιμέλεια συμπλήρωσης υπεύθυνων δηλώσεων νέων παροχών της ΔΕΗ, 
10) Μετατροπή ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων σε μη ηλεκτροδοτούμενα και 
επιμέλεια συμπλήρωσης υπεύθυνων δηλώσεων αυτών για την ορθή 
βεβαίωση των αναλογούντων τελών σε χρηματικούς καταλόγους, 
11)Έλεγχος και ενημέρωση των φακέλων και των καρτελών όλων των 
περιπτώσεων που υπόκεινται σε φορολογία, εισφορά, τέλος, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις

12) Κατάρτιση ηλεκτρονικού αρχείου των χορηγούμενων από το δήμο 
Αδειών καταστημάτων (που υπόκεινται στην φορολογία του 0,5% και στο 
τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσμτα, εμπορεύματα 
κλπ) με τις μεταβολές αυτών, 13) Επεξεργασία των αιτήσεων των 
ενδιαφερομένων υπαίθριων μικροπωλητών και έκδοση αδειών 
(ηλεκτρονικό αρχείο) για την υλοποίηση των θρησκευτικών 
εμποροπανηγύρεων στο Δήμο με τη διαδικασία της κλήρωσης, 14) 
Επεξεργασία των εκθέσεων ελέγχου των αρμοδίων οργάνων (Τεχνική 
Υπηρεσία, Επιτροπής Ελέγχου ΑΔΣ 372/2013 κλπ) για τη χρέωση όσων 
πραγματοποίησαν αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 
(τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, αντικείμενα περιπτέρων, κοντέινερ, 
πρέσες, γερανοί, κάδοι, σκαλωσιές κλπ),



15) Παρακολούθηση και ενημέρωση του Αρχείου Οικοδομικής 
Δραστηριότητας στο Δήμο, υπολογισμός των τελών κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου και οδοστρώματος που αφορούν σε οικοδομικές 
άδειες για νέες οικοδομές, προσθήκες σε υπάρχουσες, ανακαινίσεις 
όψεων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις κλπ., 16) Παραλαβή, ηλεκτρονική και 
έντυπη καταχώρηση και ταξινόμηση των προστίμων παράβασης ΚΟΚ για 
την απόδηση των ποσών των παραβάσεων αυτών στο Δήμο, 17) 
Αλληλογραφία με τις αρμόδιες αρχές (Αστυνομικές, Υπουργεία) που 
αφορούν στις παραβάσεις προστίμων του ΚΟΚ, 18) Διεκπεραίωση 
αποστολής οφειλών σύμφωνα με αναλυτικές καταστάσεις ανεισπράκτων 
ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ που αποστέλλονται στο Τμήμα Εσόδων από τη ΔΕΗ, 19) 
Διεκπεραίωση αλληλογραφίας με πολίτες για παροχή πληροφοριών 
αναφορικά με τα πάσης φύσεως αιτήματά τους

Δραστηριότητες της 
Υπηρεσίας

 20) Σύνταξη και υποβολή κατάστασης μισθωμάτων του Δήμου στη ΔΟΥ 
(Ε2), 21) Σύνταξη και υποβολή ακίνητης δημοτικής περιουσίας στη ΔΟΥ 
(Ε9), 22) Διεκπεραίωση υποθέσεων που υποβάλλονται στην Επιτροπή 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, 23) Καταγραφή και 
παρακολούθυση της διαχείρισης του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του 
Δήμου Ζωγράφου, 24) Διαχείριση και διεκπεραίωση διακηρύξεων 
δημοπρασιών για μίσθωση αιθουσών, προκειμένου να στεγαστούν 
υπηρεσίες του Δήμου ή σχολικές μονάδες, 25) Επίβλεψη και διεκπεραίωση 
διαδικασιών που αφορούν στην ασφάλιση μεταφορικών μέσων, 
μηχανημάτων και ακινήτων του Δήμου, 26) Ενημέρωση καταστηματαρχών 
για χορήγηση ή ανανέωση άδειας παραχώρησης δημοτικού κοινόχρηστου 
χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, 



