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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ.  Φ.337.1/100/253457 (1)
Σ.2375 2 −7−2013 
Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών − τριών που 

θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευ−
τικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτι−
κές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδη−
μαϊκό έτος 2013−2014.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ−
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ−

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 1294/1982 «Συμπλήρωση των διατάξεων της 

νομοθεσίας “Περί Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων” που 
αναφέρονται στην εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή.» 
(ΦΕΚ 122/4−10−1982 Τεύχος Α΄)

β. Τα άρθρα 1 και 4 του Ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπου−
δαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατά−

ξεις (ΦΕΚ 56/28−4−1983 Τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

γ. Το άρθρο 31 του Ν. 1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης», (ΦΕΚ 152/8−01−1984 Τεύχος Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2018/92 «Ρύθμιση 
θεμάτων αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δη−
μοσίας Τάξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/27−2−1992 
Τεύχος Α΄).

δ. Το άρθρο 22 του Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 247/27−11−1995 Τεύχος Α΄), λαμβάνοντας 
υπόψη και το ΠΔ 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οι−
κονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/21−3−2002 Τεύχος Α΄).

ε. Το άρθρο 12 του Ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 266/24−12−1997 
Τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

στ. Το άρθρο 6 του Ν. 2913/2001 «Ρύθμιση θεμάτων 
Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/23−5−2001 Τεύχος Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ζ. Το άρθρο 3 του Ν. 3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 143/29−7−2004 Τεύχος Α΄), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει σήμερα.

η. Το άρθρο 31 του Ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προ−
σώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους 
ΟΤΑ» (ΦΕΚ 48/23−2−2005 Τεύχος Α΄), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει σήμερα.

θ. Το άρθρο 11 του Ν. 3648/2008 Ν. 3648/2008 «Ρυθ−
μίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
38/29−2−2008 Τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

ι. Το άρθρο 59 του Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των 
Προτύπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 118/24−5−2011 Τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

ια. Την υπ’ αριθ. Φ.300/4/128536/Σ.99/12 Νοε 12 «Καθο−
ρισμός Αριθμού Εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές 
των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Β΄ 3010/13−11−12).

ιβ. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με Αριθμ. Υ 48 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουρ−
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γών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
ιγ. Τις εισηγήσεις των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων 

και της ΕΛ.ΑΣ.
ιδ. Την υπ’ αριθμ. 1 γνωμάτευση ΣΑΑΣΕ στις 07 Μαρ−

τίου 2013.
ιε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−

σης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Π/Υ είναι ύψους 3.918.494€ περίπου κατά το οικονο−
μικό έτος 2013, 7.117.481€ περίπου κατά το οικονομι−
κό έτος 2014, 7.160.016€ περίπου κατά το οικονομικό 
έτος 2015, 6.054.730€ περίπου κατά το οικονομικό έτος 
2016, 12.337.832€ περίπου κατά το οικονομικό έτος 2017, 
184.080€ περίπου κατά το οικονομικό έτος 2018.

ιστ. Την υπ’ αριθ. Φ.831.1/86/267329/Σ.672/19 Φεβ 13/
ΓΕΕΘΑ/Γ3 με α/α 20131200086 /ΓΕΕΘΑ/Γ3 βεβαίω−

ση της οικονομικής υπηρεσίας ΓΕΕΘΑ, τις υπ’ αριθ. 
Φ.813/55/871999/Σ.9485/11 Δεκ 12/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο με α/α 
201320000001 βεβαιώσεις της οικονομικής υπηρεσίας 
ΓΕΣ, τις υπ’ αριθ. ΑΔ Φ.815.1/02/12/Σ.104850/10 Δεκ 12/ΓΕΝ/
ΔΝΣΗ Π/Υ και ΑΔ Φ.815.1/6/12/Σ.104854/10 Δεκ 12 /ΓΕΝ/
ΔΝΣΗ Π/Υ βεβαιώσεις της οικονομικής υπηρεσίας ΓΕΝ και 
τις υπ’ αριθ. 1254−1259−1263−1266/12 Δεκ 12 Ειδ.Λογ. ΥΠΕΘΑ 
/ΓΕΑ/Δ6/3α βεβαιώσεις της οικονομικής υπηρεσίας ΓΕΑ, 
για την δέσμευση των οικονομικών πιστώσεων.

