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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών.

2

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

3

Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας Δήμου Μήλου.

4

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91
του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α’ 212).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17359/5128
(1)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει
τροποποιηθεί με τον ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α'/1997) «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α'/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α'/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/
2016 (ΦΕΚ 21/Α'/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

Αρ. Φύλλου 689

4. Τις διατάξεις των άρθρων 63, και 280 του ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄/7-6-2010).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α'/28-6-2007).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89, 90 και 99 του
ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α'/28-6-2007)
όπως έχουν αντικατασταθεί από τις παρ. 4, 5, 6 του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/27-2-2016 τ.Α').
7. Την αριθμ. 26109/5-6-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα "Εφαρμογή του προβαδίσματος
κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις
ευθύνης των ΟΤΑ α' και β' βαθμού", καθώς και της αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/ΟΙΚ.21795/18-6-2018 όμοιας του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα
"Προβάδισμα κατηγοριών-προϊστάμενοι οργανικών
μονάδων".
8. Το αριθμ. 40645/3-8-2018 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα "Εφαρμογή του προβαδίσματος
κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις
ευθύνης των ΟΤΑ α' και β' βαθμού".
9. Το αριθμ. 44754/28-8-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Σύσταση μονάδων εσωτερικού
ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
10. Την αριθμ. 40328/37159/7-11-2011 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών (ΦΕΚ 2709/Β'/11-11-2011),
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 24553/20563/
6-6-2013 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1485/τ.Β'/19-6-2013).
11. Το αριθμ.7/9-10-2018 πρακτικό του Υπηρεσιακού
συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής "περί
έγκρισης της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών".
12. Την από 8-6-2018 Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 63
του ν. 3852/2010.
13. Την αριθμ. 90/19-6-2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών περί τροποποίησης
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αχαρνών.
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14. Την οικ. 45873/17114/1-6-2017 (ΦΕΚ 2055/Β΄/
14-6-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
Για τους λόγους αυτούς αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η αριθμ. 90/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών "περί τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών", για τη σύσταση Τμήματος Ελέγχου και τη σύσταση
Γραφείου Υπηρεσιών'Υδρευσης, ως εξής:
Ι) Για τη σύσταση Τμήματος Ελέγχου
Τροποποίηση του άρθρου 18: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18.1 Δημιουργείται Τμήμα Ελέγχου με αρμοδιότητες:
i. Έλεγχος Δαπανών
Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής ποσού κάτω των
120.000,00€
Προμήθειες, αμοιβές φυσικών προσώπων, μισθοδοσία, απαλλοτριώσεις, μισθώματα και λογαριασμοί ΔΕΚΟ
κ.λ.π.
ii. Έλεγχος Εσόδων
Βεβαιωτικοί κατάλογοι, Ρυθμίσεις Νόμου «Κατσέλη»,
διαδικασίες εξωδικαστικου συμβιβασμού κ.λ.π.
Προσωπικό:
Ειδικότητες: ΠΕ Νομικού, ΠΕ1 Οικονομικού, ΤΕ17 Διοικητικού - Λογιστικού, όλοι οι ΔΕ.
Τροποποιείται η αρίθμηση των Τμημάτων και Γραφείων.
ΝΕΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ:
18.2 Τμήμα Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης.
18.3 Τμήμα Εξόδων.
18.4 Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Γενικής
Λογιστικής.
18.5 Τμήμα Εσόδων.
18.5.1 Γραφείο Βεβαιώσεων Χρηματικών Καταλόγων.
18.6 Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας Κτηματολογίου και
Απαλλοτριώσεων.
18.6.1. Γραφείο Δημοτικού Κτηματολογίου.
18.7 Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας.
18.8 Τμήμα Προμηθειών.
18.8.1 Γραφείο Προμηθειών Δημοπρασιών.
18.8.2 Γραφείο Παραλαβής Προμηθειών.
18.9 Τμήμα Διαχείρισης και Ελέγχου Υλικού Αποθήκης.
18.9.1 Γραφείο Διαχείρισης Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων, Καυσίμων και Λιπαντικών.
18.9.2 Γραφείο Διαχείρισης Υλικού Λοιπών Υπηρεσιών.
II) Για τη σύσταση Γραφείου Υπηρεσιών Ύδρευσης.
Τροποποίηση του άρθρου 18: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18.5 Τμήμα Εσόδων
xxii: Επιμελείται την είσπραξη των λογαριασμών
ύδρευσης σύμφωνα με τους χρηματικούς καταλόγους
που εκδίδει το Γραφείο Υπηρεσιών'Υδρευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
18.5.1 Γραφείο Βεβαιώσεων Χρηματικών Καταλόγων
(νέα αρίθμηση).

