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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/29845/0025 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 2/23249/0025/15.3.2011 (ΦΕΚ 

Β΄ 578) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Πα−
ροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δά−
νεια που θα χορηγηθούν σε συνεταιριστικές και ιδιω−
τικές οινοποιητικές οργανώσεις της χώρας για αγορά 
ή παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελο−
οινικής περιόδου 2010−2011 και συμπλήρωση της αριθ. 
2/65089/0025/2.10.2009 απόφασης του Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2155)», όπως ισχύει.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143), και ιδίως 

το άρθρο 1.

2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊ−
κούρα».

3. Την αριθ. 2/65089/0025/2.10.2010 (ΦΕΚ Β΄ 2155) απόφα−
ση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή της εγγύησης 
του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν 
σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές οργανώ−
σεις της χώρας για αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής 
παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 2009−2010».

4. Την αριθ. 59103/Β.2091/24.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 2015) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Χορήγηση πιστωτι−
κών διευκολύνσεων για αγορά ή παραλαβή της σταφυλι−
κής παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 2010−2011».

5. Την αριθ. 59099/Β.2090/24.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 2015) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της 
αριθ. 45955/Β.2161/17.9.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2104) απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών».

6. Την αριθ. οικ. 2/23249/0025/15.3.2011 (ΦΕΚ Β΄ 578) 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή της 
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που 
θα χορηγηθούν σε συνεταιριστικές και ιδιοπικές οι−
νοποιητικές οργανώσεις της χώρας για αγορά ή πα−
ραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινι−
κής περιόδου 2010−2011 και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 
2/65089/0025/2.10.2010 απόφασης του Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2155/2.10.2010)».

7. Την αριθ. 2/90986/0025/29.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3042/ 
30.12.2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο−
μικών «Τροποποίηση της αριθ. οικ. 2/23249/0025/15.3.2011 
(ΦΕΚ Β΄ 578) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε συνεταιριστικές και 
ιδιωτικές οινοποιητικές οργανώσεις της χώρας για αγο−
ρά ή παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπε−
λοοινικής περιόδου 2010−2011 και συμπλήρωση της υπ’ 
αριθ. 2/65089/0025/2.10.2009 απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2155)».

8. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης Ε.Κ. στις 
κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (2008/C155/02).

9. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 5/29.3.2013), 
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την τροποποί−
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ηση της αριθ. οικ. 2/23249/0025/15.3.2011 (ΦΕΚ Β΄ 578) 
απόφασης του Υφυπουργού «Παροχή της εγγύησης του 
Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε 
συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές οργανώ−
σεις της χώρας για αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής 
παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 2010−2011 και 
συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 2/65089/0025/2.10.2009 από−
φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
(ΦΕΚ Β΄ 2155)», όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. οικ. 2/23249/0025/15.3.2011 (ΦΕΚ 
Β΄ 578) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή 
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που 
θα χορηγηθούν σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποι−
ητικές οργανώσεις της χώρας για αγορά ή παραλαβή της 
σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 2010−
2011 και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 2/65089/0025/2.10.2009 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
(ΦΕΚ Β΄ 2155)», όπως ισχύει, ως εξής:

Το Κεφάλαιο Β) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η 
οφειλόμενη χρεολυτική δόση της 31.12.2012 δύναται 
να καταβληθεί μέχρι και την 31.12.2013. Οι τόκοι που 
αφορούν στην ως άνω δόση και θα παραχθούν για το 
χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως και την εξόφληση 
αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τους δανειολήπτες και 
δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δη−
μοσίου. Οι συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της 
αριθ. 2/65089/0025/2.10.2009 υπουργικής απόφασης και 
επιθυμούν να αναστείλουν την καταβολή της δόσης που 
ήταν καταβλητέα την 31.12.2012 οφείλουν να υποβάλουν 
σχετική αίτηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα με καταλη−
κτική ημερομηνία υποβολής την 31.5.2013. Προϋπόθεση 
για την επίτευξη της αναστολής καταβολής της δόσης 
αποτελεί η ρητή συναίνεση της πιστώτριας τράπεζας».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. 
2/65089/0025/2.10.2009 απόφασης του Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
    Aριθ. Δ16γ/07/129/Γ (2)
Μεταφορά του προσωπικού από το «Ινστιτούτο Οικο−

νομίας Κατασκευών» στην εταιρία με την επωνυμία 
«Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη ΑΕ». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−

σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 

και Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4109/2013 «Κα−
τάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δη−
μοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας για τον συντονισμό του κυβερ−
νητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του 
Ν. 4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσες ρυθμί−
σεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας” και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 51/Α΄).