ιζ. Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.3/36/3061/26−3−2013 εγκριτική 
απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 
33/2006, όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός Εισακτέων

1. Να εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014, κατά Σχολή – Τμήμα, σπουδαστές, ως εξής:
α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)

Α/Α ΣΧΟΛΕΣ –ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)
(1) ΟΠΛΑ
(2) ΣΩΜΑΤΑ
(3) Μ.ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ Ν. 1294/82 (ΟΠΛΑ – ΣΩΜΑΤΑ)

217 
159 
22 

36 (31 – 5)

2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) (1) ΜΑΧΙΜΟΙ
(2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

34 
23 
11 

3.
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 
(1) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 
(2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

58 
48 
10 

4.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)
(1) ΙΑΤΡΙΚΟ 
(2) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 
(3) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 
(4) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 
(5) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 
(6) ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ−ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
 (7) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

64 
21 
04 
03 
02 
02 
15 
17

5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 25

β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

Α/Α ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ Σ Ξ (ΣΜΥ) 
(1) ΟΠΛΑ 
(2) ΣΩΜΑΤΑ

160 
110 
50

2

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 
(1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Α΄ 
(2) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Β΄ 
(3) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Γ΄ 
(4) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Δ΄ 

75 
7 
18 
10 
40

3 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ) 155

4 ΣΧΟΛΗ ΥΠΞΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΣΥΔ) 31

Άρθρο 2
Κατηγορίες – Ποσοστά Υποψηφίων
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1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των 
Σχολών, του άρθρου 1, περιέχονται οι εξής ειδικές κα−
τηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

α. Της περιπτώσεως της παραγρ. 1α του άρθρου 11 
του Ν. 3648/08 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και 
τριτέκνων οικογενειών, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό 
μέχρι 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού 
εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.

β. Των περιπτώσεων της παράγ. 1β του άρθρου 11 του 
Ν. 3648/08 που αφορούν: 

(1) Τέκνα − αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων 
στρατιωτικών (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) 
που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή σε 
ειρηνική περίοδο, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη 
υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών εφέδρων και 
κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν με οποιονδήποτε 
τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου 
από 20 Ιουλίου έως την 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, 
καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην 
Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και Αγ. 
Θεοδώρους της Κύπρου. 

(3) Τέκνα θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πό−
λεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης 
υπηρεσίας και ένεκα αυτής. 

Οι περιπτώσεις της παραγρ. 1β εισάγονται σε ποσοστό 
μέχρι 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση 
όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο.

γ. Της περίπτωσης της παραγρ. 1γ του άρθρου 11 του 
Ν. 3648/08 που αφορά στους Έλληνες Εξωτερικού σε 
ποσοστό μέχρι 3%, (επιπλέον του συνολικού αριθμού 
εισακτέων) σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2552/97 
(όπως ισχύει σήμερα).

δ. Της περίπτωσης του Ν. 1294/1982, που αφορά σε 
εισαγωγή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, 
σε ποσοστό 20% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, με 
τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.

2. Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγο−
ρίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους 
με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν 
στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του ΥΠΑΙΘΠΑ, 
κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής 
τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς 
και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής 
σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία 
στην οποία ανήκουν.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής 
κατηγορίας 1α και β (35%), αυτές συμπληρώνονται από 
υποψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέ−
σεις της περίπτωσης 1δ, μεταφέρονται αναλογικά στη 
γενική σειρά και στις κατηγορίες 1 α και β. Κενές θέσεις 
της παραγρ. 1γ (‘Έλληνες Εξωτερικού) του παρόντος 
άρθρου σε καμία περίπτωση δε μεταφέρονται και δεν 
καλύπτονται από υποψήφιους οποιασδήποτε άλλης σει−
ράς ή κατηγορίας.

