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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1584/66059 (1)
  Τροποποίηση της με αριθμ. 104/7056/21−01−2015 υπουργι−

κή απόφαση (ΦΕΚ 147 τ.Β΄) Εθνικές επιλογές, διοικη−
τικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων 
ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 
και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του αρ. 62 του νόμου 4235/2014 «Διοικη−

τικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ−
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

β) του Π.Δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Τ.Α/28−8−2014) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων»,

γ) του Π.Δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων»,

δ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Τ.Α/ 27−1−2015) Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών,

ε) της με αριθμ. Υ103 (ΦΕΚ 309/ Β΄/2.3.2015) Απόφαση 
του Πρωθυπουργού σχετικά με την Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο 
Αποστόλου, του Δημητρίου,

στ) της Υπουργικής απόφασης 104/7056, (ΦΕΚ 147 
Β/2015), με θέμα «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα 
και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων 
κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου».

4. Το με αριθμ. DS_CDP−2015−04 έγγραφο της Ε.Ε−
πιτροπής, με βάση το οποίο κρίνεται απαραίτητο να 
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τροποποιηθούν οι διατάξεις περί των κριτηρίων επιλε−
ξιμότητας των εκτάσεων και να εισαχθούν ελεγκτικά 
κριτήρια για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων 
σε όλη την Ελλάδα.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
δημιουργείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιείται η με αριθμ. 104/7056/21−01−2015 Υπουρ−
γική Απόφαση (ΦΕΚ 147Β/2015) ως εξής:

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2, αντικαθίσταται με 
την παρακάτω:

«4. Ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται:
(α) η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 

γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της συ−
γκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της 
εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση,

(β) η διατήρηση της γης σε κατάσταση, που να την 
καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων 
γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 διαγράφεται.
3. Στο άρθρο 40 η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως 

εξής:
«6. Για να είναι επιλέξιμες, οι εκτάσεις πρέπει να αντα−

ποκρίνονται στον ορισμό του επιλέξιμου εκταρίου καθ’ 
όλο το ημερολογιακό έτος, εκτός από περίπτωση ανω−
τέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Η επιλεξιμότητα 
των εκτάσεων ελέγχεται στο πλαίσιο των επιτόπιων 
ελέγχων του δείγματος ως εξής:

Α. Για τις αρόσιμες εκτάσεις σε παραγωγή σύμφω−
να με την παρ. 4.α του άρθρου 2, ελέγχεται η ύπαρξη 
καλλιέργειας, ή η συγκομιδή προϊόντων, ή η ύπαρξη 
υπολειμμάτων καλλιέργειας.

Β. Για τους βοσκότοπους σε παραγωγή σύμφωνα με 
την παρ. 4.α του άρθρου 2, η διατήρηση ζωικού κεφα−
λαίου τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο.

Γ. Για τους δενδρώνες σε παραγωγή σύμφωνα με 
την παρ. 4.α του άρθρου 2, η συγκομιδή ή το κλάδε−
μα καρποφορίας, ή ο καθαρισμός του υποορόφου του 
δενδρώνα ετησίως.

Δ. Για τις αρόσιμες εκτάσεις σε καλή γεωργική κα−
τάσταση σύμφωνα με την παρ. 4.β του άρθρου 2, η 
εφαρμογή μίας άροσης ανά έτος.

Ε. Για τους βοσκότοπους σε καλή γεωργική κατάστα−
ση σύμφωνα με την παρ. 4.β του άρθρου 2, η κοπή και 
απομάκρυνση της βλάστησης ώστε η ποώδης βλάστηση 
να μην υπερβαίνει το ύψος των εβδομήντα εκατοστών.

