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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την Ένωση Περιφερών Ελλάδος και 
την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας  προχωρούν  στην υλοποίηση του 
«Προγράμματος  Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και 
των 13 Περιφερειών». Προτεραιότητες του προγράμματος είναι η ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, η παροχή 
σύγχρονων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις καθώς και 
η ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής, συνδυάζοντας δράσεις απλούστευσης 
διαδικασιών και διοικητικής μεταρρύθμισης με σύγχρονες πλατφόρμες και εργαλεία 
πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Με φόντο την οικονομική κρίση, ένα ρεαλιστικό όραμα για την Αυτοδιοίκηση στην 
παρούσα  προγραμματική περίοδο, είναι το εξής : 

«Η Ελληνική Αυτοδιοίκηση, αξιοποιώντας το δυναμικό των ΤΠΕ, να καταστεί λιγότερο 
γραφειοκρατική και πιο αποδοτική, απλουστεύοντας και τυποποιώντας τις διαδικασίες 
λειτουργίας της, διαλειτουργώντας ηλεκτρονικά με τα άλλα επίπεδα διοίκησης και 
παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πολιτοκεντρικές και συνεχώς 
αναβαθμιζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.» 

Η επίτευξη του προηγούμενου οράματος προϋποθέτει :  

• την οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των Περιφερειών και των 
Δήμων με γνώμονα τη λειτουργία σύγχρονων δομών φιλικών προς τον πολίτη 
και τις επιχειρήσεις,  

• την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με στόχο 
την απλούστευση, την επιτάχυνση και τον εμπλουτισμό των παρεχομένων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και  

• την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στους φορείς της 
Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχία αυτής της 
μεταρρυθμιστικής τομής. 

Για την υλοποίηση του έργου υπογράφθηκε Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ 
ΥΠΕΣ-ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ, η οποία σηματοδοτεί την αμέριστη συνεργασία των εν λόγω 
μερών για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος.  
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2. ΣΤΟΧΟΙ  

Μέσω του προτεινόμενου σχεδίου το ΥΠΕΣ έχει δύο κύριους στόχους :  
 
1. Την απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των Δήμων 
και των Περιφερειών. 
 
2.  Την προώθηση της ψηφιακής Αυτοδιοίκησης 
 
 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Το «Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και 
των 13 Περιφερειών», προϋπολογισμού 30,5 εκ. €, χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014–2020 και 
αποτελείται από τρεις Δράσεις :  

Δράση 1 : «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών 
λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Πιλοτική λειτουργία», με προϋπολογισμό 3,6 
εκατ. €.  

Δράση 2 : «Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή των νέων 
μοντέλων λειτουργίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού», με προϋπολογισμό 23,9 εκατ. €.  

Δράση 3 : «Επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην 
εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας», με προϋπολογισμό 3,0 εκατ. €.  

Η Δράση 1 αποτελεί έργο – σημαία για την αναδιοργάνωση και διοικητική 
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού) και φορέας 
υλοποίησής της είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.  
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4. ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη των στόχων ομαδοποιούνται στις ακόλουθες 
φάσεις: 
 
Φάση Α  : Επιτελικό έργο  και πιλοτικές εφαρμογές 

Κατά τη φάση αυτή που περιλαμβάνει την Δράση 1 σχεδιάζονται τα νέα πρότυπα 
λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης μέσω των εξής παρεμβάσεων :  

• Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας Δήμων και 
Περιφερειών 

• Σύνταξη προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων για την 
αυτοματοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας 

• Σχέδιο Μετάβασης από το υπάρχον στο νέο μοντέλο λειτουργίας 

• Πιλοτικές εφαρμογές  

 
Φάση Β : Εφαρμογή σε όλους τους ΟΤΑ - Roll Out 

Κατά τη φάση αυτή που περιλαμβάνει τις Δράσεις 2 και 3 εφαρμόζονται τα νέα 
πρότυπα λειτουργίας σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, για το 
σκοπό αυτό απαιτείται : 

• Η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και της οργάνωσης των 
ΟΤΑ  

• Η επιμόρφωση του προσωπικού των ΟΤΑ στην εφαρμογή των νέων μοντέλων 
λειτουργίας 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των Φάσεων Α και Β θα υλοποιούνται παράλληλα οι εξής 
οριζόντιες δράσεις :  

• Δικτύωση / Υποστήριξη / Ενημέρωση / Ευαισθητοποίηση του Ανθρώπινου 
δυναμικού Δήμων και Περιφερειών (πολιτικού και υπηρεσιακού προσωπικού) 