4. Από το συνολικό αριθμό εισακτέων στο Ιατρικό 
Τμήμα της ΣΣΑΣ, του άρθρου 1, δύο (2) σπουδαστές 
εισάγονται για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής 
Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.)

Άρθρο 3
Ποσοστά Αποφοίτων Λυκείου Περασμένων Ετών – 

ΕΠΑΛ Α΄/ΤΕΕ

1. Ο αριθμός εισακτέων, θα καλυφθεί κατά το 90% 
από όσους υποψηφίους διαγωνισθούν το έτος 2013 στα 
μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό 
επίπεδο. Το υπόλοιπο 10% του αριθμού των εισακτέων, 
να καλυφθεί από όσους διαγωνίστηκαν στα μαθήματα 
της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό επίπεδο, 
τα δύο προηγούμενα έτη (2011 και 2012). Σε περίπτωση 
μη συμπλήρωσης του αριθμού εισακτέων αυτής της 
κατηγορίας, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από την 
κατηγορία του 90 %. 

2. Ποσοστό 8% επί του αριθμού εισακτέων στα ΑΣΣΥ, 
καλύπτεται από υποψηφίους Α΄ Ομάδος ημερήσιων 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ Α΄). Το ποσοστό αυτό 
υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη 
Γενική Σειρά και στις Ειδικές Κατηγορίες των περιπτώ−
σεων 1α και 1β του ανωτέρω άρθρου 2.

Άρθρο 4
Λοιπές Διατάξεις

1. Στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ δεν είναι δυνατή η εισαγωγή υπο−
ψηφίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέ−
σεων οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, 
παραιτήσεως ή απομακρύνσεως υποψηφίων, που έχουν 
κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτε−
λεσμάτων που εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘΠΑ.

2. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 1.β., κατά τον υπο−
λογισμό των ποσοστών της παραγρ. 1 του άρθρου 2 
και των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της παρούσης, 
τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλο−
ποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα 
κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλο−
ποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα 
ή στο μηδέν. Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού δεν 
εφαρμόζεται, εάν προκύπτει υπέρβαση ή μείωση του 
συνολικού αριθμού εισακτέων.

3. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη θέση ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Έναρξη ισχύος, από δημοσιεύσεως.
  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
    Aριθμ. 31593/26241 (2)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Πειραιά ως προς τα άρθρα 1, 4, 5 και 6.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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 άρθρων 97 και 280 του Ν. 3852/10 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 87, 88, 89, 90 και 99 του 
Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι−
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007).
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4. Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της 
Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/Α΄/ 
23.12.2008).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 3839/2010 και της 
παρ.1δ του άρθρου 51 του N. 3905/2010.

6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16−04−2010 
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄/27−10−2011).

8. Το υπ’ αριθ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31−10−2011 έγγραφο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης.

9. Την υπ’ αριθ. 36414/33247/03−10−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 2460/Β΄/03−11−2011) με την οποία δημοσιεύθηκε ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πει−
ραιά όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 55665/48716 
+53486/46882/18−12−2012 απόφαση του ιδίου (ΦΕΚ 3491/
Β΄/31−12−2012).

10. Την υπ’ αριθ. 214/2013 (ορθή επανάληψη) απόφα−
ση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά περί 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του ως προς τα άρθρα 1, 4, 5 και 6.

11. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου που διατυπώθηκε υπ’ αριθ. 4/22−05−2013 πρακτικό 
του.

