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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλή−
λους που υπηρετούν ή έχουν διατεθεί στα Πο−
λιτικά Γραφεία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Γενι−
κού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις, για το
έτος 2014...............................................................................................
1
Προκήρυξη χρηματικής αμοιβής τεσσάρων εκατομμυ−
ρίων ευρώ (4.000.000,00 €) για τη σύλληψη δρα−
στών αξιοποίνων πράξεων .................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ13/Φ6.78/1626
(1)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους
που υπηρετούν ή έχουν διατεθεί στα Πολιτικά Γρα−
φεία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και του Γενικού Γραμμα−
τέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και δεν κα−
λύπτουν οργανικές θέσεις, για το έτος 2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168Α/1989) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και
Τεχνολογίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ
221/Α/2009) και του ΠΔ 24/15.4.10 «Ανακαθορισμός των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α/2010).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/2013).
4. Την υπ’ αριθμ. 6939/26.11.2009 Κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διορισμός Γενικού Γραμ−
ματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
(ΦΕΚ 505/ΥΟΔΔ/2009).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 297/Α/2003)
καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 33 του
Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης»
(ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο
55 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015» όπως τροποποιήθηκε με
την παρ.1 του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ».
7. Την αριθμ. 2/16306/0022/23.2.2012 (ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/
24.2.12) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδοχές
μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των
Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουρ−
γών και Γενικών Γραμματέων» όπως τροποποιήθηκε με
την αριθμ. 2/24378/0022/22.3.2012 (ΦΕΚ 143/ΥΟΔΔ/27.3.12)
κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδοχές μετακλητών,
ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γρα−
φείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών
Γραμματέων».
8. Την αριθμ. 2/13917/0022 (ΦΕΚ 414/Β/2012) κοινή από−
φαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών του
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ
και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».
9. Την αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4024/2011 κ.λπ.».
10. Την ανάγκη, λόγω εκτάκτων και επειγουσών ανα−
γκών, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και πέραν των
ωρών υποχρεωτικής εργασίας οι υπάλληλοι, μόνιμοι και
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που υπηρετούν ή
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έχουν διατεθεί στα Πολιτικά Γραφεία του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις.
11. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού έτους 2014 η οποία ανέρχεται περί−
που στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ
(3.600,00 €) σε βάρος του φορέα 31/120 του ΚΑΕ 0511
στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους τρι−
ών χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (3.600,00 €).
12. Την υπ’ αριθμ. 1311/13.1.2014 Απόφαση Δέσμευσης
Πίστωσης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσας και
μέχρι τις 31.12.2014, την υπερωριακή απασχόληση τριών
(3) συνολικά υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι υπηρετούν ή έχουν διατεθεί
στα Γραφεία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής και του Γενικού Γραμματέα
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α και δεν
καλύπτουν οργανικές θέσεις.
Η ως άνω υπερωριακή απογευματινή απασχόληση για
το έτος 2014 αναλύεται ως εξής:
Υπερωριακή εργασία τριών (3) υπαλλήλων, επτα−
κοσίων είκοσι (720) ωρών, συνολικής προκαλούμενης
δαπάνης τριών χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (3.600,00 €)
περίπου.
Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης
δε θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) συνολικά το μήνα για
κάθε υπάλληλο.
Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 3004/9/14
(2)
Προκήρυξη χρηματικής αμοιβής τεσσάρων εκατομμυρί−
ων ευρώ (4.000.000,00 €) για τη σύλληψη δραστών
αξιοποίνων πράξεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 39 του
Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης» (Α΄ 152), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του
άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του
Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του» (Α΄ 213) και του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (Α ΄ 213).
4. 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/τος 63/2005
(Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 (Α΄ 143),
94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160) και 118/2013 (Α΄ 152).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί
δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ48 από 9−7−2012 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα−
ϊκούρα» (Β΄ 2105).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ύψους τεσσά−
ρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00 €), σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43−110 «Ελληνική Αστυ−
νομία» ΚΑΕ 0896.
9. Την υπ’ αριθμ. 3004/9/6−α΄ από 22−01−2014, βεβαίωση
δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίζουμε:
1. Προκηρύσσουμε χρηματική αμοιβή σε οποιονδήπο−
τε θα παράσχει στοιχεία και πληροφορίες σε αρμόδια
αρχή που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και σύλληψη
των:
α. ΞΗΡΟΥ Χριστόδουλου του Τριαντάφυλλου και της
Μοσχούλας, γεν. 1958 στην Ακαμάτρα Σάμου,
β. ΜΑΖΙΩΤΗ Νικόλαου του Αγαμέμνονα και της Σοφίας,
γεν. 1971 στην ΄Εδεσσα Πέλλας,
γ. ΡΟΥΠΑ Παναγιώτα του Βίκτωρα και της Ειρήνης,
γεν. 1969 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας,
σε βάρος των οποίων εκκρεμεί η εκτέλεση ποινών
κάθειρξης για τρομοκρατικές πράξεις σε βαθμό κακουρ−
γήματος, καθώς και
δ. των αγνώστων δραστών που συμμετείχαν στη δι−
άπραξη των δύο ανθρωποκτονιών και ενός σοβαρού
τραυματισμού που έλαβαν χώρα την 1−11−2013 και ώρα
19.05΄, στην οδό Λεωφ. Ηρακλείου 426 στο Νέο Ηράκλειο
Αττικής.
2. Η αμοιβή καθορίζεται στο ποσό του ενός εκατομ−
μυρίου ευρώ (1.000.000,00 €), για κάθε μία από τις προ−
αναφερόμενες περιπτώσεις.
3. Για τα πρόσωπα που θα παράσχουν τις κατά τα
ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία θα εξασφαλισθεί
ανωνυμία, έναντι κάθε αρχής και οιουδήποτε τρίτου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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