3. Το Π.Δ. 414/1998 «Μετατροπή του Οργανισμού Σχο−
λικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του κα−
ταστατικού της» (ΦΕΚ 291/Α΄). 

4. Το Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα−
νισμοί» (ΦΕΚ 314/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθ. Δ16γ/01/475/Γ/18−11−2011 απόφαση «Συγ−
χώνευση των εταιρειών Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και 
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» (ΦΕΚ 2731/Β΄).

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του 
Ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανά−
θεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 25/ Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2940/2001 «Αναπτυξι−
ακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχει−
ρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 180/ Α΄) και της παρ. 11 του άρθρου 4 του 
Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνι−
κό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων 
έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162/Α΄).

7. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές 
οργανικές θέσεις.

8. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−
να» και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού (ΦΕΚ 98/Α΄).

9. Το αριθ. 29/20−12−2011 πρακτικό του Δ.Σ. του Ι.Ο.Κ.
10. Την αριθ. Υ43/05−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−

πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (ΦΕΚ 
2094/Β΄), διαπιστώνουμε:

Α. Την από 23−01−2013 αυτοδίκαιη μεταφορά πέντε 
(5) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατα−
σκευών (Ι.Ο.Κ.), στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία 
«Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.» σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα. Οι υπάλληλοι αυτοί μεταφέρονται με 
τη σχέση εργασίας που κατείχαν στον φορέα από τον 
οποίο προέρχονται και κατατάσσονται προσωρινά σε 
αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, κατά κατηγορία, 
κλάδο ή ειδικότητα, έως την οριστική κατάταξή τους 
σε θέσεις που θα καθορισθούν με τον Εσωτερικό Κα−
νονισμό Λειτουργίας της ΟΣΚ ΑΕ. 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ KATHΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Β ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ−ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2 ΖΗΣΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ Β ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ − ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
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    Αριθ. 6184 (3)
Απασχόληση για απλή νυκτερινή εργασία και ημερήσια 

και νυκτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του εβδομαδιαί−
ου υποχρεωτικού ωραρίου, για έως σαράντα τρεις 
(43) υπαλλήλους της Δ/νσης Εποπτείας Καζίνων του 
Υπουργείου Τουρισμού, για το μήνα Απρίλιο 2013.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3270/2004, «Αρμοδιότητες Υπουργείου Του−

ριστικής Ανάπτυξης και Θεμάτων Τουρισμού», (ΦΕΚ 
187/Α/11.10.2004).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2005, άρθρο 16, «Οργανισμός 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης», (ΦΕΚ/211/Α/22.8.2005).

3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
141/Α/21.6.2012) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2012 
«Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α/141) (ΦΕΚ160/Α/ 10.8.2012)».

4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α/21.6.2012).

5. Το άρθρο 22 του Ν. 2362/1995, «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του Ν. 3871 /2010 «Δημοσιονομική Δια−
χείριση και Ευθύνη», (ΦΕΚ 141/Α/17.8.2010.

6. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 «Υπερωριακή εργασία» 
(ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) καθώς και την 2/78400/0022/14.11.2011 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Β΄ Κεφαλαίου 
του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

7. Τo 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).

8. Το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012, «Ρυθμίσεις για την 
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
(ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012).

9. Το Ν. 2206/1994, «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, 
έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις» άρθρο 3, παρ. 21 
«Η λειτουργία της επιχειρήσεως καζίνου εξαιρείται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ωραρίων ομοειδών 
επιχειρήσεων (ΦΕΚ 62/Α/20.4.1994).

