Αξιολόγηση - αναδιοργάνωση
δομών Δήμων
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Οικονομολόγος,
Σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης

Θεσμικό πλαίσιο
•
•
•
•
•

Ν. 4024/2011
Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο
Ν. 4093/2012
Ν. 4172/2013
Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων
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Ν. 4024/2011 - Μ.Π.Δ.Σ. 2012-2015
• Νέο βαθμολόγιο - μισθολόγιο, διαπιστωτικές
πράξεις κατάταξης
• Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Δ.Δ. - ΙΔΑΧ
(όριο 60%), προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα /
εργασιακή εφεδρεία (καθυστέρηση Ο.Ε.Υ. νέων
Δήμων και Ν.Π.Δ.Δ.)
• Άρθρο 35: Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών ανακατανομή οργανικών θέσεων  νέοι Ο.Ε.Υ. με
κατάργηση / συγχώνευση υπηρεσιακών μονάδων
και ανακατανομή οργανικών θέσεων (ΚΥΑ),
μετατάξεις
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Ν. 4093/2012 - Μ.Π.Δ.Σ. 2013-2016
• Κινητικότητα: μετατάξεις - μεταφορές προσωπικού
ΔΔ, ΙΔΑΧ: ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ υποχρεωτικές για 1)
μεταβολή αρμοδιοτήτων υπηρεσιών, 2) πλεονάζον
προσωπικό, 3) καλύτερη αξιοποίηση. Κριτήρια ανά
εκπαιδευτική βαθμίδα (ΠΕ/ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
• Διαθεσιμότητα: κατάργηση θέσεων Δ.Δ., ΙΔΑΧ
• Διαθεσιμότητα: Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ Δ.Ε.
• Τοποθέτηση για κάλυψη προσωρινών αναγκών
 αναστολή διαθεσιμότητας
• Περιορισμοί προσλήψεων
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Ν. 4172/13: Διαθεσιμότητα-κινητικότητα
• Διαθεσιμότητα: κατάργηση θέσεων με Κ.Υ.Α. ανά
κατηγορία, κλάδο (δημοτική αστυνομία), ειδικότητα
(σχολικοί φύλακες, καθηγητές Τ.Ε.Ε.),
• Εκθέσεις αξιολόγησης δομών, σχέδια στελέχωσης
• Κινητικότητα: α) συμφέρον υπηρεσίας
υποδοχής, β) κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών
αναγκών, γ) καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού.
Σύνδεση με εργασιακή φυσιογνωμία (δεξιότητες,
ποινές, άδειες)
• Υποχρεωτικές μετατάξεις - μεταφορές προσωπικού:
νέα κριτήρια αξιολόγησης ανά εκπαιδευτική βαθμίδα
(ΠΕ/ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), μοριοδότηση
5

Αναδιοργάνωση ΟΤΑ
• Ν. 3584/07 Κώδικας προσωπικού άρθρο 10 (Ο.Ε.Υ.)
• Νέοι Ο.Ε.Υ. Δήμων και νομικών προσώπων
• Ν. 4024/11 άρθρο 35 «Αναδιοργάνωση δημόσιων
υπηρεσιών - ανακατανομή οργανικών θέσεων»
• Ν. 4178/13 άρθρο 54 «Περιεχόμενο, έγκριση,
τροποποίηση Οργανισμών»
• Περιγράμματα θέσεων εργασίας (εγκύκλιος, οδηγός)
• Ο.Ε.Υ. ΟΤΑ τροποποίηση με βάση το άρθρο 10 και
το άρθρο 54
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Ο.Ε.Υ. - προσωπικό Δήμων
•
•
•
•
•
•

Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Ν. 3584/2007 Κώδικας προσωπικού
Ν. 3852/2010 Ο.Ε.Υ. - Νομικά Πρόσωπα
Ν. 3979/2011 Μετατάξεις εθελοντικές/υποχρεωτικές
Ν 4071/2012 προσλήψεις, μετατάξεις, αποσπάσεις
Προσλήψεις Ι.Δ.Ο.Χ.- έργου: -20% το 2013, -20%
το 2014, -10% το 2015, -10% το 2016
• Προσλήψεις μόνιμοι - ΙΔΑΧ: Υ.Ε.-Δ.Ε. από 2017,
Π.Ε.-Τ.Ε. αναλογία 1:5 μέχρι 2016 (όχι νησιωτικοί
δήμοι) αναλογία 1:1 συνδυασμός με αποχωρήσεις
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Περιεχόμενο Ο.Ε.Υ. Ν. 4024/12
• Αποστολή φορέα (νομοθεσία, αρμοδιότητες),
διάρθρωση οργανικών μονάδων
• Γενικές Διευθύνσεις στρατηγικοί σκοποί,
Διευθύνσεις επιχειρησιακοί στόχοι
Τμήματα αρμοδιότητες
• Προσωπικό: κατηγορίες, κλάδοι, θέσεις (κλάδοι /
ειδικότητες), προσόντα διορισμού
• Θέσεις ευθύνης: περιγραφή προσόντων και
καθηκόντων, κλάδοι
• Αναλογία υποστηρικτικών / επιτελικών υπηρεσιών
70% - 30% ή 80% - 20%
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Περιεχόμενο Ο.Ε.Υ. Ν. 4178/13
• Κατάργηση - συγχώνευση υπηρεσιών / οργανικών
μονάδων, μεταφορά αρμοδιοτήτων σε άλλες
υπηρεσίες ή θυγατρικούς φορείς (κατάργηση)
• Σύσταση νέων θέσεων, κατάργηση θέσεων που
πλεονάζουν
• Κλάδοι: σύσταση νέων, συγχώνευση – κατάργηση
υφισταμένων  κατάργηση οργανικών θέσεων
• Θέσεις προσωπικού: μεταφορά σε άλλους κλάδους
ίδιας κατηγορίας
• Σύσταση ομάδων διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.)
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Αξιολόγηση δομών
• Εκθέσεις αξιολόγησης δομών / σχέδια στελέχωσης,
αποφάσεις Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης,
Κ.Υ.Α. σύστασης / κατάργησης θέσεων
• Κατάργηση θέσεων ίδιου κλάδου ή ειδικότητας:
πλεονάζον προσωπικό με αποτίμηση προσόντων όλων
των υπαλλήλων
• Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια ανά
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή ομάδα ΟΤΑ, μέλη: ΑΣΕΠ
πρόεδρος, εισηγητής Γ.Δ./Διευθυντής Διοικητικού Α.Δ.
ή ΟΤΑ, μέλος άλλος Γ.Δ. / Διευθυντής Α.Δ.
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Προσωπικό: στατιστικά στοιχεία - 1
• 01/01/2011: Διαπιστωτική πράξη Δημάρχου (αριθμός
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ δήμων και Ν.Α.)
• Νέος Ο.Ε.Υ.: Κατάταξη προσωπικού σε κλάδους και
θέσεις (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
• Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ)
• Ν. 4024/2011 Διαθεσιμότητα (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
• Ν.4093/2012 Κατάργηση θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. Δ.Ε.
• Ν. 4172/2013 Διαθεσιμότητα σχολ.φύλακες, δημ.αστ.
• Συγχωνεύσεις νομικών προσώπων: μεταφορά σε δήμο
(ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
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Στατιστικά στοιχεία - 2
• Ι.Δ.Ο.Χ.- συμβάσεις έργου (2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 εκτίμηση)
• Συνταξιοδοτήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 / 2015 /
2016 (εκτίμηση)
• Ν.Π.Δ.Δ., Κοινωφελείς, ΔΕΥΑ: κατάσταση 2011,
αριθμός μετά τη συγχώνευση, διαθεσιμότητα,
καταργήσεις θέσεων, κατάσταση 2013, ΙΔΟΧ συμβάσεις έργου, συνταξιοδοτήσεις
• Αποσπάσεις ενδοδημοτικές / άλλες
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Στατιστικά στοιχεία - 3
• Ανάλυση ανά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
• Ανάλυση ανά ειδικότητα / κλάδο (ομαδοποίηση ανά
υπηρεσία, κατηγορία, ασαφείς ειδικότητες)
• Ανάλυση ανά σχέση εργασίας (μόνιμοι, ΙΔΑΧ,
ΙΔΟΧ λήξη / ΕΣΠΑ, έργου, προσωρινές διαταγές)
• Ανάλυση ανά ηλικία / φύλο
• Αποχωρήσεις: συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις
(εθελούσιες), αποσπάσεις, διαθεσιμότητες, άλλα
• Ανάλυση ανά χρόνια υπηρεσίας (προβλέψεις
αποχώρησης)
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Αξιολόγηση δομών - σχέδια στελέχωσης
Σκοπός

