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Θέµα:  Ανάθεση  αρµοδιοτήτων  στο  Γενικό  Γραµµατέα  του  ∆ήµου  κ.  Θωµά  Ψαρρά  και

παροχή σ' αυτόν εξουσιοδότησης προς υπογραφή εγγράφων. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης

Έχοντας  υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 161 §§ 5 και 6 του ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης

∆ηµοτικών  και  Κοινοτικών  Υπαλλήλων) όπως  ισχύουν  κατά  την  έκδοση  της

παρούσας.

3. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  86  και  88  του  ν.  3463/2006  (Κώδικας  ∆ήµων  και

Κοινοτήτων).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ισχύοντος Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του

∆ήµου  Θεσσαλονίκης.

5. Το γεγονός ότι το ∆ηµοτικό Έργο και η ∆ιοίκηση του ∆ήµου αποτελούν ενιαίο και

αδιάσπαστο  όλο,  την  ενότητα  του  οποίου  εκφράζει  και  εγγυάται  ο  ∆ήµαρχος,

επικουρούµενος  από τα  λοιπά  αρµόδια  όργανα  που ενεργούν κατ’  εντολή  του  ή

κατ' ανάθεση ή µεταβίβαση αρµοδιοτήτων εκ µέρους του. 
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6. Την  ανάγκη  συντονισµού  των  δηµοτικών  Υπηρεσιών,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η

αποτελεσµατικότητα  στην  προετοιµασία  και  υλοποίηση  των  αποφάσεων  που

λαµβάνονται από τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου. 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

Α. Ορίζει  ότι ο  Γενικός  Γραµµατέας  του  ∆ήµου  κ.  Θωµάς  Ψαρράς επικουρεί  το

∆ήµαρχο  στην  άσκηση  των  διοικητικών  καθηκόντων  του  και  στο  έργο  του  ως

Προϊσταµένου  των ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών  και  του  προσωπικού  του  ∆ήµου  και έχει τις

αναφερόµενες  ειδικότερα  στη  συνέχεια  αρµοδιότητες  και  ευθύνες,  τις  οποίες  ασκεί

τηρώντας τις διατάξεις του νόµου και τις λοιπές αποφάσεις ∆ηµάρχου: 

1. Παρακολουθεί και συντονίζει τη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων του ∆ηµάρχου,

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου, σε συνεργασία

µε τους καθ' ύλην αρµόδιους Αντιδηµάρχους, τους Γενικούς ∆ιευθυντές και τους λοιπούς

προϊσταµένους των αντίστοιχων Υπηρεσιών.

2. Μεριµνά  για  α)  την οργάνωση, στελέχωση  και υλικοτεχνική  υποδοµή των ∆ηµοτικών

Υπηρεσιών,  β) τη  συνεχή  βελτίωση  της  επάρκειας,  αποτελεσµατικότητας  και

αποδοτικότητας  του  προσωπικού  σύµφωνα  µε  τους  στόχους,  που  έχουν  τεθεί,  και  το

ισχύον  νοµοθετικό  πλαίσιο, γ) τη  διαρκή  ενηµέρωση,  εκπαίδευση  και  επιµόρφωση  του

προσωπικού για τη νόµιµη και χρηστή άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του  και δ)

την εύρυθµη, ταχεία και χωρίς γραφειοκρατικές  αγκυλώσεις επικοινωνία  και συνεργασία

των δηµοτικών υπηρεσιών µεταξύ τους καθώς και µε τα δηµοτικά όργανα διοίκησης.

3. Έχει την ευθύνη για την εύρυθµη εγκατάσταση των διαφόρων Υπηρεσιών στα δηµοτικά

ακίνητα  (ιδιόκτητα ή µισθωµένα) και για τη φύλαξη, την εµφάνιση, τάξη και καθαριότητα

αυτών.

4. Έχει την ευθύνη για τις σχέσεις του ∆ήµου µε την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας

-  Θράκης,  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  τις  ∆ικαστικές  και  άλλες  Κρατικές  και  Ανεξάρτητες

∆ιοικητικές Αρχές, καθώς και για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο νόµος για

την  εποπτεία  της  νόµιµης  δράσης  των  υπηρεσιών  και  οργάνων  του  ∆ήµου  κατά  τις

ισχύουσες διατάξεις (βλ. λ.χ. άρθρ. 214 επ. ν. 3852/2010)  και τις  οδηγίες της Κεντρικής

Κυβέρνησης,  εφόσον  είναι  δεσµευτικές  για  το  ∆ήµο,  παρέχοντας  τις  αναγκαίες  κατά
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περίπτωση  εξηγήσεις  επ'  αυτών  σε  συνεργασία  µε  τους  προέδρους  των  συλλογικών

οργάνων του ∆ήµου και τους προϊσταµένους των αντίστοιχων Υπηρεσιών.

