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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./54/14909 (1)
Κατανομή προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών.

Η ΥΠΟΥΡΓOΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚHΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡOΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 
40/Α΄/15.3.2010),όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010).

2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4.11.2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης ... κ.λπ.» και το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29.8.2018) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1.3.2011 (ΦΕΚ 323/
Β΄/1.3.2011) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι-
κονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και 

των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/31846/10.11.2017 από-

φαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως 
ισχύει.

6. Τo αριθμ. 970/8.4.2019 έγγραφo της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών δέκα (10) προσληπτέων, με βάση την Προκή-
ρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 2Ε/2018 (ΦΕΚ 1/τ. Α.Σ.Ε.Π./22.1.2018), 
ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και με γνω-
στικό αντικείμενο «Επιστημόνων Πληροφορικής» κατη-
γορίας ΠΕ, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων του 
ΦΕΚ 353 Γ΄/14.3.2019 που κυρώθηκε με την 275/5.3.2019 
απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2019 

Η Υπουργός

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Οικ. 42048/11734 (2)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Ελευσίνος, βάσει του άρθρου 91

του ν. 4583/2018.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 99 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 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 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με 
τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ελευσίνος (ΦΕΚ 1594/Β΄/17.6.2014 ) όπως έχει τρο-
ποποιηθεί με το ΦΕΚ 2800/Β΄/6.9.2016 και ΦΕΚ 3036/
Β΄/4.9.2017.

7. Την 1/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δή-
μου Ελευσίνος περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. Δήμου 
Ελευσίνος.

8. Την 25/2019 Ορθή Επανάληψη απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνος, περί τροποποίησης του 
ισχύοντος ΟΕΥ, βάσει των διατάξεων του άρθρου 91 του 
ν. 4583/2018.

9. Την οικ. 45873/17114/1.6.2017 (ΦΕΚ 2055/Β΄/
14.6.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπο-
γραφής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η 25 /2019 ο.ε. απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Ελευσίνος, περί τροποποίησης του ΟΕΥ 
του Δήμου Ελευσίνος, ο οποίος έχει ως εξής:

Α) Επί του Κεφαλαίου Β΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
προστίθεται στο άρθρο 9, Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι» στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας στο Τμήμα Κοινω-
νικής Πολιτικής (9.1) ως Γραφείο με τις κάτωθι αρμοδι-
ότητες:

Παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθ-
μιας κοινωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήμονες 
και καταρτισμένα στελέχη όπως και από εθελοντές και 
φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε μη 
αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με 
αναπηρίες και άτομα χρήζοντα βοηθείας, με προτεραιό-
τητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το εισόδημά 
τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτού-
μενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ώστε να διευκολυνθεί 
η καθημερινή τους ζωή και μέσω της ενδυνάμωσης να 
αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία και την κοι-
νωνική ευημερία.

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 κοινω-
νικής πολιτικής όπως και των άλλων ενδιαφερομένων 
οργανισμών.

Η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμά-
των τους και η προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις 
και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλ-
λευσης, κακοποίησης και παραμέλησης.

Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους πε-
ριβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περί-
θαλψης.

Η διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και 
της κοινωνικής συμμετοχής τους.

Η μελέτη και προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στο 
εσωτερικό του σπιτιού, στον εξοπλισμό και στο περιβάλ-
λοντα χώρο σύμφωνα με τους κανόνες εξασφάλισης της 
μέγιστης χρήσης και προσπέλασής τους.

Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και 
των προσώπων που έχουν την ευθύνη της φροντίδας 
τους, χωρίς να υποκατασταθούν από τις υπηρεσίες του 
προσωπικού του προγράμματος αλλά αντιθέτως να ενι-
σχυθούν η αλληλεγγύη και οι οικογενειακοί δεσμοί.

Η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για συμμετο-
χή τους στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών 
φροντίδας τους.

Η ρύθμιση των νοσηλευτικών και υγειονομικών ανα-
γκών τους που είναι εφικτό να καλύπτονται στο σπίτι.

Η διασύνδεση τους με τις υπηρεσίες που ικανοποιούν 
ανάγκες και δικαιώματα τους και ιδιαίτερα την συνερ-
γασία τους και τον συντονισμό με το δίκτυο υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας υγείας και κοινωνικής προστασίας της 
περιοχής και την συστηματοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

Η παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες για την 
κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών κυρίως για υπηρεσίες 
δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας και η εξασφάλιση 
υπηρεσιών αποκατάστασης.