• Αποτύπωση - αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης,
εντοπισμός προβλημάτων και αδυναμιών
• Νέα οργανωτική δομή με στόχο: 1) βελτίωση αποδοτικότητας
και αποτελεσματικότητας δημοτικών υπηρεσιών,
2) αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες
• Προτάσεις για το θεσμικό πλαίσιο της Τ.Α.
Οργάνωση έργου: Σύσταση ομάδας εργασίας, χρονοδιάγραμμα
Τεκμηρίωση: Οδηγός - προδιαγραφές ΥΠ.ΕΣ., Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Δήμου, πρότυποι Ο.Ε.Υ. Ε.Ε.Τ.Α.Α., νομοθεσία,
εγκύκλιοι, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Διοίκηση με στόχους
(Ν. 3230/2004)
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Αξιολόγηση δομών - σχέδια στελέχωσης
Φάση 1η: Αξιολόγηση δομών Δήμων και νομικών προσώπων
• Περιγραφή υφιστάμενων δομών (αρμοδιότητες, ωφελούμενοι,
Ο.Ε.Υ., στελέχωση, υποδομές, οικονομικά), γενικά στοιχεία
• Προτεραιότητες και στρατηγική Δήμου (από Ε.Π.)
• Αξιολόγηση λειτουργίας δομών με βάση τις αρμοδιότητες
(υφιστάμενες - νέες)
• Αξιολόγηση: οργανωτική δομή, στελέχωση, οικονομικά,
υποδομές, συνεργασίες (διοικητική υποστήριξη)
• Ανάλυση SWOT: προβλήματα / δυνατότητες (εσωτερικό
περιβάλλον), περιορισμοί / ευκαιρίες (εξωτερικό περιβάλλον)
• Ιεράρχηση αναγκών, κρίσιμα ζητήματα
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Αξιολόγηση δομών - σχέδια στελέχωσης
• Δομή Ο.Ε.Υ. <--> Δομή υλοποιημένη, προβλήματα
στελέχωσης
• Βασικές αδυναμίες υπηρεσιών
• Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμου και νομικών
προσώπων, προβλήματα συντονισμού
• Ανάγκες που δεν ικανοποιούνται (συνολικά ή μερικά)
• Προβλήματα άσκησης νέων αρμοδιοτήτων
• Καταλληλότητα προσωπικού, αναδιάταξη του,
επιμόρφωση, στατιστικά στοιχεία
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Σχέδιο αναδιοργάνωσης
• Προβλήματα ανά υπηρεσία: προτάσεις επίλυσης
• Λειτουργία υπηρεσιών: διαδικασίες, συντονισμός
• Λειτουργίες διοικητικής - οικονομικής υποστήριξης,
προγραμματισμού, άσκησης αρμοδιοτήτων: βελτίωση,
αναβάθμιση π.χ. αποθήκη
• Κανονισμοί υπηρεσιών π.χ. προμηθειών
• Νέο οργανόγραμμα (Ο.Ε.Υ.): συγχώνευση οργανικών
μονάδων ή υπηρεσιών
• Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. ή ένταξη στον Δήμο
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Σχέδιο στελέχωσης
• Τα αριθμητικά δεδομένα / ποιοτικά χαρακτηριστικά
του προσωπικού που υπηρετεί, ρυθμός ανανέωσης
• Τα αριθμητικά δεδομένα / ποιοτικά χαρακτηριστικά
του προσωπικού που κρίνονται αναγκαία
• Ελλείψεις ποσοτικές και ποιοτικές ανά υπηρεσία
• Αναδιάταξη κλάδων ανά κατηγορία
• Εσωτερικές μετακινήσεις
• Μετατάξεις από και προς τον Δήμο
• Αναβάθμιση προσόντων - δεξιοτήτων  επιμόρφωση
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