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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1878/16343 (1)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Βόλου.

O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α΄).

2. Της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5 
και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7 του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (131/Α΄).

3. Τoυ άρθρου 10, του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄) 
«Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 38, τουν. 3801/2009 
(163/Α΄).

4. Των άρθρων 1, 63 και 280 τουν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87/Α΄).

5. Των άρθρων 28 και 28Α τουν. 4325/2015 (47/Α΄) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 τουν. 4368/2016 (21/Α΄) 

«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις».

6. Του άρθρου 91 τουν. 4583/2018 «Κατάργηση των 
διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτω-
ση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλι-
στικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (212/Α΄), καθώς 
και των 1921/11.1.2019 (ΑΔΑ: 9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) και 
4947/24.1.2019 (ΑΔΑ: 6Λ5Ν465ΧΘ7-ΚΛΑ) εγγράφων 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄).

8. Την 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250/
ΥΟΔΔ).

9. Την οικ.6983/85785/1.6.2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας, περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην 
Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λει-
τουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευ-
θύνσεως» (ΦΕΚ 2002/τ.Β’/12.06.2017), όπως διορθώθηκε 
με το ΦΕΚ Β’/2189/27.6.2017 και ισχύει.

10. Το 8123/29.1.2019 έγγραφο του Δήμου Βόλου.
11. Την 1/21.1.2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτρο-

πής του Δήμου Βόλου, με την οποία εισηγείται προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου.

12. Την 10/23.1.2019 (ΩΨ04Ω96-9ΣΟ) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου, με την οποία 
αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση της τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου.

13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Βόλου, (ΦΕΚ 2210/Β/27.7.2012), όπως τροποποιήθηκε με 
το ΦΕΚ 2289/τ.Β’/6.7.2017, το ΦΕΚ 3222/τ.Β΄/15.9.2017 
και το ΦΕΚ 316/τ.Β΄/6.2.2018, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 10/23.1.2019 (ΩΨ04Ω96-9ΣΟ) απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου, περί 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Βόλου, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Εγκρίνουμε την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια 
στο Σπίτι» στις μόνιμες δομές των υπηρεσιών κοινωνι-
κής προστασίας του Δήμου Βόλου και συγκεκριμένα 
στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοι-
νωνικής Προστασίας, Κέντρων Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και Δημόσιας Υγείας του Δήμου 
Βόλου και τη σύσταση τριάντα τριών (33) νέων θέσεων 
με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και οκτώ (8) προ-
σωρινών-προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Συγκεκριμένα 
συστήνονται:

ΝΕΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 2

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 8

ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

9

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2

ΥΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ

8

ΥΕ
ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ

4

ΣΥΝΟΛΟ 33

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1

ΥΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ

1

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 3

ΣΥΝΟΛΟ 8

Κατόπιν των ανωτέρω ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (ΦΕΚ 2210/Β/27.7.2012), 
όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2289/τ.Β’/6.7.2017, το 
ΦΕΚ 3222/τ.Β΄/15.9.2017 και το ΦΕΚ 316/τ.Β΄/6.2.2018, 
τροποποιείται ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:
στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

στο σημείο α. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας στις αρ-
μοδιότητες προστίθενται τα παρακάτω:

Αρμοδιότητες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
- Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των 

αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων και 
των ατόμων που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως αλλά 
και των ατόμων με κινητικές δυσλειτουργίες –ΑμεΑ, στην 
περιοχή του Δήμου.

- Η εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την 
παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας των 
προαναφερόμενων ευπαθών κοινωνικών ομάδων πλη-
θυσμού.

- Η συστηματική αξιοποίηση των εθελοντικών πρω-
τοβουλιών, η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης, η 
διαρκής ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινότη-
τας της περιφέρειας του Δήμου.

- Η οργάνωση και η συστηματική παροχή υπηρεσιών 
κοινωνικής εργασίας νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικο-
θεραπείας, εργοθεραπείας και οικογενειακής βοήθειας 
για την κάλυψη βασικών αναγκών των ηλικιωμένων και 
των ατόμων που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως αλλά 
και ατόμων με κινητικές δυσλειτουργίες -ΑμεΑ.

