
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-
2020».

2 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην 217785/Δ1/
18-12-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 6014 Β΄/31-12-2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 139501 (1)
Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-

2020". 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το ν. 4314/2014 (Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ. Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.

3. Το π.δ. 147/2017 (Α΄192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και με-
τονομασίας υπουργείων.

5. Το π.δ. 88/2018 (Α΄ 160) περί διορισμού Υπουργών, 
αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Την αριθμ. 91589/3.9.2018 απόφαση ανάθεσης αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Ευστάθιο Γιαννακίδη (Β΄ 3814).

7. Την αριθμ. 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/18.11.2015) 
Υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με τα 
άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και 
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

8. Η υπουργική απόφαση με αριθμ.: 105265/2.10.2017 
με θέμα «Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 - 2020» 
(Β΄ 3726).

9. Την με αρ. πρ. 3075/13.11.2018 επιστολή της ΕΥΔ 
ΠΕΠ Ηπείρου.

10. Την με αριθμ.: 137308/18.12.2018, εισήγηση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
στον Υφυπουργό με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης των 
ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 
για το ΠΕΠ Ηπείρου».

11. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για την 
περαιτέρω ενεργοποίηση του ΠΕΠ Ηπείρου, σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και την επιτάχυνση της 
υλοποίησής του, τηρουμένων των προϋποθέσεων των 
Κανονισμών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 
για τις μεταβολές των π/υ των αξόνων του προγράμ-
ματος.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου δύναται να εντάξει:

1. Στον άξονα προτεραιότητας 3 του οικείου ΠΕΠ πρά-
ξεις με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, ο 
οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 151 % του προβλεπό-
μενου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα (ή το 154% επί της 
κύριας χρηματοδότησης) σε όρους Δημόσιας Δαπάνης,

2. Στον άξονα προτεραιότητας 4 του οικείου ΠΕΠ πρά-
ξεις με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, ο 
οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 145 % του προβλεπό-
μενου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα (ή το 148% επί της 
κύριας χρηματοδότησης) σε όρους Δημόσιας Δαπάνης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του ΠΕΠ δεν μπορεί να 
υπερβεί το 116% (116,10% επί της κύριας χρηματοδό-
τησης) σε όρους Δημόσιας Δαπάνης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Η υπουργική απόφαση με αριθμ.: 105265/2.10.2017 με 

θέμα «Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΉΠΕΙΡΟΣ 2014 - 2020» 
(Β΄3726), καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

 Ο Υφυπουργός

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 

I

   Αριθμ. 119670/37670/2018 (2)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 

υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.

  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 
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 28 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 του άρθρου 36, 48 και 176 του 
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) «Δι-
αχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογι-
κές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων».

6. Την 1893/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Αθηναίων, περί καθιέρωσης διαφορετικού 
ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου.

7. Την 108777/34653/18.12.2018 απόφαση μας, 
με θέμα καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουρ-
γίας υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 5856/
Β΄/28.12.2018).

8. Την 99128/32001/06.12.2018 απόφασή μας, περί 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 5713/Β΄/19.12.2018).

9. Την 2092Β/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Αθηναίων, με θέμα την τροποποίηση της 

1893/2018 προγενέστερης απόφασης του ιδίου, λόγω 
της δημοσίευσης της τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου 
Αθηναίων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 108777/34653/18.12.2018 απόφα-
ση μας και καθιερώνουμε

1) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του 
μήνα καθώς και κατά τις Κυριακές και αργίες του γρα-
φείου της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και της Γενικής Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων του Δήμου Αθηναίων, για 
την εύρυθμη λειτουργία, την οργάνωση, το συντονισμό 
και την παρακολούθηση των υπηρεσιών που ανήκουν 
στις αρμοδιότητες των εν λόγω Γενικών Διευθύνσεων,

2) τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Δι-
εύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Αθηναίων, 
για την υλοποίηση του ελεγκτικού της έργου και των 
προτάσεων που υποβάλλει για την εύρυθμη λειτουργία 
όλων των υπηρεσιών του Δήμου,

3) τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες καθώς 
και κατά τις νυχτερινές ώρες της Διεύθυνσης Υποστήρι-
ξης Συλλογικών Οργάνων, Δημοτικών Παρατάξεων και 
Αιρετών του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να καλυ-
φθούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και ο φόρτος 
εργασίας που προκύπτει λόγω των προγραμματισμένων 
και έκτακτων συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων 
του Δήμου, κ.τ.λ.

4) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, καθώς και τη λει-
τουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του 
Δήμου Αθηναίων, λόγω των πολλαπλών δραστηριοτή-
των, έργων και υποχρεώσεων αυτής,

5) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λει-
τουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης 
Αποκέντρωσης και Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων, για 
την εξυπηρέτηση των πολιτών (Σημείο Εξυπηρέτησης 
Δημοτών, υποβολή αιτημάτων), για τη φύλαξη των δη-
μοτικών κτιρίων επί της οδού Λιοσίων 22, Αθηνάς 63 
και του Σεράφειου κολυμβητηρίου, για την καθαριότητα 
των εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτιρίων ευθύνης 
τους κ.α,

6) τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Δι-
εύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Δήμου Αθηναίων, 
προκειμένου να εξυπηρετούνται τα αιτήματα των πο-
λιτών, να τελούνται πολιτικοί γάμοι, να δηλώνονται και 
να καταχωρούνται έγκαιρα τα ληξιαρχικά γεγονότα, κ.α.,

7) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λειτουρ-
γία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Παιδικής 
Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθη-
ναίων, για την υποστήριξη του προγράμματος «ΑΝΟΙΧΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ», για τη λειτουργία και άσκηση εποπτείας του 
Κοινωνικού Φροντιστηρίου, για την υποστήριξη λειτουρ-
γίας της οικίας Θεοτοκοπούλου, για τη λειτουργία των 
Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής κ.α.,

8) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λει-
τουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Διεύθυνσης Δημοτι-
κών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναί-
ων, για την οργάνωση και επίβλεψη της λειτουργίας του 
Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους, 
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του Κέντρου Υποδοχής Πολιτών, για τη λειτουργία των 
δημοτικών ιατρείων στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών 
πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόλη-
ψης, για την υλοποίηση του προγράμματος επισιτιστικής 
βοήθειας για απόρους, την επίβλεψη 25 Λεσχών Φιλίας 
για άτομα τρίτης ηλικίας με απασχόληση προσωπικού 
σε δύο βάρδιες, για ψυχαγωγία τα Σάββατα και τις Κυ-
ριακές-αργίες, κ.τ.λ.,

9) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση και τη λειτουργία 
κατά τις Κυριακές και αργίες των Τμημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ 
Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας του 
Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να διενεργούνται πάσης 
φύσεως τελετές, να λειτουργούν και να φυλάσσονται οι 
χώροι των οστεοφυλακίων, να εξασφαλίζεται η χρήση 
του ψυκτικού θαλάμου καθ' όλο το 24ωρο, να υπάρχει 
γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιακών ενεργειών 
και γραφείο παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης των 
προσερχόμενων πολιτών, μέχρι τη δύση του ηλίου, να δι-
ατηρείται η καθαριότητα των χώρων των κοιμητηρίων και 
να φυλάσσονται οι χώροι των κοιμητηρίων όλο το 24ωρο,

10) τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες των 
Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης, Τεκμηρίωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Τμήματος Αξιοποί-
ησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας, του 
Τμήματος Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων 
και του Τμήματος Περιουσιακών Στοιχείων, Κοινοχρή-
στων Χώρων, Κτηματολογίου και Κληροδοτημάτων της 
Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, 
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα ιδιαίτερης φύσης 
καθήκοντά τους,

11) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λει-
τουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων, λόγω των πολλα-
πλών δραστηριοτήτων, έργων και υποχρεώσεων αυτής 
(διεκπεραίωση ηλεκτρονικών πληρωμών 24 ώρες το 
24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα, λειτουργία γραφείου εκ-
καθάρισης ηλεκτρονικών πληρωμών, έλεγχος και ορθή 
αποτύπωση λογιστικών πράξεων, διενέργεια εκτάκτων 
και ειδικών πληρωμών, έκτακτες ανάγκες παραλαβής, 
καταμέτρησης και φύλαξης χρημάτων κ.τ.λ.),

12) τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυν-
σης Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Αθηναίων, για την 
αδιάλειπτη συνεργεία και συνεπικουρία του ελεγκτικού 
και κυρωτικού μηχανισμού της δημοτικής αστυνομί-
ας του Δήμου Αθηναίων, όσον αφορά τον εντοπισμό, 
την περισυλλογή, την απόσυρση και την απομάκρυνση 
οιουδήποτε είδους αντικειμένων τοποθετηθέντων ή 
εγκατασταθέντων αυθαιρέτως επί κοινοχρήστου χώρου, 
την άμεση και αποτελεσματική διενέργεια αυτοψιών σε 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κέντρα 
διασκέδασης, κ.α,

13) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λει-
τουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης 
Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, ώστε 
να καταστεί εφικτή η μέγιστη δυνατή ενοποίηση όλων 
των προμηθειών του Δήμου και η συνεχής τροφοδοσία 
με καύσιμα, λιπαντικά των υπηρεσιών του Δήμου που 
εργάζονται σε 24ωρη βάση (καθαριότητας, ηλεκτρολο-
γικού, πρασίνου, συντήρηση οδοποιίας κ.τ.λ.),

14) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λει-
τουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης 
Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, για την επί-
βλεψη της εκτέλεσης των έργων, για την άσκηση ποιο-
τικού και ποσοτικού ελέγχου των κατασκευών, για τη 
διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, για την αντιμε-
τώπιση εκτάκτων περιστατικών βλαβών στα δημοτικά 
κτίρια, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα σχο-
λικά κτίρια κ.τ.λ.,

15) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λει-
τουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης 
Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, για την εξακρίβωση 
μέσω αυτοψιών των παραβάσεων του νομοθετικού 
πλαισίου που αφορούν σε θέματα χρήσεων γης, εφαρ-
μογής ρυμοτομικού σχεδίου, ορθότητας και ακρίβειας 
των δηλώσεων του ν. 4178/2013 (αυθαίρετα), των υπο-
βαλλόμενων στοιχείων για την έκδοση αδειών εγκρίσεων 
και βεβαιώσεων, την καταγραφή των προαναφερόμενων 
παραβάσεων και την αντιστοίχιση με το υπάρχον αρ-
χειοθετημένο υλικό των τμημάτων, η οποία αφορά όχι 
μόνο το Δήμο Αθηναίων αλλά και τους διοικητικά υπο-
στηριζόμενους από τη Διεύθυνση Δήμους της πρώην 
Νομαρχίας Κεντρικού Τομέα κ.τ.λ.

16) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λει-
τουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης 
Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του 
Δήμου Αθηναίων, για την εκτέλεση έργων επισκευής 
βλαβών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, επειγόντων 
μέτρων άρσης επικινδυνότητας σε δρόμους και πεζο-
δρόμια, επειγόντων μέτρων-έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας, για την άμεση αποκατάσταση και τη λήψη 
μέτρων ασφαλείας στους κοινόχρηστους χώρους της πό-
λης (πλατείες, πεζόδρομοι, πάρκα, νησίδες), την παροχή 
εργασίας σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται η πραγματο-
ποίηση έργων κατά το σύνηθες ωράριο (χώροι με μεγά-
λη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, χώροι με μεγάλη 
εμπορική και τουριστική δραστηριότητα) κ.α.,

17) τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Δι-
εύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος 
του Δήμου Αθηναίων, για την πραγματοποίηση έργων 
και εργασιών συντήρησης και τοποθέτησης γλυπτών 
έργων, τοπογραφήσεων υπαίθριων χώρων και κτηρίων, 
για την πραγματοποίηση κυκλοφοριακών μελετών και 
ρυθμίσεων, οι οποίες απαιτούν συλλογή στοιχείων και 
γνώση των κυκλοφοριακών συνθηκών σε όλες τις ώρες 
της ημέρας, για τη συλλογή και επεξεργασία περιβαλλο-
ντικών δεδομένων κ.τ.λ.,

18) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λει-
τουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Ηλε-
κτρολογικού του Δήμου Αθηναίων, για τη συντήρηση και 
επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης, τη 
συντήρηση πιδάκων, τον έλεγχο της λειτουργίας των γεω-
τρήσεων, την κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου, κ.τ.λ.,

19) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λει-
τουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, για 
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την εν γένει βελ-
τίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων,
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20) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λει-
τουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης 
Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, για την προμή-
θεια ανταλλακτικών, για την υλοποίηση των εργασιών 
συντήρησης και επισκευής του συνόλου των οχημάτων 
του Δήμου, την άμεση και επί τόπου επέμβαση συνερ-
γείου τεχνικών για την επισκευή ή απομάκρυνση ακι-
νητοποιημένων οχημάτων στο δρόμο, για την πλύση, 
λίπανση, τον τακτικό και έκτακτο έλεγχο των οχημάτων 
του Δήμου, κ.τ.λ.,

21) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λει-
τουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης 
Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, για 
τη συντήρηση του πρασίνου (ποτίσματα σε παρτέρια και 
φυτευτικά διαμερίσματα, έκτακτες κοπές από πτώσεις 
κλαδιών και δένδρων κτλ) που είναι αδύνατον να γίνει σε 
ώρες αιχμής, διότι θα επιβαρυνόταν περισσότερο η ήδη 
ασφυκτική λειτουργία της πόλης, για την περισυλλογή, 
για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων, για απολυμάνσεις 
και απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων κ.α.,

22) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και η λει-
τουργία κατά τις Κυριακές και αργίες του Αυτοτελούς 
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Ηλεκτρονικής 
Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αθηναίων, για το 
σχεδιασμό δράσεων ανά κατηγορία κινδύνων (σεισμοί, 
πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνας-χιονοπτώσεις κτλ), για 

την προώθηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των αιτημάτων/
παραπόνων ή των καταγγελιών των πολιτών μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος Novoville, κ.τ.λ.

23) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λει-
τουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας 
και Τεκμηρίωσης του Δήμου Αθηναίων, για την αδιάλει-
πτη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του 
Δήμου (υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται σε διευρυ-
μένο ωράριο είναι πλήρως μηχανογραφημένες), για την 
εύρυθμη λειτουργία και τεχνική υποστήριξη των υπηρε-
σιών του Δήμου, κ.α.,

24) την απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς 
και την απασχόληση κατά τις Κυριακές και αργίες των 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Αυτοτελές Τμήμα Διοι-
κητικής Υποστήριξης του Δημάρχου, στο Αυτοτελές Τμή-
μα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, στο 
Γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και 
στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του Γε-
νικού Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να 
ανταπεξέλθουν στα ιδιαίτερης φύσης καθήκοντα τους,

25) τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Νο-
μικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, λόγω των πολλα-
πλών δραστηριοτήτων, έργων και υποχρεώσεων αυτής, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 2092Β/2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Συγκεντρωτικός πίνακας των μονίμων υπηρετούντων υπαλλήλων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΟΝΙΜΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Νυκτερινή 
εργασία 

καθημερινών 
πέραν της 

υποχρεωτικής

Εργασία 
νυκτερινή προς

συμπλήρωση της 
εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής

Εργασία 
ημερήσια

Κυριακών και 
Εξαιρέσιμων

Εργασία 
νυκτερινή 
Κυριακών 

και 
Εξαιρέσιμων

Εργασία 
ημερήσια ή 
νυκτερινή 

Κυριακών και 
Εξαιρέσιμων 

προς 
συμπλήρωση

TMHMA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
(ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ - 
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ), 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ, 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. 
ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

52

2
(για το Γραφείο) 

Δημάρχου
2

(για το Γραφείο 
Προέδρου Δημ. 

