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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 16
ΠΡΟΣ:
1. Υποκαταστήματα Ε.Φ.Κ.Α
2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Υπουργειο Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνική
Αλληλεγγύης
Γεν. Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης &
Εισφορών
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2. Γρ. κ. Διοικητή
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ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών
των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική
εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στην Π.Ε. Ρεθύμνου και Π.Ε. Χανίων της
Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που
εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019».
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Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων,
εργοδοτών ή μη Μισθωτών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση
ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες
φυσικές καταστροφές το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε την Υ.Α. Φ14/οικ.333/6-3-1998, ΦΕΚ
272Β/18-3-1998 κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης του αρ. 8 παρ. 1 του
Ν.2256/1994 (ΦΕΚ Α΄196) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του αρ. 4 του
Ν.2556/97 (ΦΕΚ Α΄270) όπως ισχύει.
Επιπλέον με το άρθρο 44 του Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ’ 200 Α’/3-12-2018),
όπως προστέθηκε στις διατάξεις του άρθρου
8 παρ.2 του Ν.2256/1994,
με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους
ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, εργοδοτών και μη Μισθωτών
Ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν
δραστηριότητα σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές
καταστροφές, οι οποίες επιδρούν στη γενικότερη οικονομική ζωή της περιοχής,
χωρίς να απαιτείται η επέλευση υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις τους.
Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται κάθε φορά η πληγείσα περιοχή,
οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια των μέτρων και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με την αναστολή και τη ρύθμιση των
εισφορών.
Με τις παρούσες διατάξεις (κατ’ εξουσιοδότησης του ανωτέρου νόμου
εκδοθείσας
Απόφασης
του
Υφυπουργού
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), της με αριθμ. Πρωτ.,
Δ.15/Δ΄/οικ.9254/233/27.02.2018 - (ΦΕΚ 956/τ.Β’/21-3-2019), Υπουργικής
Απόφασης, ρυθμίζονται θέματα τρεχουσών και καθυστερούμενων
ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που
διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στην Π.Ε.
Ρεθύμνου και Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από
τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019»,
κατά εξουσιοδότηση του άρθρου Ν. 4578/2018, ανεξαρτήτως αν υπέστη ζημιά
η επαγγελματική τους εγκατάσταση.

Ειδικότερα, πάσης φύσεως προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστικές εισφορές,
τρέχουσες και καθυστερούμενες, από επιχειρήσεις, εργοδότες ή μη Μισθωτούς
ασφαλισμένους, ρυθμίζονται ως εξής:
Α’.




Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις ή εργοδότες.
Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του
προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικές
εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και
λοιπών επιβαρύνσεων), ήτοι έως 31/1/2019.
Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής
γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική
καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων
τελών ή άλλων προσαυξήσεων, ήτοι 1/2/2019 – 31/7/2019.
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Β’.

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις Μη Μισθωτών ασφαλισμένων
(ΕΛ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι ή Αγρότες).



Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών (1ου/2019 – 6ου/2019)
καθώς και δόσεων εκκαθάρισης με ημερομηνία εμπρόθεσμης
πληρωμής από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική
καταστροφή (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) και για 6 μήνες, ήτοι
01/02/2019 – 31/07/2019, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό
πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.
Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες εισφορές έως 31/12/2016 και
οι δόσεις εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών από
01/01/2017, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου που
συνέβη η φυσική καταστροφή με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές
προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας (καταληκτική έως 31/01/2019).
Μη εκκαθαρισμένες τρέχουσες εισφορές της περιόδου αναστολής
(1ου/2019 – 6ου/2019), αναζητούνται και εξοφλούνται μέσω της
διαδικασίας εκκαθάρισης (σχετ. η αριθμ. 21/2018 Εγκύκλιος).