- Η προσφορά υπηρεσιών οικογενειακής βοηθητικής 
φροντίδας (ατομική και οικιακή καθαριότητα, κάλυψη 
καθημερινών αναγκών διαβίωσης κ.λπ.) και η διευκό-
λυνση τόσο των ηλικιωμένων όσο και των λοιπών ωφε-
λούμενων, για την συμμετοχή τους στις πολιτιστικές, 
θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

ΜΕΡΟΣ 4
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

το Άρθρο 34 τροποποιείται ως εξής:
στις ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ προστίθενται οι εξής θέσεις ανά κατηγορία
Η παρ. 1. τροποποιείται ως εξής:
1. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προ-

στίθενται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω νέες θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 2

Η παρ. 2. τροποποιείται ως εξής:
2. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προ-

στίθενται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα 
οι παρακάτω νέες θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 8

Αυξάνονται κατά εννέα (9) θέσεις ΤΕ
Κοινωνικών Λειτουργών και διαμορφώνονται:

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 14

Η παρ. 3. τροποποιείται ως εξής:
3. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προ-

στίθενται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω νέες θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2
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Η παρ. 4. τροποποιείται ως εξής:
4. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης προ-

στίθενται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα 
οι παρακάτω νέες θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 8

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 4

Το Άρθρο 37 τροποποιείται ως εξής:
στις ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕ-

ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Προστίθενται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από 
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και οι οποίες είναι προσωποπα-
γείς. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Ειδικότητες ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 3

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία, 
δυνάμει της παρ. 7 του αρ. 91 τουν. 4583/2018, ειδικά για 
το οικονομικό έτος 2019, καλύπτεται από τις πιστώσεις 
του Προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι» που προβλέ-
πονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 τουν. 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 με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών στους δικαιούχους δήμους (Α.Λ.Ε /Υπ. Εσωτερικών: 
2310401001).

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (ΦΕΚ 2210/Β/27.7.2012), 
όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2289/τ.Β’/6.7.2017, το 
ΦΕΚ 3222/τ.Β΄/15.9.2017 και το ΦΕΚ 316/τ.Β΄/6.2.2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτ. Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ

Αριθμ. 1897/16451 (2)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Φαρκαδόνας.

O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α΄).

2. Της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5 
και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7 
τουν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (131/Α΄).

3. Τoυ άρθρου 10, τουν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Κύ-
ρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
της παρ.1, του άρθρου 38, τουν. 3801/2009 (163/Α΄).

4. Των άρθρων 1, 63 και 280 τουν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87/Α΄).

5. Των άρθρων 28 και 28Α τουν. 4325/2015 (47/Α΄) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 τουν. 4368/2016 (21/Α΄) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

6. Του άρθρου 91 τουν. 4583/2018 «Κατάργηση των 
διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτω-
ση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλι-
στικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (212/Α΄), καθώς 
και των 1921/11.1.2019 (ΑΔΑ: 9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) και 
4947/24.1.2019 (ΑΔΑ: 6Λ5Ν465ΧΘ7-ΚΛΑ) εγγράφων 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄).

8. Την 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250/
ΥΟΔΔ).

9. Την οικ.6983/85785/1.6.2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας, περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην 
Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λει-
τουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευ-
θύνσεως» (ΦΕΚ 2002/τ.Β’/12.06.2017), όπως διορθώθηκε 
με το ΦΕΚ Β’/2189/27.6.2017 και ισχύει.

10. Το 855/30.1.2019 έγγραφο του Δήμου Φαρκαδόνας.
11. Την 1/22.1.2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επι-

τροπής του Δήμου Φαρκαδόνας, με την οποία εισηγεί-
ται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του 
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρ-
καδόνας.

12. Την 1/29.1.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Φαρκαδόνας, με την οποία αποφασίζεται 
κατά πλειοψηφία η έγκριση της τροποποίησης του Οργα-
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρκαδόνας.

13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Φαρκαδόνας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3171/2017, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 1/29.1.2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας, περί τροποποίη-
σης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Φαρκαδόνας, ως ακολούθως:

Α. την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Φαρκαδόνας (ΦΕΚ Β’ 3171/2017) κατά 
τρόπο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει τη δομή και το 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ήτοι:

Α1. Την προσθήκη των αρμοδιοτήτων της δομής και 
του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στις αρμοδιότη-
τες του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου.

Α2. Την προσθήκη των θέσεων της δομής και του 
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ως νέες οργανικές 
θέσεις του Δήμου με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου. 
Πρόκειται για επτά (7) θέσεις, τις εξής:

ΚΛΑΔΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΟΓΡ.