Συμβουλίου)
8

(για Τμήμα Πολ. 
Προστασίας)

2
(για το Γραφείο 
Προέδρου Δημ. 

Συμβουλίου)
7

(για Τμήμα Πολ. 
Προστασίας)

11
(για το Γραφείο 

Δημάρχου)
10

για Γρ. Αντιδ/χων - 
Εντ. Συμβούλων

4
(για το γραφείο Γ. 

Γραμματέα)
2

(για το Γραφείο 
Προέδρου Δημ. 

Συμβουλίου)
11

(για Τμήμα Πολ. 
Προστασίας)

10
(για τμήμα Δημ.

Σχέσεων)

ή 9 για 
Τμήμα Πολ.
Προστασίας

-
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Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

6 - - 7 - -

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓ. 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΘΕΚ. 
ΚΑΙΝ. ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

50 10 6 41 ή 10 -

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 6 - - 4 - -

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 3 3 4 ή 2 -

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3 2 2 3 - -

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

4 5 5 5 ή 5 -

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

68 11 11 38 ή 11 -

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

164 20 25 80 ή 20 -

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜ. 
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ

49 4 4 18 - -

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

81 - - 79 - -

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ

34 10 10 25 10 -

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ. 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

141 18 36 100 18 -

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

84 8 10 28 8

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 88 1 1 43 1 -

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

115 40 40 100 ή 40 -

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ

45 20 20 41 ή 20 -

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΟΔΩΝ

106 - - 80 - -

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

99 16 16 97 ή 16 -

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

45 - - 40 - -

Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 70 10 - 40 - -

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
ΑΠΟΧΕΤ. ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

172 35 18 120 20 -

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 95 86 90 90 ή 90 -

Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 66 60 65 66 ή 35 ή 16
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Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1.150 850 1.050 1.140 ή 680 -

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

323 70 80 300 ή 20 -

ΣΥΝΟΛΑ 3242 1291 1501 2707 1015 16

Συγκεντρωτικός πίνακας υπηρετούντων υπαλλήλων ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

(από 22η ώρα μέχρι 6η 
πρωινή)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ (από

6η πρωινή μέχρι
22η ώρα)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ (από 22η 
ώρα μέχρι
6η πρωινή)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Α) ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ,

Β) ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,

Γ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)

17 2 - 13 -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

4 - - 3 -

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

6 - - 3 -

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 4 - - 4 -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

15 - - 10 4

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

6 4 4 4 4
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

14 4 4 13 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

53 2 2 35 ή 2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΡΕΤΩΝ

18 1 1 3 -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 22 _ _ 15 -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

264 30 _ 70 30

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 81 - 10 8 2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

9 - - 1 -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 22 _ _ 9 -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 29 _ 22 22 22

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ

13 3 3 9 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΟΔΩΝ 33 _ _ 30 -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 9 _ _ 8 -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5 _ _ 5 -
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 13 _ _ 5 -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ

11 10 10 10 10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 4 4 4 4 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 47 42 42 42 42

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1081 978 1061 1102 1081

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 95 16 30 80 10

ΣΥΝΟΛΑ 1906 1098 1193 1516 1218

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019, πέραν 
της αναφερομένης στην 108777/34653/18.12.2018 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
      Στην 217785/Δ1/18-12-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε 

στο ΦΕΚ 6014 Β΄/31-12-2018, στη σελ. 71077, διορθώνεται στο θέμα και στα περιεχόμενα,
το εσφαλμένο:
«Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα»
στο ορθό: «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα 

το μήνα»

  (Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02000562101190008*
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