Δραστηριότητες της 
Υπηρεσίας

27) Ενημέρωση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας παραχώρησης 
δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση ψυγείων, ηλεκτρικών 
παιχνιδιών, αυτομάτων πωλητών, σταντ, εμπορευμάτων και λοιπών 
αντικειμένων από επιχειρήσεις και περιπτεριούχους, 28) Επίβλεψη και 
ενημέρωση επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για 
απόδοση τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων στης επιχείρησής 
τους (τέλος παρεπιδημούντων), 29) Σύνταξη και κατάρτιση του ετήσιου 
Προϋπολογισμού Εσόδων, 30) Αποστολή στη Γενική Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών των στοιχείων δανειακών συμβάσεων του Δήμου με Πιστωτικά 
Ιδρύματα του Εξωτερικού, 31) Σύνταξη και αποστολή σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή στο ΥΠΕΣ των στοιχείων για μισθώματα κτιρίων που 
χρησιμοποιούνται για σχολικές μονάδες, προκειμένου να αποδοθούν στο 
Δήμο έσοδα από τους ΚΑΠ.Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

(Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών & 
Επικοινωνιών)

Υποστήριξη της 
λειτουργίας της 
υπηρεσίας

Το τμήμα χρειάζεται λογιστική υποστήριξη ιδιαιτέρως τις περιόδους 
σύνταξης των εντύπων Ε9, Ε2,ΦΜΑΠ κλπ, όπου οι υπάλληλοι αναζητούν 
κατευθύνσεις από προσωπικές γνωριμίες εκτός εργασιακού χώρου. Σχεδόν 
σε καθημερινή βάση χρειάζεται νομική καθοδήγηση που δεν την λαμβάνει 
(δεδεμένου ότι οι 2 δικηγόροι που υπάρχουν εξυπηρετούν όλο το Δήμο και 
συχνά είναι αναγκαίο να βρίσκονται εκτός εργασιακού χώρου), με 
αποτέλεσμα επείγουσες υποθέσεις να διεκπεραιώνονται πέραν των 
νομίμων προθεσμιών με ό,τι αυτό συνεπάγεται...

Συνεργασίες με άλλες 
Υπηρεσίες  του Δήμου και 
συνεργασίες με άλλες 
Υπηρεσίες εκτός Δήμου

Υπηρεσίες εντός Δήμου: τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων, Ταμείου, Εκκαθάρισης Δαπανών, Πολεοδομίας, Νομική Υπηρεσία, 
Μηχανοργάνωσης. Εκτός Δήμου: ΔΕΗ, ΕΦΟΡΙΑ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής, ΥΠΕΣ, ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΤΡΟΧΑΙΑ, Επικοινωνία με 
άλλους Δήμους, αντλούνται πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές (ΔΗΜΟΣΝΕΤ, 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΝΗΣ).



Προγραμματισμός, 
παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της 
Υπηρεσίας

Δεν είναι  εφικτό να υπάρξει σωστός προγραμματισμός και 
παρακολούθηση του έργου της υπηρεσίας μας και εφόσον δεν μπορούν να 
καταγραφούν δείκτες δεν μπορεί να υπάρξει ορθή αξιολόγηση. 
Προγραμματισμός σημαίνει χρόνος για οριοθέτηση και προσδιορισμό 
αρμοδιοτήτων, καθώς και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αυτών. Στο 
καθημερινό ωράριο με τη συνεχόμενη προσέλευση κοινού, την παράλληλη 
τηλεφωνική εξυπηρέτηση αυτού και τις σταθερά και αμείωτα ακατάπαυστες 
παρεμβάσεις εργασιακών και μη παραγόντων, με τη μορφή του 
κατεπείγοντος και με δεδομένο ότι η  υπερωριακή απασχόληση δεν είναι 
ποτέ επαρκής, δεν καθίσταται δυνατός ούτε ο προγραμματισμός, ούτε η 
παρακολούθηση του έργου.