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1 Μία

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 Τρεις

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ

3 Τρεις

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 7 Επτά

Α3. Αναλυτικά, τις ακόλουθες τροποποιήσεις στον Ορ-
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου:

1. Στο κεφάλαιο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», Άρθρο 10 «Αρμοδι-
ότητες Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού», κατηγορία «Αρμοδιότητες 
σχεδιασμού, υλοποίησης και εφαρμογής κοινωνικών 
πολιτικών και προγραμμάτων», παράγραφος 1 «Διεξάγει 
κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για 
την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων αρμοδιότη-
τας του, οργανώνει και υλοποιεί ή συμμετέχει σε δράσεις 
και προγράμματα που αποσκοπούν:

- στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρε-
φικής, παιδικής και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και 
λειτουργία σχετικών δομών (παιδικοί σταθμοί, κέντρα 
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, κέντρα ανοικτής 
προστασίας/ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, κ.λπ.)», 
πριν την τελευταία λέξη (κ.λπ.) προστίθεται η φράση «βο-
ήθεια στο σπίτι».

- στην κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παι-
διού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με 
αναπηρία και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (π.χ. 
παιδικές κατασκηνώσεις, συμβουλευτικό κέντρο για 
τα παιδιά και την οικογένεια, κέντρο πληροφόρησης 
νέων, πρόγραμμα υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, 

κέντρο υποστήριξης γυναικών, προγράμματα προώθη-
σης εθελοντισμού κ.λπ.), πριν την τελευταία λέξη (κ.λπ.) 
προστίθεται η φράση «βοήθεια στο σπίτι».

Στην υποκατηγορία «Αρμοδιότητες Προστασίας Τρί-
της Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων» και ως 
πρώτο χωρίο, προστίθενται τα εξής:

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για τη λειτουργία της δομής 
«Βοήθεια στο Σπίτι» και την υλοποίηση του ομώνυμου 
προγράμματος (Βοήθεια στο Σπίτι) σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα σε αυτό. Οι λειτουργίες της δομής δύναται να 
παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωμένα παραρτήμα-
τα, που λειτουργούν στα πλαίσια του Τμήματος.

2. Στο Άρθρο 19 «ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», 

παράγραφος 3 «Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι/ειδικότητες και προ-
βλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:» 

στον πίνακα που ακολουθεί προστίθεται ακόμα μία 
(1) θέση στην ειδικότητα «ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών», 
οπότε ο πίνακας στα σχετικά πεδία διορθώνεται ως εξής:

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΟΓΡ.

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3 Τρεις

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Τ.Ε. 26 Είκοσι έξι

παράγραφος 4 «Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι/ειδικότητες και 
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:»

στον πίνακα που ακολουθεί προστίθενται ακόμα μία 
σειρά με τρεις (3) θέσεις στην ειδικότητα «ΔΕ Νοσηλευ-
τών», οπότε ο πίνακας στα σχετικά πεδία διορθώνεται 
ως εξής:

ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΟΓΡ.

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 Τρεις

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 
Δ.Ε. 

41 Σαράντα μία

παράγραφος 5 «Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαί-
δευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι/ειδικότητες και προ-
βλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:»

στον πίνακα που ακολουθεί προστίθενται ακόμα τρεις 
(3) θέσεις στην ειδικότητα «ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών», 
οπότε ο πίνακας στα σχετικά πεδία διορθώνεται ως εξής:

ΚΛΑΔΟΙ ΥΕ ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΟΓΡ.

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ

4 Τέσσερις

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 
Υ.Ε. 

37 Τριάντα επτά

και ο πίνακας συνόλου διορθώνεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

144
Εκατόν σαράντα 
τέσσερις

παράγραφος 6 «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΙΛΛΗΜΕ-
ΝΩΝ) ΚΑΙ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ»
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στον πίνακα που ακολουθεί προστίθεται ακόμα μία (1) 
κενή θέση στην ειδικότητα «ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών», 
οπότε ο πίνακας στα σχετικά πεδία διορθώνεται ως εξής:

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ
ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΕΡΓΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

- Τρεις (3) Τρεις (3)

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

Επτά (7)
Δέκα εννέα 

(19)
Είκοσι έξι (26)

στον πίνακα που ακολουθεί προστίθενται ακόμα μία 
σειρά με τρεις (3) κενές θέσεις στην ειδικότητα «ΔΕ Νο-
σηλευτών», οπότε ο πίνακας στα σχετικά πεδία διορθώ-
νεται ως εξής:

ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ
ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΕΡΓΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

- Τρεις (3) Τρεις (3)

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

Δέκα (10)
Τριάντα μία 

(31)
Σαράντα μία 

(41)

στον πίνακα που ακολουθεί προστίθενται ακόμα τρεις 
(3) κενές θέσεις στην ειδικότητα «ΥΕ Οικογενειακών Βο-
ηθών», οπότε ο πίνακας στα σχετικά πεδία διορθώνεται 
ως εξής:

ΚΛΑΔΟΙ ΥΕ
ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΕΡΓΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ

- Τέσσερις (4) Τέσσερις (4)

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

Τρεις (3)
Τριάντα
τέσσερις 

(34)

Τριάντα επτά 
(37)

και ο πίνακας συνόλου διορθώνεται ως εξής:

ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΝΕΡΓΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τριάντα 
οκτώ 
(38)-

Εκατόν 
έξι (106)

Εκατόν 
σαράντα 
τέσσερις 

(144)

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία, 
δυνάμει της παρ. 7 του αρ. 91 τουν. 4583/2018, ειδικά για 
το οικονομικό έτος 2019, καλύπτεται από τις πιστώσεις 
του Προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι» που προβλέ-
πονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 τουν. 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 με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών στους δικαιούχους δήμους (Α.Λ.Ε /Υπ. Εσωτερικών: 
2310401001).

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Φαρκαδόνας, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ Β’ 3171/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτ. Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ

Ι

Αριθμ. 1937/16943 (3)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Καρδίτσας.

O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α΄).

2. Της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5 
και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7 
τουν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (131/Α΄).

3. Τoυ άρθρου 10, τουν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Κύ-
ρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
της παρ.1, του άρθρου 38, τουν. 3801/2009 (163/Α΄).

4. Των άρθρων 1, 63 και 280 τουν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87/Α΄).

5. Των άρθρων 28 και 28Α τουν. 4325/2015 (47/Α΄) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 τουν. 4368/2016 (21/Α΄) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

6. Του άρθρου 91 τουν. 4583/2018 «Κατάργηση των 
διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτω-
ση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλι-
στικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (212/Α΄), καθώς 
και των 1921/11.1.2019 (ΑΔΑ: 9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) και 
4947/24.1.2019 (ΑΔΑ: 6Λ5Ν465ΧΘ7-ΚΛΑ) εγγράφων 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄).
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8. Την 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250/
ΥΟΔΔ).

9. Την οικ. 6983/85785/1.6.2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας, περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην 
Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λει-
τουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευ-
θύνσεως» (ΦΕΚ 2002/τ.Β’/12.06.2017), όπως διορθώθηκε 
με το ΦΕΚ Β’/2189/27.6.2017 και ισχύει.

10. Το 1497/30.1.2019 έγγραφο του Δήμου Καρδίτσας.
11. Την 1/17.1.2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επι-

τροπής του Δήμου Καρδίτσας, με την οποία εισηγείται 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Ορ-
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας.

12. Την 8/17.1.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Καρδίτσας, με την οποία αποφασίζεται 
ομόφωνα η έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας.

13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Καρδίτσας, (ΦΕΚ 969/8.3.2016/Β’), όπως τροποποιήθηκε 
(ΦΕΚ 5656/17.12.2018/Β’) και ισχύει. αποφασίζουμε :

Εγκρίνουμε την 8/17.1.2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, περί τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρ-
δίτσας, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στην παράγραφο «1. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστα-
σίας, Παιδείας και Πολιτισμού ....» προστίθεται εδάφιο 
ως εξής:

«ε) Τμήμα “Βοήθεια στο Σπίτι”»

Άρθρο 13 
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Στο τέλος του άρθρου προστίθεται παράγραφος – πε-
ρίπτωση ως εξής:

«ε) Τμήμα “Βοήθεια στο Σπίτι”
(Αρμοδιότητες Τμήματος “Βοήθεια στο Σπίτι”)
• Υλοποιεί το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” που 

απευθύνεται σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες 
που δεν διαθέτουν υποστηρικτικό οικογενειακό περι-
βάλλον με σκοπό την παραμονή των ηλικιωμένων στο 
φυσικό τους, οικείο περιβάλλον, την αναβάθμιση ποιό-
τητας της ζωής τους, την αποφυγή ιδρυματοποίησης, 
την ενδυνάμωση οικογενειακών σχέσεων και την κοι-
νωνικοποίηση των ατόμων.

