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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20724
Έγκριση της 22/2019 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας, που αφορά μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν με διατάξεις του ν. 4555/2018
(ΦΕΚ 133/Α’/19.7.2018).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/
Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α’/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
4. Την 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με το
διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5. Την 140634/22-6-2017 (ΦΕΚ 2208/Β’/29-6-2017)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Συντονιστή"
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας,
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», όπως τροποποιήθηκε με τις
304768/4-12-2017 (ΦΕΚ . 4409/Β’/14-12-2017) και 291101/
31.12.2018 (ΦΕΚ 86/Β’/24.1.2019), όμοιες αποφάσεις.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α’/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
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7. Τις διατάξεις των π.δ. 37α/1987, 22/1990 και 50/2001
που αφορούν τον καθορισμό των προσόντων διορισμού
σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα, όπως ισχύουν
με τις τροποποιήσεις τους.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 που αφορά το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
Δημοσίου των OTA και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.
9. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 που αφορά τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).
11. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/
27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και ιδίως των άρθρων
10, 32 παρ. 1 και 33 παρ. 1.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018
(ΦΕΚ 212/Α’/18.12.2018).
13. Τις αριθμ. 1921/11.1.2019 (ΑΔΑ: 9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16)
και 4947/24.1.2019 (ΑΔΑ: 6Λ5Ν465ΧΘ7-ΚΛΑ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του
ν. 4583/2018 - ένταξη του Προγράμματος "Βοήθεια στο
Σπίτι" στις οργανικές μονάδες των OTA α’ βαθμού και
στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».
14. Την 162/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης, με την οποία καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
15. Την 4065/12.7.2011 (ΦΕΚ 1682/Β’/21.7.2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την
οποία επικυρώθηκε η ανωτέρω (162/2011) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης.
16. Την 23224/15.11.2011 (ΦΕΚ 2976/Β’/23.12.2011)
απόφαση του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, που αφορά
«Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών
θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημο-