ΣΤ. Για τους δενδρώνες σε καλή γεωργική κατάσταση 
σύμφωνα με την παρ. 4.β του άρθρου 2, ο καθαρισμός 
του υποορόφου του δενδρώνα ανά 2 έτη ή η εφαρμογή 
κλαδέματος κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο έτη».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιουνίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αριθμ. 3423/65049 (2)
    Χορήγηση νέας άδειας αλιείας σε σκάφος.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του β.δ. 666/1966 (Φ.Ε.Κ. 160Α/22−8−1966) «Περί αδειών 

αλιευτικών σκαφών».
2. Του π.δ. 261/1991 (Φ.Ε.Κ. 98Α/1−7−1991) «Προϋποθέσεις 

για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκά−
φη», ιδίως το άρθρο 1 αυτού. 

3. Τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 για την αλιεία στη 
Μεσόγειο 

4. Του Καν. (ΕΕ) 1380/11−12−2013 (L 354/28−12−2013) σχε−
τικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

5. Του π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Φ.Ε.Κ. 174 Α΄/2014). 

6. Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων», (Φ.Ε.Κ. 20 Α΄/27−1−2015).

7. Του π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. 21 Α΄/27−1−2015).

8. Της υπ’ αριθ. 4333/58520/27−5−2015 (Φ.Ε.Κ. 1005 Β΄/
29−5−2015) περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Παναγιώτη Σγουρίδη.»

9. Της υπ’ αριθ. 2536/35588/27−3−2015 (Φ.Ε.Κ. 195/
30−3−2015) περί «Διορισμού Γενικού Γραμματέα στη Γε−
νική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

10. Της υπ’ αριθ. 3129/43284/20−4−2015 (Φ.Ε.Κ. 274/
22−4−2015) περί «Διορισμού Αναπληρωτή Γενικού Γραμ−
ματέα στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

11. Της με αριθμ. πρωτ. 2240/31541/13−3−2013 (Β΄613/
15−3−2013) απόφαση του Υπουργού Α.Α.Τ., περί «χορή−
γησης νέων αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκά−
φη» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 
8158/127169/18−10−2013 όμοιά της.

12. Το υπ’ αριθμ. 22337/19−12−2014 έγγραφο της Υπη−
ρεσίας Αλιείας της Π.Ε. Πιερίας για την υλοποίηση της 
Υπουργικής απόφασης «Διάλυσης επαγγελματικού αλι−
ευτικού σκάφους» για το σκάφος «ΚΩΣΤΑΚΗΣ»/ΛΣΚΚ 
216/Α.Μ.Α.Σ.GRC000023262, πλοιοκτησίας Χαράλαμπου 
Θωμά. 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση αλιευτικής άδειας σκά−
φους, για αλιεία με αλιευτικά εργαλεία της παράκτιας 
αλιείας (διχτυωτά, αγκιστρωτά, παγίδες καθώς και τα 
εργαλεία για την αλιεία οστράκων και δολωμάτων) στο 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΘΩΜΑ του Δημοσθένη.

2. Ο δικαιούχος, κατά τον χρόνο χορήγησης της αλι−
ευτικής άδειας στο καταμετρημένο σκάφος, πρέπει να 
εξακολουθεί να είναι επαγγελματίας αλιέας. 

3. Η άδεια αλιείας χορηγείται σε σκάφος το οποίο 
έχει:

α. ολικό μήκος μεγαλύτερο των έξι μέτρων (>6,00m) 
έως και δέκα μέτρα (≤10,00m).

β. χωρητικότητα έως και πεντέμισι GT (≤5,50 GT) 
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γ. ισχύς κινητήρα, μικρότερη ή ίση των σαράντα KW 
(≤ 40 KW).

δ. Η ηλικία του σκάφους (μετρούμενη από το έτος 
ναυπήγησης ή θέσης τρόπιδας), εάν δεν πρόκειται για 
νέο ναυπήγημα, δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 
δέκα (10) ετών.

 Έκδοση απόφασης χορήγησης της αλιευτικής άδειας 
στο νέο σκάφος, από την Περιφερειακή Υπηρεσία αλι−
είας, σε σκάφος με χαρακτηριστικά που παρεκκλίνουν, 
θεωρείται μη νόμιμη.

