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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης σχολής προπονητών Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας Γ’ κατηγορίας στην Αθήνα, ως προς την καταληκτική
ημερομηνία .

2

Τροποποίηση της 12868/24-7-2018 απόφασης
Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και
λειτουργικών προδιαγραφών ενοικιαζόμενων
επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)
και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών» (Β’ 3119).

3

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων.

4

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελασσόνας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφάλματος στην ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/672992/45232/39668/13014/
27-12-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
6182/Β΄/31-12-2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/
ΤΠΕΑ/112049/3687/1844/621
(1)
Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης σχολής προπονητών Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας Γ’
κατηγορίας στην Αθήνα, ως προς την καταληκτική ημερομηνία .
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
β. Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α'
121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του

Αρ. Φύλλου 1011

ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ,
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».
γ. Του ν. 3861/09-07-2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’
και άλλες διατάξεις».
δ. Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει (ΦΕΚ 7/Α΄/2018).
ε. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α') «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
στ. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» (ΦΕΚ 3672/Β΄/11-11-2016) και την
τροποποίηση αυτής με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/
97295/4796/434/325 (ΦΕΚ 852/Β'/9-03-2018) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη.
3. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/
5201/552/439/13-3-2018 (ΦΕΚ 987/Β'/20-03-2018) περί
μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των υπαγομένων
στον Υφυπουργό υπηρεσιακών μονάδων.
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 133562/21-04-2016 έγγραφο του
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας.
5. Το από 27-2-2019 ΔΥ έγγραφο της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Τοξοβολίας Γ' κατηγορίας.
6. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό
στο άθλημα, αποφασίζουμε:
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Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/
ΤΕΑΣΠ/13586/716/209/146/11-1-2018 (ΦΕΚ 110/Β΄/
23-1-2018) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, ως προς την καταληκτική ημερομηνία λειτουργίας της Σχολής Προπονητών Τοξοβολίας Γ' Κατηγορίας, που λειτουργεί στην Αθήνα, η οποία ορίζεται
στις 31-12-2019.
Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Μαρτίου 2019
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 4415
(2)
Τροποποίηση της 12868/24-7-2018 απόφασης
Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών
και λειτουργικών προδιαγραφών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων
(ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα
κλειδιών» (Β’ 3119).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της υποπερίπτωσης γγ της περ. β και της περ. γ της
παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4276/2014 (Α' 155).
β. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
(Α' 112).
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
δ. Του π.δ. 127/2017 (Α’ 157) «Οργανισμός Υπουργείου
Τουρισμού».
ε. Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει.
στ. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την ανάγκη τροποποίησης της 12868/24-7-2018
απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων
Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και
κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών» (Β’ 3119).

Τεύχος Β’ 1011/26.03.2019

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 4250/4-3-2019 εισήγηση της
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,
αποφασίζουμε:
Η 12868/24-7-2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού
«Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών
Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών» (Β’ 3119) τροποποιείται ως ακολούθως.
1. Η παράγραφος 2.2. του άρθρου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Είναι δυνατή η δημιουργία διαφορετικών επιχειρήσεων ΕΕΔΔ εντός του ίδιου κτιρίου».
2. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθενται παράγραφοι
4.4. και 4.5 ως εξής:
«4.4. Για την κατάταξη στις κατηγορίες κλειδιών επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης σε δράσεις
του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό ΕΕΔΔ , πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον η αίτησή τους εγκριθεί, δεν ελέγχονται οι τεχνικές
προδιαγραφές (κριτήρια 1 έως 11 του Παραρτήματος)
της παρούσας απόφασης. Η ως άνω διάταξη ισχύει και
για επιχειρήσεις ΕΕΔΔ που έχουν εκδώσει οικοδομική
άδεια για ανέγερση ΕΕΔΔ πριν την έναρξη ισχύος της
παρούσας.
4.5. Πιστοποιητικά κατάταξης τα οποία έχουν εκδοθεί
πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας παραμένουν σε
ισχύ έως τη λήξη τους».
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2019
H Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Ι

Αριθμ. 1973/17244
(3)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων.
Ο 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 Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (131/A').
3. Του 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, του ν. 3801/2009 (163/Α').