• Παρέχει κατ’ οίκον δωρεάν οργανωμένη και συστημα-
τική πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα, εξατομικευμένη 
και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε εξυπηρετού-
μενου 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 βε-
βαίωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ή ΚΕΠΑ και 
γ) χρήζοντες βοήθεια.

• Μεριμνά για την επιλογή και την ένταξη των εξυ-
πηρετούμενων στο πρόγραμμα μέσω κριτηρίων που 
αφορούν την κατάσταση υγείας, την οικογενειακή κα-
τάσταση 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 ωφελούμε-
νους (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 εξηκο-
στό πέμπτο έτος της ηλικίας του, β) ΑΜΕΑ που για τον 
ορισμό τους χρειάζεται βεβαίωση αρμόδιας υγειονομι-
κής επιτροπής ή ΚΕΠΑ και γ) χρήζοντες βοήθεια και την 
οικογένεια.

• Μεριμνά για την εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών 
και μέτρων κοινωνικής προστασίας.

• Φροντίζει για την έμπρακτη υπεράσπιση και προ-
ώθηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και 
ευαισθητοποίησης του άμεσου και ευρύτερου κοινωνι-
κού περιβάλλοντος.

• Παρέχει νοσηλευτική πρωτοβάθμια φροντίδα (όπως 
αυτή ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών σε συνδυασμό 
με τα επαγγελματικά δικαιώματα των στελεχών).

• Μεριμνά για την οικογενειακή – οικιακή βοηθητική 
φροντίδα και την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών δι-
αβίωσης.

• Παρέχει υπηρεσίες φροντίδας της ατομικής υγιεινής 
και καθαριότητας.

• Ενημερώνει περί αγωγής υγείας και πρόληψης.
• Μεριμνά για την προσαρμογή και βελτίωση της χρή-

σης και προσπέλασης των χώρων, καθώς και εξοπλισμού 
του σπιτιού και του 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, διαβίω-
σης, υγειονομικής περίθαλψης, σίτισης κ.λπ.

• Μεριμνά για τη διευκόλυνση των αναγκών μετακίνη-
σης, ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και της πολι-
τιστικής, θρησκευτικής και κοινωνικής συμμετοχής και 
δραστηριοποίησης».

Άρθρο 27
Nέες Οργανικές Θέσεις

Προστίθενται δεκαοκτώ (18) θέσεις των κάτωθι κατη-
γοριών και κλάδων:

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 5
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ΤΕ Νοσηλευτών 2

ΔΕ Νοσηλευτών/Βοηθών Νοσηλευτών 4

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 6

Άρθρο 28
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

Στον αριθμό 5 του πίνακα “Διεύθυνση Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας και Πολιτισμού” προστίθεται εδάφιο – 
περίπτωση ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Οργανική Μονάδα) 

ΚΛΑΔΟΣ

5.5

Τμήμα “Βοήθεια στο Σπίτι”
ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ή ΔΕ Νοσηλευτών/Βοηθών 
Νοσηλευτών

ΠΕ Κοινωνικών
Λειτουργών

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία, 
δυνάμει της παρ. 7 του αρ. 91 τουν. 4583/2018, ειδικά για 
το οικονομικό έτος 2019, καλύπτεται από τις πιστώσεις 
του Προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι» που προβλέπο-
νται στην παρ. 2 του άρθρου 153 τουν. 4483/2017, οι οποί-
ες 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 προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους 
δήμους (Α.Λ.Ε /Υπ. Εσωτερικών: 2310401001).

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρε-
σίας του Δήμου Καρδίτσας, (ΦΕΚ 969/8.3.2016/Β’), όπως 
τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 5656/17.12.2018/Β’) και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτ. Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ

Ι

Αριθμ. 1888/16415 (4)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Τυρνάβου.

O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α΄).

2. Της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5 
και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7 
τουν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (131/Α΄).

3. Τoυ άρθρου 10, τουν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Κύ-
ρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της 
παρ.1, του άρθρου 38, τουν. 3801/2009 (163/Α΄).

4. Των άρθρων 1, 63 και 280 τουν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87/Α΄).