4. Το σκάφος του οποίου η άδεια θα χορηγηθεί στο 
πλαίσιο της παρούσας, δεν θα μπορεί να ενταχθεί για 
την επόμενη δεκαετία σε προγράμματα χρηματοδό−
τησης για μόνιμη παύση αλιευτικής δραστηριότητας.

5. Η μεταβίβαση του σκάφους, στο οποίο έχει χορηγη−
θεί αλιευτική άδεια σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, 
επιτρέπεται να γίνεται μετά παρέλευση πενταετίας από 
την ημερομηνία χορήγησης της αλιευτικής άδειας και 
μόνο σε επαγγελματίες αλιείς που πληρούν τις προϋπο−
θέσεις του π.δ. 261/1991. Από τον περιορισμό των πέντε 
ετών εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λόγω 
πραγματικής αδυναμίας−ανικανότητας του πλοιοκτήτη 
για λόγους υγείας, να εργασθεί επί του σκάφους.

6. Η υλοποίηση της απόφασης πρέπει να πραγματο−
ποιηθεί σε χρονικό διάστημα δυο (2) ετών από την έκδο−
ση της παρούσας, χωρίς καμία δυνατότητα παράτασης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 28835/15787 (3)
    Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας μέρους του 

προσωπικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστα σίας 
του Δήμου Νέας Ιωνίας. 

 Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του 
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε−
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αρ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

6. Την υπ’ αριθ. 125/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Νέας Ιωνίας περί έγκριση εξαίρεσης από την 

εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, την απασχόληση 
κατά τις Κυριακές και τις Αργίες και τις νυχτερινές ώρες 
μέρους του προσωπικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την 24ωρη απασχόληση, την εξαίρεση 
από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας καθώς 
και την απασχόληση κατά τις Κυριακές και αργίες, 
οκτώ εργαζομένων του Τμήματος Άσκησης Πολιτικών 
Γ΄ Ηλικίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
προγράμματος τετραήμερων εκδρομών για τους μήνες 
Σεπτέμβριο−Οκτώβριο έτους 2015.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 1.490,00 € περίπου σε βάρος του προϋ−
πολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Νέας Ιω−
νίας που θα βαρύνει τους ΚΑ: 15.6012.0002, 15.6051.0002, 
15.6022.0001 και 15.6052.0001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

Αριθμ. 24538/13231 (4)
    Σύσταση δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Δήμου Αμαρουσίου».

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/27−12−2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 103, 107, 225 και 280 του 

Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/07−06−2010) καθώς και το άρθρο 16 του Ν. 4147/2013.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 έως 
270 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006) όπως έχουν τροπο−
ποιηθεί και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3613/2007 σχετι−
κά με τις ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρήσεων ΟΤΑ πρώτου 
βαθμού (ΦΕΚ 263/ Β/ 23−11−2007).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 σχε−
τικά με αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινο−
τικού Κώδικα (ΦΕΚ 263/ Β/ 23−12−2008).

6. Τις υπ’ αριθ. οικ. 10819/16εγκ./22−2−2007 και οικ. 
71245/77εγκ./19−12−2007 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 
σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων 
των ΟΤΑ.

7. Την υπ’ αριθ. 50891/10−9−2007 απόφαση του Υπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ. και Α., περί οικονομικής διοίκησης και δι−
αχείρισης των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
1876/Β/14−9−2007).

8. Την υπ’ αριθ. οικ.43886/3−8−2007 απόφαση του 
Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ. και Α., περί καθορισμού των ανα−
γκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για 
τη σύσταση ή μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του 
ελέγχου αυτής (ΦΕΚ 1574/Β΄/17−8−2007).
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9. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του 
Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11−05−2015).

10. Την υπ’ αριθ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργι−
κού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής 
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

11. Την οικονομοτεχνική μελέτη της Κοινωφελούς Επι−
χείρησης Δήμου Αμαρουσίου.