Τεύχος Β’ 689/28.02.2019

i. Συντάσσει τους χρηματικούς καταλόγους πλην των
καταλόγων ύδρευσης.
Τροποποίηση του άρθρου 20 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Παράγραφος 20.3: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό.
20.3.1 Δημιουργείται ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
με αρμοδιότητες:
i. Μεριμνά για την καταγραφή των καταναλώσεων των
υδρομετρητών του ιδιωτικού δικτύου που έχει περιέλθει
στο Δήμο Αχαρνών, εκδίδει τους χρηματικούς καταλόγους και τους διαβιβάζει στη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών για την είσπραξη του αντιτίμου των καταναλώσεων.
ii. Καταρτίζει το πρόγραμμα καταγραφής καταναλώσεων.
iii. Συντάσσει και προωθεί τα δελτία φθορών και παροχών.
20.3.2 Δημιουργείται ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ με αρμοδιότητες:
i. Συνεργάζεται με τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη σύνταξη και τροποποίηση του Κανονισμού
Ύδρευσης.
ii. Μεριμνά για την τοποθέτηση, αντικατάσταση, επισκευή και έλεγχο καλής λειτουργίας των υδρομετρητών
και ορίζει υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
για το σκοπό αυτό, ο οποίος θα τηρεί και το βιβλίο διαδρομών.
iii. Μεριμνά με υπάλληλο ορισμένο για το σκοπό αυτό
για την καταμέτρηση της κατανάλωσης ύδατος, δύο φορές τον χρόνο.
Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη 24553/20563/
6-6-2013 (ΦΕΚ1485/τ.Β'/19-6-2013) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Από την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Αχαρνών
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη κατά το έτος 2019 και
για τα επόμενα έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 17292/5106
(2)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
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Τεύχος Β’ 689/28.02.2019

ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 99 του ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
5. Την 7184/6317/12-2-2013 απόφαση (454/Β΄/
26-2-2013), με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, όπως τροποποιήθηκε
με την 62970/23262/28-8-2017 (ΦΕΚ 3299/Β΄/20-9-2017)
απόφαση.
6. Την 11/2018 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου.
7. Την 474/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, περί τροποποίησης του
ισχύοντος ΟΕΥ και σύστασης μιας θέσης κατηγορίας ΤΕ
Κλάδου Φυσιοθεραπευτή, με σχέση εργασίας δημοσίου
δικαίου.
8. Τη ννωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου - Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής, που διατυπώθηκε στο 09/2018 πρακτικό.
9. Την 6870/21-2-2019 βεβαίωση του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, σύμφωνα με την οποία ο μέσος
όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών, για
το 2017: 1.636.684,00 € και για το 2018: 1.739.337,00 € είναι διπλάσιος του ποσού του οποίου ανέρχεται η ετήσια
δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου
της προτεινόμενης θέσης ΤΕ Φυσιοθεραπευτών πολλαπλασιαζόμενης επί δύο, δηλαδή καταληκτικό κατηγορίας
ΤΕ ΜΚ 19ο Βασικός Μισθός 2.027,00 € (2.027,00 €* 12)* 2
= 48.648,00 €.
10. Την οικ. 45873/17114/1-6-2017 (ΦΕΚ 2055/Β΄/
14-6-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η 474/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, περί τροποποίησης
του ΟΕΥ του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και
σύστασης μίας θέσης κατηγορίας ΤΕ Κλάδου Φυσιοθεραπευτή, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, ως εξής:
Κατηγορία - κλάδος
ΤΕ Φυσιοθεραπευτών

αριθμός
1

Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη
ύψους 24.324,00 € σε βάρος των ΚΑ 15.6011.001, 15-