10. Την υπ’ αριθ. 1036/26.5.1995 Κοινή Υπουργική από−
φαση των Υπουργών Τουρισμού και Δημόσιας Τάξης 

«Καθορισμός των δικαιολογητικών των προσλαμβανο−
μένων για εργασία στα Καζίνο και έλεγχος τήρησης 
της δημόσιας τάξης» και ειδικότερα το άρθρο 8, (ΦΕΚ 
549/Β/22.6.1995).

11. Την υπ’ αριθ. Τ/6736/01.07.2003 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης −Τομέας Τουρισμού, «Κανονισμός 
Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας 
των Καζίνο», (ΦΕΚ 929/Β/04.7.2003).

12. Την υπ’ αριθ. 2/36580/0022 «Καθορισμός ημερών 
μετακινήσεων των μονίμων υπαλλήλων και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διε−
νέργεια ελέγχου στις επιχειρήσεις καζίνο ανά την επι−
κράτεια» (ΦΕΚ 1014/Β/30.6.2010).

13. Την υπ’ αριθ. 2/16606/0022/24.04.2009 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Υπερωριακή 
απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ».

14. Το υπ’ αριθ. 142/5.3.2013 υπηρεσιακό σημείωμα της 
Διεύθυνσης Διοικητικού.

15. Το υπ’ αριθ. 32/7.3.2013 υπηρεσιακό σημείωμα της 
Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνων.

16. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα 
απόφαση ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων 
(15.000,00) ευρώ, θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 
του έτους 2013 και τον ΚΑΕ 0512 εντός του διαθέσιμου 
ποσοστού της υπό Ειδικό Φορέα 45/110 πίστωσης στον 
οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 5300/19.3.2013 απόφαση ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ: 
ΒΕ26ΟΟ−ΝΧΨ) για το ανωτέρω ποσό η οποία καταχωρή−
θηκε με αύξοντα αριθμό 26412 στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής της οικείας ΥΔΕ, εντός εγκεκριμένων 
ορίων του προϋπολογισμού για το μήνα Απρίλιο 2013.

17. Το γεγονός ότι ο διοικητικός έλεγχος και η επο−
πτεία της λειτουργίας των Καζίνων διενεργείται από 
εντεταλμένους υπαλλήλους της Δ/νσης Εποπτείας Κα−
ζίνων, και οι αυξημένες ανάγκες προκύπτουν από το 
μειωμένο αριθμό προσωπικού το οποίο ασκεί διαρκή, 
καθημερινό και επιτόπιο έλεγχο σε εννέα (9) επιχειρή−
σεις Καζίνο, τα οποία λειτουργούν ανά την Επικράτεια 
σε εικοσιτετράωρη (24) βάση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απλή νυκτερινή εργασία και ημερήσια 
και νυκτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεω−
τικού ωραρίου, για έως σαράντα τρεις (43) υπαλλήλους 
της Δ/νσης Εποπτείας Καζίνων του Υπουργείου Τουρι−
σμού, οι οποίοι στελεχώνουν τα κλιμάκια ελέγχου και 
εποπτείας των εννέα (9) επιχειρήσεων Καζίνο τα οποία 
λειτουργούν ανά την Επικράτεια σε εικοσιτετράωρη (24) 
βάση, για το μήνα Απρίλιο 2013, ως εξής:

Για έως σαράντα τρεις (43) υπαλλήλους για το μήνα 
Απρίλιο 2013.

(2.866) ώρες απλές νυχτερινές (υποχρεωτικής εργα−
σίας)

4 ΡΟΥΜΑΝΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΔΕ Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

5 ΜΑΝΙΑΚΗ ΜΑΙΡΗ ΤΕ Δ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F



(1.234) ώρες εξαιρέσιμες ημερήσιες (υποχρεωτικής 
εργασίας)

(616) ώρες νυχτερινές Κυριακές και εξαιρέσιμες (υπο−
χρεωτικής εργασίας).