12. Την υπ’ αριθ. 3943/1690/09−02−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 597/Β΄/15−04−2011) περί μεταβίβασης αρμοδιότητας 
υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα», αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 214/2013 (ορθή επανάληψη) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πει−
ραιά περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ως προς τα άρθρα 1, 4, 5 και 6 τα οποία 
τροποποιούνται ως εξής:

• Στο άρθρο 1, παρ. Α στις Υπηρεσίες εκτός των δύο 
Γενικών Διευθύνσεων, που υπάγονται απευθείας στον 
Δήμαρχο και τον Γενικό Γραμματέα καταργούνται τα:

Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και 
Αυτοτελές Γραφείο Τύπου

• Στο άρθρο 1, παρ. Β1 στην Γενική Διεύθυνση Διοικη−
τικών και Οικονομικών Υπηρεσιών συστήνεται νέα Δι−
εύθυνση με τίτλο: «Διεύθυνση Επικοινωνίας – Προβολής 
και Μέσων Ενημέρωσης».

• Στο άρθρο 4 «Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου» 
προστίθεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οι−
κονομικών Υπηρεσιών η Διεύθυνση Επικοινωνίας − Προ−
βολής και Μέσων Ενημέρωσης με τα πιο κάτω Τμήματα:

Τμήμα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας Εξωτερικού 

με τις πιο κάτω ανά Τμήμα αρμοδιότητες:
Τμήμα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης
Αρμοδιότητες:
Ενημερώνει τους δημότες και γενικά το κοινό για την 

δραστηριότητα της Δημοτικής Αρχής και το επιτελού−
μενο έργο της.

Οργανώνει συνεντεύξεις τύπου και φροντίζει για τη 
γενικότερη εξυπηρέτηση της παροχής πληροφοριών 
που αφορούν το Δήμο.

Συντάσσει και εκδίδει ενημερωτικά έντυπα όλων των 
δραστηριοτήτων του Δήμου, Κεντρικής Υπηρεσίας και 
Δημοτικών Κοινοτήτων και παρακολουθεί τον ημερήσιο 
τύπο.

Απαντά γραπτά σε συνεννόηση με το Δήμαρχο, όπου 
χρειάζεται στα σχόλια των εφημερίδων, περιοδικών και 
Ηλεκτρονικού Τύπου, που αφορούν την Δημοτική Αρχή 
και γενικά στο Δήμο.

Φροντίζει για την δημοσίευση των διακηρύξεων και 
των ανακοινώσεων των υπηρεσιών του Δήμου.

Συνεργάζεται με τον Τοπικό Τύπο για τοπικά θέματα. 
Παραλαμβάνει τον Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο 

καθώς και όλα τα έντυπα που αποστέλλονται στον 
Δήμο και επιμελείται της καθημερινής αποδελτίω−
σής τους.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται 
στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και 
έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα 
και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Αρμοδιότητες:
Τηρεί πίνακα Εθνικών, τοπικών, κ.λπ. εορτών
Φροντίζει για την οργάνωση των δεξιώσεων, εορτών, 

τελετών εν γένει και καταρτίζει τα σχετικά προγράμ−
ματα (σημαιοστολισμοί, διακόσμηση, διανομή προσκλή−
σεων).

Επιμελείται την τεχνική κάλυψη όλων των εκδηλώ−
σεων.

Προγραμματίζει τη διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερί−
δων, Συναντήσεων κ.λπ., υποβάλλει σχέδιο στα αρμόδια 
όργανα για έγκριση και επιμελείται συνολικά και για 
κάθε θέμα που αφορά την άρτια διοργάνωση των εκ−
δηλώσεων αυτών.

Επιμελείται όλων των διαδικασιών για τη συμμετοχή 
του Δήμου σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις που προβάλουν το 
Δήμο ή την πόλη, καθώς για τη μετάβαση στο εσωτερι−
κό, Δημοτικής Αντιπροσωπείας ( Δήμαρχος, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, Υπηρεσιακοί Παράγοντες)

Συνεργάζεται με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοί−
κησης για επίσημες τελετές – εορτές κ.λπ. 

Τηρεί κατάλογο εξεχόντων μελών της κοινωνίας κα−
θώς και οργανώσεων Σωματείων κ.λπ.