Αποτελεσματικότητα της 
λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Λαμβάνοντας υπ'όψιν τα όσα φειδωλά αναφέρθησαν στα προηγούμενα 
πεδία και με  δεδομένο την έλλειψη προσωπικού και την ανεπαρκή 
κατάρτιση του υφιστάμενου, το οποίο όσο κι αν προσπαθεί δεν καταφέρνει 
να επιλύει τα προβλήματα και οι εκκρεμότητες απλώς συσσωρεύονται, δεν 
μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικότητα, ούτε ικανοποιητική λειτουργία της 
Υπηρεσίας. Όταν δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για προγραμματισμό, 
μεθοδικότητα, οργάνωση, επανέλεγχο, διασταύρωση στοιχείων και όλα 
αντιμετωπίζονται ως έκτακτα, προκύπτει ένταση, άγχος, εκνευρισμός, 
άρνηση, στασιμότητα και μη αποδοτικότητα σε κανένα επίπεδο. 
Σημειωτέον, ότι η απαίτηση συναδέλφων να διεκπεραιώνουμε αυτοστιγμεί 
τα αιτήματά τους ή να παράσχουμε έντυπες και μη πληροφορίες, 
αποτελούν τροχοπέδη στις δικές μας αρμοδιότητες, οι οποίες 
διεκπεραιώνονται κυρίως εις βάρος των δημοτών που βρίσκονται εκείνη 
την ώρα στην υπηρεσία μας. Είναι κατανοητή από μέρους μας η 
αναγκαιότητα άμεσης παροχής πληροφοριών προς αυτούς δεν είναι όμως 
εξίσου κατανοητό από αυτούς το ότι δεν είμαστε τρισυπόστατοι.

Προτάσεις για την 
εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης

1) Στελέχωση του τμήματος με επιπλέον προσωπικό, εάν είναι δυνατόν με 
λογιστικές γνώσεις. 2) Συμμετοχή του υφιστάμενου και του νέου 
προσωπικού σε εξειδικευμένα σεμινάρια κατάρτισης για τα αντικείμενα του 
τμήματός μας 3)  Απεμπλοκή του τμήματος από αρμοδιότητες που δεν του 
ανήκουν ( α) Ασφάλιση μεταφορικών μέσω και οχημάτων β) Διοργάνωση 
εμποροπανηγύρεων γ) Δανειακές συμβάσεις), οι οποίες θα πρέπει άμεσα να παραδοθούν 
στα αρμόδια τμήματα.



Άλλες παρατηρήσεις



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απασχολούμενο προσωπικό

 Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

1 τεχνολογική εκπαίδευση ΤΕ 17

1 τεχνολογική εκπαίδευση ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6 δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ανάγκες κατάρτισης προσωπικού

Κτίρια & εξοπλισμός

α/α Περιγραφή

τμήμα ταμείου 30τμ

2

3

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

α/α Είδος Περιγραφή

Παρατηρήσεις Προβλήματα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                            ΤΑΜΕΙΟ

Καταλληλόλητα, επάρκεια Επισυνάπτεται έγγραφο με ανάλυση των παρατηρησεών μας

Συνεχή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων από την συνεργαζόμενη εταιρία 
μηχανογράφησης για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα και σεμινάρια για την επιμόρφωση σε 

θέματα διαδικασιών και εφαρμογής των νόμων που συνεχως αλλάζουν.

Επιφάνεια (τ.μ.)

διαμορφωμένος χώρος μη προβλέψιμος 
για γραφεία

Επειδή ο εν λόγω χώρος δεν ήταν διαμορφωμένος εξ αρχής για χώρος γραφείων γίνανε επί 
πρόσθετες εργασίες προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για εργασίες  γραφείων τοποθετήθηκε 

περιτοίχηση στην  εξωτερική πλευρά με αλουμίνια ( κατά το έτος 2008) τα οποία δεν



Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού Γίνεται προσπάθεια της συντήρησης του Η/Μ.

α/α Είδος Περιγραφή

1 OTS ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

2

3

4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

α/α Είδος Περιγραφή

1 4 ΤΕΜ

2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 4ΤΕΜ

3 1

4 1

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Προβλήματα με τις καλωδιώσεις που βρίσκονται στο δάπεδο εξωτερικά διογκομένα, 
ανομοιόμορφα της επιφάνειας του δαπέδου  χωρίς προστατευτικά με αποτέλεσμα να φθείρονται 

και  με κίνδυνο ατυχημάτων. 

