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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ/Α.6/6/10544/756 (1)
 Αυτοδίκαιη ανάκληση της υπ’ αριθ. Φ/Α.6/6/4524/361/24−

4−2012 (ΦΕΚ 1340/Β/2012) Κοινής Υπουργικής Απόφα−
σης «Περί καθορισμού της θέσης, της έκτασης και 
των ορίων Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ Ασπρο−
πύργου στα διοικητικά όρια των Δήμων Ασπροπύρ−
γου και Φυλής της Περιφέρειας Αττικής και έγκρισης 
της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου 
και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) «Απλοποίηση της 

αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποι−
ητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 47 παρ. 
1, το άρθρο 63 παρ. 2, το άρθρο 45 παρ. 4 και το άρθρο 
46 παρ. 6, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2545/1997 
«Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες 

διατάξεις», (ΦΕΚ 254/Α/97) και ειδικότερα το άρθρα 3, 
4, 5 αυτού.

2. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

3. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (141/Α), το Π.Δ. 118/2013 
(ΦΕΚ 152 Α΄) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141)−Ίδρυ−
ση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία 
των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμά−
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων αντιστοίχως» και το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 
Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την Υ.Α. 27858/ΔΙΟΕ/546/26−6−2013 (ΦΕΚ 1653 Β) του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Κωνσταντίνου Χατζηδά−
κη για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιου Σκορδά 
και την απόφαση Υ46/2012 (ΦΕΚ 2101/Β΄/9−7−2012) του 
Πρωθυπουργού για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής Στ. Καλαφάτη», όπως τροποποι−
ήθηκε με την με αριθ. Υ331/11−7−13 όμοια απόφαση (Β΄ 
1717) και ισχύει. 

5. Το Ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές 
Περιοχές και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 254/Α/1997) και ειδι−
κότερα τα άρθρα 3, 4, και 5 όπως εφαρμόζεται εν προκει−
μένω στα πλαίσια του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 3982/2011. 

6. Την ΚΥΑ 22303/788/1998 (ΦΕΚ 691 Β) «Καθορισμός 
τεχνικών και οικονομικών προϋποθέσεων που θα πρέ−
πει να πληροί ο φορέας ΒΕΠΕ, κ.λπ. δικαιολογητικών, 
εγγράφων και στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 
3 του Ν. 2545/1997» και εφαρμόζεται εν προκειμένω στα 
πλαίσια του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 3982/2011, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την ΚΥΑ Φ/Α.15/3/2226/170/2012 (583 Β) «Καθορισμός 
του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει 
να υποβάλλει η ΕΑΝΕΠ για την ανάπτυξη του ΕΠ, των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών κ.λπ. της διαδικασίας 
εξέτασης τους, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 6 του 
Ν. 3982/2011».

8. Την υπ’ αριθ. Φ/Α.6/6/4524/361/24−4−2012 (ΦΕΚ 1340 
Β) ΚΥΑ «περί καθορισμού της θέσης, της έκτασης και 
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των ορίων Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ Ασπρο−
πύργου στα διοικητικά όρια των Δήμων Ασπροπύργου 
και Φυλής της Περιφέρειας Αττικής και έγκρισης της 
Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου και της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 

9. Την υπ’ αριθ. Φ/Α.6/6/12718/821/8−11−12 (ΦΕΚ 3129 Β) 
υπουργική απόφαση περί χορήγησης παράτασης της 
προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3982/11.

10. Την υπ’ αριθ. Φ/Α.6/6/12932/834/13−12−12 (ΦΕΚ 3460 
Β) υπουργική απόφαση αποδοχής της αίτησης θεραπεί−
ας της «Επενδυτική Ασπροπύργου» Α.Ε.Τ.Ε. επί της υπ’ 
αριθ. Φ/Α.6/6/12718/821/8−11−12 (ΦΕΚ 3129 Β) Υπουργικής 
Απόφασης.

11. Το υπ’ αριθ. 545/16−1−2013 έγγραφο της «Επενδυτική 
Ασπροπύργου» Α.Ε.Τ.Ε. με το οποίο υποβλήθηκε βεβαί−
ωση κατάθεσης 

12. Το υπ’ αρ.: 8639/19−3−2013 αίτημα (καταγγελία) του 
Δήμου Ασπροπύργου.

13. Το από 19−3−2013 αίτημα (καταγγελία) της ΒΙΠΑ−
ΝΟΤ Α.Ε.

14. Το υπ’ αριθ. οικ. 5239/400/17−4−2013 έγγραφο της 
Διεύθυνσης ΒΧΠ προς την «Επενδυτική Ασπροπύργου» 
Α.Ε.Τ.Ε.

