
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας.

2 Τροποποίηση της 31637/7-12-2015 απόφασης 
(ΦΕΚ 2725/Β’/2015), όπως τροποποιήθηκε με 
τις 2387/15-2-2017 (ΦΕΚ 608/Β’/2017), 15210/
16-8-2017 (ΦΕΚ 2978/Β’/2017) και 20931/
8-11-2018 (ΦΕΚ 5443/Β’/2018) όμοιες αποφάσεις, 
σχετικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου 
Καβάλας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 852 (1)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 238, 280 και 283 

παρ. 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143 Α') «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 
(ΦΕΚ 131 Α') «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις».

5. Του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α') «Κα-
τάργηση 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».

6. Τις 1921/11-1-2019 (ΑΔΑ:9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) και 
4947/24-1-2019 (ΑΔΑ: 6Λ5Ν465ΧΘ7-ΚΛΑ) εγκυκλίους 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α') «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- 
Θράκης».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47 Α').

9. Τις διατάξεις της 14138/15.05.2017 (ΦΕΚ 250 ΥΟΔΔ) 
απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού Συ-
ντονιστή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- 
Θράκης.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 4479/2017 
(ΦΕΚ 94 Α') «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α' 121) και 
άλλες διατάξεις».

11. Την 5109/23.06.2011 (ΦΕΚ 1606 Β') απόφαση Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας-Θράκης, περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας, όπως τροποποιήθηκε με τις 
1183/20.02.15 (ΦΕΚ 463 Β') και 989/16.02.2018 (ΦΕΚ 719 
Β') όμοιες.

12. Το 34/02.01.2019 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παι-
δείας & Προσχολικής Αγωγής» Δήμου Βέροιας, προς το 
Δήμο Βέροιας, με το οποίο του γνωστοποιεί τις θέσεις 
του υπηρετούντος προσωπικού, στο Πρόγραμμα «Βοή-
θεια στο Σπίτι».

13. Την 1/2019 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, με την οποία ειση-
γήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την τροποποίηση 
του οικείου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, για τη 
σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού, των ιδίων κλά-
δων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού, με τις θέσεις 
του προσωπικού που απασχολείται ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., 
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», 
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4583/2018. 

14. Την 7/2019 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Βέροιας, με την οποία τροποποι-
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είται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής Δήμου Βέροιας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 7/2019 (ορθή επανάληψη) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, με την οποία 
τροποποιείται ο οικείος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρε-
σίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 
και του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», στο ΤΜΗ-
ΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, προστίθεται τέταρτη οργανική μονάδα 
επιπέδου Γραφείου ως εξής: 

«δ. Γραφείο Εφαρμογής Προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ"».

2. Στο άρθρο 2 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», στο 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΦΥΛΩΝ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, προστίθενται οι δομές και οι 
αρμοδιότητες του Γραφείου Εφαρμογής Προγράμματος 
"ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ", ως εξής:

«δ. Γραφείο Εφαρμογής Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

Ι. Δομές:
δα. Βοήθεια στο Σπίτι-Δομή Δημοτικής Ενότητας Βέ-

ροιας
δβ. Βοήθεια στο Σπίτι-Δομή Δημοτικής Ενότητας Απο-

στόλου Παύλου
δγ. Βοήθεια στο Σπίτι-Δομή Δημοτικής Ενότητας Βερ-

γίνας
δδ. Βοήθεια στο Σπίτι-Δομή Δημοτικής Ενότητας Δο-

βρά
δε. Βοήθεια στο Σπίτι-Δομή Δημοτικής Ενότητας Μα-

κεδονίδος
ΙΙ. Αρμοδιότητες:
Παρέχει οργανωμένη και συστηματική φροντίδα σε 

ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες της περιοχής του 
Δήμου Βέροιας, δηλαδή άτομα με αισθησιοκινητικές 
αναπηρίες, ψυχική νόσο, νοητική υστέρηση, με σκοπό 
τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς και αυτόνομης διαβίω-
σής τους, την παραμονή τους στο φυσικό οικογενειακό 
και κοινωνικό περιβάλλον και την αναβάθμιση της ποι-
ότητας ζωής τους.

Ειδικότερα:
Ανιχνεύει, διερευνά, καταγράφει και μελετά τις ανάγκες 

κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων και ΑμΕΑ της 
περιοχής του Δήμου Βέροιας.