12. Την υπ’ αριθ. 107/2015 (ορθή επανάληψη) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, σχε−
τικά με την σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης με την 
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 107/2015 (ορθή επανάληψη) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου 
σχετικά με την σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης με 
την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρου−
σίου», ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται στο Δήμο Αμαρουσίου δημοτική κοινωφε−

λής επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κοινωφελής Επιχείρηση του ν. 3463/2006, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμα−

ρουσίου θα είναι:
– Η χάραξη και εφαρμογή πολιτικών
– Η ανάληψη δράσεων
– Η εκπόνηση προγραμμάτων
– Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα
– Η παρακολούθηση της εφαρμογής τους
– Η παροχή υπηρεσιών κάθε είδους
− για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πο−

λιτισμού, την πνευματική καλλιέργεια και ψυχαγωγία 
των πολιτών

− για την προώθηση και συνεχή ανάπτυξη του αθλη−
τισμού, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών

− για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων εθελο−
ντισμού, οι οποίες θα σχετίζονται με τον πολιτισμό και 
τον αθλητισμό.

Δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης θα 
είναι:

– Η επισκευή, συντήρηση, προστασία, ανάδειξη και 
αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών κτιρίων, μου−
σείων, μνημείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, 
αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων κ.λπ. της περιοχής 
(εξαιρουμένων όσων υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
Υπουργείου Πολιτισμού) και των εγκαταστάσεων αυτών.

– Η ίδρυση, διαχείριση και λειτουργία πολιτιστικών και 
πνευματικών κέντρων, κινηματογράφου, θεάτρου, πινα−
κοθήκης, ωδείου, σχολής χορού, γλυπτικής, ζωγραφικής, 
γηπέδων, αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών κ.λπ.

– Η ανάληψη δράσεων ή συμμετοχή σε δράσεις και 
προγράμματα για τη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών 
παραστάσεων, ημερίδων, συνεδρίων, φεστιβάλ, αγώνων 
και άλλων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων για την προώθηση των πολιτιστικών 
αγαθών και του τοπικού πολιτισμού, των αθλητικών δρα−

στηριοτήτων και διοργανώσεων και για την εν γένει 
πνευματική και αθλητική καλλιέργεια και ψυχαγωγία 
των πολιτών.

– Η διαμόρφωση, εισήγηση, διοργάνωση, υποστήριξη 
της υλοποίησης και συστηματική ενημέρωση των δη−
μοτών των προαναφερθέντων εκδηλώσεων και δρα−
στηριοτήτων.

– Η υλοποίηση δράσεων και η συμμετοχή σε προ−
γράμματα κατάρτισης και συνεχούς επιμόρφωσης, για 
τη γνωριμία των νέων και του συνόλου των δημοτών 
με τις τέχνες και τον πολιτισμό, μέσω και της παροχής 
εξειδικευμένων σεμιναρίων και προγραμμάτων.

– Η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμμα−
τα, προγράμματα της Ε.Ε., εθνικών και διεθνών φορέων 
στους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού

– Ο σχεδιασμός νέων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών 
και η επέκταση υφιστάμενων που υποστηρίζουν την 
πολιτική του Δήμου στους τομείς του πολιτισμού και 
αθλητισμού

– Η εκπόνηση μελετών που υποστηρίζουν την πολιτική 
και τη δραστηριότητα του Δήμου στους τομείς του 
πολιτισμού και αθλητισμού

– Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
για την ανάπτυξη του Δήμου στους τομείς του πολιτι−
σμού και αθλητισμού

– Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών και αθλη−
τικών δραστηριοτήτων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επί−
πεδο, η συμμετοχή σε προγράμματα του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την 
υλοποίηση έργων στο πλαίσιο των σκοπών της Κοινω−
φελούς Επιχείρησης, καθώς και η συνεργασία με όλους 
τους δημόσιους, δημοτικούς και ιδιωτικούς φορείς, για 
την κατά το δυνατό αρτιότερη και αποτελεσματικότερη 
υλοποίηση των σκοπών της Επιχείρησης.

– Η αξιοποίηση πάσης φύσεως πνευματικής ιδιοκτη−
σίας και περιουσίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο 
πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών της.

– Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, η ευ−
αισθητοποίηση και ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμε−
τοχής και της ανιδιοτελούς προσφοράς των δημοτών, 
δραστηριοποιούμενων συστηματικά και οργανωμένα με 
οποιουσδήποτε τρόπους, για τη με οποιοδήποτε τρόπο 
προώθηση και στήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
στο έργο της.

– Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δρα−
στηριοτήτων αλλά και ημερίδων, συγκεντρώσεων, ομι−
λιών και πάσης φύσης εκδηλώσεων για την προώθηση 
των πολιτιστικών αγαθών και του τοπικού πολιτισμού 
και τη συστηματική ενημέρωση των δημοτών για τις 
εκάστοτε παρεχόμενες μέσω της επιχείρησης και του 
Δήμου δυνατότητες ψυχαγωγίας και πνευματικής ανά−
τασής τους και τον τρόπο μέγιστης ωφέλειας εξ αυτών.

– Ανάληψη κάθε άλλης δραστηριότητας που εξυπη−
ρετεί τους μετόχους, τα μέλη και τους σκοπούς της 
συνολικά, στο πλαίσιο των άρθρων 254 και 75 του 
Ν. 3463/2006.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της Επιχείρησης άρχεται από τη δημοσίευ−

ση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αττικής, περί συστάσεώς της στην 
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Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31.12.2025, 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΔΡΑ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου 

Αττικής.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η επιχείρηση διοικείται από εννεαμελές (9μελές) δι−

οικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου (και οι ανα−
πληρωτές τους) ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. 
Από τα ως άνω μέλη πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι 
του Δήμου (εκ των οποίων ένα (1) μέλος προέρχεται 
από τη μειοψηφία), ένα (1) μέλος (στην περίπτωση που 
η επιχείρηση απασχολεί πλέον των 20 εργαζομένων) 
είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών και 
ένα (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής της 
γεωγραφικής αρμοδιότητας του Δήμου. Τα υπόλοιπα 
μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου, τα οποία 
έχουν γνώσεις ή πείρα σχετικά με το αντικείμενο της 
επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το κεφάλαιο της επιχείρησης θα είναι 50.000,00 ευρώ.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Πόροι της επιχείρησης είναι:
Κάθε έσοδο προερχόμενο από τις δραστηριότητες 

της και την παροχή των υπηρεσιών της, οι πρόσοδοι 
από την περιουσία της, δάνεια, κληρονομιές, εισφορές, 
έσοδα από τη συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις, 
δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις, έσοδα από κάθε άλλη 
νόμιμη πηγή ή δραστηριότητά της.

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Η επιχείρηση διαλύεται:
α) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση 
υποχρεωτικά εφόσον καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο (2) ετών.

β) Όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της 
επιχείρησης.

γ) Σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 

αυτής. Μετά την εκκαθάριση, όσα περιουσιακά στοιχεία 
απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Αμαρουσίου.

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκα−
θάριση γίνεται από εκκαθαριστές που ορίζονται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι είναι μόνο ορκωτοί 
ελεγκτές.

Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υπο−
θέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η 
περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης.

Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη 
ποσού 50.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15−7513.001 του 
Προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Αριθμ. 39770/21824 (5)
    Έγκριση της υπ’ αριθ. 87/2015 απόφασης του Δημοτι−

κού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου περί σύστασης 
επτά (7) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Αλίμου, σε εφαρμογή δικαστικής 
απόφασης. 

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/A’/27−12−2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρου 225 του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 
143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι−
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/Α/14−11−2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικα−
στικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της απόφασης της Ολομέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης 
Φεβρουαρίου 2010.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α’/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του 
Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11−05−2015).

7. Την υπ’ αριθ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α’/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής.

8. Την υπ’ αριθ. 2331/2013 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίζεται ότι 
οι ενάγοντες συνδέονται με τον εναγόμενο Δήμο με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου.