15. Την υπ’ αρ.: 554/24−4−2013 επιστολή της «Επενδυ−
τική Ασπροπύργου» Α.Ε.Τ.Ε. με την οποία υποβλήθηκαν 
δικαιολογητικά, χωρίς ωστόσο να υποβληθούν στοιχεία 
για το μετοχικό κεφάλαιο που ζητήθηκαν με το υπ’ αριθ. 
οικ. 5239/400/17−4−2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΒΧΠ, 
καίτοι παρήλθε διάστημα πέραν του έτους από την 
έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

16. Τις σχετικές πράξεις των διοικητικών οργάνων 
της «Επενδυτική Ασπροπύργου» Α.Ε.Τ.Ε. που περιλαμ−
βάνονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ: 3786/ΑΕΕΠΕΓΕΜΗ/9−6−11, 
2045/ΑΕΕΠΕΓΕΜΗ/19−3−12, 2098/ΑΕΕΠΕΓΕΜΗ/20−3−12, 
3969/ΑΕΕΠΕΓΕΜΗ/6−6−2012, 13221/ΑΕΕΠΕΓΕΜΗ/19−11−12, 
13250/ΑΕΕΠΕΓΕΜΗ/19−11−12, από τις οποίες προκύπτει 
ότι η εταιρεία διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο 
από το προβλεπόμενο από το άρθρου 45, παρ. 4 του 
Ν. 3982/2011.

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του οικείου 
ΟΤΑ, διαπιστώνουμε:

Την αυτοδίκαιη ανάκληση της υπ’ αριθ. Φ/Α.6/6/4524/ 
361/24−4−2012 (ΦΕΚ 1340/Β/2012) κοινής υπουργικής από−
φασης «Περί καθορισμού της θέσης, της έκτασης και των 
ορίων Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ Ασπροπύργου 
στα διοικητικά όρια των Δήμων Ασπροπύργου και Φυ−
λής της Περιφέρειας Αττικής και έγκρισης της Εταιρείας 
Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου και της Μελέτης Πε−
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων», διότι δεν πληρούνται οι εκ 
του άρθρου 45, παρ. 4 του Ν. 3982/2011 ισχύουσες προϋ−
ποθέσεις, ήτοι η εταιρεία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 
Α.Ε.Τ.Ε. δεν διαθέτει το προβλεπόμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

   Aριθμ.  ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/270/οικ.23979 (2)
Κατανομή προσωπικού έτους 2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

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

του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως ισχύει.

2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης....» (ΦΕΚ 
147/Α΄/27−6−2011)

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 
323/Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του Ν. 3812/2009.

5. Τα έγγραφα με α.π.: α) 4171/16−4−2013 του Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, β) Δ1Α 1090141 ΕΞ 2013/03−
06−2013 και Δ2Δ1129280ΕΞ/19−9−2012 του Υπουργείου 
Οικονομικών, γ) Δ9/Α/5286/2280/26−2−2013 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, δ) Β142950/14−11−2012 
έγγραφο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυ−
ναμικού και ε) 51047/10−6−2013 του Δήμου Αγρινίου.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο−
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή προσωπικού έτους 2013, ως εξής:
Α) διορισμοί σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών 

αποφάσεων
1. Κατάταξη ενός (1) ατόμου σε θέση Δοκίμου Λιμε−

νοφύλακα στη Σχολή Λιμενοφυλάκων του Αρχηγεί−
ου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε εκτέλεση των αρ. 
πρακτικών 15/2012 και 23/2012 του Τριμελούς Συμβουλίου 
του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για συμμόρφωση της 
Διοίκησης προς την αρ. 1506/2011 τελεσίδικη απόφαση 
του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

2. Ένα (1) άτομο σε θέση κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Ενα−
ερίου Κυκλοφορίας στον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, υποψήφιος της 
Προκήρυξης 22/2Γ/2001 του ΑΣΕΠ, σε εκτέλεση της υπ’ 
αριθμ. 4314/2012 αμετάκλητης απόφασης του Συμβου−
λίου της Επικρατείας.

3. Ένα (1) άτομο σε προσωποπαγή θέση Ειδικού Επι−
στημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών, 
σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 4338/2010 απόφασης του 
Συμβουλίου της Επικρατείας.

4. Ένα (1) άτομο σε θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Μα−
γείρων στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυ−
ναμικού σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1794/2012 απόφασης 
του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ.

5. Ένα (1) άτομο σε θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
(Εξωτερικών χώρων) στο Δήμο Αγρινίου σε εκτέλεση 
της υπ’ αριθμ. 1657/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφε−
τείου Αθηνών.
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Β) επαναφορά υπαλλήλων στην υπηρεσία
1. Ένα (1) άτομο σε θέση ΔΕ Εφοριακών στο Υπουργείο 

Οικονομικών μετά την απονομή χάριτος με το από 3−9−
2008 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 487/Γ/3−5−2012),

2. Ένα (1) άτομο σε θέση ΔΕ Εφοριακών στο Υπουργείο 
Οικονομικών σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 415/24−4−2012 
απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβου−
λίου Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης,

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
Aριθμ.     Φ.80000/23720/805 (3)
Αύξηση της τακτικής εισφοράς ασφαλισμένου του Τα−

μείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού 
(ΤΠΑΕΝ) κατά ποσοστό 41,5 %.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1β και της παρ. 2 του αρθρ. 

