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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./25/οικ.20514 (1)
  Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτους 2015. 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 

του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως αναριθμήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του 
Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προ−
γράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 
212/Α/17−12−2010),

2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσί−
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 

3. Το Π.δ. 24/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 20/27−1−2015) με θέμα «Σύ−
σταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

4. Την απόφαση Υ95/20−2−2015(ΦΕΚ 299/Β/2015) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο 
Κατρούγκαλο»,

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01−3−2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτε−
ραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

6. Την υπ’ αριθ. 140/31−10−2014 απόφαση του Ανωτάτου 
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο−
σύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι−
καστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, ΦΕΚ 
Α΄ 35), όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΓΚΡ.9/39/30534 
π.έ./04−6−2015 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της 
Π.Υ.Σ. 33/06, όπως ισχύει, για τον αναδιορισμό μιας (1) 
τέως Ειρηνοδίκη Α΄ τάξεως,

8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
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διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009,

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το 
έτος 2015, ως εξής:

Ασσαριωτάκη Δέσποινα του Δημητρίου, σε κενή ορ−
γανική θέση Ειρηνοδίκη στο Ειρηνοδικείο Χανίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

F
    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./24/16415 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/4/2606/19−3−2015 

(ΦΕΚ/τ.Β΄/523) απόφασης κατανομής.

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15−3−2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του Ν. 4057/2012(ΦΕΚ 54/τ.Α΄/2012),

2. Το Π.δ. 24/27−1−15 (ΦΕΚ 20/τ.Α΄/2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

3. Την απόφαση Υ95/20−2−2015(ΦΕΚ 299/Β/2015) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο»,

4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

5. Το αριθμ. Ρ00/301/27−5−2015 έγγραφο του Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων−Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης 
Μισθωτών, ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009,

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./4/2606/19−3−2015 
απόφαση κατά το μέρος που αφορά στην κατανομή της 
Πολυμενοπούλου Βενεδίκτης του Ανδρέα, σε κενή ορ−
γανική θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στο 
Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σερρών, ως εξής:

Διαγράφεται η περίπτωση VI. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

• ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΔΙΚΤΗ του Ανδρέα σε 
θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, στο Τοπι−
κό Κατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σερρών, σε εκτέλεση της υπ’ 
αριθμ. 948/2014 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών και προστίθεται στην περίπτωση III 
ως ακολούθως:

III. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

• ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Σωτηρίου
• ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου
σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδι−

κότητας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, στον Οργανισμό 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε εκτέ−
λεση της υπ’ αριθμ. 7826/2013 αμετάκλητης απόφασης 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

• ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΔΙΚΤΗ του Ανδρέα σε 
θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, στο Τοπι−
κό Κατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σερρών, σε εκτέλεση της υπ' 
αριθμ. 948/2014 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΔΙ ΠΑΑΔ/Φ.Κ./4/2606/19−3−2015 
απόφαση κατανομής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

F
    Αριθμ. οικ. 6794 (3)
 Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύ−

λου Θεσσαλονίκης και καθορισμός τοπικής αρμοδι−
ότητας των Περιφερειακών Γραφείων Ασυλου Αττι−
κής, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Λέσβου, Ν. Έβρου και Β. 
Έβρου, καθώς και των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασυλου 
Αμυγδαλέζας και Πάτρας. 

   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως ισχύουν.

2. Του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».

3. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7) 
«Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υπο−
δοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για 
την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών” και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Του Π.δ. 104/2012 (Α΄ 172), ιδίως της παρ. 3 του άρ−
θρου 14 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε από το Π.δ. 133/2013 (ΦΕΚ 
Α΄ 198) και ισχύει.

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

6. Του Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21), «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15349

7. Την υπ’ αριθμ. Υ166/8.4.15 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Αναστασία Χριστοδουλοπούλου».

8. Των εδαφίων 34 και 36 του άρθρου 1 της με αριθμ. 
3782/28.4.2015 (Β΄ 823) απόφασης της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Αναστασίας Χριστοδουλοπούλου «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων στην Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου».

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

1. Την έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γρα−
φείου Ασύλου Θεσσαλονίκης με έδρα την Θεσσαλονίκη 
στις 6 Ιουλίου 2015.

2. Στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γρα−
φείου Ασύλου Θεσσαλονίκης, εκτός των περιοχών 
που αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. 1 στοιχείο β του 
Π.δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμήθηκε και τροποποιή−
θηκε με το Π.δ. 133/2013 υπάγονται επιπλέον οι εδαφικές 
περιφέρειες των περιφερειών Ηπείρου και Θεσσαλίας, 
καθώς και η περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας της Πε−
ριφέρειας Ιονίων Νήσων.

3. Στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γρα−
φείου Ασύλου Αττικής με έδρα την Αθήνα υπάγεται όλη 
η επικράτεια, πλην των περιοχών αρμοδιότητας των 
Περιφερειακών Γραφείων Θεσσαλονίκης με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, όπως αυτή ορίστηκε στην προηγούμενη 
παράγραφο, Ρόδου με έδρα την πόλη της Ρόδου, όπως 
αυτή ορίστηκε με την παρ. 1 της με αριθμ. 6880/4.8.14 
(ΦΕΚ Β΄ 2198) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τά−
ξης και Προστασίας του Πολίτη, Λέσβου με έδρα την 
Μυτιλήνη, όπως αυτή ορίστηκε με την παρ. 1 της με 
αριθμ. πρωτ. οικ./6415/21.7.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2034) απόφαση 
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, Ν. Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη, όπως 
η περιοχή αρμοδιότητας του ορίζεται στο άρθρο 14 
παρ. 1 στοιχείο γ΄ του Π.δ. 104/2012 (ΦΕΚ Α΄ 172), όπως 
αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.δ. 133/2013 
(ΦΕΚ Α΄ 198) και ισχύει, Β. Έβρου με έδρα το Διδυ−
μότειχο, όπως η περιοχή αρμοδιότητας του ορίζεται 
στο άρθρο 14 παρ. 1 στοιχείο δ΄ του Π.δ. 104/2012 (ΦΕΚ 
Α΄ 172), όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με το 
Π.δ. 133/2013 (ΦΕΚ Α΄ 198) και ισχύει.

4. Την αντικατάσταση της παρ. 1 της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 328/15.1.15 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρε−
σίας Ασύλου (ΦΕΚ Β΄ 105) ως ακολούθως:

«1. Το Αυτοτελές Κλιμάκιο «Α.Κ.Α. Αμυγδαλέζας», το 
οποίο εδρεύει και λειτουργεί στον Ειδικό Χώρο Παραμο−
νής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) Αμυγδαλέζας είναι αρμόδιο για 
την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστα−
σίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών διοικητικών κρατουμένων 
που κρατούνται σε χώρους ή καταστήματα κράτησης 
και φυλακές εντός των ορίων των περιφερειών Αττι−
κής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου πλην 
των περιφερειακών ενοτήτων Ρόδου, Καρπάθου, Κω 
και Καλύμνου καθώς και των περιφερειακών ενοτήτων 
Σάμου και Ικαρίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. »

5. Την αντικατάσταση της παρ. 3 της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 328/15.1.15 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρε−
σίας Ασύλου (ΦΕΚ Β΄ 105) ως ακολούθως:

«3. Το Αυτοτελές Κλιμάκιο «Α.Κ.Α. Πάτρας», το οποίο 
εδρεύει και λειτουργεί στην Πάτρα, στο κτίριο του 3ου 

Αστυνομικού Τμήματος είναι αρμόδιο για την παραλαβή 
και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας:

α) αλλοδαπών ή ανιθαγενών κρατουμένων που κρα−
τούνται σε χώρους ή καταστήματα κράτησης και φυλα−
κές εντός των ορίων των περιφερειών Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, πλην της περιφε−
ρειακής ενότητας Κέρκυρας και

β) αλλοδαπών ή ανιθαγενών ασυνόδευτων ανηλίκων 
οι οποίοι φιλοξενούνται σε Δομές Φιλοξενίας εντός 
των ορίων των περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, πλην της περιφερειακής 
ενότητας Κέρκυρας.»