• Διοίκηση  και Δημοσιότητα του προγράμματος 

Οι δράσεις του προγράμματος σχεδιάζονται, συντονίζονται, προκηρύσσονται και 
παρακολουθούνται κεντρικά υπό την εποπτεία του ΥΠ.ΕΣ. ενώ υλοποιούνται τοπικά 
με την ενεργό συμμετοχή των ιδίων των ΟΤΑ. Διαρκής θα είναι η συμμετοχή 
εκπροσώπων των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης (ΕΝ.ΠΕ. και Κ.Ε.Δ.Ε.). 
σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.  
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5.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1  

 

5.1 Στόχοι της Δράσης 1 

Οι κύριοι στόχοι της Δράσης 1  είναι :  

1. Η απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των Δήμων 
και των Περιφερειών 

2. Η εκπόνηση προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων 

3. Η αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρούμενης αλλαγής μέσω της  
δικτύωσης / υποστήριξης / ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ 

5.1.1 Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας και της 
οργάνωσης των Δήμων και των Περιφερειών  

Η λειτουργική αναδιοργάνωση των Δήμων και των Περιφερειών στοχεύει στην 
αναβάθμιση και αναδιοργάνωση κρίσιμων Λειτουργικών Περιοχών τους, μέσω της 
δημιουργίας νέου μοντέλου λειτουργίας που θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες αλλαγές : 

• του κανονιστικού πλαισίου 

• των διαδικασιών και των εντύπων  

• των οργανωτικών δομών και των ρόλων (θέσεων εργασίας)  

• των πληροφοριακών συστημάτων  

Για την επίτευξη του στόχου θα πρέπει να καταγραφούν, απλοποιηθούν και 
τυποποιηθούν οι διαδικασίες λειτουργίας (αξιοποιώντας λογισμικό ηλεκτρονικής 
μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών που θα βασίζεται σε διεθνή πρότυπα) 
με σκοπούς : 

• τη μείωση χρόνου και κόστους λειτουργίας,  

• τον ανασχεδιασμό διαδικασιών μη προστιθέμενης αξίας και την τροποποίηση ή 

την εξάλειψη περιττών κανονιστικών ρυθμίσεων,  

• την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και την περιγραφή των θέσεων εργασίας,  

• την ταχύτερη και καλύτερη εσωτερική λειτουργία των ΟΤΑ και τη βελτίωση 

της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του κάθε 

Οργανισμού,  

• την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της λειτουργίας 

των ΟΤΑ,  
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• τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις και 

της προσπελασιμότητας σε αυτές (ως προς το χρόνο – ποιότητα – 

παρακολούθηση –ενημέρωση),  

• τη λειτουργία των ΟΤΑ με τρόπο που ενισχύει και προωθεί την καινοτομία, 

την επιχειρηματικότητα και την τοπική ανάπτυξη,  

• την υποστήριξη στη λήψη των αποφάσεων. 

Τα «προϊόντα» που θα προκύψουν θα είναι : 
 
Ø Νέες απλοποιημένες, αποτελεσματικές και αποδοτικές επιχειρησιακές 

διαδικασίες στις οριζόντιες/υποστηρικτικές και τις κάθετες/τομεακές 

υπηρεσίες των ΟΤΑ.  

Ø Αλλαγές και συμπληρώσεις του κανονιστικού πλαισίου.  

Ø Πρότυπα οργάνωσης / στελέχωσης.  

Ø Σαφώς προσδιορισμένοι ρόλοι και περιγραφές θέσεων εργασίας.  

Ø Δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών  

λειτουργίας.  

Ø Σχέδιο μετάβασης 

Ø Σχεδιασμός στοχευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και εκπαιδευτικού 

υλικού 

5.1.2 Εκπόνηση προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων 

Οι προδιαγραφές θα αφορούν στα εξής :  

Ø Σχεδιασμός και εφαρμογή νέας σύγχρονης αρχιτεκτονικής των πληροφοριακών 

συστημάτων των ΟΤΑ.  

Ø Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων  (front-office).  

Ø Ολοκληρωμένο  πληροφοριακό σύστημα  διαχείρισης των υλικών και των άυλων 

πόρων των ΟΤΑ  (back – office).  

Ø Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης (MIS).  

Ø Διαμόρφωση και εφαρμογή προτύπων διαλειτουργικότητας.  