8419

6051.002 και 15.6051.003 του προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η προγενέστερη 7184/6317/
12-2-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 10736
(3)
Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας Δήμου Μήλου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 63, 94, 95, 97 και 280
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ
212/Α΄) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ/τος
63/2005 (ΦΕΚ/98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Το π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
7. Την αριθμ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ.)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο
Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
8. Την αριθμ. 1921/11-1-2019 (ΑΔΑ:9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16)
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α' βαθμού και στελέχωση
αυτών με μόνιμο προσωπικό».
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9. Το αριθμ. 4947/24-1-2019 (ΑΔΑ: 6Λ5Ν465ΧΘ7-ΚΛΑ)
έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών
για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018».
10. Την αριθμ. 20718/5347/29-8-2013 (ΦΕΚ 2256/Β΄/
2013) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μήλου,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 50879/23-8-2017
(ΦΕΚ 3076/Β/2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
11. Την αριθμ. 27/2019 εισήγηση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου Μήλου για την τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου
Μήλου και τη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ιδίων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
12. Την αριθμ. 6/28-1-2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Μήλου, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)
του Δήμου Μήλου για την ένταξη του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» ως διακριτή διοικητική ενότητα σε
επίπεδο Γραφείου με την ονομασία «Βοήθεια στο Σπίτι»
στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας
και Πολιτισμού, καθώς και τη σύσταση δύο (02) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ίδιων κλάδων και
κατηγοριών και αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού
που απασχολούνται στο πλαίσιο του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι».
13. Την αριθμ. 943/18-2-2019 βεβαίωση του Δήμου
Μήλου από την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις ένταξης του εν λόγω Δήμου στις διατάξεις του
άρθρου 91 του ν. 4583/2018, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 6/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Μήλου, η οποία αφορά στην τροποποίηση
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μήλου για την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ως διακριτική διοικητική ενότητα σε επίπεδο Γραφείου με την ονομασία «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Αυτοτελές
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
καθώς και τη σύσταση δύο (2) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, ίδιων κλάδων και κατηγοριών και αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού που απασχολούνται
στο Δήμο Μήλου κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4583/
2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι».
Τα προαναφερόμενα αφορούν τροποποιήσεις των άρθρων 1, 8 και 15 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
ως εξής:
ΜΕΡΟΣ 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Άρθρο 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, προστίθεται διακριτή διοικητική
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ενότητα σε επίπεδο Γραφείου με την ονομασία «Γραφείο
Βοήθεια στο Σπίτι».
ΜΕΡΟΣ 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Προστίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
Αρμοδιότητες Γραφείου Βοήθεια στο Σπίτι.
Το Γραφείο έχει σαν γενικό στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής
φροντίδας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα
στελέχη όπως και από εθελοντές και φορείς κοινωνικής
αλληλεγγύης της κοινότητας σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, με
προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και
το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν
τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή και μέσω της ενδυνάμωσης να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία
και την κοινωνικής ευημερία.
Οι επιμέρους αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι εξής:
- Υλοποιεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που
απευθύνεται σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες
που δεν διαθέτουν υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον με σκοπό την παραμονή των ηλικιωμένων στο
φυσικό τους οικείο περιβάλλον, την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής τους, την αποφυγή ιδρυματοποίησης,
την ενδυνάμωση των οικογενειακών σχέσεων και την
κοινωνικοποίηση των ατόμων.
- Παρέχει κατ' οίκον δωρεάν οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα, εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε
εξυπηρετούμενου από ειδικευμένο και καταρτισμένο
προσωπικό.
- Απευθύνεται σε ομάδες στόχου και συγκεκριμένα
σε: α) ηλικιωμένα άτομα, τα οποία προκύπτουν όταν το
άτομο υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας
του β) ΑΜΕΑ που για τον ορισμό τους χρειάζεται βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ και
γ) χρήζοντες βοήθεια.
- Μεριμνά για την επιλογή και την ένταξη των εξυπηρετούμενων στο πρόγραμμα μέσω κριτηρίων που
αφορούν την κατάσταση υγείας, την οικογενειακή κατάσταση και το εισόδημα, δίνοντας προτεραιότητα σε
αυτούς που διαβιώνουν μοναχικά, σε άτομα που δεν
αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με χαμηλά
εισοδήματα και συνδυαστικά με τους έμμεσα ωφελούμενους (οικογένεια), λαμβάνοντας υπόψη το οικογενειακό
εισόδημα, την οικογενειακή και εργασιακή κατάσταση.
- Παρέχει συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική
υποστήριξη στις ομάδες στόχο: α) ηλικιωμένα άτομα,
τα οποία προκύπτουν όταν το άτομο υπερβαίνει το εξη-
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κοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του β) ΑΜΕΑ που για τον
ορισμό τους χρειάζεται βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ και γ) χρήζοντες βοήθεια και
την οικογένεια.
- Μεριμνά Εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας.