Υφιστάμενα συστήματα 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών και 

προβλήματα

Συνεχείς προβλήματα με την εταιρεία OTS σε θέματα υποσήριξης και κυρίως όσον αφορά 
εφαρμογή νομοθεσιών.Δεν εμφαίνεται να ενημερώνονται τα στελέχοι της εταιρείας με τους 
εκάστοτε νόμους ή τις τροποποιήσεις αυτών με συνέπεια να μην γίνεται η ανάλογη αναβάθμ

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής 
& εξοπλισμό γραφείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

4(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΕΛΑΜΙΝΗ Η 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ)

Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες 
των Πληροφοριών & Επικοινωνιών)



ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ

Άλλες παρατηρήσεις

Υποστήριξη της λειτουργίας της 
υπηρεσίας

1) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΙΑ  OTS. 2) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΌ Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε 

Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες  του 
Δήμου και συνεργασίες με άλλες 
Υπηρεσίες εκτός Δήμου

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΌΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΗ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προγραμματισμός, παρακολούθηση 
και αξιολόγηση του έργου της 
Υπηρεσίας

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας 
της Υπηρεσίας

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΟ 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

Προτάσεις για την εσωτερική 
ανάπτυξη της Διεύθυνσης

ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΔΙΟΤΙ Ο ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΜΑΣ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απασχολούμενο προσωπικό

 Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

4 ΔΕ

Ανάγκες κατάρτισης προσωπικού

Κτίρια & εξοπλισμός

α/α Περιγραφή

1 45 ΓΡΑΦΕΙΑ

2 5

3

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

α/α Είδος Περιγραφή

1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

2 FAX

3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ               ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Καταλληλόλητα, επάρκεια
ΜΗ ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΛΛΑ ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Επιφάνεια (τ.μ.)

ΤΟΥΑΛΕΤΑ (ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ 1ο 
ΟΡΟΦΟ)

ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ , ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ, ΚΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΌΧΙ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ



Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

α/α Είδος Περιγραφή

1

2

3

4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

α/α Είδος Περιγραφή

1 ΚΑΡΕΚΛΕΣ

2

3

4

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ

Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα

ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ,ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ "ΣΕΡΝΟΝΤΑΙ"

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & 
εξοπλισμό γραφείου

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΕ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", E-PROCUREMENT, ΕΣΥΠ, 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Ο.Π.Δ

Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών & Επικοινωνιών)



ΑΨΟΓΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΑΣ

Άλλες παρατηρήσεις

Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες  του Δήμου 
και συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες εκτός 
Δήμου

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απασχολούμενο προσωπικό

 Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

4

Ανάγκες κατάρτισης προσωπικού Μεγάλη ανάγκη κατάρτισης που πολλές φορές δεν γίνεται λόγω φόρτου εργασίας

Κτίρια & εξοπλισμός

α/α Περιγραφή

1 γραφείο

2

3

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Ο χώρος είναι μικρός για τόσα πολλά άτομα(6 γραφεία)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                           ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

πανεπιστημιακή εκπαιδευση 

τεχνολογικη εκπαίδευση

δευτεροβαθμια εκπαίδευση

δευτεροβαθμια εκπαίδευση
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

(Ασφαλιστικά)

Καταλληλόλητα, επάρκεια
Αρκετά καλή επάρκεια λαμβάνοντας υπ΄όψη τις σαρωτικές αλλαγές στους Νόμους 

που αφορούν τις προμήθειες

Επιφάνεια (τ.μ.)

20 τ.μ.



Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

α/α Είδος Περιγραφή

1

2

3

4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Υπάρχει μόνο ένας εκτυπωτής για όλο το τμήμα

Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

α/α Είδος Περιγραφή

1

2

3

4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

εκτυπωτή Laser

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα



Αργή ανταπόκριση

α/α Είδος Περιγραφή

1

2

3

4

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & 
εξοπλισμό γραφείου

Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών & Επικοινωνιών)



Άλλες παρατηρήσεις

Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες  του Δήμου 
και συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες εκτός 
Δήμου

Υπάρχουν πολλά προβήματα αλλά αντιμετωπίζονται

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απασχολούμενο προσωπικό

 Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης          Κλάδος/ειδικότητα

1 ΠΕ            ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1 ΤΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2  μόνιμοι υπάλληλοι ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5 ΙΔΑΧ ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1 επιστάτης ΥΕ ΥΕ επιστατών