Ø Αυτοματοποιημένες εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των υπηρεσιών και 

ηλεκτρονική διακίνηση, διαχείριση και αρχειοθέτησή των εγγράφων των ΟΤΑ.  

Ø Ασφαλές δίκτυο διυπουργικής/διαβαθμιδικής επικοινωνίας των ΟΤΑ με 

αξιοποίηση συστημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξη της 

ψηφιακής υπογραφής. 
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5.1.3. Αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής μέσω της  δικτύωσης / υποστήριξης / 
ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ 

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και στη συνέχεια η εφαρμογή των νέων προτύπων 
λειτουργίας στους ΟΤΑ, δηλ. η ενσωμάτωση των αλλαγών και βελτιώσεων στον 
καθημερινό τρόπο λειτουργίας τους, προϋποθέτει τη διαχείριση της αλλαγής μέσα 
από συνδυασμένες ενέργειες ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, διαβούλευσης, ενεργού 
συμμετοχής, επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης. 

Για το σκοπό αυτό η Δράση 1 θα περιλαμβάνει ενέργειες που στοχεύουν :  

• στη συνεχή συνεργασία μεταξύ του κεντρικού επιπέδου (ΥΠΕΣ, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, 
αρμόδια Υπουργεία) και του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου (Δήμοι – ΠΕΔ, 
Περιφέρειες),  

• στη διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού των 
ΟΤΑ στη διαμόρφωση προτύπων και εργαλείων που αφορούν πρωτίστως τη δική 
τους λειτουργία, 

• στη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας των Δήμων και των 
Περιφερειών (νομικό πλαίσιο, οργάνωση, διαδικασίες λειτουργίας, πληροφοριακά 
συστήματα κλπ), 

• στη καταγραφή, ανάλυση, διάγνωση και ενσωμάτωση στο σχεδιασμό, των 
αναγκών των ΟΤΑ και στην αντιμετώπιση των εμποδίων που αποτελούν σήμερα 
τροχοπέδη στη καθημερινή λειτουργία τους.   

 

5.2 Περιεχόμενο της Δράσης 1 

Η Δράση 1 θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων δυο Υποέργων :  

Υποέργο 1 : Διαχείριση της αλλαγής για τη λειτουργική αναδιοργάνωση των ΟΤΑ 
(Υλοποίηση με ίδια μέσα) 

Υποέργο 2 : Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των 
ΟΤΑ / Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας / Προδιαγραφές των αναγκαίων πληροφοριακών 
συστημάτων (Υλοποίηση με διαγωνισμό) 

 

 



Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α  ́και Β  ́Βαθμού                           

ΥΠΕΣ - ΕΝΠΕ - ΚΕΔΕ - ΕΕΤΑΑ 9

5.2.1 Υποέργο 2 : Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των 
ΟΤΑ / Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας / Προδιαγραφές των αναγκαίων 
πληροφοριακών συστημάτων  

Στόχοι του Υποέργου 

Το Υποέργο 2 στοχεύει στο λειτουργικό και οργανωτικό ανασχεδιασµό των Δήμων 
και των Περιφερειών σε όλες τις Λειτουργικές Περιοχές τους. Οι Λειτουργικές 
Περιοχές των ΟΤΑ είναι οι ακόλουθες :   

Κάθετες / Τομεακές Λειτουργικές περιοχές   

1. Κοινωνική Πολιτική, Απασχόληση και Δημόσια Υγεία  
2. Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός  
3. Περιβάλλον, Χωροταξία και Πολεοδομία  
4. Υποδομές, Μεταφορές  
5. Αγροτική Ανάπτυξη  
6. Μεταποίηση, Εμπόριο, Τουρισμός 
7. Δημοτική αστυνομία και  Πολιτική Προστασία  

Οριζόντιες Λειτουργικές περιοχές   

8. Προγραμματισμός, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εξυπηρέτηση του πολίτη 
9. Οικονομική Διαχείριση και Προμήθειες  
10. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικές λειτουργίες 

 
 
Το Υποέργο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ μέσω :  

• της απλούστευσης και προτυποποίησης των διαδικασιών των οριζόντιων και 
κάθετων Λειτουργικών Περιοχών των ΟΤΑ και των συνακόλουθων αλλαγών 
στη νομοθεσία,  

• της εκπόνησης προτύπων οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας, 
• της εκπόνησης των προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών 

συστημάτων και 
• του σχεδιασμού προγραμμάτων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των 

ΟΤΑ για την εφαρμογή του νέου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας 
 