Τεύχος Β’ 1011/26.03.2019
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4. Των άρθρων 1, 63 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87/Α').
5. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (47/Α')
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (21/Α΄)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
6. Του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 «Κατάργηση των
διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης
Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών
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/A').
8. Την 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250/
ΥΟΔΔ).
9. Την οικ. 6983/85785/1-6-2017 απόφαση του Συντονιστή 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 Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες
Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (ΦΕΚ 2002/Β'/12-06-2017), όπως διορθώθηκε
με το ΦΕΚ 2189/Β΄/27-6-2017 και ισχύει.
10. Το 1022/30-1-2019 έγγραφο του Δήμου Φαρσάλων.
11. Την 1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Φαρσάλων, με την οποία εισηγείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων.
12. Την 3/30-1-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων, με την οποία αποφασίζεται
ομόφωνα η έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων.
13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Φαρσάλων, (ΦΕΚ 1913/Β'/30-8-2011), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 505/Β'/6-3-2013, ΦΕΚ 2755/Β'/7-8-2017, ΦΕΚ
3431/Β'/3-10-2017) και ισχύει, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 3/30-1-2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων, περί τροποποίησης
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων, ως ακολούθως:
Α) Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Φαρσάλων, εντάσσοντας
το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στην οργανική μονάδα του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και
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Πολιτισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και συστήνοντας οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού (δημοσίου δικαίου), των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του
ίδιου αριθμού, με τις θέσεις του Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού που
απασχολείται, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων
του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, στο Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου μας, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.), στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», χωρίς
επιπλέον θέσεις, που αντιστοιχεί στο 7% του συνόλου
των ανωτέρω συνιστώμενων θέσεων), ως εξής:
Ι) Δημιουργεί νέο Γραφείο στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και
Πολιτισμού με ονομασία:
Γραφείο Εφαρμογής Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και εντάσσει τις αρμοδιότητες στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου
Φαρσάλων (ΦΕΚ 1913/Β'/30-08-2011, άρθρο 10, σελ. 17),
αυτές του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ως εξής:
Επιμελείται την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) και πιο
συγκεκριμένα μεριμνά για:
α) τη δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή
και υγιή διαβίωση και την κοινωνική τους ευημερία,
β) τη παροχή συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης στους ηλικιωμένους και τις οικογένειες
τους,
γ) την εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και μέτρων
κοινωνικής προστασίας, προάσπιση των ατομικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων τους και την προστασία τους
από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού
στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης,
δ) την υλοποίηση ενεργειών για παραμονή τους στο
φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της
χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης,
ε) τη διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης, επικοινωνίας και της κοινωνικής τους συμμετοχής,
στ) την οικογενειακή οικιακή βοηθητική φροντίδα,
την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης και τη
φροντίδα της ατομικής υγιεινής και καθαριότητας,
ζ) την εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για τη
συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων
αναγκών φροντίδας τους,
η) τη ρύθμιση των νοσηλευτικών και υγειονομικών
τους αναγκών, που είναι εφικτό να καλύπτονται στο σπίτι,
θ) τη μέριμνα για την προμήθεια, την ταξινόμηση και
τη συντήρηση του αναγκαίου εξοπλισμού και υλικού,
ι) τη διασύνδεσή τους με τις υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες και δικαιώματα τους και ιδιαίτερα τη συνεργασία και τον συντονισμό τους με το δίκτυο υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας υγείας και κοινωνικής προστασίας της