Η ενίσχυση των φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσε-
ων, όπως και συμπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Συνεργασία και συντονισμός με το Εθνικό Κέντρο Άμε-
σης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΒ), με τοπικούς φορείς 
ή δίκτυα, με προτεραιότητα τις υγειονομικές και προ-
νοιακές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, των ιδιωτικών 
φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εθελοντικών 
οργανώσεων καθώς και των προγραμμάτων πρόνοιας 
της Εκκλησίας.

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προετοιμασία της 
κοινότητας για τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ηλι-
κιωμένων και των ΑΜΕΑ καθώς και για το περιεχόμενο 
του προγράμματος.

Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φρο-
ντίδας στους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία, 
στους τομείς:

- Συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστή-
ριξης στις ομάδες στόχο και στην οικογένεια.
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- Εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και μέτρων κοινω-
νικής προστασίας.

- Έμπρακτης υπεράσπισης και προώθησης των ατο-
μικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ευαισθητοποί-
ησης του άμεσου και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλ-
λοντος.

- Οικογενειακής - Οικιακής βοηθητικής φροντίδας και 
ικανοποίησης πρακτικών αναγκών διαβίωσης.

- Φροντίδα της ατομικής υγιεινής και καθαριότητας.
- Προσαρμογής και βελτίωσης της χρήσης του σπιτιού 

και προσπέλασης των χώρων καθώς και του εξοπλισμού 
του σπιτιού και του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Διευκόλυνσης των αναγκών μετακίνησης, ενημέρωσης 
και επικοινωνίας.

Ο Δήμος Ελευσίνας υποχρεούται δια της αρμόδιας 
Υπηρεσίας του να υποβάλει τα στοιχεία τα οποία θα 
συμβάλλουν στην επικαιροποίηση των καταχωρημέ-
νων στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο Χάρτη Πρόνοι-
ας. Επίσης υποχρεούται να εξασφαλίσει χώρο στέγα-
σης προσβάσιμο για όλους τους εξυπηρετούμενους, 
τον αναγκαίο εξοπλισμό του, τα απαραίτητα μέσα και 
κάθε διευκόλυνση στην ομάδα, την παροχή του απα-
ραίτητου νοσηλευτικού και υλικού καθαριότητας για την 
χρήση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, εφ’ όσον αυτά δεν 
εξασφαλίζονται από τον εξυπηρετούμενο. Ο χώρος που 
θα διατεθεί για τη στέγαση του προγράμματος πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα χώρο για ατομικές συνα-
ντήσεις (όπου να υπάρχει ένα γραφείο, καθίσματα, μια 
βιβλιοθήκη ασφαλιζόμενη, ένα ερμάριο ασφαλιζόμε-
νο. τηλεφωνική γραμμή, ηλεκτρονικός υπολογιστής (με 
όλες τις περιφερειακές συσκευές και σύνδεση με το δια 
δίκτυο) και ένα χώρο για ομαδικές συναντήσεις (όπου 
να υπάρχει ένα τραπέζι εργασίας και συναντήσεων, κα-
θίσματα και μια βιβλιοθήκη).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ Η ΜΟΝΑΔΑ
Α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Έχει την ευθύνη λειτουργίας του όλου προγράμματος 

και συνοδεύει την ομάδα σε όλα τα περιστατικά.
Ένας από τους κύριους τομείς ευθύνης του είναι η 

ανεύρεση και επαφή των περιπτώσεων με την Ομάδα 
Κοινωνικής Μέριμνας. Είναι υπεύθυνος για την διατή-
ρηση αρχείου των περιπτώσεων και του εμπλουτισμού 
αυτού με κάθε είδους στοιχεία που μπορούν να εξυπη-
ρετήσουν την ομάδα. Το ενδιαφέρον του στρέφεται στην 
καταγραφή: α) Ατομικών στοιχείων του κάθε εμπλεκόμε-
νου στο πρόγραμμα της Κοινωνικής Πρόνοιας. β) Στην 
καταγραφή της οικογενειακής κατάστασης των περιπτώ-
σεων. γ) Στην καταγραφή - περιγραφή της κατάστασης 
υγείας των περιπτώσεων. δ) Στοιχεία της οικονομικής 
τους κατάστασης. ε) Των συνθηκών διαβίωσης και δι-
αμονής. στ) Στοιχείων που έχουν σχέση εμπλοκής των 
περιπτώσεων με άλλους φορείς (Ασφαλιστικά Ταμεία, 
Ε.Σ.Υ., Δημοτική Αρχή κ.τ.λ.).