18 του Ν.Δ. 3736/1957 (168 Α΄) «Περί Ταμείου Πρόνοιας 
Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 213 του νόμου 
4072/2012 (86 Α΄) με τις οποίες εντάχθηκε το ΤΠΑΕΝ 
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώ−
δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/
τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141/21−6−2012) 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 
88/2012 (Α΄ 143) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
Υπηρεσιών».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Α΄ 141/21−6−2012) «Δι−
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 333/1997 (ΦΕΚ 229 Α΄) «Περι−
ορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργι−
κών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας και τροποποίηση του π.δ. 184/1998 
(96 Α΄)».

7. Την γνώμη του Δ.Σ. του ΤΠΑΕΝ, η οποία διατυπώ−
θηκε στην αριθμ. 4ης/12−4−2013 Συνεδρίασή του.

8. Την αρ. πρωτ. 132113/11−3−2013 «Μελέτη κατά πρόβλε−
ψη της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου Πρόνοιας 
Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού» της Δ/νσης Αναλο−
γιστικών Μελετών, Στατιστικής και Παραγωγικότητας 
του Ταμείου.

9. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΣΚΑ) όπως διατυπώθηκε στην αριθμ. 7η/30−07−2013 συ−
νεδρίασή του.

10. Το από 23−1−2013 Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ 
του Υπουργείου Εργασίας και του ΤΠΑΕΝ και την ανά−

ληψη από το Ταμείο της υποχρέωσης αποφυγής νέων 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

11. Τα υπ’ αριθμ. ΦΤΠΑΕΝ/12609/2354/9−5−2013 και 
15912/84/24−5−2013 έγγραφα της Γεν. Δ/νσης Οικονομι−
κών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελε−
τών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων αντιστοίχως.

12. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η τακτική μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων στο 
Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού 
(Τ.Π.Α.Ε.Ν.), αυξάνεται από 1.1.2013, κατά ποσοστό 41,5 %.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Aριθμ. 19679 (4)
    Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Υπουρ−

γείου Τουρισμού για τους μήνες Σεπτέμβριο και 
Οκτώβριο 2013.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Του−

ριστικής Ανάπτυξης και Θεμάτων Τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 
187/Α/11.10.2004).

2. Του άρθρο 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27.11.1995) όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Δια−
χείριση και Ευθύνη» (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17.8.2010).

3. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 112/Α/13.7.2010).

4. Του άρθρο 20 του ν. 4024/2011 για την «Υπερω−
ριακή εργασία» (Φ.Ε.Κ. 226/Α/27.10.2011) καθώς και την 
2/78400/0022/14.1.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονο−
μικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 Α΄) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

5. Του άρθρο 45 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την 
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρω−
μένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 
85/Α/11.4.2012).

6. Του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και 
συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα−Σύσταση Γενικής Γραμμα−
τείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 16/Α/23.1.2013).

7. Του Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν 
το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη−
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σης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι−
καίου» (Φ.Ε.Κ. 191/Α/30.8.1988) όπως συμπληρώθηκε με 
το ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με 
στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες δια−
τάξεις» (Φ.Ε.Κ. 44/Α/11.2.2004).

8. Του Π.Δ. 149/2005 άρθρο 16 «Οργανισμός Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 211/Α/22.8.2005).

9. Του άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/22.4.2005) όπως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει.

10. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 
141/Α/21.6.2012) το οποίο και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
98/2012 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών» (Α΄ 141)» άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/10.8.2012) και 
όπως ισχύει μετά την έκδοση του Π.Δ. 131/2012 (Φ.Ε.Κ. 
239/Α/11.12.2012).

11. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 141/Α/21.6.2012).

12. Την υπ’ αριθμ.  1420/2013 απόφαση της Υπουρ−
γού Τουρισμού «Προσδιορισμός Οργανικών Μονάδων 
του Υπουργείου Τουρισμού που θα ασκούν τις μετα−
φερόμενες αρμοδιότητες από τον Οργανισμό Τουρι−
στικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.)» (Φ.Ε.Κ. 
137/Β/29.1.2013).

13. Την υπ’ αριθμ. 2/16606/0022/24.4.2009 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Υπερωριακή 
απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ».

14. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από 
την παρούσα απόφαση ανέρχεται στο ποσό των εξήντα 
χιλιάδων (60.000,00) ευρώ θα βαρύνει τον τακτικό προ−
ϋπολογισμό του έτους 2013 του Υπουργείου Τουρισμού 
και τον (ΚΑΕ 0511), εντός του διαθέσιμου ποσοστού της 
υπό Ειδικό Φορέα 45/110 πίστωσης, στον οποίο υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση του ανωτέρω ποσού, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 14868/02.7.2013 απόφαση ανάληψης δα−
πάνης (ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΟΟ−ΑΧΒ) η οποία καταχωρίστηκε με 
αύξοντα αριθμό 66715 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντο−
λών πληρωμής της οικείας ΥΔΕ, εντός εγκεκριμένων 
ορίων του προϋπολογισμού, για τους μήνες Αύγουστο 
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2013.

15. Τις αυξημένες αρμοδιότητες του Υπουργείου Του−
ρισμού έτσι όπως προκύπτουν από τις διατάξεις του 
ν. 3270/2004 (Φ.Ε.Κ. 187/Α/11.10.2004) «Αρμοδιότητες του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» σε συνδυασμό με 
το Π.Δ. 149/2005, «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρι−
στικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ 211/Α/22.8.2005), ειδικότερα:

• Την παροχή στήριξης σε θέματα προσωπικού τόσο 
στην κεντρική υπηρεσία όσο και στις περιφερειακές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.

• Την επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των 
αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού σε θέσεις προ−
σωπικού.

• Την υλοποίηση του ΠΔΕ του οποίου το Υπουργείο 
Τουρισμού είναι φορέας χρηματοδότησης και την πα−
ρακολούθηση των έργων που υλοποιούνται από τον 
EOT, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου.

• Την παροχή οικονομικών στοιχείων στην Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργα−
σίας μεταξύ ΕΛ.ΣΤΑΤ και Υπουργείου Τουρισμού.

• Την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και την κατα−
χώριση στη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους πίνακα στοιχείων εκκρεμών δεσμεύσεων, 
απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών.

• Τη διαχείριση των δεδομένων που προκύπτει από 
τις ηλεκτρονικές κάρτες χρονοσήμανσης για την παρα−
κολούθηση των παρουσιών και αδειών του προσωπικού 
από τη Δ/νση Διοικητικού, με τη χρήση του υλικολο−
γισμικού HR Master, με σκοπό την ομαλή και εύρυθμη 
λειτουργία της Υπηρεσίας και την ανταπόκριση αυτής 
στις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διοι−
κητικής Μεταρρύθμισης.

• Την ανάγκη συμμετοχής σε ομάδες εργασίας (μη 
αμειβόμενες) προκειμένου να επεξεργαστούν και να 
εναρμονιστούν οι σχετικές αποφάσεις και λοιπά δεδο−
μένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία οι οποίες 
αφορούν στη διεξαγωγή των παιγνίων στα Καζίνο.

• Τη διενέργεια ελέγχων και εποπτείας των εννέα (9) 
επιχειρήσεων Καζίνο, τα οποία λειτουργούν ανά την 
Επικράτεια σε εικοσιτετράωρη βάση.

• Την επεξεργασία συστήματος κατάταξης των τουρι−
στικών λιμένων σύμφωνα με σταθερά ποιοτικά κριτήρια 
και τεχνικές προδιαγραφές με όσα ισχύουν διεθνώς.

• Τον έλεγχο υλοποίησης των έργων (λιμενικών και 
χερσαίων) των τουριστικών λιμένων κάθε είδους σε 
συνεργασία με το Τμήμα Συμβάσεων Παραχώρησης 
όσον αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις.

• Τη δημιουργία και τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων (Η.Μ.Τ.Λ).

• Την αναγκαία ενημέρωση και διεκπεραίωση εκκρε−
μοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του πρώην 
Ο.Τ.Ε.Κ.

• Την υλοποίηση Πράξεων κατάρτισης ανθρώπινου 
δυναμικού σε θέματα τουρισμού, ενταγμένων στο ΕΣΠΑ.

• Την υλοποίηση Πράξεων κατάρτισης−μετεκπαίδευ−
σης εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτε−
χνών στον τουριστικό τομέα, ενταγμένων στο ΕΣΠΑ, 
αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για έως 
διακόσιους σαράντα (240) υπαλλήλους του Υπουργείου 
Τουρισμού και μέχρι είκοσι (20) ώρες απογευματινής 
υπερωριακής απασχόλησης το μήνα, κατά μήνα και κατά 
άτομο, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2013.

Β. Η βεβαίωση της πραγματοποίησης της υπερωρια−
κής εργασίας θα γίνει με βεβαίωση του Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Διοικητικού αφού προηγουμένως βε−
βαιωθούν από τον Προϊστάμενο της κάθε Διεύθυνσης 
του Υπουργείου Τουρισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ  
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