περιοχής και τη συστηματοποίηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών αξιοπρεπούς
και υγιούς διαμονής, διαβίωσης, υγειονομικής περίθαλψης, σίτισης κ.λπ.,
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ια) τη δημοσιοποίηση - πληροφόρηση για τους χώρους, τις υπηρεσίες, τα προγράμματα, τα δικαιολογητικά
αίτησης συμμετοχής και άλλες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις,
ιβ) την παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες
για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών τους, κυρίως
για υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας και
την εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης».
II) Συστήνει έξι (6) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου (δημοσίου δικαίου) προσωπικού (Ο.Ε.Υ. άρθρο 21), ως εξής:
α. Μία (1) θέσης Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων.
β. Μία (1) θέσης Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδου TE Νοσηλευτών -τριών.
γ. Μία (1) θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών-τριών.
δ. Τρεις (3) θέσεις Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κλάδου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Οργανισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 1913/Β' /30-08-2011) όπως
τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 505/Β'/06-03-2013 και ΦΕΚ
2755/Β'/07-08-2017 και ΦΕΚ 3431/Β' /03-10-2017 τροποποιείται ως ακολούθως:
Στο ΜΕΡΟΣ 2.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.
Στο σημείο: ε. Στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού προστίθεται γραφείο με τίτλο:
Γραφείο Εφαρμογής Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με αρμοδιότητες: Αρμοδιότητες του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι».
Επιμελείται την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) και πιο
συγκεκριμένα μεριμνά για:
α) τη δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή
και υγιή διαβίωση και την κοινωνική τους ευημερία,
β) τη παροχή συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης στους ηλικιωμένους και τις οικογένειες
τους,
γ) την εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και μέτρων
κοινωνικής προστασίας, προάσπιση των ατομικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων τους και την προστασία τους
από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού
στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης,
δ) την υλοποίηση ενεργειών για παραμονή τους στο
φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της
χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης,
ε) τη διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης, επικοινωνίας και της κοινωνικής τους συμμετοχής,
στ) την οικογενειακή οικιακή βοηθητική φροντίδα,
την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης και τη
φροντίδα της ατομικής υγιεινής και καθαριότητας,
ζ) την εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για τη
συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων
αναγκών φροντίδας τους,
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η) τη ρύθμιση των νοσηλευτικών και υγειονομικών
τους αναγκών, που είναι εφικτό να καλύπτονται στο σπίτι,
θ) τη μέριμνα για την προμήθεια, την ταξινόμηση και
τη συντήρηση του αναγκαίου εξοπλισμού και υλικού,
ι) τη διασύνδεσή τους με τις υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες και δικαιώματα τους και ιδιαίτερα τη συνεργασία και τον συντονισμό τους με το δίκτυο υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας υγείας και κοινωνικής προστασίας της
περιοχής και τη συστηματοποίηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Για την κάλυψη των αναγκών αξιοπρεπούς και υγιούς
διαμονής, διαβίωσης, υγειονομικής περίθαλψης, σίτισης
κ.λπ.
ια) τη δημοσιοποίηση - πληροφόρηση για τους χώρους, τις υπηρεσίες, τα προγράμματα, τα δικαιολογητικά
αίτησης συμμετοχής και άλλες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις,
ιβ) την παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες
για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών τους, κυρίως
για υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας και
την εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης.
ΜΕΡΟΣ 4
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ προστίθενται οι εξής θέσεις ανά κατηγορία.
Η παρ. 2 τροποποιείται ως εξής:
Στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προστίθενται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα
οι παρακάτω νέες θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ
ΠΕ Κοινωνιολόγων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1