5. Επιµελείται  και  συντονίζει  την  πλήρη,  αποτελεσµατική  και  έγκαιρη  εφαρµογή  και

υλοποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και κάθε τυχόν αναγκαίας

τροποποίησης  αυτού  καθώς  και  την  επεξεργασία  και  ολοκλήρωση  από  τις  αρµόδιες

Υπηρεσίες εισηγήσεων προς τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου επί θεµάτων που αφορούν

το  πάσης  φύσεως  προσωπικό  του  ∆ήµου  και  την  υποστήριξη  των  εισηγήσεων  αυτών

ενώπιον των ανωτέρω οργάνων.

6. Παρακολουθεί τις εργασίες των Οµάδων Εργασίας και ∆ιοίκησης Έργου, µεριµνά για τη

σύνθεση του έργου τους, ενηµερώνει τακτικά το ∆ήµαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή

για  τα  αποτελέσµατα  των  εργασιών  τους  και  εισηγείται  στο  ∆ήµαρχο  τη  συγκρότηση

παρόµοιων Οµάδων για ζητήµατα αρµοδιοτήτων του.

7. Μεριµνά  για  την  έκδοση  και  αποστολή  Εγκυκλίων  και  Υπηρεσιακών  Εγγράφων  του

∆ηµάρχου για θέµατα που αφορούν τη νόµιµη, ταχεία, αποτελεσµατική και καλή λειτουργία

των  Υπηρεσιών  και  τη  µεταξύ  τους  επικοινωνία  και  συνεργασία,  ιδίως  σε  ζητήµατα

συναρµοδιότητας, καθώς και για την εξωτερική αλληλογραφία του ∆ήµου που δεν ανήκει

στις αρµοδιότητες των Αντιδηµάρχων.

8. Μεριµνά  για  τη  έγκαιρη  συλλογή  και  κατάλληλη  επεξεργασία  και  παράδοση  από  τις

Υπηρεσίες  των στοιχείων  που  απαιτούνται  για  τους  περιοδικούς απολογισµούς  δράσης

του  ∆ήµου,  σύµφωνα  µε  τα  αντίστοιχα  προγράµµατα  και  σχετικές  αποφάσεις  του

∆ηµοτικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

9. Έχει  την  ευθύνη  της  απάντησης  σε  αιτήµατα  οιουδήποτε  για  χορήγηση  αντιγράφων,

εφόσον  αυτά  αφορούν  έγγραφα  που  χαρακτηρίζονται  ως  «διαβαθµισµένα»  ή

περιλαµβάνουν «ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα».

Β. Εξουσιοδοτεί το Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. Θωµά Ψαρρά να υπογράφει µε εντολή

∆ηµάρχου, συµµορφούµενος προς τις σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις του νόµου:

1. Πράξεις και υπηρεσιακά έγγραφα, η έκδοση των οποίων εµπίπτει στην αρµοδιότητα του

∆ηµάρχου  ως  ∆ιοικητικού  Προϊσταµένου  και  αφορούν  την  υπηρεσιακή  κατάσταση  του

πάσης  φύσεως  προσωπικού  του  ∆ήµου,  εφόσον  η  εξουσία  υπογραφής  τους  δεν  έχει

ανατεθεί σε άλλο αρµόδιο όργανο και ειδικότερα:
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1.1. Αποφάσεις ή πράξεις για: α) τη χορήγηση αδειών, µε ή χωρίς αποδοχές, στους πάσης

φύσεως υπαλλήλους και εργαζοµένους του ∆ήµου, β) τη µετακίνηση µονίµου υπαλλήλου

ή  υπαλλήλου  Ι.∆.Α.Χ.,  περιλαµβανοµένων  και  των  αποφάσεων

µετακίνησης/αναπλήρωσης  προϊσταµένου, γ) τη  βαθµολογική  προαγωγή  µονίµων

υπαλλήλων  και  υπαλλήλων  Ι.∆.Α.Χ.  καθώς  και  τη  βαθµολογική  και  µισθολογική  ένταξη

αυτών, δ) τη µετάταξη µονίµων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ι.∆.Α.Χ. σε ανώτερη κατηγορία

ή σε  άλλο  κλάδο της  ίδιας  κατηγορίας,  ε) τη  χορήγηση επιδόµατος  θέσης  σε µόνιµους

υπαλλήλους και υπαλλήλους Ι.∆.Α.Χ. στ) τον καθορισµό των θέσεων που αναλογούν σε

προστατευόµενα άτοµα κατά την έννοια του Ν. 2643/1998 καθώς και τα αιτήµατα προς το