Τηρεί φωτογραφικό και κάθε άλλο υλικό που αφορά 
εκδηλώσεις του Δήμου. 

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται 
στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και 
έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα 
και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας Εξωτερικού
Αρμοδιότητες:
Φροντίζει για τη συμμετοχή του Δήμου σε Διεθνή και 

Εθνικά Δίκτυα Πόλεων.
Φροντίζει για τη συμμετοχή του Δήμου σε Συνδέσμους 

και Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης σε Εθνικό και Διεθνές 
επίπεδο.

Φροντίζει για τη συμμετοχή της Τοπικής Αρχής και 
του υπαλληλικού προσωπικού, κατά περίπτωση, σε διε−
θνείς συναντήσεις – σεμινάρια − συνέδρια, που γίνονται 
στο εξωτερικό, με θέματα που άπτονται της αρμοδιό−
τητας των Υπηρεσιών του Δήμου και της Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης γενικότερα.

Φροντίζει για την προώθηση και υλοποίηση των δια−
δικασιών εκείνων που συμβάλλουν στις αδελφοποιήσεις 
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του Δήμου με άλλες πόλεις του εξωτερικού σύμφωνα 
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Μέριμνα για την τήρηση των όρων των εκάστοτε συμ−
φωνιών φιλίας και συνεργασίας.

Επιμελείται τις επαφές του Δήμου σε διμερές και 
διεθνές επίπεδο.

Διατηρεί αρχείο όλης της αλληλογραφίας με το εξω−
τερικό και μεταφράζει τις επιστολές και τα έγγραφα 
του εξωτερικού.

Επιμελείται όλες τις διαδικασίες μετάβασης στο εξω−
τερικό Δημοτικής Αντιπροσωπείας (Δήμαρχος, Δημοτι−
κοί Σύμβουλοι, Υπηρεσιακοί παράγοντες και μη).

Παρακολουθεί και προγραμματίζει έγκαιρα τη συμ−
μετοχή του Δήμου σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και άλλων διεθνών φορέων και οργανώσεων.

Εκπροσωπεί το Δήμο σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς συ−
ναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις.

Διενεργεί επαφές με Δήμους Ευρωπαϊκών και άλλων 
χωρών για την καλλιέργεια συνεργασιών, διδυμοποιή−
σεις, ανταλλαγές σχέσεων κ.τ.λ.

Διενεργεί συνεχείς επαφές με Διεθνείς Οργανισμούς 
για την προώθηση θεμάτων ανάπτυξης και προβολής.

Συνεργάζεται με τον απόδημο Ελληνισμό για θέματα 
που αφορούν την ανάπτυξη και προβολή του Δήμου αφ’ 
ενός και την αμοιβαία καλλιέργεια του αισθήματος αγά−
πης και συμπαράστασης με τους απόδημους αφ’ ετέρου.

Προβάλει και διαφημίζει το Δήμο μέσα από τοπικούς, 
κρατικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, εκ−
δηλώσεις, εκθέσεις κ.τ.λ.

Συνεργάζεται και αναπτύσσει σχέσεις μεταξύ Δήμου 
και Διεθνών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συνεργάζεται και αναπτύσσει σχέσεις μεταξύ Δήμου 
και Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συνεργάζεται και αναπτύσσει σχέσεις μεταξύ Δήμου, 
ΟΤΑ και άλλων οργανώσεων αυτοδιοικητικού ενδιαφέ−
ροντος χωρών που δεν υπάγονται στις ανωτέρω οργα−
νώσεις, ή κρατών που η εκάστοτε Δημοτική Αρχή επιλέ−
γει να αναπτύξει σχέσεις και να έχει ειδική συνεργασία.

Προωθεί και αναπτύσσει τις σχέσεις συνεργασίας με 
αδελφοποιημένες ή προς αδελφοποίηση (Πρωτόκολλα 
φιλίας και συνεργασίας) πόλεις του εξωτερικού.

Προωθεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις τεχνι−
κής, επιστημονικής, πολιτιστικής συνεργασίας με φορείς 
(π.χ. Πανεπιστήμια, άλλα Πνευματικά Ιδρύματα, επιχειρή−
σεις, νομικά πρόσωπα, κρατικές υπηρεσίες, οργανισμούς 
πάσης φύσεως κ.λπ.) του εξωτερικού.

Γενικά προωθεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέ−
σεις του Δήμου Πειραιά με το εξωτερικό.

Μέριμνα για την τεχνική και επιστημονική υποστήρι−
ξη των δραστηριοτήτων του Δήμου στο εξωτερικό και 
εξασφαλίζει την αξιοποίηση των εργασιών των πάσης 
φύσεως Συνεδρίων στα οποία μετέχει ο Δήμος.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται 
στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και 
έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα 
και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

• Το άρθρο 5 παρ. 5.3 «Γενικός Διευθυντής Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονονικών Υπηρε−
σιών (Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.) υπάγονται:» προστίθεται η Διεύθυνση 
Επικοινωνίας – Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης».

• Το άρθρο 6 «Επιλογή Προϊσταμένων» συμπληρώνεται 
ως εξής:

Διεύθυνση Επικοινωνίας – Προβολής και Μέσων Ενη−
μέρωσης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επικοινωνίας – Προ−
βολής και Μέσων Ενημέρωσης επιλέγεται από τις κα−
τηγορίες ΠΕ ή ΤΕ των κατωτέρων κλάδων:

ΠΕ Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΠΕ Δημοσιογράφων
ΠΕ όλων των κλάδων
ΤΕ όλων των κλάδων
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τύπου και Μέσων Ενη−

μέρωσης επιλέγεται από τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ των 
κατωτέρω κλάδων:

ΠΕ Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΠΕ Δημοσιογράφων
ΠΕ όλων των κλάδων
ΤΕ όλων των κλάδων
ΔΕ όλων των κλάδων
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων 

επιλέγεται από τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ των κατω−
τέρω κλάδων:

ΠΕ Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΠΕ Δημοσιογράφων
ΠΕ όλων των κλάδων
ΤΕ όλων των κλάδων
ΔΕ όλων των κλάδων
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και 

Επικοινωνίας Εξωτερικού επιλέγεται από τις κατηγορίες 
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ των κατωτέρω κλάδων:

ΠΕ Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΠΕ Δημοσιογράφων
ΠΕ όλων των κλάδων
ΤΕ όλων των κλάδων
ΔΕ όλων των κλάδων
Το ύψος της επιπλέον δαπάνης που προκαλείται από 

την παρούσα τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. ανέρχεται στο 
ποσό των 6.075,00 € για το υπόλοιπο του 2013 και θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 10.6011.01 του προϋπολογισμού του Δή−
μου οικονομικού έτους 2013. Η ετήσια δαπάνη για τα 
επόμενα έτη ανέρχεται στο ποσό των 12.150,00 € και θα 
βαρύνει του αντίστοιους προϋπολογισμούς. 

Κατά λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 
36414/33247/03−10−2011 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 2460/Β΄/
3−11−2011) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αριθ. 
55665/48716 +53486/46882/18−12−2012 απόφαση του ιδίου 
(ΦΕΚ 3491/Β΄/31−12−2012).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουλίου 2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
F

Αριθ.    32820/27214 (3)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των 

Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύ−
κλωσης & Πρασίνου καθώς και του Τμήματος Νε−
κροταφείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι−
ών του Δήμου Ασπροπύργου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έγοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πδ 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).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθ. 128/2013 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου περί 
καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου των Υπηρεσιών της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου 
καθώς και του Τμήματος Νεκροταφείου της Διεύθυν−
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου, 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε α) τη λειτουργία από 07:00 έως τη δύση 
του ηλίου, όλες τις ημέρες του μήνα (Σαββατοκύριακα 
& αργίες εκτός της ημέρας των Χριστουγέννων και του 
Πάσχα) του Τμήματος Νεκροταφείου της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, για την παραλαβή του φακέ−
λου του νεκρού, την άδεια ταφής και τις ενέργειες που 
αφορούν τον έλεγχο του τάφου, την καθαριότητα του 
νεκροταφείου και την ανόρυξη των τάφων,

β) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες 
του μήνα (Κυριακές & αργίες) των υπηρεσιών της Δι−
εύθυνσης Καθαριότητας − Ανακύκλωσης και Πρασίνου, 
για την αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 
υλικών, καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και ειδικών 
συνεργείων, καθαρισμό λαϊκής αγοράς στην περιοχή 
Γκορύτσα, λειτουργία των συνεργείων των οχημάτων 
και τη κοπή ξερών χόρτων προς αποφυγή κινδύνου 
πρόκλησης πυρκαγιάς, ενόψει αντιπυρικής περιόδου.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 50.000,00 € περίπου σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Ασπροπύργου για το οικο−
νομικό έτος 2013 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 20/6012.001 
και 20/6022.001, δαπάνη ύψους 100.000,00 € περίπου 
προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ίδιων 
κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

F 
Αριθ.    34539/28536 (4)

Λειτουργία λαϊκής αγοράς Ελληνικού ΣΤ΄ Αθηνών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.  2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 3377/2005.

3) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης», και τις όμοιες του Π.Δ. 135/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»

4) Το υπ’ αριθ. 14324/12−6−2013 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, με το οποίο μας διαβι−
βάστηκε η υπ’ αριθ. 22/6−6−2013 (Θέμα 11ο) πράξη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μαζί με την αρ. 

37/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού−
Αργυρούπολης και το υπ’ αριθ. 1014/21/8/6−α΄/31−5−2013 
έγγραφο της Τροχαίας Ελληνικού.

5) Την υπ’ αριθ. 3943/1690/9−2−11 (ΦΕΚ Β΄ 597/11−4−
2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιότητας 
υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» απο−
φάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα 
Διοίκησης στον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λει−
τουργίας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκη−
σης και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/
νσης Αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 42020/23777/29−11−2010 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και 
εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Ελληνι−
κού της ΣΤ΄ Αθηνών ως εξής:

1. Στην οδό Πόντου, (από την οδό Αλικαρνασσού έως 
την οδό Καλλιπόλεως) από την πρώτη Πέμπτη κάθε 
Ιουνίου έως την τελευταία Πέμπτη κάθε Αυγούστου.

2. Στην οδό Αμαζόνων (10 μέτρα μέσα από τη Λ. Ια−
σωνίδου έως την οδό Αναστάσεως) από την πρώτη 
Πέμπτη κάθε Σεπτεμβρίου έως την δεύτερη Πέμπτη 
κάθε Ιανουαρίου.

3. Στην οδό Χρ. Τραπεζούντος (από την εκκλησία της 
Μεταμορφώσεως έως την οδό Αναστάσεως) από την 
τρίτη Πέμπτη κάθε Ιανουαρίου έως την τελευταία Πέ−
μπτη κάθε Μαΐου.

Με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
    F

Αριθ.     33730/27901 (5)
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Γαργηττού της Δημοτικής 

Ενότητας Γέρακα (ημέρα Σάββατο).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.  2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 3377/2005.

3) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρό−
γραμμα Καλλικράτης», και τις όμοιες του Π.Δ. 135/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»

4) Το υπ’ αριθ. 13528/20−6−2013 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, με το οποίο μας διαβι−
βάστηκε η υπ’ αριθ. 24/18−6−2013 (Θέμα 6ο) πράξη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μαζί με την αρ. 
066/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλή−
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νης και το υπ’ αριθ. 2009/4/142−Α΄/5−6−2013 έγγραφο της 
Τροχαίας Αγίας Παρασκευής.