Η παρ. 3 τροποποιείται ως εξής:
Στην Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προστίθενται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι
παρακάτω νέες θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ TE
TE Νοσηλευτών/τριών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1

Η παρ. 4 τροποποιείται ως εξής:
Στην Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προστίθενται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα
οι παρακάτω νέες θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1

Η παρ. 5 τροποποιείται ως εξής:
Στην Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης προστίθενται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι
παρακάτω νέες θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
3

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία,
δυνάμει της παρ. 7 του αρ. 91 του ν. 4583/2018, ειδικά για
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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 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους (Α.Λ.Ε/Υπ. Εσωτερικών:
2310401001)
Κατά τα λοιπά ισχύει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων, (ΦΕΚ 1913/Β'/30-8-2011),
όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 505/Β'/6-3-2013, ΦΕΚ 2755/Β'/
7-8-2017, ΦΕΚ 3431/Β'/3-10-2017) και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 4 Μαρτίου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπικής Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Λάρισας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΤΟΥΛΗ
Ι

Αριθμ. 1987/17339
(4)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελασσόνας.
Ο 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 Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (131/A' ).
3. Του 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, του ν. 3801/2009 (163/Α').
4. Των άρθρων 1, 63 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87/Α').
5. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (47/Α')
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (21/Α΄)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
6. Του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 «Κατάργηση των
διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης
Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών
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/A').
8. Την 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250/
ΥΟΔΔ).
9. Την οικ. 6983/85785/1-6-2017 απόφαση του Συντονιστή 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 Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες
Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (ΦΕΚ 2002/Β'/12-06-2017), όπως διορθώθηκε
με το ΦΕΚ Β'/2189/27-6-2017 και ισχύει.
10. Το 1656/30-1-2019 έγγραφο του Δήμου Ελασσόνας.
11. Την 1/29-1-2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας, με την οποία εισηγείται
προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελασσόνας.
12. Την 1/29-1-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας, με την οποία αποφασίζεται
ομόφωνα η έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελασσόνας.
13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ελασσόνας, (ΦΕΚ 3455/Β΄/4-10-2017), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 4749/Β’/29-12-2017, ΦΕΚ 88/Β΄/24-01-2019)
και ισχύει, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 1/29-1-2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας, περί τροποποίησης
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ελασσόνας, ως ακολούθως:
• Στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ το ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ μετονομάζεται σε ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
• Στο τέλος του άρθρου 31 προστίθενται :
Στο τμήμα ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπάγονται οι δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»:
1) Δομή Δημοτικής Ενότητας ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
2) Δομή Δημοτικής Ενότητας ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ
3) Δομή Δημοτικής Ενότητας ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
4) Δομή Δημοτικής Ενότητας ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ
5) Δομή Δημοτικής Ενότητας ΠΟΤΑΜΙΑΣ
6) Δομή Δημοτικής Ενότητας ΚΑΡΥΑΣ
7) Δομή Δημοτικής Ενότητας ΟΛΥΜΠΟΥ (Αρμοδιότητες προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι»)
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y Την αξιολόγηση και εκτίμηση των αναγκών των ατόμων της κοινότητας.