9. Την υπ’ αριθ. 343/2013 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η μη άσκηση 
ενδίκων μέσων κατά τις υπ’ αριθ. 2331/2013 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η παραπομπή 
στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

10. Την υπ’αριθ. 433/2013 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η μη άσκηση 
ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 2331/2013 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

11. Το υπ’ αριθ. 3091/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδι−
κείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι η μόνη έφεση 
που έχει ασκηθεί κατά της υπ’αριθ. 2331/2013 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών είναι η υπ’αριθ. 
2640/16−04−2014 έφεση του Δήμου Αλίμου.

12. Η από 21−10−2014 Δήλωση Παραίτησης από το Δι−
κογραφο της υπ’ αριθ. 2640/2014 έφεσης του Δήμου 
Αλίμου.

13. Το υπ’ αριθ. 1523/22−01−2015 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.

14. Την υπ’ αριθ. 87/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αλίμου περί σύστασης επτά (7) προ−
σωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
στο Δήμο Αλίμου σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης, 
αποφασίζουμε:
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Εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 87/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου περί σύστασης επτά (7) 
προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου στο Δήμο Αλίμου σε εφαρμογή τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης, ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 ΜΟΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2 ΜΠΟΜΠΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3 ΚΑΠΑΤΣΩΡΗ−
ΣΚΡΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

4 ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5 ΝΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

6 ΣΜΟΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

7 ΧΑΛΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργα−
νισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αλίμου έτους 
2015 για το κόστος μισθοδοσίας των προαναφερόμε−
νων υπαλλήλων ύψους 56.800,00 € σε βάρος των ΚΑ 
10.6021.0001 και 10−6052.0001. Ανάλογη δαπάνη ποσού 
78.250,00 θα προκληθεί στους προϋπολογισμούς των 
επόμενων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

F
Αριθμ. 36754/20123 (6)
     Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2015 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστα−
σίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης περί σύ−
στασης τριών (3) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Οργανισμό Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ, σε εφαρμογή δικαστι−
κής απόφασης. 

 Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/A’/27−12−2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρου 225 του Ν.3852/10 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 
143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι−
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/Α/14−11−2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικα−
στικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της απόφασης της Ολομέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης 
Φεβρουαρίου 2010.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α’/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του 
Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11−05−2015).

7. Την υπ’ αριθ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α’/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής.

8. Την υπ’ αριθ. 478/2014 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίζεται ότι 
οι ενάγουσες Αγγελένα Μαντά και Λουκία Τσάκωνα 
συνδέονται με το εναγόμενο ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου.

9. Την υπ’ αριθ. 2029/2014 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίζεται ότι 
η ενάγουσα Καρούμπα Κωνσταντίνα συνδέεται με το 
εναγόμενο ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης με σύμβαση εξαρ−
τημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

10. Την υπ’ αριθ. 68/2014 απόφαση του ΝΠΔΔ Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας 
Σμύρνης περί παραίτησης από το δικόγραφο της έφε−
σης κατά της υπ’ αριθ. 478/2014 απόφασης του Μονο−
μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

11. Το υπ’ αριθ. 5546/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδι−
κείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι η μόνη έφεση 
που έχει ασκηθεί κατά της υπ’ αριθ. 478/2014 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών είναι η υπ’αριθ. 
1922/20−03−2014 έφεση του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης.

12. Το υπ’ αριθ. 10631/2014 πιστοποιητικό του Πρωτο−
δικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει 
ασκηθεί κανένα ένδικο μέσο κατά της υπ’ αριθ. 2029/2014 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

13. Την υπ’ αριθ. 2085/08−05−2015 Δήλωση Παραίτησης 
του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ−
γύης Δήμου Νέας Σμύρνης από το Δικόγραφο της υπ’ 
αριθ. 1922/20−03−2014 έφεσης.

14. Το υπ’ αριθ. 1523/22−01−2015 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.