Παρέχει, συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική 
στήριξη των ηλικιωμένων και ΑμΕΑ, υπηρεσίες νοση-
λευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, 
οικογενειακής βοήθειας (ατομική και οικιακή καθαριότη-
τα, μικρο-αγορές, πληρωμή λογαριασμών, βοήθεια στην 
ατομική υγιεινή, συντροφιά κ.λπ.) και άλλες υπηρεσίες 
που κρίνονται αναγκαίες. Οι υπηρεσίες παρέχονται με 
περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι των 
εξυπηρετούμενων, ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτε-
ρότητές τους.

Μεριμνά για τη διευκόλυνση της μετακίνησης, της επι-
κοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους.

Παρέχει στήριξη, ανακούφιση και εκπαίδευση των με-
λών της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν 
την ευθύνη φροντίδας τους».

3. Στο άρθρο 6 «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ», συστήνονται 
είκοσι εννέα (29) θέσεις προσωπικού, με σχέση εργασί-
ας δημοσίου δικαίου, που αφορούν το ήδη υπηρετούν 
προσωπικό στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», που 
υλοποιείται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προ-
στασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προ-
σχολικής Αγωγής» Δήμου Βέροιας, ως εξής:

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

1. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2

2. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2

3. TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3

4. TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3

5. ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5

6. YE ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 14

ΣΥΝΟΛΟ 29

καθώς και δύο (2) επιπλέον θέσεις με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου, οι οποίες θα καλυφθούν, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 παρ. 1 του ν. 4583/2018 
και στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998, ως εξής:

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

1. TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1

2. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 2

Κατά τα λοιπά, ισχύει η 5109/23.06.2011 (ΦΕΚ 1606 
Β') απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης, όπως έχει τροποποιηθεί.

Ακροτελεύτιο Άρθρο 
Κάλυψη δαπάνης

Από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2019 ύψους 
1.250.000,00 ευρώ περίπου και ανάλογη δαπάνη για το 
2020 και τα επόμενα έτη, 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 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 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους 
δήμους (Α.Λ.Ε./Υπ. Εσωτερικών: 2310401001).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βέροια, 18 Φεβρουαρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
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 Αριθμ. 1777 (2)
Τροποποίηση της 31637/7-12-2015 απόφασης 

(ΦΕΚ 2725/Β’/2015), όπως τροποποιήθηκε με 

τις 2387/15-2-2017 (ΦΕΚ 608/Β’/2017), 15210/

16-8-2017 (ΦΕΚ 2978/Β’/2017) και 20931/8-11-2018 

(ΦΕΚ 5443/Β’/2018) όμοιες αποφάσεις, σχετικά με 

την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Καβάλας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 97 και 280 του ν. 3852/ 

2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» και του άρθ. 54 του ν. 4178/2013, όπως 
ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθ. 116 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133/Α’/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και την 
αριθμ. 42203/εγκ.27/13-8-2018 εγκύκλιο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 2015 
(ΦΕΚ 47/Α’/2015), καθώς και την 14138/15-5-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ Υ.Ο.Δ.Δ./2017) 
για το διορισμό του Συντονιστή. 

4. Τις διατάξεις του αρθ. 149 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο-
τήτων». 

5. Τις διατάξεις του αρθ. 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α’/2007) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Καταστάσεως 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις του άρθ. 24 του π.δ. 142/2010 «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
- Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθ. 79 του ν. 4182/2013, (ΦΕΚ 185/Α’/2013). 

7. Τις διατάξεις του άρθ. 90 του Κώδικα της Νομοθεσί-
ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α’/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

8. Τις διατάξεις του άρθ. 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 
212/Α’/2018) «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».

9. Το αριθμ. 1921/11-1-2019 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του 
άρθρου 91 του ν. 4583/2018. -Ένταξη του Προγράμμα-
τος-Βοήθεια στο Σπίτι- σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. 
α' βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».

10. Το αριθμ. 4947/24-01-2019 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών «Παροχή συμπληρωματικών 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».

11. Την 31637/7-12-2015 απόφαση (ΦΕΚ 2725/Β’/2015), 
όπως τροποποιήθηκε με τις 2387/15-2-2017 (ΦΕΚ 
608/Β’/2017), 15210/16-8-2017 (ΦΕΚ 2978/Β’/2017) και 

20931/8-11-2018 (ΦΕΚ 5443/Β΄/2018) όμοιες αποφά-
σεις, σχετικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου 
Καβάλας»

12. Το αριθμ. 2738/30-1-2019 έγγραφο του Δήμου Κα-
βάλας με το οποίο έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας η 
31/2019 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου που 
αφορά την «Έγκριση της 1/2019 απόφασης της Εκτελε-
στικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας που αφορά στην 
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(O.E.Υ.) του Δήμου Καβάλας».