Το επόμενο σχήμα απεικονίζει τους στόχους της επιχειρούμενης διοικητικής 
μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού. 
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Φάσεις και Διάρκεια Υποέργου  
 
Το Υποέργο 2 οργανώνεται στα ακόλουθα Πακέτα εργασίας (ΠΕ) συνολικής 
διάρκειας 14 μηνών:  

ΠΕ1: Περιγραφή υφιστάμενου επιχειρησιακού μοντέλου / Αποτύπωση, 

μοντελοποίηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών 

λειτουργίας 

ΠΕ2: Στρατηγικός σχεδιασμός νέου επιχειρησιακού μοντέλου / Απλούστευση, 

προσομοίωση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας /  

Αλλαγές στη νομοθεσία των ΟΤΑ 

ΠΕ3:  Εκπόνηση προτύπων  οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας 

ΠΕ4: Προδιαγραφές των αναγκαίων υποσυστημάτων ΤΠΕ και προδιαγραφές 

διαλειτουργικότητας  

ΠΕ5 : Σχέδιο Μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο / 

Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης 

ΠΕ6 : Πιλοτικές εφαρμογές 
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Η διάκριση των προηγούμενων Πακέτων εργασίας ακολουθεί τη λογική του 
επόμενου σχήματος.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τόσο η αποτύπωση του υφιστάμενου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας (ΠΕ1) 
όσο και ο καθορισμός του επιδιωκόμενου μοντέλου (ΠΕ 2, 3 και 4) για να είναι 
αποτελεσματικές, οφείλουν να ακολουθούν μια αρχιτεκτονική, η οποία διασυνδέει σε 
ενιαίο πλαίσιο τα επί μέρους δομικά και λειτουργικά συστατικά στοιχεία των ΟΤΑ. Η 
αρχιτεκτονική που προτείνεται είναι συμβατή με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 
2016-2021  «ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ»1. 

5.2.2 Υποέργο 1 : Διαχείριση της αλλαγής για τη λειτουργική αναδιοργάνωση των ΟΤΑ  

Η αποτελεσματική εφαρμογή των νέων προτύπων λειτουργίας στους ΟΤΑ δηλ. η  
ενσωμάτωση των αλλαγών και βελτιώσεων στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας τους 
προϋποθέτει τη διαχείριση της αλλαγής μέσα από συνδυασμένες ενέργειες 
ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, διαβούλευσης, ενεργού συμμετοχής, επιμόρφωσης και 
συμβουλευτικής υποστήριξης 

Το Υποέργο 1 θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες :  

Ενέργεια  1: Οριστικοποίηση των λειτουργικών περιοχών παρέμβασης / Σύνταξη των 
τευχών του διαγωνισμού επιλογής του Αναδόχου. 

Ενέργεια 2: Συγκρότηση Θεματικών Δικτύων και Κεντρικών Ομάδων Λειτουργικών 
Περιοχών / Αξιοποίηση των ΠΕΔ 

Ενέργεια  3: Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την υποστήριξη της 
επικοινωνίας των Θεματικών Δικτύων   

Ενέργεια 4: Λειτουργία των Θεματικών Δικτύων και των Κεντρικών Ομάδων 
Λειτουργικών Περιοχών με την υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ 

                                                
1 Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, ΕΘΝΙΚΗ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  2016-2021,  2016 
 

ΠΕ  2, 3 και 4 : Νέο 
επιχειρησιακό μοντέλο των 

ΟΤΑ  
('to be' model) 

 
- Διαδικασίες  
- Οργάνωση 

- Συστήματα ΤΠΕ 
-Νομοθεσία 

 

ΠΕ 1 : Υφιστάμενο 
επιχειρησιακό μοντέλο των 

ΟΤΑ 
('as is' model) 

 
- Διαδικασίες  
- Οργάνωση 

- Συστήματα ΤΠΕ 
-Νομοθεσία 

ΠΕ6 : Πιλοτικές 
εφαρμογές 

ΠΕ5 : Σχέδιο 
Μετάβασης  
Προγράμματα 
Κατάρτισης  
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Ενέργεια 5: Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού – 
Δημοσιότητα  

Ενέργεια 6 : Εκπόνηση μεθοδολογίας εφαρμογής (roll out) των νέων προτύπων 
λειτουργίας στους Δήμους και τις Περιφέρειες 

Ενέργεια 7 : Διοίκηση / παρακολούθηση και συντονισμός του όλου έργου  

 

6. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Στον επόμενο πίνακα συνοψίζονται τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα 
αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της Δράσης 1. 