15. Την υπ’ αριθ. 11/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης περί σύστασης τριών 
(3) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου στο ΝΠΔΔ σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

16. Την υπ’ αριθ. 55/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης περί έγκρισης 
σύστασης τριών (3) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης σε 
εφαρμογή δικαστικής απόφασης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 11/2015 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης περί σύστασης 
τριών (3) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αο−
ρίστου Χρόνου στο ΝΠΔΔ σε εφαρμογή τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης, ως εξής:
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 ΜΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΕΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2 ΤΣΑΚΩΝΑ ΛΟΥΚΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3 ΚΑΡΟΥΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργα−
νισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ. 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωικής Προ−
στασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης έτους 
2015 για το κόστος μισθοδοσίας των προαναφερόμενων 
υπαλλήλων ύψους 31.321 € σε βάρος των ΚΑ 15.6011.0001, 
15.6051.0001, 15.6051.0004, 15.6021.0001 και 15.6052.0001. 
Ανάλογη δαπάνη ποσού 46.981,50 θα προκληθεί στους 
προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

Αριθμ. 32082/17602 (7)
    Τροποποίηση συστατικής πράξης του νπδδ «ΔΗΜΟΤΙ−

ΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α/228/2010) «Οργανισμός Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 & 280 του 

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 239, 240 του Ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/2006) ΚΔΚ.

4. Το αρ. πρωτ. οικ.4569/2011 (εγκ. 11) έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής Δια−
κυβέρνησης.

5. Την αριθ. 14/2011 (ΦΕΚ 732/Β/2011) απόφαση δημο−
τικού συμβουλίου Παλ. Φαλήρου, περί σύστασης νπδδ: 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ».

6. Την αριθ. 90/2015 απόφαση του δημοτικού συμβου−
λίου Π. Φαλήρου, περί τροποποίησης της συστατικής 
πράξης του νπδδ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ»

7. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό 
Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Διοίκησης και στους Προϊσταμένους των Τμημά−
των της Δ/νσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 14/2011 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Παλ. Φαλήρου, ως προς τα άρθρα−
διοίκησης και πόρων εδάφιο (3), ως εξής :

Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ : Το νπδδ θα διοικείται από εννεαμελές 
(9) Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από :

 − τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, δύο (2) εκ των 
οποίων ορίζονται από τη μειοψηφία

 − τρείς (3) δημότες ή κατοίκους οι οποίοι έχουν ανά−
λογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώ−
σεις που συνάδουν με το σκοπό του νομικού προσώπου

 − ένα (1) μέλος που είναι χρήσης των υπηρεσιών του 
νομικού προσώπου (εκπρόσωπος γονέων).

− ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, επειδή το 
νπδδ απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα.

Δ. ΠΟΡΟΙ
3. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Παλ. Φαλήρου 

ύψους έως 700.000€.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 

700.000€ σε βάρος του ΚΑ. 00.6715.10 του προϋπολογι−
σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 καθώς και για 
τα επόμενα έτη.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 14/2011 απόφαση Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλ. Φαλήρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2015

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

      Στην υπ’ αρ. πρωτ. 27320/14844/21−04−2015 απόφαση 
της Ασκούσας Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 809/B΄/06−05−2015, στο αποφασιστικό, διορθώνεται 
το εσφαλμένο όνομα: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΡΑΠΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
του Κωνσταντίνου 

ΔΕ Διοικητικού 1

 στο ορθό: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΡΑΠΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 
του Κωνσταντίνου 

ΔΕ Διοικητικού 1

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

F

(9)
      Στην αριθμ. απόφ. 211/2015 του Δημάρχου Ωραιοκά−

στρου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1084/Β΄/9.6.2015, στη 
σελίδα 11711, στήλη α΄, στίχο 1 εκ των άνω, γίνεται η 
εξής διόρθωση:

από το εσφαλμένο: «Αριθμ. 11720»
στο ορθό: «Αριθμ. απόφ. 211/2015». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 0
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(10)
     Στην αριθμ. απόφ. 208/2015 του Δημάρχου Ωραιοκά−

στρου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1084/Β΄/9.6.2015, στη 
σελίδα 11710, στήλη α΄, στίχο 7 εκ των κάτω, γίνεται η 
εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «...με το ..»
Στο ορθό: «...με 1ο...» 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο  
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