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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 58617/Ζ1 (1)
 Τροποποίηση της αριθμ. 140277/Ε5/5−9−2014 «Αντιστοιχίες Τμη−

μάτων ΤΕΙ που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς Θέσε−
ων εισαγωγής στα Α.Ε.Ι» (Β΄2435), απόφασης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις
α) της παραγράφου 5 του άρθρου 53 και του άρθρου 56 

του Ν. 4264/2014 (Α΄118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

β) του άρθρου 47 του Ν.4274/2014 (Α΄ 174) «Ρυθμίσεις Ποινικού 
και Σωφρονιστικού δικαίου και άλλες διατάξεις».

γ) της παρ. 10 του άρθρου 7 του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουρ−
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως έχει 
συμπληρωθεί και ισχύει.

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98).

2. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Δια−
τάκτες».

3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 
(Α΄20).

4. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄21).

5. Την αριθμ. 140277/Ε5/5−9−2014 (Β΄2435) «Αντιστοιχίες Τμη−
μάτων ΤΕΙ που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς Θέσεων 
εισαγωγής στα Α.Ε.Ι».

6. Τη γνώμη της Ολομέλειας της ΑΔΙΠ που ελήφθη στην 
αριθμ. 3/30−7−2014 συνεδρίαση της και διαβιβάστηκε στο 
ΥΠΑΙΘ με το αριθμ. 1773/5−8−2014 έγγραφο του Προέδρους της.

7. Τα αριθμ. 3875/14−11−2014 και 111/19−1−2015 έγγραφα του 
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

8. Το αριθμ. 207441/Ζ1/18−12−2014 έγγραφο του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Πρόεδρο της ΑΔΙΠ.

9. Τη γνώμη του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ που ελήφθη στην 
συνεδρίαση του της 12ης−1−2015.

10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της 
παρ. 10 του άρθρου 7 του Ν. 4009/2011, για τον ορισμό του 
αριθμού των εισακτέων και την διαδικασία επιλογής των υπο−
ψηφίων για την εισαγωγή στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των 
Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εφαρμόζονται αντίστοιχα 
οι ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή στα Τμήματα Πανε−
πιστημίων και ΤΕΙ και ότι στις περιπτώσεις των Εισαγωγικών 
κατευθύνσεων καθώς και των Κατευθύνσεων Προχωρημένου 
εξαμήνου, δηλωτικό στοιχείο του παρεχόμενου τίτλου σπου−
δών αποτελεί ο τίτλος της κατεύθυνσης

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 140277/Ε5/5−9−2014 (Β΄2435) «Αντι−
στοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ που αφορούν στη μεταφορά θέσεων 
εισαγωγής σε ΑΕΙ» ως ακολούθως:

Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της 
Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, ορίζεται 
αντίστοιχο με την Εισαγωγική Κατεύθυνση Συντήρησης Πο−
λιτισμικής Κληρονομιάς TE του Τμήματος Τεχνολογίας Περι−
βάλλοντος TE της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ 
Ιονίων Νήσων, τροποποιουμένων αναλόγως των αντίστοιχων 
πινάκων όπως περιλαμβάνονται στην απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Απριλίου 2015 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
    Αριθμ. οικ 2/19179/ΔΕΠ (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλή−

λων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» όπως 
τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85/Α) και του άρθρου 176 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄).

3. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

4. Το αρ. 2/5312/0004/20.1.2015 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώ−
πινου Δυναμικού και Οργάνωσης Υπουργείου Οικονομικών.

5. Το αριθ. 4000661 ΕΞ 2015/14.1.2015 έγγραφο της Γενικής Δι−
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών 
όπου αναφέρονται οι λόγοι για την ανάγκη καθιέρωσης υπερωρι−
ακής εργασίας σε υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου η Υπηρε−
σία αυτή να επισπεύσει και να συντονίσει ενέργειες σχεδιασμού 
κατάρτισης, τροποποίησης και εκτέλεσης προϋπολογισμού των 
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, των υποβαλλόμενων 
προτάσεων των μακροπρόθεσμων και ετησίων προγραμμάτων 
κάθε τομέα δραστηριότητας τους και αναθεώρησης του Προϋ−
πολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) κ.α.