5) Την υπ’ αριθ. 3943/1690/9−2−11 (ΦΕΚ Β΄ 597/11−4−2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης 
στον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης και στους 
Προϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσης Αυτής, της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Γαρ−
γηττού της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (ημέρα Σάβ−
βατο) ως εξής:

1. Για το πρώτο εξάμηνο του έτους στην οδό Λεωνίδα, 
όπου λειτουργεί σήμερα και στο τμήμα της μεταξύ των 
οδών Ησιόδου και Ιάσονα και 

2. Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους στην οδό Μυρ−
τιάς και στο τμήμα από την οδό Υακίνθου και μέχρι το 
νούμερο 35. Με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F

Αριθ.     34541/28538 (6)
Λειτουργία λαϊκής αγοράς 

Κάτω Ηλιούπολης της Δ΄/Αθηνών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.  2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 3377/2005.

3) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρό−
γραμμα Καλλικράτης», και τις όμοιες του Π.Δ. 135/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»

4) Το υπ’ αριθ. 12917/12−6−2013 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, με το οποίο μας διαβι−
βάστηκε η υπ’ αριθ. 22/6−6−2013 (Θέμα 5ο) πράξη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μαζί με την 
αρ. 138/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δή−
μου Ηλιούπολης και το υπ’ αριθ. 1014/21/7/13−α΄/25−5−2013 
έγγραφο της Τροχαίας Ελληνικού.

5) Την υπ’ αριθ. 3943/1690/9−2−11 (ΦΕΚ Β΄ 597/11−4−2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης 
στον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης και στους 

Προϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσης Αυτής, της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Κάτω 
Ηλιούπολης (ημέρα Τρίτη) της Δ΄ Αθηνών για την εκ 
περιτροπής ανά 4 μήνες λειτουργία ως εξής:

1) Φαρμακίδου και
2) Λεωνιδίου
Με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F

Αριθ.     34544/28541 (7)
Λειτουργία λαϊκών αγορών 

Δήμου Αμαρουσίου της Γ΄ Αθηνών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.  2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 3377/2005.

3) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρό−
γραμμα Καλλικράτης», και τις όμοιες του Π.Δ. 135/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»

4) Το υπ’ αριθ. 12936/14−6−2013 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, με το οποίο μας διαβι−
βάστηκε η υπ’ αριθ. 22/6−6−2013 (Θέμα 6ο) πράξη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μαζί με την 
αρ. 337/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δή−
μου Αμαρουσίου και το υπ’ αριθ. 1014/22/66−α΄/31−5−2013 
έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κηφισιάς.

5) Την υπ’ αριθ. 3943/1690/9−2−11 (ΦΕΚ Β΄ 597/11−4−2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης 
στον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης και στους 
Προϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσης Αυτής, της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την λειτουργία των λαϊκών αγορών Πολύ−
δροσου, Αμαρουσίου και Ανατολικού Αμαρουσίου της 
Γ΄ Αθηνών από 1−10 κάθε έτους ως εξής: 

Α) Πολύδροσο
1) οδός Ροδοδάφνης (από Φραγκοκλησσιάς έως Μο−

νεμβασιάς) 4 μήνες
2) οδός Ακακιών (από Στρ. Ρογκάκου έως Εθν. Μακα−

ρίου) 4 μήνες
3) οδός Κριεζή (από Φραγκοκλησιάς έως Καρκαβίτσα) 

4 μήνες Β) Αμαρούσιο:



24094 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

1) οδός Αθανασίου Διάκου (από Νερατζιωτίσσης έως 
Λ. Κατσώνη) 4 μήνες

2) οδός Δ. Γούναρη (από Νερατζιωτίσσης έως 25ης 
Μαρτίου) 4 μήνες

3) οδός Μ. Αλεξάνδρου (από Νερατζιωτίσσης έως 
Ναυαρίνου) 4 μήνες 

Γ) Ανατολικό Μαρούσι:
1) στην οδό Σισμανογλείου (από Λεμονά έως Μουρ−

γκάνας) όλο το έτος.

Με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Διευθύντρια

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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