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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 21163 (1)
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νια τη σύναψη 

ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κα−
θαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφω−
να με το αρ. 72 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33) όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4369/27−2−2016 

(ΦΕΚ 33/Α/27−2−2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελε−
χών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσε−
ων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσμα−
τικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47/Α΄/11−5−2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Κα−
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/38/οικ.14652/14−5−2015 
εγκύκλιο του Τμήματος Προγραμματισμού Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα 
«Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότητας βάσει του 
άρθρου 49 του Ν. 4325/2015».

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/41/οικ. 16433/27−5−2015 
(ΑΔΑ: ΨΦΥΨ465ΦΘΕ−1ΙΟ) Εγκύκλιος των Υπουργών Εσω−

τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
με θέμα «Παράταση και σύναψη νέων ατομικών συμ−
βάσεων καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του 
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄)».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/05).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής» (ΦΕΚ 167/Α/14), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.δ. 70/2015 περί 
Ανασύστασης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 114/Α/22−9−2015).

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23−9−2015).

9. Την υπ’ αριθμ. 20499/13−5−2015 (ΦΕΚ 342/Υ.Ο.Δ.Δ./
15−05−2015) απόφαση περί «Ανάθεσης καθηκόντων του 
Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέρ−
γειας (πρώην ΥΠΑΠΕΝ)».

10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 201/5−1−2016 απόφαση περί «Εξου−
σιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα 
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο 
Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στους Προϊστα−
μένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους 
των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων 
και των Αυτοτελών Τμημάτων και τους Προϊσταμένους 
του ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και τους Προϊστα−
μένους Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υ11ΕΝ» 
(ΦΕΚ 6/Β/8−1−2016).

11. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλ−
λες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 
(ΦΕΚ 141/Α΄/2010), όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
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των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Ορ−
γάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

13. Τις υπ’ αριθμ. 21578/22.04.2016 και 21579/22.04.2016 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυν−
σης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑ:697Β4653Π8−ΓΒ5, 
ΩΟΥ24653Π8−ΒΞΕ), καλούμε:

Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν σε εταιρεί−
ες/συνεργεία καθαρισμού στις οποίες είχε ανατεθεί η 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια των δημοσί−
ων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των 
ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ (΄Αρθρο 12 ΦΕΚ Α184/20150), τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω ανα−

φερόμενων διατάξεων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους μέσω υποβολής σχετικής αίτησης για τη σύναψη 
ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για παροχή υπηρε−
σιών καθαριότητας με ημερομηνία λήξης την 31.12.2016.

Είναι ευνόητο ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν πρό−
σωπα, στα οποία συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέ−
σεις του αρ. 8 του Ν. 3528/2007 κα του άρθρου 43 παρ. 
1 του Π.δ. 60/2007.

Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα 
αφορούν παροχή έργου καθαριότητας η οποία παρέχε−
ται σε 8ωρο ή 4ωρο ημερησίως, ώστε να καλύπτονται 
όλα τα τμήματα του έργου και συγκεκριμένα οι ανάγκες 
καθαριότητας όπως περιγράφονται κατωτέρω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Υ.Π.ΕΝ.

ΧΩΡΟΙ: ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΟΥΖΙΝΕΣ, WC, ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ, ΧΩΛ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

1
Ξεσκόνισμα στα έπιπλα γραφείων, καρεκλών, ντουλαπιών, τηλεφώνων, 
αριθμομηχανών, Η/Υ, και στα μηχανήματα (φωτοτυπικά, fax κ.λπ). 
Καλάθια αχρήστων, πλύσιμο αλλαγή σακούλας. 

Καθημερινά

2 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων Καθημερινά

3

Πλύσιμο λεκανών και σκεπασμάτων αυτών, νιπτήρων, βρυσών, πλακιδίων, 
καθρεπτών, σαπουνοθηκών και δαπέδων των χώρων υγιεινής (WC), εσωτε−
ρικά και εξωτερικά με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υλικά. 
Τα καλάθια θα αδειάζονται και θα πλένονται και θα τοποθετείται πλαστι−
κή σακούλα. 
Τοποθέτηση χαρτιού υγείας και σαπουνιού.