Α.Σ.Ε.Π. για την έγκριση προσλήψεων προστατευοµένων ατόµων, ζ) τη σύσταση θέσεων,

καθώς  και την τοποθέτηση του  προσωπικού  αυτού  και την  κατάταξή του  σε βαθµό και

κλιµάκιο, η) την κύρωση πινάκων κατάταξης - επιλογής εποχιακού προσωπικού ιδιωτικού

δικαίου  ορισµένου  χρόνου  πλήρους  ή  µερικής  απασχόλησης,  θ) την  έγκριση  της

µετάβασης  υπαλλήλου  εκτός  έδρας,  στο  εσωτερικό  ή  και  το  εξωτερικό  καθώς  και  τις

εισηγήσεις προς την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της

σχετικής  πίστωσης  για  τη  µετάβαση  υπαλλήλων  εκτός  έδρας  ι) την  καθιέρωση

υπερωριακής  απασχόλησης,  νυχτερινής  εργασίας  και  εργασίας  κατά  τις  Κυριακές  και

εξαιρέσιµες  ηµέρες  για  κάθε  κατηγορία  του  υπαλληλικού  προσωπικού  όλων  των

υπηρεσιών  του  ∆ήµου  καθώς  και  τη  βεβαίωση  υπερωριακής  απασχόλησης  του

προσωπικού  υπηρεσιακών  µονάδων  που,  κατά  τον  ισχύοντα  Οργανισµό  Εσωτερικής

Υπηρεσίας, δεν υπάγονται σε Γενική ∆ιεύθυνση.

1.2.  Σύµφωνης  γνώµης  προς  το  αρµόδιο  Υπηρεσιακό  Συµβούλιο  για  την  απόσπαση

µονίµων υπαλλήλων ή Ι.∆.Α.Χ. από το ∆ήµο σε ∆ηµοτικό Ν.Π.∆.∆. ή σε ∆ηµοτικό Ίδρυµα

ή σε σύνδεσµο Ο.Τ.Α. και του διαβιβαστικού εγγράφου αυτής

1.3. α) τις περιλήψεις και τις σχετικές ανακοινώσεις αυτών στον τύπο για την πρόσληψη

εποχιακού  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισµένου  χρόνου  πλήρους  ή  µερικής

απασχόλησης, β) τις περιλήψεις για τη µετάταξη µονίµων υπαλλήλων προς το ∆ήµο, προς

ανάρτηση  στη  ∆ιαύγεια,  και  τα  πρωτόκολλα  ανάληψης  υπηρεσίας  εκ  µέρους  των

υπαλλήλων  αυτών,  γ)  τα  έγγραφα  διαβίβασης  εκθέσεων  αξιολόγησης  ουσιαστικών

προσόντων  µονίµων  υπαλλήλων  και  υπαλλήλων  Ι.∆.Α.Χ.  προς  την  αρµόδια  Ειδική

Επιτροπή Αξιολόγησης

2.  Πάσης  φύσεως  πιστοποιητικά,  άδειες  και  βεβαιώσεις,  που  εκδίδονται  κατόπιν

αποφάσεων του ∆ηµάρχου ή των λοιπών αποφασιστικών οργάνων του ∆ήµου, εφόσον

δεν έχει οριστεί άλλος αρµόδιος για την υπογραφή αυτών.
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Γ. Ο Γενικός Γραµµατέας προσυπογράφει τα σχέδια εγγράφων που  αποστέλλουν προς

υπογραφή  στο  ∆ήµαρχο  οι  διάφορες  υπηρεσίες  του  ∆ήµου,  εφόσον  δεν  φέρουν

υπογραφή αρµόδιου για το θέµα Αντιδηµάρχου. 

∆. Ο ∆ήµαρχος µπορεί µε νεότερη απόφασή του να τροποποιεί τα ανωτέρω ή να εκχωρεί

και  άλλες  αρµοδιότητες  στον  Γενικό  Γραµµατέα  του  ∆ήµου  ή  να  αναθέτει  σ'  αυτόν  την

υπογραφή  µε  εντολή  του  και  άλλων  εγγράφων  και  πιστοποιητικών,  πλην  χρηµατικών

ενταλµάτων.

Η  παρούσα  Απόφαση  ∆ηµάρχου,  η  οποία  αντικαθιστά  κάθε  προηγούµενη  σχετική,  να

δηµοσιευθεί και να αναρτηθεί όπως ορίζει ο νόµος.

Εσωτερική ∆ιανοµή :

Όλες οι ∆ιευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τµήµατα του

∆ήµου Θεσσαλονίκης

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

              
      ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
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