5 μόνιμοι ΥΕ ΥΕ εργατών

5 μόνιμοι ΥΕ ΥΕ φυλάκων

    6 ΙΔΟΧ (8μηνα)                    ΥΕ ΥΕ φυλάκων - νυχτοφυλάκων

6 εργάτες ΙΔΟΧ (8μηνα) ΥΕ ΥΕ ταφών - εκταφών

3 εργάτες ΙΔΟΧ (8μηνα) ΥΕ 

1 εργάτης ΥΕ 

2 οδηγοί ΥΕ 

1 χειριστής ΙΔΟΧ ΥΕ ΥΕ χειριστών μηχανημάτων έργων

1 ιεροψάλτης ΙΔΟΧ ΥΕ ΥΕ ιεροψαλτών

6 εργάτες ΥΕ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                      ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΥΕ εργάτες καθαριότητας 
εξωτερικών χώρων

ΥΕ εργάτες καθαριότητας 
εσωτερικών χώρων

ΥΕ οδηγών ( 1 με ασφαλιστικά + 1 
ΙΔΟΧ 8μηνο)

ΥΕ εργατών ταφών - εκταφών (με 
ασφαλιστικά)



Απασχολούμενο προσωπικό

5 φύλακες ΥΕ ΥΕ φυλάκων (με ασφαλιστικά)

1 καθαρίστρια ΥΕ 

1 ΙΔΟΧ νεωκόρος ΥΕ ΥΕ νεωκόρων (8μηνο)

2 νεωκόροι ΥΕ ΥΕ νεωκόρων (με ασφαλιστικά)

Καταλληλότητα, επάρκεια

Ανάγκες κατάρτισης προσωπικού

Κτίρια & εξοπλισμός

α/α Περιγραφή

1

2

3 Ισόγειο (κυλικείο)

4

5

6 Γραφεία Ιερών Ναών

7 Μαυσωλείο

8 Ανθοπωλεία

ΥΕ καθαριστριών εσωτ. χώρων (με 
ασφαλιστικά)

Καταλληλότητα ως προς την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. Εξαιρετικά 
επείγουσα ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό κ' ιδιαίτερα των ειδικοτήτων ταφών-
εκταφών, φυλάκων κ' εργατών καθαριότητας εξωτ. χώρων.  

Υπάρχει ανάγκη κατάρτισης του Διοικητικού προσωπικού, με συμμετοχή σε σεμινάρια 
για τη εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Επιφάνεια (τ.μ.)

226 τμ Διόροφο (γραφεία Κοιμητηρίου)

368 τμ
Δύο Ιεροί Ναοί (Αγ.Νικολάου κ' 

Αγ.Κων/νου κ' Ελένης)

417 τμ

480 τμ Νεκροθάλαμοι

173,50 τμ Οστεοφυλάκειο

291 τμ

33 τμ

33 τμ



Κτίρια & εξοπλισμός

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

α/α Είδος Περιγραφή

1

2

3

4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Ανεπαρκής κ' πεπαλαιωμένος εξοπλισμός.

Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού Ικανοποιητική στο βαθμό του δυνατού, λόγω παλαιότητας.

Παρατηρήσεις Προβλήματα.                                                                                                    
                                  Για την εύρυθμη λειτουργία του Δημ.Κοιμητηρίου, είναι επιτακτική ανάγκη 

η κατασκευή των παρακάτω αναφερομένων: 

• Περίφραξη χώρου Δημ. Κοιμητηρίου.                                                                                 • 
Κατασκευή κλωβού ασφαλείας με πόρτα, για το Ταμείο που στεγάζεται στα γραφεία του Δημ. 
Κοιμητηρίου.                                                                                                                       
• Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός του Δημ. Κοιμητηρίου, σε σημεία που λιμνάζουν ύδατα.           
   • Στέγαστρο παραπλεύρως του Ι.Ν. Αγ. Κων/νου κ’ Ελένης.                                                   
         • Δόμηση μικρών τοιχίων, σχήματος “Π”, σε διάφορα σημεία του χώρου του Κοιμητηρίου, 
για την τοποθέτηση των μπαζών των εκταφών κ’ την αποκομιδή αυτών, προς αποφυγή ζημιών 
στα παρακείμενα μνημεία.                                                                                                     
     • Ανάπλαση της επιφάνειας των 2 χωνευτηρίων του Κοιμητηρίου.                                         
          • Προμήθεια προκάτ κατασκευής για την φύλαξη του αρχείου της Ταμ. Υπηρεσίας. 

 Κερματομηχανή.
Για την καταμέτρηση των 
κερμάτων από τα παγκάρια των 
Ι.Ν.