Καθημερινά

4 Σκούπισμα και πλύσιμο του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων. Καθημερινά

5 Σκούπισμα με απορροφητική ηλεκτρική μηχανή των δαπέδων 
που είναι καλυμμένα με μοκέτα. 3 φορές την εβδομάδα

6 Καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα των υφασμάτινων επιφανειών 
των καθισμάτων. 1 φορά την εβδομάδα

7 Καθαρισμός των υαλοπινάκων των προσβάσιμων χώρων 
και των ανελκυστήρων. 1 φορά την εβδομάδα

8 Ξεσκόνισμα φωτιστικών 1 φορά τον μήνα

9 Καθαρισμός των κιγκλιδωμάτων του κλιμακοστασίου 1 φορά τον μήνα

10 Καθαρισμός των εσωτερικών θυρών. 1 φορά τον μήνα

11 Καθαρισμός των παραθυρόφυλλων. 1 φορά τον μήνα

12 Καθαρισμός των υπόγειων χώρων των κτιρίων. 1 φορά τον μήνα

13 Καθαρισμός των μπαλκονιών και των κιγκλιδωμάτων αυτών. 2 φορές τον μήνα

14 Πλύσιμο μαρμάρων και πλαστικών δαπέδων. 1 φορά την εβδομάδα

15 Πλύσιμο μοκετών με κατάλληλα μέσα. 1 φορά το δίμηνο

16 Πλύσιμο των πλαστικών τμημάτων των τοίχων. 2 φορές τον χρόνο

17 Μεταφορά των σάκων απορριμμάτων εκτός των κτιρίων 
και στον προβλεπόμενο χώρο για την αποκομιδή τους. Καθημερινά

18 Σκούπισμα και περισυλλογή αχρήστων αντικειμένων 
στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Καθημερινά

19
Πότισμα λουλουδιών των γλαστρών που υπάρχουν στα μπαλκόνια όλων 
των ορόφων καθώς και του μικρού κήπου και των παρτεριών της οδού 
Αμαλιάδος 17.

Όποτε απαιτείται
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Oι συμβάσεις που θα συναφθούν θα αφορούν σε έργο 
παροχής καθαριότητας τετράωρης (4ωρης) διάρκειας 
ημερησίως για 20 άτομα και οκτάωρης (8ωρης) διάρ−
κειας ημερησίως για 4 άτομα.

Το κόστος σύναψης των ως άνω συμβάσεων έργου:
α) βρίσκεται εντός των ορίων των διαθέσιμων πι−

στώσεων του προϋπολογισμού του Υ.Π.ΕΝ., όπως αυτές 
έχουν εκτιμηθεί για την κάλυψη των αναγκών καθαρι−
ότητας.

β) Διαμορφώνεται βάσει των αντίστοιχων μικτών απο−
δοχών που ορίζονται στην Συλλογική Σύμβαση Εργασί−
ας Εργατοτεχνιτών συνυπολογιζόμενου του αντίστοιχου 
χρόνου προϋπηρεσίας. Η συνολική αμοιβή κάθε ατομικής 
σύμβασης θα πρέπει να μην υπερβαίνει τη συνολική κατ’ 
άτομο ετήσια συμβατική αμοιβή της προυφιστάμενης 
σύμβασης, περιλαμβανομένων σε αυτήν τυχόν επιδο−
μάτων που λάμβαναν οι απασχολούμενοι σε συνεργεία 
καθαρισμού, (άρθρο 72 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33).

Στα εν λόγω πρόσωπα που θα συνάψουν ατομικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν έχουν εφαρμογή οι δι−
ατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170) 
περί υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., αλλά υπά−
γονται σύμφωνα με τα οριζόμενο στο άρθρο 72 του 
Ν. 4369/2016 (Α΄ 33) στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. 
Για την καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής και την 
παρακράτηση εισφορών εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι 
κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 
νομοθεσία του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους 
με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα. 
Η παραπάνω χρηματική αντιπαροχή, για το παρεχόμενο 
έργο καθαριότητας θα διαμορφώνεται αναλογικά προς 
το χρονικό πλαίσιο (ωράριο) ημερήσιας παροχής έργου 
και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου μήνα προς τον 
αντισυμβαλλόμενο/νη.