 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα Αναμενόμενα οφέλη 

Νέες απλοποιημένες, τυποποιημένες και 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες 
λειτουργίας των υπηρεσιών των ΟΤΑ. 

- Μείωση γραφειοκρατίας  

- Μείωση  χρόνου λειτουργίας 
- Εξοικονόμηση δαπανών 

- Βελτίωση της ικανοποίησης των 
εργαζομένων από την εργασία μέσω 
της αυτοματοποίησης των εργασιών 
«ρουτίνας» και την εξοικονόμηση 
χρόνου για την καλλιέργεια της 
καινοτομίας και την απασχόληση σε 
πιο δημιουργικές δραστηριότητες. 

Προτυποποίηση των βασικών εγγράφων 
των ΟΤΑ και ηλεκτρονική διακίνηση, 
διαχείριση και αρχειοθέτησή τους. 

Απλουστεύσεις στο κανονιστικό πλαίσιο 
και εκπόνηση πρότυπων κανονισμών 
λειτουργίας 

- Εξάλειψη περιττών κανονιστικών 
ρυθμίσεων 

- Θεσμοθέτηση ενιαίου / 
τυποποιημένου  τρόπου λειτουργίας 
για όλους τους ΟΤΑ, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες και 
ιδιομορφίες.  

Πρότυπα οργάνωσης / στελέχωσης και 
περιγραφές θέσεων εργασίας. 

- Υιοθέτηση ενιαίων προδιαγραφών 
οργάνωσης 

Δείκτες αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας 
των υπηρεσιών 

- Τεκμηριωμένη αξιολόγηση των 
επιδόσεων των ΟΤΑ  

Ανάπτυξη προδιαγραφών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών και 
επιχειρήσεων  (front-office) 

- Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των 
πολιτών, των επιχειρήσεων, των 
παραγωγικών και των κοινωνικών 
φορέων από την εύκολη και ταχεία 
πρόσβαση σε διαδικτυακές 
υπηρεσίες. 

Προδιαγραφές Ολοκληρωμένου  
πληροφοριακού συστήματος  διαχείρισης 

- Αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη αξιοποίηση των 
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των πόρων των ΟΤΑ  (back – office) και 
πληροφοριακού συστήματος  διοίκησης 
(MIS) 

πόρων (τεχνολογικών, οικονομικών, 
ανθρώπινου δυναμικού, κ.α.) 

- Εξορθολογισμός των δαπανών  

- Λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων 
 

Σχεδιασμός νέας σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής των πληροφοριακών 
συστημάτων των ΟΤΑ   

- Αποτελεσματικότερη και ασφαλής 
διαχείριση των πληροφοριών, τόσο 
των εσωτερικών, όσο και των 
πληροφοριών που ενδιαφέρουν τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις 

- Αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογικής 
πλατφόρμας ώστε με το χαμηλότερο 
δυνατό κόστος να υποστηρίζεται 
ψηφιακά η λειτουργία των ΟΤΑ 

Διαμόρφωση προτύπων 
διαλειτουργικότητας ώστε να είναι 
δυνατή η διασύνδεση των εφαρμογών για 
την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών 
διαδικασιών και της ροής πληροφορίας 
και εγγράφων στο εσωτερικό ενός ΟΤΑ 
και μεταξύ των οργανισμών. 

- Ηλεκτρονική επικοινωνία και 
ανταλλαγή δεδομένων στο εσωτερικό 
του ΟΤΑ, με άλλους ΟΤΑ, με τις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους 
Φορείς της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης 

Εκπόνηση προγραμμάτων επιμόρφωσης 
του προσωπικού στα νέα πρότυπα 
λειτουργίας 

- Ενδυνάμωση, προσαρμογή και 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων  

- Ανάπτυξη κουλτούρας 
αποτελεσμάτων και αποφυγή της 
διεκπεραιωτικής προσέγγισης  

Διαχείριση της αλλαγής μέσα από 
συνδυασμένες ενέργειες 
ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, 
διαβούλευσης, ενεργού συμμετοχής, 
επιμόρφωσης και συμβουλευτικής 
υποστήριξης. 

- Ενσωμάτωση των απόψεων του 
ανθρώπινου δυναμικού της ΤΑ κατά 
το σχεδιασμό των νέων προτύπων 
λειτουργίας 

- Μείωση των αντιστάσεων κατά τη 
διάρκεια του σταδίου εφαρμογής των 
νέων προτύπων λειτουργίας 

 

 