Οι εισφορές των ανωτέρω Α’ και Β’ περιπτώσεων, εξοφλούνται σε
δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις, αρχής γενόμενης από την 1η του επόμενου μήνα
εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή, ήτοι έως 01/08/2019.
Η αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσης μπορεί να υποβληθεί
μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται από την έναρξη ισχύος της, ήτοι έως την
30/4/2019.
Τα πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο κατά το
διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των
δόσεων, και εφόσον τηρούν τους ανωτέρω όρους, θεωρούνται ασφαλιστικά
ενήμερα και ως εκ τούτου χορηγείται Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται, τόσο κατά το
διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των
δόσεων και εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσης. Δεν αίρονται οι
κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί. Αναβάλλονται οι ποινικές
δίκες για παράβαση του α.ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για
παράβαση του ίδιου νόμου.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Τα πρόσωπα που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές μπορούν να υπαχθούν
είτε στις ρυθμίσεις της παρούσας είτε στις ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του
ν. 2256/1994, όπως ισχύει, και της αριθμ. Φ.14/ οικ.333/6.3.1998 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 272).
Μετά την υπαγωγή τους σε μία εκ των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν είναι δυνατή
η υπαγωγή τους σε δεύτερη.
Επισημαίνεται, ότι με νεότερο έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών,
θα δοθούν οδηγίες για την παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος,
που παρακολουθεί τις εισφορές των μη μισθωτών, σχετικά με την διεκπεραίωση
των αιτήσεων που θα υποβληθούν.
Της παρούσας να λάβει γνώση το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητας
σας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.Φ.Κ.Α.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ
Εσωτ. Διανομή:
1. Γρ. κ. Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α.
2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
3. Γρ. κ. Αν. Γεν. Δ/ντή Εισφορών & Ελέγχων
4. Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ
επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που
έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στην Π.Ε. Ρεθύμνου και Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

2

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, βάσει του άρθρου 91 του ν. 4583/2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.9254/233
(1)
Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων
ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ και το
ΕΤΕΑΕΠ επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή
δραστηριότητα στην Π.Ε. Ρεθύμνου και Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΕΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 2256/1994
(ΦΕΚ 196 Α’), όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του
ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ
29 Α’).
5. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την οικ.44549/Δ9.12193/8.10.2015 (ΦΕΚ 2169 Β’)
υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον

Αρ. Φύλλου 956

Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως
έχει τροποποιηθεί με τις οικ.54051/Δ9.14200/22.11.2016
(ΦΕΚ 3801 Β’) και οικ.59285/18416/12.12.2017 (ΦΕΚ 4503
Β’) υπουργικές αποφάσεις.
7. Το αριθμ. οικ. 9352/791/27-2-2019 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5
περίπτωση ε’ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015
(ΦΕΚ 129 Α’).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής εκτιμάται ότι δεν επιβαρύνονται οι δημοσιονομικές
προβλέψεις του ΜΠΔΣ 2019 - 2022, αποφασίζουμε:
1. Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε υποχρεωτική ασφάλιση, τρέχουσες και καθυστερούμενες, προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που οφείλονται από επιχειρήσεις ή εργοδότες ή ασφαλισμένους
που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν
δραστηριότητα στη Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου
και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά
φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που
εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019, ρυθμίζονται
ως εξής:
α) Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς
τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου που εκδηλώθηκαν τα έντονα
καιρικά φαινόμενα, μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους
και λοιπές προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας, κεφαλαιοποιούνται.
Για τους μη μισθωτούς κεφαλαιοποιούνται καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης.
β) Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,
καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής που έχουν προκύψει
για μη μισθωτούς από την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ή δόσεων από υπαγωγή σε άλλη ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, για έξι
(6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά
τον οποίο εκδηλώθηκαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής δεν υπολογίζο-
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νται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και
επιβαρύνσεις.
γ) Ασφαλιστικές εισφορές των περιπτώσεων α και β
που αφορούν μισθωτούς εξοφλούνται σε δώδεκα (12)
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη πρώτη του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η ανωτέρω
εξάμηνη αναστολή.
δ) Ασφαλιστικές εισφορές της περίπτωσης α που αφορούν μη μισθωτούς και έχουν κεφαλαιοποιηθεί εξοφλούνται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής
γενομένης από τη πρώτη του επόμενου μήνα κατά τον
οποίο έληξε η ανωτέρω εξάμηνη αναστολή.
Ασφαλιστικές εισφορές της περίπτωσης α και β που
αφορούν μη μισθωτούς:
i. οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που η καταβολή τους έχει ανασταλεί, καθώς και καθυστερούμενες
ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν κεφαλαιοποιηθεί, για τις οποίες ολοκληρώνεται η προβλεπόμενη από
την κείμενη νομοθεσία ετήσια διαδικασία εκκαθάρισης
ασφαλιστικών εισφορών εντός της ανωτέρω περιόδου
αναστολής, περιλαμβάνονται σε τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης. Δόσεις οφειλής από την ετήσια εκκαθάριση που
πρέπει να καταβληθούν εντός της ανωτέρω περιόδου
αναστολής εξοφλούνται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη πρώτη του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η ανωτέρω εξάμηνη
αναστολή. Δόσεις οφειλής από την ετήσια εκκαθάριση
που πρέπει να καταβληθούν μετά τη λήξη της περιόδου
αναστολής εξοφλούνται εντός των προβλεπόμενων από
την κείμενη νομοθεσία προθεσμιών.
ii. για τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, για τις
οποίες η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
ετήσια διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών δεν έχει ολοκληρωθεί εντός της ανωτέρω περιόδου αναστολής, η καταβολή τους αναστέλλεται μέχρι
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης
και εξοφλούνται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εκκαθάρισης σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία
για τη διαχείριση του υπολοίπου εκκαθάρισης.
2. Η αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσης μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα
που έπεται από την έναρξη ισχύος της.
3. Τα πρόσωπα της παρ. 1 που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των
δόσεων, και εφόσον τηρούν τους ανωτέρω όρους, είναι
ασφαλιστικά ενήμεροι.
4. Τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά
το διάστημα της καταβολής των δόσεων και εφόσον
τηρούνται οι όροι της παρούσης, αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων. Δεν αίρονται οι
κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί.
Αναβάλλονται οι ποινικές δίκες για παράβαση του α.ν.
86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών
αποφάσεων για παράβαση του ίδιου νόμου.
5. Στις ρυθμίσεις της παρούσας υπάγονται τα πρόσωπα της παρ. 1 που δεν έχουν υποστεί υλική ζημία στις
εγκαταστάσεις.
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Τα πρόσωπα της παρ. 1 που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές μπορούν να υπαχθούν είτε στις ρυθμίσεις της
παρούσας είτε στις ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του
ν. 2256/1994, όπως ισχύει, και της Φ.14/οικ.333/6-3-1998
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 272 Β’). Μετά την υπαγωγή
τους σε μία εκ των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν είναι δυνατή
η υπαγωγή τους στη δεύτερη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 19880/5901
(2)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, 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 Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α’/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 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- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση 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. Την 47132/41673/24-10-2012 απόφαση (ΦΕΚ
3013/Β’/2012), με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου
Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, όπως τροποποιήθηκε με την 3134/1143/19.01.2017 (ΦΕΚ 352/Β΄/2017)
απόφαση.
7. Την 01/2019 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, περί
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τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, βάσει των διατάξεων
του άρθρου 91 του ν. 4583/2018.
8. Την 05/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας
Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, περί τροποποίησης
του ισχύοντος ΟΕΥ, βάσει των διατάξεων του άρθρου
91 του ν. 4583/2018.
9. Το 4279/22.02.2019 έγγραφο του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας.
10. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/Β΄/
14.06.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος
υπογραφής, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η 05/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, περί τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας
Χαλκηδόνας για την ένταξη των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανική μονάδα του
Δήμου, ως εξής:
Α. Τροποποιείται το άρθρο 16 «Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής»
Β. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας, προσθέτοντας την παράγραφο 34 ως εξής:
34. Υλοποιεί το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με
βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής
φροντίδας στους ηλικιωμένους και στα άτομα με αναπηρίες για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους, να υποβοηθηθεί η αυτόνομη και αξιοπρεπής διαβίωσή τους
και να υποστηριχτεί το οικογενειακό τους περιβάλλον:
α. Ωφελούμενοι είναι ηλικιωμένα άτομα και ΑμεΑ που
χρήζουν κατ οίκον βοήθειας υποστηρικτικών υπηρεσιών
με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και
την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Στόχος είναι η παραμονή των ωφελουμένων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση
της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης
ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού
αποκλεισμού.
β. Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής - ψυχοσυναισθηματικής στήριξης, νοσηλευτικής μέριμνας, φροντίδας του νοικοκυριού, βοήθεια στην ατομική υγιεινή,
με επισκέψεις στα σπίτια των εξυπηρετούμενων.
γ. Το προσωπικό του Προγράμματος συγκροτείται σε
ομάδες με εισήγηση του Τμήματος και απόφαση της
Διεύθυνσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
δ. Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου
για θέματα που αφορούν την υγεία των ωφελουμένων
καθώς και την λειτουργία του Προγράμματος.
Β. Τροποποιείται το άρθρο 22 παρ. 3 του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας ως εξής:
Συστήνονται 5 (πέντε) θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου αντίστοιχων ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ που υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του
ν. 4583/2018 (18-12-2018) στην Κοινωφελή Επιχείρηση
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας ήτοι:
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Θέσεις