- Φροντίζει για την έμπρακτη υπεράσπιση και προώθηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και
ευασθητοποίηση του άμεσου και ευρύτερου κοινωνικού
περιβάλλοντος.
- Παρέχει νοσηλευτική πρωτοβάθμια φροντίδα (όπως
αυτή που ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά δικαιώματα των στελεχών).
- Μεριμνά για την οικογενειακή - οικιακή βοηθητική
φροντίδα και την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης.
- Παρέχει υπηρεσίες φροντίδας της ατομικής υγιεινής
και καθαριότητας.
- Ενημερώνει περί Αγωγής Υγείας και Πρόληψης.
- Μεριμνά για την προσαρμογή και βελτίωση της χρήσης και προσπέλασης των χώρων καθώς και εξοπλισμού
του σπιτιού και εξωτερικού περιβάλλοντος.
- Παρέχει υπηρεσίες διασύνδεσης με άλλους φορείς,
δίκτυα, υπηρεσίες και προγράμματα για την αξιοποίηση
των υπηρεσιών, μέσων και παροχών τους για την κάλυψη
των αναγκών αξιοπρεπούς και υγιούς διαμονής, διαβίωσης, υγειονομικής περίθαλψης, σίτισης κ.λπ.
- Μεριμνά για τη διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας καθώς και της πολιτιστικής, θρησκευτικής και κοινωνικής συμμετοχής και
δραστηριοποίησης.
ΜΕΡΟΣ 4
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 15
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
α. Στην Παράγραφο 3: Στην Κατηγορία Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
• Στον κλάδο ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, αριθμός υφιστάμενων θέσεων μία (01).
Συστήνεται μία (01) επιπλέον θέση και το σύνολο των
θέσεων στον κλάδο διαμορφώνεται σε δύο (02).
β. Στην Παράγραφο 5: Στην Κατηγορία Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
• Προστίθεται νέος κλάδος ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών
και συστήνονται σε αυτόν μία (01) θέση Οικογενειακού
Βοηθού.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
35.899,32 € η οποία, δυνάμει της παρ. 7 του αρ. 91 του
ν.4583/2018, ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153
του ν. 4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με
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απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους
δήμους, ενώ από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική
πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους (Α.Λ.Ε./Υπ. Εσωτερικών: 2310401001).
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 20718/5347/29-8-2013
(2256/Β΄/2013) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 50879/23-8-2017 (ΦΕΚ 3076/Β΄/2017)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 22 Φεβρουαρίου 2019
Ο Ασκών Καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 29171
(4)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91
του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α' 212).
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 63, 65, 214, 225, 238,
254, 257, 258 και 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87),
όπως σήμερα ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α' 107).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ Α' 234), όπως
σήμερα ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ
Α' 47).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ
Α' 21).
7. Τη με αριθμ. 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Βασιλείου Μιχελάκη
του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 250/
26-5-2017 τ.Υ.Ο.Δ.Δ.).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ
Α' 212).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
Α'143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 του ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ Α'87) και ακολούθως με το άρθρο 54 του ν. 4178/
2013 (ΦΕΚ Α' 174).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98)
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11. Τη με αριθμ. 36498/10280/8-9-2011 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων (ΦΕΚ Β' 2170/28-9-2011), όπως
τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει.
12. Το με αριθμ. 531/25-1-2019 έγγραφο του Δήμου
Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων.
13. Τη με αριθμ. 1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας.
14. Τη με αριθμ. 20/2019 απόφαση (ορθή επανάληψη)
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας περί
τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας και σύστασης νέων θέσεων για την ένταξη
του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανική
μονάδα του Δήμου και τη στελέχωση αυτού με μόνιμο
προσωπικό.
15. Τις με αριθμ. 1921/11-1-2019 και 4947/24-1-2019
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΕΡ7465ΧΘ7Π16 και 6Λ5Ν465ΧΘ7-ΚΛΑ).
16. Τη με αριθμ. 75/22-1-2019 βεβαίωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κόνιτσας ότι είχε συμβληθεί
το έτος 2011 με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) και ότι κατά την
έναρξη ισχύος του ν. 4583/2018, ήτοι την 18-12-2018,
απασχολούσε προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με ενεργές
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου,
οι οποίες παρατάθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 153
του ν. 4483/2017, μέχρι 31-12-2019, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α' 212), τη με αριθμ.
36498/10280/8-9-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων (ΦΕΚ Β' 2170/28-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και
σήμερα ισχύει, ως εξής:
α) Στο άρθρο 9 «Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας,
στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, στο πεδίο ζ, Αρμοδιότητες Σχεδιασμού/Συντονισμού/Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών, προστίθεται παράγραφος με αρ. 8α, ως εξής: «Αρμοδιότητες
Εφαρμογής Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε συνταξιούχους όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης που δεν
εξυπηρετούνται από άλλους παρόχους, αλλά και σε
κατηγορίες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν κοινωνικά
προβλήματα, ηλικιωμένους ανασφάλιστους, ανασφάλιστους πολίτες, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμους πολίτες
με σκοπό τη διαμόρφωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων στην κατοικία τους, ώστε να αποφευχθεί η παραπομπή σε δομές
κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις
κοινωνικού αποκλεισμού.
β) Στο άρθρο 19 «Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας
Δημοσίου Δικαίου» συστήνονται δέκα (10) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ως εξής:
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΟΜΙΔΑ-ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

