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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 7327 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν 

του κανονικού ωραρίου, για επτά (7) υπαλλήλους 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής 
Μακεδονίας για το έτος 2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−

μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.12) 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ.»

β) των άρθρων 6 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

γ) του Π.Δ/τος 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυ−
τικής Μακεδονίας».

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως αυτός 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 
Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄).

3. Την αριθμ. 2/14924/0022/01.04.2010 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

4. Το αριθμ. 9365/2486/20.2.2012 έγγραφο της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας με 
τους πίνακες προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας 
και τη συνημμένη αριθμ. 8845/2366/16.2.2012 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης της ανωτέρω Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης στην οποία εμπεριέχεται βεβαίωση της Υ.Δ.Ε. 
Ιωαννίνων για την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης,

5. Την ανάγκη απασχόλησης επτά (7) συνολικά υπαλ−
λήλων και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) υπαλλήλων 
κλάδου ΔΕ οι οποίοι εκτελούν χρέη οδηγών, ενός (1) 
υπαλλήλου κλάδου ΔΕ και δύο (2) υπαλλήλων κλάδου 
ΠΕ, οι οποίοι απασχολούνται στο γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτ. 
Μακεδονίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις 
απογευματινές ώρες, από 16η − 22η.

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη για την υπερωριακή απα−
σχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία ανέρχεται 
στο ποσό των έξι χιλιάδων εξήντα ενός ευρώ και είκοσι 
λεπτών (6.061,20 €), θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες 
για το σκοπό αυτό πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. 
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία υπο−
γραφής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2012

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(3)

    *Κατάργηση προσωποπαγούς θέσης στη Γενική Γραμ−
ματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  Με την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/ 81877/3793/ 
3223/972/31−8−2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδό−
θηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του 
Ν. 993/79, όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 54 του Π.Δ. 410/88, γίνεται αποδεκτή η αίτηση 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, του Αργυράκη Σταύρου του Δημητρί−
ου, της ειδικότητας Φύλακα Αρχαιοτήτων ΔΕ της Γ.Γ.Π. 
του ΥΠΑΙΘΠΑ (πρώην υπάλληλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ) της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
που υπηρετούσε στην ΛΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων και λύεται η ανωτέρω σύμβαση 
την 3η−9−2012.

Με την αποχώρηση του ανωτέρω υπαλλήλου κα−
ταργείται αυτοδίκαια μία (1) προσωποπαγής θέση της 
ειδικότητος Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το ύψος της αποζημίωσης που τυχόν δικαιούται ο 
υπάλληλος, θα καθοριστεί όταν υποβάλει τα απαραίτη−
τα δικαιολογητικά, για τη διαπίστωση συνδρομής των 
νομίμων προϋποθέσεων (άρθρο 55 του Π.Δ. 410/1988).

(Αριθμ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού του Ελληνικού Δημοσίου 128423438/31−8−2012).

(*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 993/Γ/17.9.2012).

  Με εντολή Υπουργού 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 45605 (4)
Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της 
παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 7 του 

Ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου 
και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημο−
νίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012» (ΦΕΚ Α΄ 40).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδει−
οδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαι−
ρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος» (ΦΕΚ Α΄ 209), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.04.2005).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ46/06.07.2012 απόφαση Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β΄/09.07.2012)».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιο−
λογητικών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της 
παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) έως και 
31.01.2013.

2. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιο−
λογητικών που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της 
παρ. 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου έως και 
30.06.2013.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

 F
   Αριθμ. Φ.11321/15457/1078 (5)
Ασφαλιστική τακτοποίηση του προσωπικού που μετα−

φέρθηκε από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 
ΑΕ (ΕΝΑΕ)» στην Ανώνυμο Εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟ−
ΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΤΥΕ)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 138 Θ΄ παρ. 1−6 του 

Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. 201/Α΄) «Με−
ταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικοί Ασφαλί−
σεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του 
π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. 102/Α΄) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 
(Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄)».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

6. Την αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
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