13. Την 1/2019 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Δήμου Καβάλας με την οποία εισηγείται 
στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του ΟΕΥ του 
Δήμου Καβάλας για την σύσταση νέων οργανικών θέσε-
ων σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4583/2018.

14. Το αριθμ. 191/14-1-2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ «ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΚΑΒΑΛΑΣ» Δήμου Καβάλας με το οποίο γνωστοποιού-
νται τα στοιχεία του προσωπικού που υπηρετεί στη δομή 
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 31637/7-12-2015 απόφαση (ΦΕΚ 
2725/Β’/2015), όπως τροποποιήθηκε με τις 2387/
15-2-2017 (ΦΕΚ 608/Β’/2017),15210/16-8-2017 (ΦΕΚ 
2978/Β’/2017) και 20931/8-11-2018 (ΦΕΚ 5443/Β’/2018) 
όμοιες που αφορούν την έγκριση του ΟΕΥ του Δήμου 
Καβάλας, ως εξής:

• Ως προς το άρθρο 15 και την Ενότητα Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, να τροποποιηθεί αυτό ως 
εξής:

α) να ενταχθεί το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι στην 
οργανική μονάδα του Δήμου με τίτλο «Διεύθυνση Κοινω-
νικής Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισμού & Αθλητισμού» 
και ειδικότερα στο υφιστάμενο «Τμήμα Κοινωνικής Προ-
στασίας,Εποπτείας και Ελέγχου Ιδρυμάτων»,

β) να προστεθεί στο τέλος των αρμοδιοτήτων του 
«Β. Γραφείο παροχών προγραμμάτων προστασίας», πα-
ράγραφος ως εξής:

«Έχει την ευθύνη της λειτουργίας και του συντονισμού 
του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του οποίου σκο-
πός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων 
της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα 
ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ),η υποβοήθηση της αυτόνο-
μης και αξιοπρεπούς διαβίωσης και η υποστήριξη του 
οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων».

• Ως προς το άρθρο 28 με τίτλο «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Το συγκεκριμένο άρθρο τροποποιείται ως εξής:
α) Στην κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης συ-

στήνονται δύο (2) νέες οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ 
Κοινωνικών Λειτουργών και μίας (1) θέσης του κλάδου 
ΠΕ Ψυχολόγων.

β) Στην κατηγορία Τεχνολογικής εκπαίδευσης συστή-
νονται πέντε (5) νέες οργανικές θέσεις του κλάδου TE 
Νοσηλευτών.

γ) Στην κατηγορία Β/θμιας εκπαίδευσης συστήνονται 
δύο (2) νέες οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Βοηθών 
Νοσηλευτών και μίας (1) θέσης Οδηγών (άρθρο 3 του 
ν. 2643/1998 (Α' 220).
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δ) Στην κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης,συστή-
νονται επτά (7) νέες οργανικές θέσεις του κλάδου ΥΕ 
Οικογενειακών Βοηθών.

• Επαναδιατυπώνεται το ακροτελεύτιο άρθρο ως προς 
τη δαπάνη που προκαλείται από τις προστιθέμενες θέ-
σεις ως εξής:

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη,η οποί-
α,δυνάμει της παρ.7 του αρ.91 του ν. 4583/2018, ειδικά 
για το οικονομικό έτος 2019, καλύπτεται από τις πι-
στώσεις 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 πίστω-
ση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, 

η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών στους δικαιούχους δήμους (Α.ΛΕ./Υπ. Εσωτερικών: 
2310401001).

Κατά τα λοιπά ισχύει η 31637/7-12-2015 απόφαση 
(ΦΕΚ 2725/Β’/2015), όπως τροποποιήθηκε με τις 2387/
15-2-2017 (ΦΕΚ 608/Β’/2017),15210/16-8-2017 (ΦΕΚ 
2978/Β’/2017) και 20931/8-11-2018 (ΦΕΚ 5443/Β’/2018) 
όμοιες που αφορούν την έγκριση του ΟΕΥ του Δήμου 
Καβάλας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καβάλα, 20 Φεβρουαρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

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