6. Την κατάργηση του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου 
«Α.Κ.Α. Θεσσαλονίκης»

7. Με την παρούσα καταργούνται η παρ. 1 της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 6237/7.10.13 Απόφασης του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β΄ 
2565), η παρ. 2 της με αριθμ. πρωτ. 6880/4.8.2014 (ΦΕΚ Β΄ 
2198) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη, οι με αριθμ. πρωτ. 159/10.1.2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 52), 8944/13.10.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2823) και 3931/4.5.2015 
(ΦΕΚ Β΄ 878) αποφάσεις της Διευθύντριας της Υπηρε−
σίας Ασύλου, καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη 
που αντίκειται στην παρούσα απόφαση.

8. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημο−
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015 

 Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
Aριθμ. 43707/24124 (4)
       Έγκριση της υπ’ αριθ. 240/27−05−2015 απόφασης του Δη−

μοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλλιθέας, περί σύστα−
σης μίας (1) προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο 
Καλλιθέας, σε συμμόρφωση απόφασης του ΑΣΕΠ 
(κατόπιν δικαστικής απόφασης). 

   Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟY ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−1−2010) «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».

γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

δ) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/14−11−
2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές απο−
φάσεις και λοιπές διατάξεις»

ε) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών».

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

4. Την υπ’ αριθ. 1318/15−09−2004 αίτησή του Νικόλαου 
Ηλιοδρομίτη του Βασιλείου, μουσικός−δάσκαλος κι−
θάρας είχε συνάψει πολλαπλές συμβάσεις μίσθωσης 
έργου μεταξύ ετών 1995 και 2008, ο οποίος ζήτησε να 
υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.δ. 164/2004.

5. Το Α΄ υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων ΟΤΑ με 
το 1/23.2.2005 πρακτικό του, έκρινε ότι δεν συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις διατάξεις 
του άρθρου 11 του Π.δ. 164/2004, διότι δεν πληρούνταν 
αθροιστικά οι προϋποθέσεις του προαναφερόμενου ΠΔ.

6. Με την με αρ. 782/9.3.2006 το Δ΄ Τμήμα το ΑΣΕΠ 
αποφάνθηκε ότι ορθώς έκρινε το Υπηρεσιακό Συμβού−
λιο και ότι ο συγκεκριμένος συμβασιούχος του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» δεν 
συγκέντρωνε τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υπαγω−
γή του στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Π.δ. 164/2004.

7. Κατά της 782/9.3.2006 απόφασης του Δ΄ Τμήματος 
του ΑΣΕΠ, ο Νικόλαος Ηλιοδρομίτης άσκησε αίτηση 
ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 
ζητώντας την ακύρωση της, κατά το μέρος που τον 
αφορά.

8. Επί της ανωτέρω αίτησης ακύρωσης εκδόθηκε η 
1745/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 
το οποίο αφού δέχθηκε την ασκηθείσα αίτηση, ακύρωσε 
την ανωτέρω απόφαση του Δ΄ Τμήματος της Ανεξάρ−
τητης Αρχής, κατά το μέρος που αφορά τον αιτούντα 
και ανέπεμψε την υπόθεση στο ΑΣΕΠ για νέα νόμιμη 
και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση.

9. Το Α΄ (Β΄ Σύνθεση) Τμήμα του ΑΣΕΠ, σε εκτέλεση 
της με αριθμό 1745/2008 απόφασης του Ι΄ Τμήματος του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εξέδωσε την 134/12−3−2015 
απόφαση, με την οποία αποφαίνεται ότι ο Ηλιοδρομίτης 
Νικόλαος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις του 
άρθρου 11 του Π.δ. 164/2004 για να μετατραπούν οι δι−
αδοχικές συμβάσεις του ορισμένου χρόνου σε σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με μειωμένο ωράριο 
απασχόλησης και ενημερώνει τον Δήμο για τις δικές 
του περαιτέρω ενέργειες.