Ειδικότερα, οι εν λόγω εργαζόμενοι που απασχολού−
νταν σε εταιρείες, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες καθα−
ριότητας σε περισσότερους από έναν φορείς, δύναται 
να συνάψουν ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου για την 
καθαριότητα σε έναν μόνο φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλουν αίτηση με 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για 
τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια διαμονής που παρέχει 
την δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας για 
την παροχή έργου (π.χ. Ε.Δ.Τ.Ο., Άδεια Διαμονής για 
Παροχή Υπηρεσιών ή Έργου, επί Μακρόν Διαμένοντος 
κ.λπ.).

2) Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής 
υπηρεσίας καθαριότητας σε κτίριο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήτοι:

α) βεβαίωση εργοδότη, επί της οποίας θα αναγράφε−
ται το χρονικό διάστημα και ο τόπος της απασχόλησης,

β) κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ, με υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερόμενου, που θα αναγράφει τόσο το χρονικό 
διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον 
συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλη−
σης του ή

γ) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση 
όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου 
με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα ανα−
γράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας 
καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο 
ή υπηρεσία) της απασχόλησής του και, ελλείψει αυτού, 

βεβαίωση παροχής υπηρεσιών ή αποδεικτικά πληρωμής, 
κ.λπ.

3) Α.Μ.Κ.Α. (φωτοαντίγραφο).
4) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει 

υπογράψει σύμβαση με άλλον φορέα του δημοσίου.
5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο 

του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του 
άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 43 
παρ. 1 του Π.δ. 60/2007.

Αυτή υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εμπεριέχεται σε 
έντυπο αιτήσεως που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο.

6) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης το 
οποίο θα προσκομιστεί έως την υπογραφή της ατομικής 
σύμβασης έργου.

7) (Για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως 
Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας.

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση Ειδικής Επιτροπής 
Επιλογής (η οποία θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό 
και θ’ απασχοληθεί με τον έλεγχο των απαραίτητων 
δικαιολογητικών την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμά−
των, την κλήρωση, την σύνταξη πίνακα κατάταξης των 
υποψηφίων και την έκδοση απόφασης κατάταξης των 
υποψηφίων) κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

i) Ιδιώτες που έχουν εργαστεί στην παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας σε κτίρια του ΥΠΕΝ.

ii) Φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν σε εταιρεί−
ες/συνεργεία καθαρισμού στις οποίες είχε ανατεθεί η 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ή που έχουν εργαστεί 
στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια των 
δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των 
ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ (Άρθρο 12 ΦΕΚ Α184/2015).

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσό−
τεροι των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί:

α. η επιλογή θα γίνει με απόλυτη προτεραιότητα 
για τους ιδιώτες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και 
έχουν εργαστεί στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και με κλήρωση σε πε−
ρίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων αυτών και

β. σε περίπτωση όπου οι αιτήσεις των ιδιωτών που ερ−
γάστηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντας και Ενέργειας 
δεν επαρκούν για την κάλυψη των θέσεων η επιλογή θα 
γίνει κατόπιν κλήρωσης από την Ειδική Επιτροπή Επιλο−
γής μεταξύ όλων των άλλων υποψηφίων που πληρούν 
τις εκ του νόμου προϋποθέσεις.

Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής, η ημερομηνία η 
ώρα και ο τόπος διενέργειας της κλήρωσης θ’ αναρτη−
θούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου τουλάχιστον δύο 
ήμερες νωρίτερα από την ημερομηνία διενέργειας της. 
Τα αποτελέσματα της Κλήρωσης θ’ αναρτηθούν εντός 
δύο εργασίμων ημερών από την ημέρα της κλήρωσης 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την 
σχετική αίτηση, καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση του 
άρθρου 8 παρ. 4. του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με τα συνημ−
μένα έντυπα, και να τα υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Γραμματειακής Υπο−
στήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Αμαλιάδος αρ. 17, Τ.Κ.: 
11523 Αθήνα), απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοι−
κητικών Υπηρεσιών.
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Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρο−
μικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση 
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 
την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (www.ypeka.
gr) και διαρκεί νια δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την 
τελευταία ανάρτησή της.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της 
Αιτήσεως και της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 
παρ. 4. του Ν. 1599/1986: α) στο Τμήμα στο Τμήμα Γραμ−
ματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Αμαλιάδος αρ. 17, Τ.Κ.: 
11523 Αθήνα, και

β) στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
(www.ypeka.gr) και συγκεκριμένα στο χώρο των «ΑΝΑ−
ΚΟΙΝΩΣΕΩΝ».

Η Πρόσκληση αυτή, το έντυπο της σχετικής αίτησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η Υπεύθυνη Δήλωση του 
άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 να αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

F
    Αριθμ. 2204 (2)
Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοι−
νωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάν−
θης (Κ.Κ.Π.Α.Ξ.) Ν. Ξάνθης.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 97, της παρ. 1 του άρθρου 

238 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/
7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235Α΄) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
−Θράκης» και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93 Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το οικ. 11237/9−2−2015 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
−Θράκης περί «Άσκησης καθηκόντων Γενικού Γραμμα−
τέα» κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4/06−02−2015 (ΦΕΚ 24Α΄) ΠΥΣ.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/τ. Α΄/28−6−2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 234 του 
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» περί κατ’ αναλογία εφαρμογής του διπλο−
γραφικού συστήματος στα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ α΄ βαθμού.

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του Π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/2005) «Κώδικας Νομοθεσίας της Κυ−
βέρνησης».

8. Την υπ’ αριθμ. 13519/2012 (ΦΕΚ 117/Β΄/25−1−2013) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας−Θράκης με την οποία εγκρίθηκε ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάν−
θης».

9. Την υπ’ αριθμ. 46/2015 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ» με θέμα «Τροπο−
ποίηση του Ο.Ε.Υ του Ν.Π Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ».

10. Την υπ’ αριθμ. 378/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ξάνθης περί της έγκρισης της ανωτέρω.

11. Το 8ο θέμα του 1ου/2016 Πρακτικού της από 27−1−2016 
Συνεδρίασης με το οποίο εκφράστηκε η σύμφωνη γνώμη 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΠΟΤΑ Ν. Ξάνθης.

12. Την ανάγκη τροποποίησης του ΟΕΥ ως προς τη δη−
μιουργία ταμειακής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ «Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ» 
όπως προκύπτει από την ανάγκη εφαρμογής του διπλο−
γραφικού συστήματος.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Ν.Π.Δ.Δ «Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ» για το τρέχον έτος, καθώς και για 
τα επόμενα έτη, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 46/2015 απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» περί 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί−
ας του ως προς το ΜΕΡΟΣ 2ο, ΕΝΟΤΗΤΑ Α, άρθρο 2, 
εδ.1) «Αρμοδιότητες Τμήματος Διοικητικών Οικονομικών 
Υπηρεσιών» στο οποίο και προστίθενται οι αρμοδιότη−
τες της νέας ταμειακής υπηρεσίας, καθώς και ως προς 
το ΜΕΡΟΣ 4ο, άρθρο 10, στο οποίο προστίθεται νέα 
παράγραφος 2 με τις προσωποπαγείς θέσεις ΙΔΑΧ. Τα 
ανωτέρω άρθρα μετά την τροποποίηση τους, αντικα−
θίστανται στον Ο.Ε.Υ του φορέα και έχουν ως εξής:

ΜΕΡΟΣ 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 2 
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονομικού 