Β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών των νοσηλευτριών 

της ομάδας μπορεί να χωριστεί στους εξής τομείς:

1. Κατ’ οίκον επισκέψεις.
2. Συνεργασία με μονάδες του Ε.Σ.Υ. περιοχή μας.
3. Συνεργασία με λοιπούς κοινωνικούς και υγειονομι-

κούς φορείς.
Στις κατ’ οίκον επισκέψεις παρέχεται νοσηλεία Α βαθ-

μού που περιλαμβάνει: α) Μέτρηση ζωτικών σημείων 
• Θερμοκρασία • Αρτηριακή πίεση • Μέτρηση σφίξεων, 
β) Μέτρηση σακχάρου και γ) Μέτρηση χοληστερόλης.

Σε συνεργασία με μονάδες του Ε.Σ.Υ. περιοχή μας πρέ-
πει να γίνονται:

Παρακλινικές εξετάσεις (βιοχημικές, αιματολογικές 
κ.τ.λ.)

Παραπεμπτικά Σε συνεργασία με λοιπούς κοινωνικούς 
και υγειονομικούς φορείς γίνονται όπου είναι απαραίτη-
το ενδεικτικά τα εξής:

- Συνεργασία παροχής υπηρεσιών πρόνοιας, - Συνο-
δεία στις κατ’ οίκον επισκέψεις και παροχή υπηρεσιών 
για: 1. Αλλαγή τραυμάτων 2. Ενέσεις

Τέλος είναι υπεύθυνες για την τήρηση του προγράμ-
ματος φαρμακευτικής αγωγής (περιπτώσεων που συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα).

Γ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
Η οικογενειακή βοηθός της ομάδας συμμετέχει σε 

όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος σε συνεργα-
σία με τον Κοινωνικό Λειτουργό και τις Νοσηλεύτριες 
και η προσφορά της ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες 
των περιπτώσεων, όπως αυτές καθορίζονται από τον 
υπεύθυνο του προγράμματος. Κατά ειδικότητα μπο-
ρούμε να επικεντρώσουμε τις δραστηριότητές της 
στα εξής:

• Συνεργασία με τις Νοσηλεύτριες της ομάδας για την 
καλύτερη παροχή υπηρεσιών.

• Κατά περίπτωση των ατόμων που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα για:

1. Διευκόλυνση είτε από τον Ιατρό Ε.Σ.Υ. είτε από ιδιώτη 
της συνταγογραφίας των φαρμάκων.

2. Αγορά φαρμάκων.
3. Αγορά προϊόντων σε όσους δεν έχουν την δυνατό-

τητα αυτοεξυπηρέτησης.
4. Βοήθεια για την σωστή δοσολογία φαρμάκων και τις 

ώρες που πρέπει να γίνεται η λήψη σε άτομα τα οποία 
εξαιτίας χρόνιων προβλημάτων δεν είναι ικανά να αυτο-
εξυπηρετηθούν. (Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι επισκέψεις 
επαναλαμβάνονται 2-3 φορές την ημέρα).

5. Συντροφιά, οικιακές εργασίες και οτιδήποτε άλλο 
χρειαστούν μέσα στο σπίτι ή έξω από αυτό και δεν μπο-
ρούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

*** Συμπληρωματικά κάθε θέμα που αναφέρεται στη 
λειτουργία της υπηρεσίας ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και δεν 
περιλαμβάνεται στα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Β) Επί του Κεφαλαίου Ε΄ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τροπο-
ποίηση του άρθρου 17 -Θέσεις Προσωπικού- και σύστα-
ση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ιδίων 
κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού, με τις 
θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον Δήμο 
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ως 
κάτωθι αναλύεται:
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Α) θέσεις που αφορούν προσωπικό που ήδη απασχολείται στο Δήμο Ελευσίνας:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 Τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39)

2 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 2 Τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39)

3 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 1 Τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39)

4  ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1 Τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39)
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, 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 προβλέπο-
νται 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 στο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους (Α.Λ.Ε. / Υπουργείου Εσωτερικών: 2310401001).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προγενέστερες 38756/35587/24.10.2011 και 63207/23323/8.8.2017 (ΦΕΚ 2532/Β΄/2011 
και 2998/Β΄/2017) αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

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