Την αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρω ωρών 
έχει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζί−
νων του Υπουργείου Τουρισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

F
Αριθ. 193 (4)
    Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της 

εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας υπαλλήλων 
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7−6−2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Υπερωριακή εργασία» 
του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μακροπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

3. Το με αρ. πρωτ. 2/9616/0022/15.2.2012 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο οι υπάλ−
ληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ υπάγο−
νται από 1/11/2011 στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4024/2011, 
για την υπερωριακή απασχόληση του πέραν της υπο−
χρεωτικής καθώς και την καθιέρωση υπερωριακής 
εργασίας για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του ως άνω νό−
μου. Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο ορίζεται επιπλέον 
«τόσο τα όρια της υπερωριακής απασχόλησης όσο και ο 
τρόπος έγκρισης της απασχόλησης αυτής είναι ο ίδιος 
όπως και για τους μόνιμους υπαλλήλους των δήμων».

4. Την με αρ. 20/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΦΩΞΕ−ΞΑΙ) απόφα−
ση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην καθιέρωση 
ωραρίου λειτουργίας στις υπηρεσίες του Δήμου Πα−
λαιού Φαλήρου.

5. Το με αρ. 354/19−2−2013 ΦΕΚ τ.Β΄ στο οποίο δημο−
σιεύθηκε η με αρ. πρωτ. 6533/5759/2013 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

6. Τις ανάγκες της υπηρεσίας σε συνδυασμό με τις 
οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε τις ώρες νυχτερινής εργασίας προς συ−
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης 
έως και 31/12/2013, για το τακτικό προσωπικό (μόνιμοι 
και Ι.Δ.Α.Χ.): α) της Διεύθυνσης Καθαριότητας − Ηλεκτρο−
φωτισμού, β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος − Πρασίνου, γ) 
Υπηρεσία ανεξάρτητου γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, δ) 
Υπηρεσία Φυλάκων και καθαριστριών εσωτερικών χώρων, 
ε) Υπηρεσία Δημοτικού Νεκροταφείου, στ) Τεχνική Υπη−

ρεσία − Τεχνικά Συνεργεία. Ορίζουμε οι ώρες νυκτερινής 
εργασίας να είναι μέχρι 128 ώρες μηνιαίως ανά άτομο.

Η παρούσα απόφαση θα βαρύνει τους ΚΑ προϋπο−
λογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου μας ως 
εξής: 10−6012.001 με ποσό 90.000,00 ευρώ, 10−6022.001 
με ποσό 11.000,00 ευρώ, 15−6022.001 με ποσό 30.000,00 
ευρώ, 20−6012.001 με ποσό 270.000,00 ευρώ, 20−6022.001 
με ποσό 18.000,00 ευρώ, 30−6012.001 με ποσό 54,000 00 
ευρώ, 30−6022.001 με ποσό 18.000,00 ευρώ, 35−6012.001 
με ποσό 44.000,00 ευρώ, 35−6022.001 με ποσό 4.500,00 
ευρώ, και 45−6012.001 με ποσό 5.500,00 ευρώ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Παλαιού Φάληρο, 28 Μαρτίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθ. απόφ. 2/641/26.3.2013 (5)

Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012 «Ορ−

γανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και 
ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, 
Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθε−
σίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/ 113/ΕΚ Ευρωπαϊκή Συνε−
ταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών 
(ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του 
ευρώ και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄250/20.12.2012).

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 
Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 
του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43) και αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α΄ 146).

3. Το γεγονός ότι η 29η Μαρτίου 2013, η 1η Απριλίου 
2013 και η 24η Δεκεμβρίου 2013 αποτελούν ημέρες αρ−
γίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών και διατραπεζικών 
συναλλαγών.

4. Την από 26 Φεβρουαρίου 2013 επιστολή της Ένωσης 
Θεσμικών Επενδυτών.

5. Την ανάγκη διαφύλαξης των συμφερόντων των 
μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ και της ομαλότητας της αγοράς 
ΟΣΕΚΑ.

6. Την από 15.3.2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα−
να» (ΦΕΚ Α/98/2005), όπως ισχύει, αποφασίζει ομόφωνα:

Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ κατά 
την 29η Μαρτίου 2013, την 1η Απριλίου 2013 και την 24η 
Δεκεμβρίου 2013.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−

πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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