Ειδικότητα

Κατηγορία

2

Κοινωνικών Λειτουργών

ΤΕ

1

Επισκεπτών Υγείας

ΤΕ

1

Βοηθών Νοσηλευτών

ΔΕ

1

Οικογενειακών Βοηθών

ΥΕ

Γ. Τροποποιείται το άρθρο 24 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ως εξής:
Συστήνονται 4 (τέσσερις) θέσεις με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου αντίστοιχων ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΑΧ που υπηρετούσε κατά τη
δημοσίευση του ν. 4583/2018 (18-12-2018) στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας
Χαλκηδόνας, ήτοι:
Θέσεις

Ειδικότητα

Κατηγορία

2

Κοινωνικών Λειτουργών

ΤΕ

1

Νοσηλευτών

ΔΕ

1

Οικογενειακών Βοηθών

ΥΕ

Δ. Εγκρίνεται η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ως προς τα άρθρα 22 και 24, ως εξής:
Άρθρο 22
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού του Δήμου, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο π.δ. 37α/
1987, στο π.δ. 22/1990, στο π.δ. 50/2001, στο π.δ. 347/
2003, στο π.δ. 135/2006, στο π.δ. 44/2005 στο ν. 3731/
2008 και στο ν. 4583/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
1. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, συστήνονται οι παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ

ΝΕΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
(2 θέσεις του ν. 4583/2018)

2

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
(1 θέση του ν. 4583/2018)

1

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

3

2. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
συστήνονται οι παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ

ΝΕΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
(1 θέση του ν. 4583/2018)

1

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

1

3. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, συστήνονται οι παρακάτω θέσεις:
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ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών
(1 θέση του ν. 4583/2018)

1

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

1

Άρθρο 24
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Συστήνονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται
από προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Οι θέσεις αυτές είναι προσωποπαγείς και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
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Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια 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 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 στο 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 η προγενέστερη 47132/41673/
24-10-2012 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
(θέσεις του ν. 4583/2018)

2

ΔΕ Νοσηλευτών
(θέση του ν. 4583/2018)

1

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών
(θέση του ν. 4583/2018)

1

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

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΑΧ

4

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

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