8026

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

σίου δικαίου του φορέα Δήμου Ανατολικής Μάνης, κατ’
εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011».
17. Την 14181/10.4.2012 (ΦΕΚ 1240/Β’/11.4.2012)
υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά «Κατάργηση και διατήρηση κενών
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011».
18. Την 49/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ανατολικής Μάνης, αναφορικά με την τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου προκειμένου:
α) να μειωθούν οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012,
β) να καταργηθούν το ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, το
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
και το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και στη
θέση τους να δημιουργηθεί το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Δημάρχου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων
και Διοικητικής Βοήθειας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών,
γ) να καταργηθεί το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης και οι αρμοδιότητές του να ενσωματωθούν σε άλλα ήδη υπάρχοντα Τμήματα, διότι
διαχειρίζεται πληθώρα θεμάτων που απαιτούν συνεργασία με άλλα τμήματα γεγονός που επιφέρει πρόσθετο
διοικητικό βάρος και γραφειοκρατίας,
δ) να τροποποιηθούν ονομασίες και αρμοδιότητες
υπαρχόντων τμημάτων που κρίνονται απαραίτητες για
την ομαλή λειτουργία τους,
ε) να τροποποιηθεί το άρθρο που αναφέρεται στους
κλάδους του προσωπικού που μπορούν να τοποθετηθούν ως Προϊστάμενοι Οργανικής Μονάδας,
στ) να διαγραφούν από τον Ο.Ε.Υ. θέσεις που καταργήθηκαν με την 23224/15.11.2011 (ΦΕΚ 2976/Β’/23.12.2011)
απόφαση του Δημάρχου,
ζ) να διαγραφούν από τον Ο.Ε.Υ. θέσεις που καταργήθηκαν με την 14181/10.4.2012 (ΦΕΚ 1240/Β’/11.4.2012)
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
η) να συμπεριληφθούν στον Ο.Ε.Υ. θέσεις προσωπικού
που δημιουργήθηκαν κατόπιν μετατάξεων είτε εντός του
Δήμου είτε από άλλους φορείς,
θ) να διαγραφούν από τον Ο.Ε.Υ. θέσεις προσωπικού
που αποχώρησαν είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω
μετατάξεων σε άλλους φορείς και
ι) να τροποποιηθούν ήδη υπάρχουσες κενές οργανικές
θέσεις του Ο.Ε.Υ., καθώς και να δημιουργηθούν σε αυτόν
νέες θέσεις που κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου.
19. Την 163804/9.8.2017 απόφαση (ΦΕΚ 2952/Β’/
29.8.2017) με την οποία επικυρώθηκε η ανωτέρω (49/
2017) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής
Μάνης.
20. Την 22/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ανατολικής Μάνης, που αφορά την μερική τροποποίη-
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ση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
προκειμένου να ενταχθεί το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι» σε οργανική μονάδα του Δήμου και να συσταθούν
συνολικά τέσσερις (4) νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού
για τη στελέχωση της, σε εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 91 του ν. 4583/2018, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 22/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης Νομού Λακωνίας, που
αφορά την μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και ειδικότερα:
α) Της ενότητας Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ του
άρθρου 1 αυτού, όπου στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και
Τουριστικής Ανάπτυξης προστίθεται νέο Γραφείο (ε) με
την ονομασία Γραφείο Βοήθειας στο Σπίτι,
β) του άρθρου 8 αυτού, όπου στις γενικές αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουριστικής
Ανάπτυξης προστίθενται οι αρμοδιότητες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και η προσθήκη
στο εν λόγω Τμήμα νέου Γραφείου (ε) με την ονομασία
«Αρμοδιότητες Γραφείου Βοήθεια στο Σπίτι» και
γ) του άρθρου 17 αυτού «Οργανικές θέσεις με σχέση
εργασίας δημοσίου δικαίου», στο οποίο συστήνονται προστίθενται συνολικά τέσσερις (4) νέες θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ, ως εξής:
Άρθρο 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες .........................................................
.............................................................................................................
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης
που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
α) ......................................................................................................
...............................................................................................................
ε) Γραφείο Βοήθεια στο Σπίτι
Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης,
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης
Το Αυτοτελές Τμήμα ..............................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................................
«Είναι αρμόδιο για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή κατ’ οίκον βοήθειας των εξυπηρετούμενων
ηλικιωμένων ανδρών ή γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (π.χ. ΑΜΕΑ), ατόμων με κοινωνικά προβλήματα,
ανασφάλιστους, οικονομικά αδύναμους κ.τ.λ., με σκοπό
τη διαμόρφωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης στην
κατοικία τους, με στόχο τη παραμονή τους στο οικείο
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της
συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλει-
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σμού, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου
διαβίωσης».
(α) Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων ..............................................
..............................................................................................................
(ε) Αρμοδιότητες Γραφείου Βοήθεια στο Σπίτι
1. Η ανίχνευση διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη
των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων
και ΑΜΕΑ κατά προτεραιότητα στο σπίτι, στο άμεσο τοπικό επίπεδο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
τους και την ενημέρωση των φορέων σχεδιασμού της
κοινωνικής πολιτικής όπως και άλλων ενδιαφερομένων
οργανισμών, η λήψη κοινωνικού ιστορικού και η υποστηρικτική κοινωνική εργασία.
2. Η ενημέρωση του εξυπηρετούμενου για υπηρεσίες,
δυνατότητες και για τα δικαιώματά του.
3. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή
και υγιή διαβίωση των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ και την
κοινωνική τους ευημερία.
4. Η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ και η προστασία
τους από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης
και παραμέλησης.
5. Η παραμονή των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ στο φυσικό
και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης
ιδρυματικής περίθαλψης.
6. Η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ανεξαρτησίας
και αυτονομίας των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ.
7. Η διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας
και της κοινωνικής συμμετοχής των ηλικιωμένων και
ΑΜΕΑ.
8. Η μελέτη και προώθηση των αναγκαίων αλλαγών
στο εσωτερικό του σπιτιού, στον εξοπλισμό και στο περιβάλλοντα χώρο σύμφωνα με τους κανόνες εξασφάλισης
της μέγιστης χρήσης και προσπέλασής τους.
9. Η κοινωνική στήριξη της οικογένειας μέσω ενημέρωσης φροντιστή και οικογένειας για υπηρεσίες και