και Κοινωνικής Προστασίας

Η Διεύθυνση Διοικητικού−Οικονομικού και Κοινωνικής 
Προστασίας είναι αρμόδια για τον συντονισμό εφαρ−
μογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού του Νομικού Προσώπου, καθώς 
και για τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και 
την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης 
προς τις υπηρεσίες. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρ−
μόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών 
προγραμμάτων λειτουργίας του Νομικού Προσώπου, 
τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη 
διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και 
τη διασφάλιση και αξιοποίηση της περιουσίας του και 
την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων δι−
αδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, 
εξοπλισμού και υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου. Επί−
σης, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την αποτελεσματική 
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λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιω−
μένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου, καθώς και για την εφαρμογή 
ειδικών προγραμμάτων φροντίδας ατόμων της τρίτης 
ηλικίας. Παράλληλα είναι αρμόδια για την αποτελε−
σματική εφαρμογή Γενικών Προγραμμάτων Κοινωνικής 
Προστασίας για όλους τους κατοίκους του Δήμου κα−
θώς και ειδικών Προγραμμάτων για Ευπαθείς Κοινωνικές 
Ομάδες. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων 
τρίτης ηλικίας οι λειτουργίες Ανοικτής Προστασίας Ηλι−
κιωμένων παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωμένες 
μονάδες (παραρτήματα ΚΑΠΗ), οι οποίες λειτουργούν 
σε επίπεδο Γραφείου. Τα Γραφεία τα οποία ανήκουν 
διοικητικά στο κάθε Τμήμα εξυπηρετούν μια υποπεριοχή 
της περιοχής του Τμήματος.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονά−
δων της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονομικού και Κοι−
νωνικής Προστασίας είναι οι εξής:

Αρμοδιότητες Τμήματος Διοικητικών − Οικονομικών 
Υπηρεσιών

Στο Τμήμα εντάσσονται διοικητικά τα ακόλουθα Γρα−
φεία τα οποία εξυπηρετούν μια υποπεριοχή της περι−
οχής του Τμήματος και είναι δυνατόν να ασκούν μερι−
κές ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος 
α) Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Μεριμνά για την αποστολή σχετικών προσκλήσεων, 
σύνταξη αποφάσεων και γενικότερα θεμάτων που άπτο−
νται στη σωστή τήρηση−καταγραφή των ενεργειών του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτο−
κόλλου του Νομικού Προσώπου και διεκπεραιώνει τα 
σχετικά έγγραφα.

3. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυν−
ση Διοικητικού−Οικονομικού και Κοινωνικής Προστασίας 
και τα Τμήματα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραί−
ωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προ−
σωπικού κ.λπ.).

4. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμο−
γή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που 
ρυθμίζουν τις σχέσεις του Νομικού Προσώπου με το 
προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων 
ρυθμίσεων της Πολιτείας.

5. Μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσε−
ων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Νομικού Προ−
σώπου και μεριμνά για την κατάρτιση/επικαιροποίηση 
των περιγραφών αρμοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων.

6. Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων 
εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Νομικού Προσώ−
που με στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των 
στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη 
των αναγκών των υπηρεσιών.

7. Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμό−
διων Προϊσταμένων, τις κατάλληλες εσωτερικές μετακι−
νήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη 
των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα προσόντα 
των στελεχών.

8. Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένων 
στελεχών και διαμορφώνει σχετικές προτάσεις προς 
τους προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.

9. Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιο−
λόγησης των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο και 
την τήρηση των σχετικών στοιχείων.

10. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέ−
τρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού 

του Νομικού Προσώπου (π.χ. οργάνωση μετακινήσεων 
του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Ν.Π. κ.λπ.).

11. Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμι−
κού του Νομικού Προσώπου με τον προσδιορισμό των 
αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων 
των εργαζομένων και την εισήγηση και την παρακο−
λούθηση της υλοποίησης των συμφωνουμένων μέτρων 
Βελτίωσης.

12. Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα 
συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώ−
πινου δυναμικού του Νομικού Προσώπου. Παρακολουθεί 
την υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση 
των προγραμμάτων αυτών στην πράξη.

13. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέ−
ντρου του Νομικού Προσώπου.

Β) Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών
1. Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτι−

σης του Προϋπολογισμού εσόδων−εξόδων του Νομικού 
Προσώπου.

2. Συνεργάζεται με τις επιμέρους υπηρεσίες για την 
παροχή οικονομικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προ−
τύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπη−
ρεσίες του προϋπολογισμού του Ν.Π.

3. Παρακολουθεί την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, 
επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και 
προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία 
των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθω−
τικές ενέργειες− αναμορφώσεις.

4. Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες για την 
τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και 
ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με 
την εκτέλεση και την αναθεώρηση του προϋπολογισμού 
κάθε υπηρεσίας.

5. Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμό−
δια όργανα των περιοδικών οικονομικών απολογιστικών 
στοιχείων, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πλη−
ροφόρησης που εφαρμόζεται.

6. Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την 
αξιοποίηση των διαθεσίμων του Νομικού Προσώπου.

(Αρμοδιότητες σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών)
7. Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οι−

κονομικών πράξεων του Νομικού Προσώπου (Γενική και 
αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις σχετικές λογιστικές δια−
δικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και 
στοιχεία που προβλέπονται από την νομοθεσία.

8. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών 
που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος 
λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του 
Νομικού Προσώπου.

9. Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων 
των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του 
Νομικού Προσώπου.

10. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία 
των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμη−
θευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με το 
Νομικό Πρόσωπο, καθώς και των δοσοληπτικών λογα−
ριασμών με το Δήμο.

11. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις 
που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (π.χ. 
ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει 
σχετικά τα αρμόδια όργανα του Νομικού Προσώπου με 
βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
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12. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρ−
μόδια όργανα για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών 
του Νομικού Προσώπου.

13. Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που 
ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφω−
να με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.

14. Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής 
διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα οποία συμ−
μετέχει το Νομικό Πρόσωπο και που χρηματοδοτούνται 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από 
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.

15. Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προ−
ηγουμένων προγραμμάτων και έργων σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων 
από τους οποίους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.

16. Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικο−
νομικών αναφορών που σχετίζονται με την πρόοδο των 
προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.

17. Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα 
και προμήθειες που αναθέτει το Νομικό Πρόσωπο. Πα−
ραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά 
που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των 
οφειλών του Νομικού Προσώπου στους αντίστοιχους 
δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων 
για τη διενέργεια πληρωμών με βάση τις διατάξεις των 
αντίστοιχων συμβάσεων.

18. Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντί−
στοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Νομικού 
Προσώπου και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων 
πιστώσεων.

19. Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του 
Νομικού Προσώπου και τα αποστέλλει στο Ταμείο για 
έλεγχο και πληρωμή.

20. Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους 
προμηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων (μηχανή−
ματα−εξοπλισμός) ή αναλώσιμων που απαιτεί η λειτουρ−
γία του Νομικού Προσώπου.

21. Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών 
βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία) με 
τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη και την τήρηση των 
διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα 
αποθέματα των αποθηκών του Νομικού Προσώπου.

22. Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών 
στοιχείων του Νομικού Προσώπου (μηχανήματα, οχή−
ματα, συσκευές, εξοπλισμός κ.λπ.) και παρακολουθεί 
την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του.

23. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των 
περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και 
εξοπλισμού του Νομικού Προσώπου.

24. Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των αντί−
στοιχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων 
ποσών προς το προσωπικό του Νομικού Προσώπου, που 
έχουν επίδραση στη διαμόρφωση των αμοιβών του και 
μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών καταστάσεων 
και την πληρωμή των αμοιβών.

(Αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών/εξοπλι−
σμού/υπηρεσιών)

25. Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κα−
τάρτιση του προγράμματος απαιτουμένων προμηθει−
ών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316/2005) 
του Νομικού Προσώπου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των 
υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιμότητα αυτών και διαμορ−
φώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε 

είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγεί−
ται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα (υλικά για 
την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, 
καύσιμα, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, 
μισθώσεις μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κ.λπ.).

26. Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση 
της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που 
ενδιαφέρουν το Νομικό Πρόσωπο και τη λήψη στοιχείων 
τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.

27. Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των 
προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 
ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συ−
νεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του Νο−
μικού Προσώπου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, 
των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται 
τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται 
(διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών 
και παραλαβής των ειδών) στο εκάστοτε αποφαινόμενο 
όργανο, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά 
μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλε−
ση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική 
παραλαβή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

28. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτη−
ρισμού υλικών/εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως υλικών 
που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, 
απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.

29. Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των 
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προμη−
θευμένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων 
προμηθειών). 

(Αρμοδιότητες σε θέματα εσόδων και περιουσίας)
30. Τηρεί τις σχετικές διαδικασίες και εκδίδει Βε−

βαιώσεις που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων 
δικαιωμάτων ή εισφορών προς το Νομικό Πρόσωπο.

31. Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων 
των οικονομικών δοσοληψιών που σχετίζονται με τη 
λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Νομικού Προ−
σώπου μέσω των διοικητικών ενοτήτων του (ΚΑΠΗ, Παι−
δικοί σταθμοί, καλλιτεχνική εκπαίδευση κ.λπ.).

32. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την απο−
δοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδο−
τημάτων προς το Νομικό Πρόσωπο, σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους όρους.

33. Τηρεί τα αρχεία της ακίνητης περιουσίας του Νομι−
κού Προσώπου σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκε−
λοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα).

34. Μεριμνά για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης 
της ανωτέρω ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχε−
τικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα.

35. Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της 
ανωτέρω ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις σχετι−
κές αποφάσεις του Νομικού Προσώπου και τη διαχεί−
ριση της εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας (π.χ. 
κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης 
μισθωμάτων κ.λπ.).

(Αρμοδιότητες Ταμείου)
36. Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με 

Βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο 
των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.

37. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και μεριμνά για την 
απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ τρίτων 
που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.
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38. Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς το 
Νομικό Πρόσωπο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα 
με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.

39. Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων 
των οφειλετών προς το Νομικό Πρόσωπο και ενημερώ−
νει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες 
οφειλές.

40. Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων 
υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου που ασχολούνται 
με εισπράξεις (υπηρεσίες της Διεύθυνσης Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων, της Διεύθυνσης Αθλητικών Δραστη−
ριοτήτων κ.λπ.).

41. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες 
για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την 
διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών.

42. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του 
Νομικού Προσώπου.

43. Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και 
αντίστοιχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για 
την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Νομικού 
Προσώπου με τις ταμειακές εγγραφές.

44. Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προ−
γραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία και με άλλες 
αρμόδιες υπηρεσίες.

γ) Γραφείο Προσωπικού− Μισθοδοσίας
1. Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανο−

νιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν 
τις σχέσεις του Νομικού Προσώπου με το προσωπικό 
του (π.χ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθε−
νειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κ.λπ).

2. Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των 
διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την 
κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις 
νόμιμες διαδικασίες.

3. Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο κατα−
γράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής 
του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργα−
σιακή του ζωή. (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων 
εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κ.λπ.) 
και τα προσόντα του.

4. Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολου−
θεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζο−
νται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση 
και πραγματοποίηση υπερωριών κ.λπ.).

5. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις 
μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων που επη−
ρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις 
αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται 
έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση 
των ασφαλιστικών εισφορών.

6. Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέ−
ρους διοικητικών ενοτήτων του Νομικού Προσώπου και 
τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακο−
λουθούνται σε εργασιακά θέματα (διαχείριση παρουσι−
ών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κ.λπ.).

7. Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό 
για θέματα που άπτονται της απασχόλησής τους στο 
Νομικό Πρόσωπο.

Άρθρο 10 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1. Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται 
από προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και οι οποίες είναι προσωρινές 
προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν 
κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Ειδικότητες ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ Ψυχολόγος 1

ΠΕ Νηπιαγωγών 2

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 2

ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων 1

ΥΕ Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων 3

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 1

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων 
Αορίστου Χρόνου 10

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

2. Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται 
από προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και οι οποίες είναι προσωπο−
παγείς. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν 
με οποιονδήποτε τρόπο.

Ειδικότητες ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ Διοικητικού 1

Σύνολο προσωποπαγών 
θέσεων Αορίστου Χρόνου 1

Από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα για το τρέχον 
έτος, καθώς και για τα επόμενα έτη.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 13519/2012 (ΦΕΚ 117/Β/25−
1 −2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης με την οποία εγκρίθηκε ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 31 Μαρτίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02013221105160008*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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