α/α Είδος Περιγραφή

1     10 H/Y

2     3 εκτυπωτές

3     1 fax

4     1 φωτοτυπικό μηχάνημα

Παρατηρήσεις Προβλήματα

α/α Είδος Περιγραφή

1  Δύο (2) εκτυπωτές

2  Ντουλάπια κ' ράφια γραφείου  Για την τακτοποίηση του   αρχείου

3

4

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & 
εξοπλισμό γραφείου



Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας

* Τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας του Κοιμητηρίου σύμφωνα με τους ισχύοντες 
νόμους και τους ειδικότερους Κανονισμούς λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισής 
τους.
* Σχεδιασμός, εισήγηση και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης και ανανέωσης 
κοινών και οικογενειακών τάφων.
* Τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των γεγονότων και 
πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία του δημοτικού 
κοιμητηρίου.                                                                                                                      
      * Τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που σχετίζονται με τις οικονομικές 
δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των δημοτικού κοιμητηρίου. 
Συνεργασία με τη Διεύθυνση για την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών από τις 
δραστηριότητες του Κοιμητηρίου.
* Φροντίδα για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση, κ.λπ. στους χώρους του 
κοιμητηρίου.
* Φροντίδα για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και τη συντήρηση της τεχνικής 
υποδομής και του πράσινου στους χώρους, τα κτίρια και γενικά τις εγκαταστάσεις του 
Δημοτικού Κοιμητηρίου.                                                                                           * 
Συγκρότηση, οργάνωση, συντονισμός και γενικά διοίκηση των συνεργείων του 
κοιμητηρίου.      

Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών & Επικοινωνιών)



Άλλες παρατηρήσεις

Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες  του Δήμου 
και συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες εκτός 
Δήμου

Το Δημ.Κοιμητήριο συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Σχετικά με τις 
υπηρεσίες εκτός Δήμου, συνεργάζεται με τα Ληξιαρχεία κ' Δημοτολόγια όλων των 

Δήμων.

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Δεδομένης της υποστελέχωσης, ιδιαίτερα σε εργατικό προσωπικό, κρίνεται 
ικανοποιητική.

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απασχολούμενο προσωπικό

 ΑΠΟΘΗΚΗ  Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

1 πανεπιστημιακή εκπαιδευση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5 ΔΕ

Καταλληλόλητα, επάρκεια

Ανάγκες κατάρτισης προσωπικού

Κτίρια & εξοπλισμός

α/α Επιφάνεια (τ.μ.) Περιγραφή

1 ΔΥΟ ΧΩΡΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ

2

3 50ΤΜ

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

α/α Είδος Περιγραφή

1 ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ ΤΟΝΩΝ

2 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ ΤΟΝΩΝ

3

4 ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ 

Παρατηρήσεις Προβλήματα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                               ΑΠΟΘΗΚΗΣ

3 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ 2 
ΔΙΟΙΚΤΗΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΔΙΟΤΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ 3 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ 
ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ.

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΟ 
ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 4 
ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ  ΔΩΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΟ 
ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ



Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

α/α Είδος Περιγραφή

1

2 ΕΝΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

3 ΈΝΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

4 ΈΝΑ ΦΑΞ

Παρατηρήσεις Προβλήματα

α/α Είδος Περιγραφή

1

2

3

4

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΚΆΘΕ 

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΚΟΠΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα

ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & 
εξοπλισμό γραφείου

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ.

Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών & Επικοινωνιών)

ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΣΤΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΑΝΑΡΕΙ ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟΥΣ  ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΤΙ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ.



Άλλες παρατηρήσεις

Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες  του Δήμου 
και συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες εκτός 
Δήμου

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΈΝΑ ONLINE 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ 
ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ 

ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΑΣΚΟΠΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΠΗ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ.

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΡΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ 
ΌΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ 
ΤΡΟΠΟ ΟΥΤΩΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ  ΚΑΙ ΝΑ 

ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ.

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΟΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΟ e-mail  ΤΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΤΟ ΦΑΞ ΠΟΤΕ ΦΤΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΌΧΙ 

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΣΟ ΑΥΤΩΝ 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ.  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑ 

ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΟΝΤΑΙ ΥΛΙΚΑ ΤΑ 

ΟΠΟΙΑ ΗΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΛΛΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 

ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ 
ΜΑΥΡΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 1Χ1.   ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΑ ΤΟΝ ΕΧΕΙ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ.
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