
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απασχολούμενο προσωπικό

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

3 ΠΕ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

2 ΤΕ0 ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

16 ΤΕΧΝΙΤΕΣ

1 ΕΡΓΑΤΗΣ(ασφαλιστικά)

1 ΤΕΧΝΙΤΗΣ(ασφαλιστικά)

Ανάγκες κατάρτισης προσωπικού ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.4281/14 - ΕΣΗΔΗΣ

Κτίρια & εξοπλισμός

α/α Περιγραφή

1 30

2

3

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

α/α Είδος Περιγραφή

1 Η/Υ

2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

3 ΦΑΞ

4 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Καταλληλόλητα, επάρκεια
1. ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 2. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΛΟΓΩ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.

Επιφάνεια (τ.μ.)

ΜΙΡΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

desktop



Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

α/α Είδος Περιγραφή

1

2

3

4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

α/α Είδος Περιγραφή

1

2

3

4

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας

ΠΛΑΝΗ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ - ΚΟΦΤΕΣ - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & εξοπλισμό 
γραφείου

όσα αναφέρονται στον ΟΕΥ (Μελέτες - Επιβλέψεις -  Συντηρήσεις 
συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων - κοινοχρήστων χώρων)

Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών & Επικοινωνιών)

Προμήθεια υλικών - παρατηρούνται καθυστερήσεις - δυσκολίες μεγάλες στις 
διαδικασίες διαγωνισμών

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

1. Συνεργασία με: Δ/νση Οικονομικών, Καθαριότητας / Πρασίνου, 
Διοικητικών Υπηρεσιών, Παιδικών Σταθμών του Δήμου. 2. Συνεργασία με 

ΕΥΔΑΠ - Αστυνομία - Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Αττικής

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας

Είναι δύσκολος ο σωστός προγραμματισμός εργασιών διότι αφορά εργασίες 
συντήρησης

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Μεγάλος αριθμός δημοτικών κτιρίων που χρήζουν συντήρησης. 
Περιορισμένος αριθμός ατόμων που δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα.



Άλλες παρατηρήσεις

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης

Έλλειψη προσωπικού, λόγω συνταξιοδότησης, σε συγκεκριμένες 
ειδικότητες. Προτάσεις: 1. Αναζήτηση επιδοτούμενων προγραμμάτων που 

θα βοηθήσουν οικονομικά στην πρόσληψη προσωπικού 2. Αύξηση του 
προυπολογισμού - εύρεση οικονομικών πόρων για προμήθειες υλικών, 

οχημάτων για τις αυξανόμενες ανάγκες και τις έκτακτες εργασίες 
συντήρησης. 3. Να δοθεί βαρύτητα στην άρτια εκπόνηση ώριμων μελετών, 

ώστε να μπορούν να εντάσσονται τα έργα του Δήμου σε προγράμματα 
χρηματοδότησης.



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απασχολούμενο προσωπικό

 Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

2 ΠΕ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

1 ΠΕ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

1 ΠΕ ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

1 ΤΕ ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ανάγκες κατάρτισης προσωπικού

Κτίρια & εξοπλισμός

α/α Περιγραφή

1 20

2

3

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

α/α Είδος Περιγραφή

1 Η/Υ

2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

3 ΦΑΞ

4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Επισκευή - συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και υπολογιστών

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Καταλληλόλητα, επάρκεια

Υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης στους τομείς της νομοθεσίας εκτέλεσης δημοσίων 
έργων, νέων κανονισμών μελετών κατασκευών, νέων τεχνολογιών καθώς ο 

τεχνολογικός τομέας συνεχώς βελτιώνεται

Επιφάνεια (τ.μ.)

ΜΙΚΡΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

desktop

usb stick



Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

α/α Είδος Περιγραφή

1

2

3

4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

α/α Είδος Περιγραφή

1

2

3

4

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας Ανάγκη για νομική υποστήριξη για θέματα του τμήματος

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & εξοπλισμό 
γραφείου

όσα αναφέρονται στον ΟΕΥ (σχεδιάζει, μελετά, εκτελεί και επιβλέπει πάσης 
φύσεως έργων, διαμόρφωσης, διαρρύθμισης των κοινοχρήστων χώρων του 

Δήμου, κλπ)

Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών & Επικοινωνιών)

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

1. Συνεργασία με: Δ/νση Οικονομικών, Καθαριότητας / Πρασίνου, 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου. 2. Συνεργασία με ΕΥΔΑΠ - Δασαρχείο - 

Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Αττικής

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας

Ο προγραμματισμός εργασιών καταστρατηγείται λόγω του πλήθους των 
κοινοχρήστων χώρων και των εκτάκτων περιστατικών

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Καθυστερήσεις λόγω εμπλοκής πολλών υπηρεσιών (Δασαρχείο, ΟΡΣΑ, 
Ιδιοκτησιακό, στρατός), νομικά θέματα

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης

Απαιτείται να δοθεί βαρύτητα στην άρτια εκπόνηση ώριμων μελετών, ώστε 
να μπορούν να εντάσσονται τα έργα του Δήμου σε προγράμματα 

χρηματοδότησης.



Άλλες παρατηρήσεις



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απασχολούμενο προσωπικό

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

1 ΤΕ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

1 ΤΕ0

Ανάγκη για έναν ακόμα τεχνικό υπάλληλο

Ανάγκες κατάρτισης προσωπικού

Κτίρια & εξοπλισμός

α/α Περιγραφή

1

2

3

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

α/α Είδος Περιγραφή

1 Η/Υ

2 ηχεία

3

4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

Καταλληλόλητα, επάρκεια

Υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης στους τομείς της νομοθεσίας εκτέλεσης δημοσίων 
έργων, νέων κανονισμών μελετών κατασκευών, νέων τεχνολογιών καθώς ο 

τεχνολογικός τομέας συνεχώς βελτιώνεται

Επιφάνεια (τ.μ.)



Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

α/α Είδος Περιγραφή

1 Η/Υ 2τεμ.

2 εκτυπωτής 1

3

4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

α/α Είδος Περιγραφή

1

2

3

4

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας

Καθημερινός

Επαρκής

Νομική ενημέρωση και κάλυψη της Υπηρεσίας

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & εξοπλισμό 
γραφείου

Θέματα κυκλοφορίας, αναπηρικές θέσεις, βεβαιώσεις διεύθυνσης - 
αρίθμησης οδών, υψομέτρων, άδειες τομών Ο.Κ.Ω., μελέτες προμηθειών

Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών & Επικοινωνιών)

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

1. Συνεργασία με: Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, Τμήμα Δόμησης, 
Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου. 2. Συνεργασία με ΥΠΟΜΕΔΙ - Δ/νση 

Τροχαίας Αττικής - ΟΑΣΑ

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης



Άλλες παρατηρήσεις
Έγκαιρη ενημέρωση για ανάγκες προμηθειών και όσο το δυνατόν 

περισσότερη βοήθεια από εμπλεκόμενους



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απασχολούμενο προσωπικό

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

6 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 

1 ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΟΣ

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ

Ανάγκες κατάρτισης προσωπικού

Κτίρια & εξοπλισμός

α/α Περιγραφή

1

2

3

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

Είδος Περιγραφή

1 αυτοκίνητο 

2 μοτοποδήλατα 

Καταλληλόλητα, επάρκεια

Σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου το τμήμα είναι υποστελεχωμένο. Δεν 
ασκούνται οι αρμοδιότητες των καταργημέων νομαρχιών σε θέματα 

εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών, ούτε οι αρμοδιότητες με  αντικείμενο 
την φωτεινή σηματοδότηση, διότι δεν υπάρχει προσωπικό για να τις φέρει 

εις πέρας . Το υπάρχον προσωπικό με δυσκολία ανταποκρίνεται στις 
αρμοδιότητες του σχεδιασμού, μελέτης και εκτέλεσης έργων επέκτασης , 

συντήρησης , επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού  των 
οδών  και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου  καθώς και των  Η/Μ  

εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων.Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η 
έλλειψη  χειριστών μηχανημάτων έργου για τα καλαθοφόρα ,καθώς ο 

μοναδικός χειριστής που απασχολείται στο τμήμα , δεν μπορεί να καλύψει 
τις ανάγκες και  παράλληλα απασχολείται και στην υπηρεσία πρασίνου .

Υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσηςστους τομείς της νομοθεσίας εκτέλεσης 
δημοσίων έργων , νέων κανονισμών μελετών και κατασκευών , νέων 

τεχνολογιών καθώς ο τεχνολογικός τομέας συνεχώς βελτιώνεται .

Επιφάνεια (τ.μ.)

Οι υπάρχοντες χώροι είναι ανεπαρκείς και μη λειτουργικοί .Οι μηχανικοί εργάζονται 
στον ίδιο χώρο με υπαλλήλους από άλλα τμήματα της Τ.Υ. που δυσχεραίνει την 

συγκέντωση των υπαλλήλων στο έργο τους. Οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι στεγάζονται  
στο κτίριο των συνεργείων , το οποίο είναι μακριά από το Δημαρχείο με αποτέλεσμα 

να είναι δύσκολη η συνεργασία με τους μηχανικούς.



Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό 3

4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Έλλειψη μεταφορικών μέσων για αυτοψίες και αποκατάσταση βλαβών .

Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

α/α Είδος Περιγραφή

1

2

3

4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

α/α Είδος Περιγραφή

1 Η/Υ, εκτυπωτές 

2

3

4

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας

Οι  χώροι που στεγάζονται οι υπάλληλοι του τμήματος χρειάζονται 
συντήρηση λόγω παλαιότητας των κτιρίων . Ανεπαρκής είναι η συντήρηση 

των φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, μεταφορικών μέσων και 
μηχανημάτων .

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & εξοπλισμό 
γραφείου

Προγράμματα Δημοσίων 
έργων 

Επέκταση , συντήρηση , επισκευή και βελτίωση του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου και 

του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κάθε είδους Η/Μ 
εγκαταστάσεων του Δήμου.

Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών & Επικοινωνιών)

Η υπηρεσία έχει άμεση και επιτακτική ανάγκη νομικής υποστήριξης και 
υποστήριξης σε θέματα μηχανοργάνωσης .

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

Υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας με άλλες υπηρεσίες του Δήμου , παρά την 
πρόθεση των υπαλλήλων για συνεργασία και θεωρούμε απαραίτητη την 

οργάνωση τακτικών συσκέψεων για την επίλυση των 
προβλημάτων.Υπάρχουν προβλήματα αρμοδιότητας με υπηρεσίες εκτός 

δήμου. 

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας

Παρατηρούνται δυσκολίες στον προγραμματισμό των εργασιών διότι στο 
μεγαλύτερο μέρος αφορά εργασίες συντήρησης και βλάβες που δεν 

μπορούν να προβλεφθούν .



Άλλες παρατηρήσεις

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Το τμήμα ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δεδομένου των 
ελλείψεων που αντιμετωπίζει σε υλικοτεχνική υποδομή  αλλά και ανθρώπινο 

δυναμικό 

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης

Βελτίωση των χώρων εργασίας και διαχωρισμός των χώρων κατά 
τμήματα.Ανανέωση εξοπλισμού . Ανάγκη πρόσληψης προσωπικού . 

Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων. Κατάρτιση προσωπικού στις νέες 
τεχνολογίες και νομοθεσίες.Θα πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί ο ΟΕΥ του 
Δήμου, να τηρηθεί το πρότυπο της ΕΕΤΑΑ και οι αρμοδιότητες σε θέματα 

εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών να μεταφερθούν στο τμήμα 
συγκοινωνιών .

Θα πρέπει να ενημερωθούν οι δημότες για το έργο των υπαλλήλων και την 
προσπάθεια που καταβάλλουν , παρά τις αντίξοες συνθήκες που 

αντιμετωπίζουν , ώστε να αντιστραφεί το γενικευμένο αρνητικό κλίμα που 
αντιμετωπίζουμε ανεξαιρέτως , γιατί η κατανόηση και η ηθική επιβράβευση 

είναι  κινητήριος μοχλός για αποδοτικότητα των υπαλλήλων .


	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ &ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Κ.Χ.
	ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΗΜ ΕΡΓΩΝ& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