6. Το αριθμ. Δ 9413/9−3−2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπο−
γραφείου.

7. Την αριθμ.. 2/1963/ΔΠΔΑ/12−1−2015 (ΑΔΑ:7ΖΑ1Η−ΡΣ7) απόφα−
ση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπά−
νη ύψους εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (76.500€) 
περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομι−
κού έτους 2015, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23−110 και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα−
σίας για εκατόν δέκα (110) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ανά υπάλληλο, για το χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση αυτής σε ΦΕΚ και έως 30−6−2015.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγμα−
τοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να μετέχουν 
και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι εντός 
του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με 
την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων και 
η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγμα−
τοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευ−
θύνσεων. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Δ/νση 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και στο Γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Απριλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

        Αριθμ. οικ.: 2/19188/ΔΕΠ (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012− 2015» όπως 
τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85/Α) και του άρθρου 176 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α).

3. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

4. Το αριθ.2/5317/0004/20−1−2015 έγγραφο της Δ/νσης Αν−
θρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι 
για τους οποίους παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα 
από το κανονικό copapio, προκειμένου η Υπηρεσία να αντιμε−
τωπίσει το μεγάλο φόρτο εργασίας μετά την εφαρμογή των 
διατάξεων του νέου οργανισμού, της ολοκλήρωσης της διαδι−
κασίας της μεταφοράς των φακέλων και εισαγωγής στοιχείων 
στο νέο πληροφοριακό σύστημα, την έγκαιρη ολοκλήρωση 
ελέγχου των προσωπικών μητρώων όλων των υπαλλήλων που 
διορίζονται, μετατάσσονται ή απολύονται και προκειμένου 
να ελεγχθεί η γνησιότητα των τίτλων σπουδών τους, των 
εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων καθώς και των διαδικασιών 
που απαιτούνται για τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού 
συστήματος διαχείρισης προσωπικού κ.λπ.

5. Το αριθμ. Δ 9413/9−3−2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπο−
γραφείου.

6. Το αριθμ.2/6016/ΔΠΔΑ/23−1−2015 έγγραφο και την αριθ. 
2/6005/ΔΠΔΑ/23−1−2015 απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Δ/
νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται συ−
νολική δαπάνη ύψους εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ περίπου ( 69.500 €), η οποία θα καλυφθεί από τις εγ−
γεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23−150 και ΚΑΕ 0511 
έτους 2015, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας για εκατό (100) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανθρώ−
πινου Δυναμικού και Οργάνωσης, για το χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ και έως 30−6−2015, για 
μέχρι 120 ώρες συνολικά ο καθένας.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγμα−
τοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να μετέχουν 
και αποσπασμένοι υπάλληλοι εντός του ανωτέρω συνολικού 
αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων και 
η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγμα−
τοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευ−
θύνσεων. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στο Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Απριλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

F

        Αριθμ. 2/18313/ΔΕΠ (4)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

στο Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
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την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» όπως 
τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 176 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄).

3. Το Π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/5−11−2009) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

4. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

5. Το αριθ. 2/5307/0004/20−1−2015 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οι−
κονομικών.

6. Την παρ. 3 του άρθρου 93 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013) 
«Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» σε συνδυασμό με την αριθ. 2/17127/0022/28−
2−2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 498/Β/2012).

7. Την αριθμ. 2/1963/ΔΠΔΑ/12/1/2015 απόφαση έγκρισης δέ−
σμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:7ΖΑ1Η−ΡΣ7) της Διεύθυνσης Οικονο−
μικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Την αριθμ. 2/6013/ΔΠΔΑ/23−1−2015 βεβαίωση ύπαρξης πί−
στωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουρ−
γείου Οικονομικών.

9. Το αριθ. 888/17−12−2014 έγγραφο του Συμβουλίου Οικονο−
μικών Εμπειρογνωμόνων.

10. Το αριθμ. Δ 9413/9−3−2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπο−
γραφείου.

11. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας 
πέρα από το κανονικό ωράριο, για τέσσερις (4) υπαλλήλους 
και για πέντε (5) Οικονομικούς Εμπειρογνώμονες στο Γραφείο 
του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμό−
νων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές 
ανάγκες καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου 
του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δα−
πάνη ύψους έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (6.300 €) περίπου, 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2015, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
Ειδικού Φορέα 23−110 και ΚΑΕ 0511, για την οποία υπάρχει 
πίστωση και δέσμευση αυτής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής ερ−
γασίας για τέσσερις (4) υπαλλήλους γραμματείας και πέντε (5) 
Οικονομικούς Εμπειρογνώμονες στο Γραφείο του Προέδρου 
του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του 
Υπουργείου Οικονομικών και μέχρι εκατόν είκοσι 120 ώρες 
συνολικά για κάθε υπάλληλο, για το χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευσή της παρούσας και έως 30−6−2015.

Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα γίνεται 
μετά από σχετική βεβαίωση του Προέδρου του Συμβουλίου 
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε).

Η ωριαία αποζημίωση στους δικαιούχους θα υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Απριλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

F
      Αριθμ. 24789/13370 (5)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας στις υπηρεσίες 

του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δή−
μου Βριλησσίων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρωση 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 Υπουργείου 
Εσωτερικών».

5. Την υπ’ αριθ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής παραίτησης 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6. Την υπ’ αριθ. 64/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Βριλησσίων περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου 
στις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ., για το έτος 2015, αποφασίζουμε: 

Καθιερώνουμε: 
Την 18ωρη λειτουργία καθώς και την επταήμερη λειτουρ−

γία (λειτουργία τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες) 
του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Βριλησσίων για τέσσερις υπαλλήλους ΙΔΑΧ (ΠΕ Οικονομι−
κού − Διοικητικού, ΔΕ Αρχιμουσικός, ΔΕ Διοικητικών Γραμ−
ματέων, ΥΕ Φυλάκων) για την πραγματοποίηση πολιτιστικών 
και αθλητικών εκδηλώσεων, τη λειτουργία της φιλαρμονικής 
ορχήστρας κ.λπ. 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 
ύψους 4,350,00 € περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου οικονομικού έτους 2015 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6021, 
10.6052, 15.6021, 15.6052.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

F
    Αριθμ. 17682/9610 (6)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε υπηρεσίες 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Ηλιούπολης ΓΡΗΓΟΡΗΣ−ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

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

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρωση 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 Υπουργείου 
Εσωτερικών».

5. Την υπ’ αριθ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής παραίτησης 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6. Την υπ’ αριθ. 47/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλι−
ούπολης ΓΡΗΓΟΡΗΣ−ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» περί καθιέρωσης διαφορε−
τικού ωραρίου λειτουργίας σε υπηρεσίες του, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε τη λειτουργία από Δευτέρα έως και Κυριακή 
συμπεριλαμβανομένων και των αργιών των υπηρεσιών του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιού−
πολης ΓΡΗΓΟΡΗΣ−ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» για τις κάτωθι ώρες:

Ανοιχτοί Αθλητικοί Χώροι: 07:00−24:00
Κλειστοί Αθλητικοί Χώροι: 07:00−24:00
Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης: 07:00−24:00
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής: 07:00−23:00



7314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Δημοτικός Κινηματογράφος «Μελίνα Μερκούρη»: 19:00−02:00
Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Άλσους: 07:00−02:00, 
διότι στις έντεκα οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις 

