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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΠΟΛ.1156 (1)
  Ανακαθορισμός των τιμών ζωνών του αντικειμενικού συ−

στήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας 
των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων 
που βρίσκονται στις Ζώνες ΣΤ και Δ και ορισμός Γραμ−
μικής Ζώνης στην οδό Δάφνης [από την οδό Χλόης 
μέχρι την οδό Ανθέων (προέκταση οδού 28ης Οκτω−
βρίου)] δεξιά, της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του 
Δήμου Φιλοθέης−Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότη−
τας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 95 του 

Συντάγματος της Ελλάδας.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν.1249/1982 
(ΦΕΚ 43/Α΄), όπως το άρθρο 41α προστέθηκε με το άρ−
θρο 10 του ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α΄), και του άρθρου 14 
του ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α΄).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 
του ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ.18/1989 (ΦΕΚ 
8/Α΄).

5. Την αριθ. 1067780/82/Γ0013/09−06−1994 ΠΟΛ.1149 
(ΦΕΚ 549/Β΄/15−07−1994) απόφασή μας, όπως ισχύει.

6. Την αριθ. ΠΟΛ.1040/26−2−2011 (ΦΕΚ 434/Β΄/17−03−2011) 
απόφασή μας.

7. Την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας 2019/2012, 2020/2012 
και 1024/2013, με τις οποίες ακυρώθηκε η ΠΟΛ.1040/26−
2−2011 (ΦΕΚ 434/Β΄/17−03−2011) απόφαση ως προς τις 
τιμές των ζωνών ΣΤ και Δ και του τμήματος της οδού 
Δάφνης από την πλατεία Δάφνης μέχρι την οδό 28ης 
Οκτωβρίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού.

8. Τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους 465/2012 και 24/2013, οι οποίες έγιναν δεκτές 
από τον Υφυπουργό Οικονομικών.

9. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, 
όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση 
(υποδομή, συγκοινωνία κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων, πο−
λεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

10. Την από 25/6/2013 εισήγηση της αρμόδιας Επι−
τροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως αυτή δι−
αμορφώθηκε κατά τη συνεδρίασή της και ειδικότερα 
την αιτιολογημένη κρίση της η οποία τεκμηριώνεται 
με βάση τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται και 
επισυνάπτονται στο οικείο πρακτικό αυτής.

11. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των 
μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που 
βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού του Δήμου 
Φιλοθέης−Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορεί−
ου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επανακα−
θορίζουμε τις τιμές των ζωνών ΣΤ και Δ και ορίζουμε 
νέα Ζώνη Β1 Γραμμική, ως εξής:

ΣΤ Ζώνη με Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) πέντε χιλιάδες (5.000) 
ευρώ

Δ Ζώνη με Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) πέντε χιλιάδες πεντακό−
σια (5.500) ευρώ

Β1 Ζώνη: Γραμμική
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ΔΑΦΝΗΣ [από Χλόης μέχρι Ανθέων (προέκταση 28ης 
Οκτωβρίου)] δεξιά

με Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

(Η Γραμμική Ζώνη Β1 απεικονίζεται στο απόσπασμα 
χάρτη που συνοδεύει την απόφαση αυτή και της οποίας 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από 17/3/2011. 

 Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
    Αριθ. 87369/ΣΤ5 (2)

Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.48/1975 

(ΦΕΚ 108 Α΄) «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, 
του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου 
των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του 
τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των 
εγγράφων τούτων».

2. Το άρθρο 3 του π.δ.85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «΄Ιδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
1 του π.δ.88/2012 (ΦΕΚ 143 Α΄), το άρθρο 2 του π.δ.98/2012 
(ΦΕΚ 160 Α΄) και το άρθρο 2 του π.δ.118/2013 (ΦΕΚ 152 Α΄).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Την αντικειμενική αδυναμία αποτύπωσης του τίτ−
λου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 
σφραγίδες των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, απο−
φασίζουμε:

Ο τίτλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
μπορεί να αποτυπώνεται, σε περίπτωση αντικειμενι−
κής αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες των υπηρεσιών 
αρμοδιότητάς του, συνοπτικά με τα αρχικά «Υ.ΠΑΙ.Θ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθ. 31422/26100 (3)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των 

Υπηρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και 
Ύδρευσης Δήμου Παιανίας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 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. Την αριθ. 72/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Παιανίας, με θέμα συμπλήρωση της αρ. 72/2012 
προηγούμενης απόφασης του ιδίου, περί καθιέρωσης 
διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Κα−

θαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και ΄Υδρευσης Δήμου, 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, των Υπη−
ρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης 
του Δήμου Παιανίας (συλλογή και αποκομιδή απορριμ−
μάτων, τήρηση των κανόνων υγιεινής και την αποφυγή 
εστιών μόλυνσης, επισκευές ζημιών − διαρροών δικτύου 
ύδρευσης, συντήρηση του πρασίνου, επισκευές βλα−
βών δικτύου φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, κτλ), όπως 
αναφέρονται στην αρ. 72/2013 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Παιανίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη ύψους 96.578,79 € περίπου σε βάρος 
του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου που θα βαρύνει 
τους ΚΑ: 20−60.12.001, 25−60.12.001 και 20−60.22.001, ανά−
λογη δε δαπάνη ύψους 165.563.64 € περίπου θα προ−
κληθεί και τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τους ίδιους 
κωδικούς. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθ. 33491/27728 (4)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπη−

ρεσιών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανά−
γκες Δήμου Αχαρνών − Η Αρωγή». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 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. Την αριθ. 34/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
Δήμου Αχαρνών − Η Αρωγή» περί καθιέρωσης διαφο−
ρετικού ωραρίου των υπηρεσιών αυτού, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την λειτουργία των υπηρεσιών του 
ΝΠΔΔ «Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρ−
νών − Η Αρωγή» σε 12ωρη βάση, όλες τις ημέρες του 
μήνα (Κυριακές και αργίες), λόγω της ιδιαιτερότητας 
του αντικειμένου αυτών (διοργάνωση κοινωνικών, αθλη−
τικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για το παιδιά με 
ειδικές ανάγκες, συμμετοχή αυτών σε εκδηλώσεις που 
διοργανώνουν άλλοι φορείς, διοργάνωση συνεδρίων 
ημερίδων για την προώθηση της έρευνας στα θέματα 
ΑμεΑ, πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση, εμπλοκή και 
διαφώτιση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα ΑμεΑ 
και του ιδρύματος γενικότερα, οι οποίες πραγματοποι−
ούνται είτε απογευματινές ώρες είτε Σαββατοκύριακο), 
όπως αναφέρεται στην αρ. 34/2013 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες Δήμου Αχαρνών − Η Αρωγή».
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02016270107130004*

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη ύψους 7.000,00 € περίπου σε βάρος 
του προϋπολογισμού 2013 του ΝΠΔΔ που θα βαρύνει 
τους ΚΑ: 15.6022 και 15.6042, ανάλογη δαπάνη ύψους 
12.000,00 € θα προκληθεί και τα επόμενα τρία έτη που 
θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθ. 30468/25270 (5)
΄Εγκριση της αριθ. 248/2013 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αλίμου, περί σύστασης δύο (2) προσω−
ποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αλίμου, σε εφαρ−
μογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−1−2010) «Οργανι−

σμός 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. Την αριθ. 1263/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρω−
τοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) με την 
οποία έγινε δεκτή η αγωγή της Δωροθέας Μανιοπούλου 
του Φωτίου και του Φωτιάδου Παναγιώτας του Αναστα−
σίου, εργαζομένων στο Δήμο Αλίμου με συμβάσεις, με 
την οποία αναγνωρίζεται ότι οι ανωτέρω συνδέονται 
με το Δήμο Αλίμου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

3. Το αριθ. 4376/2013 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου 
Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει ασκηθεί 
ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτακτο) κατά της ανωτέρω 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 
συνεπώς η απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη.

4. Την αριθ. 248/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αλίμου, περί σύστασης δύο (2) προσωποπαγών 
θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στο Δήμο Αλίμου, σε εφαρμογή τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 248/2013 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Αλίμου, περί σύστασης δύο (2) προσω−
ποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στο Δήμο Αλίμου, σε εφαρμογή τε−
λεσίδικης δικαστικής απόφασης, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩ−
ΡΟΘΕΑ του Φωτίου

ΠΕ Διοικητικός 1

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ−
ΤΑ του Αναστασίου

ΠΕ Ψυχολόγος 1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργα−
νισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν 
λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιον−
δήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
15.000,00 € περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Αλίμου οικονομικού έτους 
2013 σε βάρος των Κ.Α. 10.6021.0001 και 15.6021.0001, 
ανάλογη δαπάνη ύψους περίπου 30.000,00 € θα προ−
βλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών 
των επόμενων οικονομικών ετών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

   Στην αριθ. Δ6Α 1096491ΕΞ2013/13−6−2013 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1453/Β΄/14−6−2013, στην τελευταία σειρά της παραγρά−
φου Ε, στην σελίδα 22024, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «Ε.... στην υπ’ αριθ. 4790/2012 από−
φαση του Σ.Τ.Ε.»,

στο ορθό: «Ε.... στην υπ’ αριθ. 1024/14−3−2013 απόφαση 
του Σ.Τ.Ε.» 

 (Από το Υπουργείο Οικονομικών) 
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