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ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση ομάδας διοίκησης έργου για την τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας » 

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας

λαμβάνοντας υπόψη:

 τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006)

 τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδάφιο θ’ του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 την έναρξη της θητείας της νέας δημοτικής αρχής την 1η Σεπτεμβρίου 2019
 την ανάγκη συγκρότησης ομάδας διοίκησης έργου για την τροποποίηση του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ελευσίνας (ΦΕΚ 2532/τ.Β΄/7-11-
2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 τις αποφάσεις Δημάρχου Ελευσίνας περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου 
Ελευσίνας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη συγκρότηση ομάδας διοίκησης έργου για την τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας η οποία θα αποτελείται:

κ.Ιωάννη Παναγιωτούλια Γενικό Γραμματέα ο οποίος ορίζεται και ως συντονιστής,

κ.Γεώργιο Κουρούνη Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών,

κ.Κωνσταντία Ζγαντζούρη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας,Παιδείας και Πολιτισμού,

κ.Παναγιώτα Γεωργουλέα Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

κ.Στάθη Καλλιόπη Προϊσταμένη Δ/νσης ΚΕΠ,
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κ.Δήμητρα Ζαχοπούλου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών,

κ.Παναγιώτη Γούλα Αναπληρωτή  Προϊστάμενο  Δ/νσης Πολεοδομίας,

κ.Ιωάννη Βραχάλη Αναπληρωτή  Προϊστάμενο  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

κ.Σωτήρη Κανάκη Προϊστάμενο  Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Χρέη γραμματέως θα εκτελεί η κ.Κόλλια Ασύρμω , υπάλληλος του Τμήματος 
Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το έργο της Ο.Δ.Ε. περιλαμβάνει την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Ελευσίνας 
και την υποβολή του στην εκτελεστική επιτροπή.

 Η οµάδα θα προβεί στις απαραίτητες εργασίες για τη διερεύνηση των 
υπηρεσιακών αναγκών του Δήµου, με γνώμονα την αποτελεσματική προώθηση των 
σκοπών του, μέσα από τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των υπηρεσιών και 
την άρτια στελέχωσή τους. Συγκεκριμένα, η ομάδα θα ασχοληθεί με τη συλλογή και 
επεξεργασία των στοιχείων που θα λάβει  από τους Προϊσταμένους των Οργανικών 
Μονάδων του Δήμου και τη σύνταξη σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Η ομάδα θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας ή/και εκτός όταν είναι 
αναγκαίο και σε αυτήν θα συμμετέχουν κατά περίπτωση, εκτός από τα μέλη της, και 
άλλα υπηρεσιακά στελέχη, κατόπιν έγγραφης ή ηλεκτρονικής πρόσκλησης από τον 
συντονιστή.
Η ανωτέρω ομάδα έχει συμβουλευτικό και όχι αποφασιστικό ρόλο και οφείλει να 
ενηµερώνει τον ∆ήµαρχο για την πρόοδο των εργασιών της .

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

1)Γραφείο Δημάρχου 

2)Γενικό Γραμματέα του Δήμου 

3)Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών

3)Σωματεία Εργαζομένων του Δήμου 

4)Οριζόμενους υπαλλήλους (ενυπόγραφα)
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