εξυπηρετούνται οι αθλούμενοι και τα αθλητικά σωματεία, 
διεξάγονται επίσημοι αγώνες ποδοσφαίρου, ποδοσφαίρου 
σάλας Α΄ Εθνικής κατηγορίας, πετοσφαίρισης Α2 κατηγορί−
ας, αγώνες πόλο Α2 κατηγορίας, αγώνες καλαθοσφαίρισης, 
χειροσφαίρισης, ποδοσφαίρου διαφόρων ερασιτεχνικών κα−
τηγοριών, καθώς επίσης και αγώνες συγχρονισμένης καλύμ−
βησης, αγώνες γυμναστικής, ενόργανης, ρυθμικής, τέννις σε 
διασυλλογικό και πανελλήνιο επίπεδο, επιπλέον το προσωπικό 
εργάζεται σε διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις, όλες τις ημέρες 
τις εβδομάδας, στις αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
και σε τουρνουά και εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τους 
κατοίκους της πόλης και αποτελούν θεσμούς, Έκθεση Βιβλίου 
Ηλιούπολης, Φεστιβάλ Ηλιούπολης, Αποκριάτικες Εκδηλώ−
σεις, Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις, Λογοτεχνικές Βραδιές, 
Πολιτιστικά Αφιερώματα, Χορωδιακή Συνάντηση, Συναυλίες, 
Χειμερινές Συναντήσεις, Εκθέσεις Εικαστικών Τεχνών, Μαθη−
τικό Φεστιβάλ, Φεστιβάλ ερασιτεχνικών τοπικών σχημάτων−
ημέρες δημιουργίας στην πόλη μας, Πολιτιστικές Διαδρομές, 
ο λαϊκός αγώνας δρόμου (γύρος Ηλιούπολης), Ποδηλατικός 
Γύρος Ηλιούπολης κ.λπ.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται επιπλέ−
ον δαπάνη ύψους 3.000,00 € περίπου σε βάρος του προϋπο−
λογισμού 2015 του ΝΠΔΔ που θα βαρύνει τους ΚΑ: 15.6012 και 
15.6022. Ανάλογη ετήσια δαπάνη ποσού 4.000,00 € θα προκλη−
θεί και τα επόμενα έτη και θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

   Αθήνα, 7 Απριλίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

F
(7)

    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5125/1035/Π08/5/00469/Ε/Ν.3299/ 
2004/12.04.2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, με την οποία έγινε η υπαγωγή της εταιρείας 
«Σ. ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ −Γ. ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του 
Ν.3299/2004, για την ενίσχυση της επένδυσης της με τα κί−
νητρα της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 25136/8929/Π08/5/00469/Ε/Ν.3299/ 
2004/19.03.2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννή−
σου τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας που καθο−
ρίζεται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5125/1035/Π08/5/00469/
Ε/Ν.3299/2004/12.04.2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου και με την οποία έγινε η υπαγωγή επένδυσης της 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Η νέα επωνυμία ορίζεται σε 
«Σ. ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ − ARROW CONNECTION & ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ. 
«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ».

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004, σύμφωνα με το άρθρο 
16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και του Π.δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F

(8)
    Τροποποίηση, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουρ−

γίας επένδυσης της επιχείρησης «ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ−
ΑΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ.44590/16326/Π08/5/00155/Ε/199106/ 
Ν.3299/04/01−04−2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοπον−
νήσου, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΓΙΑΝ−
ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό 
υφιστάμενης μονάδας ελαιουργείου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ/2008: 154.1) 
που βρίσκεται εντός οικισμού Τ.Κ. Γλυφάδας, δ.ε. Πύλου, δ. 
Πύλου − Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Το συνολικό ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται 
στο ποσό των εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων είκοσι οχτώ ευρώ 
και ογδόντα εννέα λεπτών (156.028,89 €). Το ύψος της επιχο−
ρήγησης ορίστηκε στο ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων 
εξακοσίων δεκαεπτά ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (93.617,33 
€), που αποτελεί ποσοστό 60 % του συνολικού ύψους της 
ενισχυόμενης επένδυσης ποσού εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων 
είκοσι οχτώ ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (156.028,89 €).

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των εξήντα δύο χι−
λιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών 
(62.411,56 €), που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού ύψους 
της ενισχυόμενης επένδυσης εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων 
είκοσι οχτώ ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (156.028,89 €).

Για την υλοποίηση της επένδυσης δεν έγινε χρήση μεσο−
μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 18−03−
2014. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επένδυ−
σης λειτουργεί παραγωγικά.

Με την υλοποίηση της επένδυσης δεν δημιουργήθηκε κα−
μία θέση απασχόλησης, σύνολο θέσεων: O EME (άθροισμα 
υφιστάμενων και νέων).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή της επιχορή−
γησης ποσού σαράντα ενός χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα 
οχτώ ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (41.898,83 €), στην επιχείρηση 
«ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν.3299/2004, σύμφωνα με το όρθρο 
16 παρ.2 του Ν.3908/2011 και του Π.δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

 ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  
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