y Την υποστηρικτική κοινωνική εργασία (ενδυνάμωση,
συναισθηματική στήριξη ατόμου και του περιβάλλοντος
του).
y Τη συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας.
y Τη κοινωνική εργασία με τη κοινότητα (ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινότητας σε θέματα
υγείας και περιβάλλοντος για τη βελτίωση του επιπέδου
διαβίωσης).
y Τη μέριμνα για κοινωνικό - προνοιακά θέματα (επιδόματα απορίας - αναπηρίας, συντάξεις).
y Τη συνεργασία με διάφορους φορείς (τοπικούς, ιδιωτικούς, δημόσιους).
y Τη μεσολάβηση και συνεργασία με υγειονομικές και
κοινωνικές υπηρεσίες (νοσοκομεία, διεύθυνση πρόνοιας,
κ.λπ.).
y Τη συνοδεία σε υγειονομικές υπηρεσίες των εξυπηρετουμένων του προγράμματος οι οποίοι είναι απαραίτητο ή προτιμητέο να μετακινούνται συνοδευόμενοι.
y Την ατομική υγιεινή ατόμων που δεν αυτοεξυπηρετούνται.
y Τις θεραπευτικές παρεμβάσεις (έλεγχος Α.Π., σακχάρου, χοληστερίνης).
y Την αγωγή υγείας στο άτομο και τη κοινότητα.
y Τη φαρμακευτική αγωγή των εξυπηρετουμένων.
y Τη συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους υγειονομικούς φορείς.
y Την εκπαίδευση της οικογένειας για θέματα υγείας
που την απασχολούν.
y Στη καθαριότητα κατοικίας.
y Στις εξωτερικές εργασίες (αγορές προϊόντων, πληρωμή λογαριασμών).
y Στη σίτιση (μαγείρεμα φαγητού).
y Στη συντροφιά.
y Στην ατομική υγιεινή.
Στο αρθρ. 39 προστίθενται και οι εξής θέσεις ειδικότητες
Π.Ε. Ψυχολόγων
Π.Ε. Κοινωνικής διοίκησης
Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών
Τ.Ε. Νοσηλευτών/τριών
Τ.Ε. Ιατρικών Εργαστηρίων
Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών - τριών
Υ.Ε. Οικογενειακών Βοηθών
Στο αρθρ. 41 προστίθενται:
Προτεινόμενες Καλυπτόμενες Νέες
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ
θέσεις
θέσεις
Θέσεις
Π.Ε. Κοινωνιολόγων
4
2
2
Π.Ε. Ψυχολόγων
1
0
1
Π.Ε. Κοινωνικής διοίκησης
1
0
1
Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας
1
0
1
Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών
1
0
1
Τ.Ε. Νοσηλευτών/τριών
1
0
1
Τ.Ε. Ιατρικών Εργαστηρίων
1
0
1
Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών-τριών 6
0
6
Υ.Ε Οικογενειακών Βοηθών
9
0
9
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ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 44
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
Στη Διεύθυνση Πολιτισμού Παιδείας και κοινωνικής
Προστασίας προστίθενται οι εξής κλάδοι προσωπικού
Π.Ε. Ψυχολόγων
Π.Ε. Κοινωνικής διοίκησης
Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας
Τ.Ε. Νοσηλευτών/τριών
Τ.Ε. Ιατρικών Εργαστηρίων
Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών - τριών
Υ.Ε. Οικογενειακών Βοηθών
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 45
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Προστίθενται οι εξής κλάδοι προσωπικού:
Στη Διεύθυνση Πολιτισμού Παιδείας και κοινωνικής
Προστασίας
Π.Ε. Ψυχολόγων
Π.Ε. Κοινωνικής διοίκησης
T.Ε. Κοινωνικής Εργασίας
Τ.Ε. Νοσηλευτών/τριών
Τ.Ε. Ιατρικών Εργαστηρίων
Στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας
Π.Ε. Ψυχολόγων
Π.Ε. Κοινωνικής διοίκησης
Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας
Τ.Ε. Νοσηλευτών/τριών
Τ.Ε. Ιατρικών Εργαστηρίων
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, 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 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους (Α.Λ.Ε/Υπ. Εσωτερικών:
2310401001).
Κατά τα λοιπά ισχύει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελασσόνας, (ΦΕΚ 3455/Β΄/4-10-2017),
όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 4749/Β΄/29-12-2017, ΦΕΚ
3369/Β΄/10-08-2018, ΦΕΚ 88/Β΄/24-01-2019) και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 4 Μαρτίου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπικής Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Λάρισας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΤΟΥΛΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/672992/45232/
39668/13014/27-12-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
6182/Β΄/31-12-2018, στη σελίδα 72819 στη Β' στήλη,
στον 33ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται
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από το εσφαλμένο: «659806/43388/25706/10525/
19-12-2018 (ΑΔΑ ΨΝΦΖ4653Π4-Ω20)»
στο ορθό: «660370/43468/25757/10557/19-12-2018»
(ΑΔΑ ΨΡΩ04653Π4-ΞΦΔ)».
(Απο το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)

11662

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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.
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