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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΝΕΟΣ ΟΕΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Αναδιαρθρώνονται οι δημοτικές υπηρεσίες στη βάση του τρίπτυχου «χρηστή 

διοίκηση-αποτελεσματική εξυπηρέτηση-καθημερινότητα του πολίτη» 

 

Στο τρίπτυχο «χρηστή διοίκηση-αποτελεσματική εξυπηρέτηση-

καθημερινότητα του πολίτη» επικεντρώνονται οι αλλαγές στη 

λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, οι οποίες προβλέπονται από τον 

νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) που έχει καταρτίσει η 

διοίκηση του δήμου Ωραιοκάστρου. 

Ο εκσυγχρονισμένος ΟΕΥ εγκρίθηκε χτες το βράδυ με ευρεία 

πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο Ωραιοκάστρου, έπειτα από 

σχετική εισήγηση του δημάρχου Παντελή Τσακίρη. 

«Η διοικητική αναδιάρθρωση και η ορθολογική διαχείριση των 

ανθρώπινων πόρων του δήμου μας είχαν τεθεί από εμάς ως στόχος 

άμεσης προτεραιότητας από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των 

καθηκόντων μας στη διοίκηση του δήμου Ωραιοκάστρου. Στόχος μας 

είναι να ανατεθούν καθήκοντα σύμφωνα με τις ανάγκες του δήμου και 

των πολιτών, χωρίς να υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ 

διαφορετικών υπηρεσιών. Αυτή η λογική είναι αποτυπωμένη στον νέο 



Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου, ο οποίος και θα 

αποτελέσει ένα βασικό διοικητικό εργαλείο, που θα εναρμονίζεται στα 

νέα δεδομένα που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ», ανέφερε ο 

δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης στην κεντρική τοποθέτησή 

του από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου. Όπως τόνισε ο κ. 

Τσακίρης, στο πλαίσιο της σύνταξης του νέου ΟΕΥ έγιναν διαβούλευση 

και εξαντλητικός διάλογος τόσο με τον Σύλλογο Εργαζομένων του δήμου 

Ωραιοκάστρου όσο και με τις επιμέρους διευθύνσεις. 

 

Οι στρατηγικές προτεραιότητες 

Παρουσιάζοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες που υπηρετούνται 

μέσα από τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο 

δήμαρχος Ωραιοκάστρου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ακόλουθα 

σημεία: 

 

1. Χρηστή διοίκηση – διαφάνεια: 

Προβλέπεται η λειτουργία αυτοτελούς τμήματος εσωτερικού ελέγχου, 

με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης.  

 

2. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη 

 Η υφιστάμενη διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

οργανώνεται σε δύο διευθύνσεις (διεύθυνση Διοικητικών 

Υπηρεσιών και διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών), ώστε μέσα 

από την καλύτερη οργάνωση να επιτυγχάνεται η 

αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 



 Δημιουργείται διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας 

Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με στόχο τη 

βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικών παροχών  

 

3. Καθημερινότητα του πολίτη 

Συστήνεται αυτοτελές γραφείο καθημερινότητας, διοικητικής βοήθειας 

και διαφάνειας, το οποίο ανάμεσα σε άλλα θα διαχειρίζεται τηλεφωνικά 

ή ηλεκτρονικά τα αιτήματα των πολιτών που έχουν σχέση με την 

καθαριότητα, το πράσινο, τις τεχνικές υπηρεσίες, τα αδέσποτα ζώα, κλπ. 

 

4. Πολιτική προστασία 

Συστήνεται, σύμφωνα και με τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας, 

αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας, το οποίο αναλαμβάνει τον 

σχεδιασμό και τον συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, την 

αντιμετώπιση και την αποκατάσταση καταστροφών. 

 

5. Δημοτική αστυνομία 

Στον νέο ΟΕΥ αποτυπώνεται η βούληση για επανασύσταση της 

δημοτικής αστυνομίας. 

 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 