5

ΣΥΝΟΛΟ

10

Συστήνεται, επιπροσθέτως, μια (1) θέση, η οποία αντιστοιχεί στο 7% των ανωτέρω νέων οργανικών θέσεων
μόνιμου προσωπικού, η οποία θα καλυφθεί από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με
τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998
(ΦΕΚ Α'220), ως εξής:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ-ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

Ειδικότερα, στο άρθρο 19 «Οργανικές θέσεις με σχέσεις εργασίας Δημοσίου Δικαίου » η παρ. 2 που αφορά
σε κλάδους της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης τροποποιείται και συστήνεται η παρακάτω οργανική
θέση:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ

Κοινωνιολόγων

1

Σύνολο θέσεων
1
Η παρ. 3 που αφορά σε κλάδους της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τροποποιείται και συστήνονται
οι παρακάτω οργανικές θέσεις:
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

1

ΤΕ

Νοσηλευτών

1

2

TE

Κοινωνικών Λειτουργών

2

Σύνολο θέσεων

3

Επισημαίνεται ότι η δεύτερη θέση ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών αντιστοιχεί στο 7% των συνολικών νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, η οποία θα καλυφθεί από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις
αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3
του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ Α'220).
Η παρ. 4 που αφορά σε κλάδους της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τροποποιείται και συστήνονται
οι παρακάτω οργανικές θέσεις:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ

Νοσηλευτών

2

Σύνολο θέσεων
2
Η παρ. 5 που αφορά σε κλάδους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τροποποιείται και συστήνονται
οι παρακάτω οργανικές θέσεις:

Τεύχος Β’ 689/28.02.2019
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ

Οικιακών Βοηθών

5

Σύνολο θέσεων
5
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία,
δυνάμει της παρ. 7 του αρ. 91 του ν. 4583/18, ειδικά για το
οικονομικό έτος 2019, καλύπτεται από τις πιστώσεις του
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους, ενώ από το 2020
και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται

8423

με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους (Α.Λ.Ε./Υπ. Εσωτερικών: 2310401001).
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 36498/10280/8-9-2011
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)
του Δήμου Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων (ΦΕΚ Β' 2170/
28-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 27 Φεβρουαρίου 2019
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02006892802190008*