10. Με την 121/2015 (ΑΔΑ: 75Μ6ΩΕΚ−ΝΧΩ) η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου, αποφάσισε τη μη άσκηση αίτησης 
ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. 134/12.3.2015 απόφασης του 
ΑΣΕΠ (Α΄ Τμήμα − Β΄ Σύνθεση), η οποία είναι δεσμευτική 
για τον Δήμο με την ιδιότητά του ως καθολικού διαδό−
χου, αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 240/2015 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Δήμου Καλλιθέας, περί σύστασης μίας 
(1) προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου απασχό−
λησης στο Δήμο Καλλιθέας, σε εφαρμογή συμμόρφωση 
απόφασης του ΑΣΕΠ (κατόπιν δικαστικής απόφασης), 
ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ
Νικόλαος Ηλιοδρομίτης 
του Βασιλείου

ΔΕ Μουσικών 1

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Η εν λόγω θέση 
καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
3.510,00 € και 1.040,00 € περίπου στον προϋπολογισμό 

του Δήμου Καλλιθέας οικονομικού έτους 2015 σε βάρος 
των Κ.Α. 15.6021.0003 και 15.6052.0001. Για τα επόμενα 
έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοι−
χους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

F

    Αριθμ. οικ/17288 (5)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου 

Δημοτικής Αστυνομίας. 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 19 παρ. 1 και παρ. 

2 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοί−
κησης−Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο−
νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις»,

3. Την 13529/15−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλ−
λήλου που κατατέθηκε στο Δήμο Ηλιούπολης,

4. Το γεγονός ότι ο αιτών, υπάλληλος του Δήμου 
Ηλιούπολης του κλάδου δημοτικής αστυνομίας, είχε 
υποβάλλει αίτηση για μετάταξη/μεταφορά του στην 
υπ. αριθμ. 5/2013 ανακοίνωση αλλά δεν είχε συμπε−
ριληφθεί στους οριστικούς πίνακες κατάταξης και 
διάθεσης και εν συνέχεια και στην υπ’ αριθμ. 15/2014 
ανακοίνωση, και βρίσκεται σε καθεστώς διαθεσιμό−
τητας, καθώς και το γεγονός ότι με την αίτηση του 
επιλέγει να καταλάβει την αρχική οργανική του θέση 
που ανασυστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του 
Νόμου 4325/2015,

5. Την υπ'αριθμ. 16302/05−6−2015 βεβαίωση του προϊ−
σταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του Δήμου, με την 
οποία βεβαιώνεται ότι ο ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του 
ΗΛΙΑ−ΝΕΟΦΥΤΟΥ κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 8172/13, 
κατείχε τον Ε΄ βαθμό και το Ε2 μισθολογικό κλιμάκιο 
του κλάδου ΤΕ−Δημοτικής Αστυνομίας,

6. Την υπ' αριθμ. 15916/03−6−2015 βεβαίωση της οικονο−
μικής υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης για την ύπαρξη 
πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε : 

Την επαναφορά του υπαλλήλου ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥ του ΗΛΙΑ−ΝΕΟΦΥΤΟΥ και την κατάταξη 
του από 11/5/2015 σε οργανική θέση του κλάδου TE−
Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Ε΄ και Ε2 μισθολογικό 
κλιμάκιο.

(Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8910712437/19.06.2015)

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης: 3293/19.06.2015)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ηλιούπολη, 11 Ιουνίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15351

    Αριθμ. οικ/ 17294 (6)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου 

Δημοτικής Αστυνομίας. 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 και 2 του

N. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

3. Την 14006/20−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση της υπαλ−
λήλου που κατατέθηκε στο Δήμο μας,

4. Την υπ’ αριθμ. 16299/05−6−2015 βεβαίωση του προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του Δήμου, με 
την οποία βεβαιώνεται ότι η ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΑΓΙΑ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατά τη θέση της σε διαθεσιμότητα, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 8172/13, κατείχε 
τον ΣΤ΄ βαθμό και το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο 
του κλάδου ΔΕ−Δημοτικής Αστυνομίας,

5. Την υπ' αριθμ. 15916/03−6−2015 βεβαίωση της οικονο−
μικής υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης για την ύπαρξη 
πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε:

Την κατάταξη από 11−5−2015 της υπαλλήλου του δήμου 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΑΓΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε οργανική θέση 
του κλάδου ΔΕ−Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό ΣΤ΄ και 
εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ηλιούπολη, 11 Ιουνίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ/17296 (7)

      Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου 
Δημοτικής Αστυνομίας. 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 και 2 του

Ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης 
− Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δια−
κυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