5. Των άρθρων 28 και 28Α τουν. 4325/2015 (47/Α΄) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 τουν. 4368/2016 (21/Α΄) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

6. Του άρθρου 91 τουν. 4583/2018 «Κατάργηση των 
διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτω-
ση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλι-
στικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (212/Α΄), καθώς 
και των 1921/11.1.2019 (ΑΔΑ: 9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) και 
4947/24.1.2019 (ΑΔΑ: 6Λ5Ν465ΧΘ7-ΚΛΑ) εγγράφων 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Του π.δ.  138/2010 «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» 
(ΦΕΚ 231 Α΄).

8. Την 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ).

9. Την οικ.6983/85785/1.6.2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας, περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην 
Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λει-
τουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευ-
θύνσεως» (ΦΕΚ 2002/τ.Β’/12.06.2017), όπως διορθώθηκε 
με το ΦΕΚ Β’/2189/27.6.2017 και ισχύει.

10. Το 901/30.1.2019 έγγραφο του Δήμου Τυρνάβου.
11. Την 1/25.1.2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επι-

τροπής του Δήμου Τυρνάβου, με την οποία εισηγείται 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Ορ-
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τυρνάβου.

12. Την 11/28.1.2019 (6ΘΔΨΩΗΚ-ΘΩΩ) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου, με την 
οποία αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση της τροποποίη-
σης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Τυρνάβου.

13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Τυρνάβου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2510/τ.Β΄ /2012, 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα 
(ΦΕΚ Β΄2855/2012, ΦΕΚ Β΄1702/2013, ΦΕΚ Β΄2305/2013, 
ΦΕΚ Β΄2474/2013, ΦΕΚ Β΄1979/2014, ΦΕΚ Β΄1147/2017, 
ΦΕΚ 208/Β’/1.2.2019), αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την 11/28.1.2019 (6ΘΔΨΩΗΚ-ΘΩΩ) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου, 
περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-
σίας του Δήμου Τυρνάβου, ως ακολούθως:

1. Τροποποίηση άρθρου 8 «Αρμοδιότητες Γραφείου 
Κοινωνικής Πολιτικής/Ισότητας, Προστασίας και Προα-
γωγής Δημόσιας Υγείας», στην ενότητα «Αρμοδιότητες 
Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας» με 
την προσθήκη στο τέλος της παρ. 1 νέας περίπτωσης: 
θ) Μεριμνά για την εύρυθμη οργάνωση, λειτουργία και 
διαχείριση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

2. Τροποποίηση άρθρου 15 «Οργανικές Θέσεις με Σχέ-
ση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου» με την σύσταση τεσσά-
ρων (4) νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού 
των ιδίων κλάδων και του ίδιου αριθμού με τις θέσεις του 
προσωπικού που απασχολείται στο «Βοήθεια στο Σπίτι» 
του Δήμου Τυρνάβου, ως εξής:

Αυξάνονται κατά μία (1) οι θέσεις:
• ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ώστε στο σύνολο οι θέ-

σεις να είναι δύο (2)
• ΤΕ Νοσηλευτικής, ώστε στο σύνολο οι θέσεις να είναι 

δύο (2)
Συστήνονται δύο (2) νέες θέσεις ως εξής:
• ΔΕ Οικογενειακών Βοηθών, ώστε στο σύνολο οι θέ-

σεις να είναι δύο (2)
Συνοπτικά οι θέσεις εμφαίνονται στον κατωτέρω Πίνακα:

α/α
Κλάδος/
Ειδικότητα

Υφιστάμενες
Θέσεις ΟΕΥ

Νέες
Θέσεις 

ΟΕΥ

Σύνολο 
Θέσεων 

ΟΕΥ

1
ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών

1 1 2

2 ΤΕ Νοσηλευτικής 1 1 2

3
ΔΕ Οικογενειακών 
Βοηθών

0 2 2

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 4

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία, 
δυνάμει της παρ. 7 του αρ. 91 τουν. 4583/2018, ειδικά για 
το οικονομικό έτος 2019, καλύπτεται από τις πιστώσεις 
του Προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι» που προβλέ-
πονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 τουν. 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 με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών στους δικαιούχους δήμους (Α.Λ.Ε /Υπ. Εσωτερικών: 
2310401001).

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Τυρνάβου, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2510/τ.Β΄/2012, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστε-
ρα και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β΄2855/2012, ΦΕΚ Β΄1702/2013, 
ΦΕΚ Β΄2305/2013, ΦΕΚ Β΄2474/2013, ΦΕΚ Β΄1979/2014, 
ΦΕΚ Β΄1147/2017, ΦΕΚ 208/Β’/1.2.2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτ. Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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