δυνατότητες, αξιολόγησης και ιεράρχησης των αναγκών
της οικογένειας, λήψη ιστορικού οικογένειας, οργάνωσης και λειτουργίας ομάδων κοινωνικής υποστήριξης
οικογένειας.
10. Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας των
ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ και των προσώπων που έχουν
ευθύνη φροντίδας τους, χωρίς να υποκατασταθούν από
τις υπηρεσίες του προσωπικού του προγράμματος αλλά
αντιθέτως να ενισχυθούν η αλληλεγγύη και οι οικογενειακοί δεσμοί.
11. Η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για τη
συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων
αναγκών φροντίδας των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ.
12. Η ρύθμιση των νοσηλευτικών και υγειονομικών
αναγκών των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ, που είναι εφικτό
να καλύπτονται στο σπίτι.
13. Η διασύνδεση των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ με τις
υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες και δικαιώματα
τους και ιδιαίτερα την συνεργασία και τον συντονισμό με
το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και κοινωνικής προστασίας της περιοχής και την συστηματοποίηση
των παρεχομένων υπηρεσιών.
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14. Η παραπομπή των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ στις
κατάλληλες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων
αναγκών κυρίως για υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας
και πρόνοιας και η προετοιμασία της επιστροφής τους
στο οικείο περιβάλλον και η εξασφάλιση υπηρεσιών
αποκατάστασης.
15. Η ενίσχυση φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων, των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ όπως και συμπεριφορών
κοινωνικού ενδιαφέροντος.
16. Η διερεύνηση καταγραφή - συστηματική επεξεργασία των αναγκών των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ.
17. Η συνεργασία και συντονισμός με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ), με τοπικούς
φορείς ή δίκτυα, με προτεραιότητα τις υγειονομικές και
προνοιακές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, των ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εθελοντικών οργανώσεων καθώς και των προγραμμάτων πρόνοιας της Εκκλησίας.
18. Ο εντοπισμός δράσεων που μπορούν να καλυφθούν από εθελοντές και η οργάνωση της εθελοντικής
προσφοράς, η αναζήτηση, εκπαίδευση και εποπτεία των
εθελοντών.
19. Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προετοιμασία
των πολιτών για τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των
ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ.
20. Η ανάπτυξη ασφαλούς και απόρρητου συστήματος
καταγραφής και παρακολούθησης των εξυπηρετούμενων του προγράμματος και συστήματος συγκέντρωσης
στατιστικών δεδομένων.
21. Η οργάνωση δραστηριοτήτων κοινωνικής ένταξης - πολιτισμού.
22. Η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής
φροντίδας στους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία, στους τομείς:
i. Συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης στις ομάδες στόχο και την οικογένεια.
ii. Εξασφάλισης υπηρεσιών, παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας.
iii. Έμπρακτης υπεράσπισης και προώθησης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ευαισθητοποίησης
του άμεσου και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.
iv. Νοσηλευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας (όπως
αυτή ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών σε συνδυασμό
με τα επαγγελματικά δικαιώματα των στελεχών).
v. Δευτερεύουσας νοσηλευτικής φροντίδας όπως παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής κ.τ.λ.
vi. Οικογενειακής - Οικιακής βοηθητικής φροντίδας και
ικανοποίησης πρακτικών αναγκών διαβίωσης.
vii. Φροντίδας της ατομικής υγιεινής και καθαριότητας.
viii. Ατομική - προσωπική καθημερινή φροντίδα όπως
προετοιμασία φαγητού, τάισμα, βοήθεια στη μετακίνηση εντός της οικίας, φροντίδα εμφάνισης, διασφάλιση
ατομικής υγιεινής, φροντίδα νυχιών κ.τ.λ.
ix. Οικιακή Καθαριότητα όπως καθάρισμα τζαμιών,
ξεσκόνισμα ραφιών και επίπλων, πλύσιμο πιάτων και
σκευών κουζίνας, σφουγγάρισμα πατώματος, αέρισμα
και αλλαγή σεντονιών, στρώσιμο κρεβατιού, μαγείρεμα
κυρίως γεύματος, προετοιμασία προγεύματος - δεκατιανού - απογευματινού κ.τ.λ.
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x. Εκπαίδευσης φροντιστή οικογένειας (νοσηλευτική
εκπαίδευση και εκπαίδευση για τη καθημερινή υγιεινή).
xi. Αγωγής Υγείας και Πρόληψης.
xii. Προσαρμογής και βελτίωσης της χρήσης και προσπέλασης των χώρων καθώς και εξοπλισμού του σπιτιού
και του εξωτερικού περιβάλλοντος.
xiii. Διασυνδετικής και διαμεσολαβητικής με άλλους
φορείς, δίκτυα, υπηρεσίες (δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, υγειονομικές επιτροπές, υπηρεσίες υγείας, ιατρούς, ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία κ.τ.λ.)
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. και βοήθειας στη διεκπεραίωση θεμάτων.
xiv. Διευκόλυνσης των αναγκών μετακίνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας.
xv. Διευκόλυνσης της πολιτιστικής θρησκευτικής και
κοινωνικής συμμετοχής και δραστηριοποίησης.
xvi. Εξυπηρέτησης όπως προμήθειας φαρμάκων,
αγορών ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων και ειδών
υγιεινής, διεκπεραίωσης υποθέσεων προς ΔΕΚΟ, Τράπεζες κ.τ.λ.
23. Η παροχή υπηρεσιών στις οικίες των ωφελούμενων.
24. Η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που σχετίζεται με
τους στόχους και τους σκοπούς του Γραφείου Βοήθεια
στο Σπίτι.
Άρθρο 17
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Οι θέσεις ..................................................................................
Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι
παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ
ΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
.........................................
..........
.........................................
..........
ΠΕ Κοινωνιολόγων
0
1
1
Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ..................
..............................................................................................................
Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι
παρακάτω θέσεις:

Τεύχος Β’ 647/27.02.2019

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

.........................................

..........

.........................................

..........

ΔΕ Νοσηλευτών/
τριών

0

1

1

Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

.........................................

..........

.........................................

..........

ΥΕ Οικογενειακών
Βοηθών

0

2

2

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 64.001,28 €, που θα βαρύνει τους Κ.Α.
15.6011 και 15.6051.0001 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης, η οποία, δυνάμει
της παρ. 7 του άρθρου 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 άρθ. 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 έτος
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./Υπουργείου Εσωτερικών:
2310401001).
Κατά τα λοιπά ισχύει η 163804/9.8.2017 (ΦΕΚ 2952/Β’/
29.8.2017) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 22 Φεβρουαρίου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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