3. Την 14152/21−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλ−
λήλου που κατατέθηκε στο δήμο μας,

4. Την υπ’ αριθμ. 16301/05−6−2015 βεβαίωση του προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του δήμου, με 
την οποία βεβαιώνεται ότι ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕ−
ΚΤΑΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ κατά τη θέση του σε διαθεσι−
μότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του 
Ν. 8172/2013, κατείχε τον ΣΤ΄ βαθμό και το εισαγωγικό 
μισθολογικό κλιμάκιο του κλάδου ΔΕ−Δημοτικής Αστυ−
νομίας,

5. Την υπ’ αριθμ. 15916/03−6−2015 βεβαίωση της οικονο−
μικής υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης για την ύπαρξη 
πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε :

Την κατάταξη από 11−5−2015 του υπαλλήλου του Δή−
μου Ηλιούπολης ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ του 
ΠΕΤΡΟΥ σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ − Δημοτικής 
Αστυνομίας με βαθμό ΣΤ΄ και εισαγωγικό μισθολογικό 
κλιμάκιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ηλιούπολη, 11 Ιουνίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ/17297 (8)

    Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου 
Δημοτικής Αστυνομίας. 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 και 2 του

Ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης 
− Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δια−
κυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

3. Την 13989/20−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλ−
λήλου που κατατέθηκε στο δήμο μας,

4. Την υπ’ αριθμ. 16294/05−6−2015 βεβαίωση του προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του δήμου, με 
την οποία βεβαιώνεται ότι ο ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 8172/2013, 
κατείχε τον Ε΄ βαθμό και το Ε2 μισθολογικό κλιμάκιο 
του κλάδου TE − Δημοτικής Αστυνομίας,

5. Την υπ’ αριθμ. 15916/03−6−2015 βεβαίωση της οικονο−
μικής υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης για την ύπαρξη 
πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε :

Την κατάταξη από 11−5−2015 του υπαλλήλου του δή−
μου Ηλιούπολης ΜΑΚΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε 
οργανική θέση του κλάδου ΤΕ−Δημοτικής Αστυνομίας 
με βαθμό Ε΄ και Ε2 μισθολογικό κλιμάκιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ηλιούπολη, 11 Ιουνίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. οικ/17299 (9)
 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου 

Δημοτικής Αστυνομίας. 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 και 2 του

N. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

3. Την 14123/21−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση της υπαλ−
λήλου που κατατέθηκε στο Δήμο μας.

4. Την υπ' αριθμ. 16295/05−6−2015 βεβαίωση του προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του Δήμου, με 
την οποία βεβαιώνεται ότι η ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ του ΔΗ−
ΜΗΤΡΙΟΥ κατά τη θέση της σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 8172/13, κατείχε 
τον Ε΄ βαθμό και το Ε2 μισθολογικό κλιμάκιο του κλάδου 
ΔΕ−Δημοτικής Αστυνομίας,

5. Την υπ' αριθμ. 15916/03−6−2015 βεβαίωση της οι−
κονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης για την 
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ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, δια−
πιστώνουμε:

Την κατάταξη από 11−5−2015 της υπαλλήλου του Δή−
μου Ηλιούπολης ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σε 
οργανική θέση του κλάδου ΔΕ− Δημοτικής Αστυνομίας 
με βαθμό Ε΄ και Ε2 μισθολογικό κλιμάκιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ηλιούπολη, 11 Ιουνίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. οικ/ 17286 (10)

Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου 
Δημοτικής Αστυνομίας. 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 και 2 του

N. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης 
− Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δια−
κυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

3. Την 14002/20−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση της υπαλ−
λήλου που κατατέθηκε στο Δήμο Ηλιούπολης,

4. Την υπ' αριθμ. 16298/05−6−2015 βεβαίωση του προϊ−
σταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του Δήμου, με την 
οποία βεβαιώνεται ότι η ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του 
ΣΤΑΥΡΟΥ κατά τη θέση της σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 8172/13, κατείχε 
τον ΣΤ΄ βαθμό και το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο 
του κλάδου ΔΕ− Δημοτικής Αστυνομίας,

5. Την υπ' αριθμ. 15916/03−6−2015 βεβαίωση της οικονο−
μικής υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης για την ύπαρξη 
πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε :

Την κατάταξη από 11−5−2015 της υπαλλήλου του Δήμου 
μας ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ σε ορ−
γανική θέση του κλάδου ΔΕ−Δημοτικής Αστυνομίας με 
βαθμό ΣΤ΄ και εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ηλιούπολη, 11 Ιουνίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. οικ/17287 (11)

Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου 
Δημοτικής Αστυνομίας. 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 και 2 του

N. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

3. Την 14135/21−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση της υπαλ−
λήλου που κατατέθηκε στο δήμο μας,

4. Την υπ’ αριθμ. 16293/05−6−2015 βεβαίωση του προϊ−
σταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του δήμου, με την 
οποία βεβαιώνεται ότι η ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατά τη θέση της σε διαθεσιμό−
τητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του 
Ν. 8172/2013, κατείχε τον Ε΄ βαθμό και το Ε1 μισθολογικό 
κλιμάκιο του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας,

5. Την υπ’ αριθμ. 15916/03−6−2015 βεβαίωση της οικονο−
μικής υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης για την ύπαρξη 
πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε:

Την κατάταξη από 11−5−2015 της υπαλλήλου του Δήμου 
Ηλιούπολης ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑΣ του ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε οργανική θέση κλάδου ΠΕ−Δημοτικής 
Αστυνομίας με βαθμό Ε΄ και Ε1 μισθολογικό κλιμάκιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ηλιούπολη, 11 Ιουνίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. οικ/ 17289 (12)

Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου 
Δημοτικής Αστυνομίας. 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 και 2 του

N. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

3. Την 14081/21−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλ−
λήλου που κατατέθηκε στο Δήμο μας,

4. Την υπ’ αριθμ. 16296/05−6−2015 βεβαίωση του προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του Δήμου, με 
την οποία βεβαιώνεται ότι ο ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 8172/13, 
κατείχε τον Ε΄ βαθμό και το Ε1 μισθολογικό κλιμάκιο 
ΔΕ−Δημοτικής Αστυνομίας,

5. Την υπ’ αριθμ. 15916/03−6−2015 βεβαίωση της οικονο−
μικής υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης για την ύπαρξη 
πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε:

Την κατάταξη από 11−5−2015 του υπαλλήλου του Δήμου 
Ηλιούπολης ΣΤΑΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σε 
οργανική θέση του κλάδου ΔΕ−Δημοτικής Αστυνομίας 
με βαθμό Ε΄ και Ε1 μισθολογικό κλιμάκιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ηλιούπολη, 11 Ιουνίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. οικ/17292 (13)

Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου 
Δημοτικής Αστυνομίας. 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 και 2 του

Ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,
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3. Την 13988/20−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση της υπαλ−
λήλου που κατατέθηκε στο Δήμο μας,

4. Την υπ’ αριθμ. 16300/05−6−2015 βεβαίωση του προϊ−
σταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του Δήμου, με την 
οποία βεβαιώνεται ότι η ΣΥΡΙΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 
κατά τη θέση της σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 8172/13, κατείχε τον Ε' 
βαθμό και το Ε1 μισθολογικό κλιμάκιο του κλάδου ΔΕ−
Δημοτικής Αστυνομίας,

5. Την υπ’ αριθμ. 15916/03−6−2015 βεβαίωση της οι−
κονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης για την 

ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπι−
στώνουμε:

Την κατάταξη από 11−5−2015 της υπαλλήλου του Δήμου 
Ηλιούπολης ΣΥΡΙΓΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ σε οργανική 
θέση του κλάδου ΔΕ−Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό 
Ε΄ και Ε1 μισθολογικό κλιμάκιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ηλιούπολη, 11 Ιουνίου 2015
Ο Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(14)  
     Στην υπ’ αρ. Πρωτ. Οικ. 31219/17097/22−04−2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η οποία δημο−

σιεύθηκε στο ΦΕΚ 809/τ.Β΄/06−05−2015 διορθώνεται το εσφαλμένο:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ανδρέα ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων 1

στο ορθό:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΙΟΡΔΑΝΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ανδρέα ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων 1

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)   
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02014110807150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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