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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. οικ. 3259
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 2783/30/10/2015 απόφα−
σης (ΦΕΚ Β΄ 2354/02−11−2015), «Συγκρότηση Επιτρο−
πής Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την πε−
ρίοδο 2014 − 2020».

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 2783/30/10/2015 από−
φασης (ΦΕΚ Β΄ 2354/02−11−2015), «Συγκρότηση Επι−
τροπής Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμ−
ματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
για την περίοδο 2014 − 2020». .............................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 96080/Δ2/17−06−2015
(Β΄ 1186) υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορι−
σμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλα−
δικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του
Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016»..
Έγκριση αμοιβής υπερωριακής εργασίας του προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Πατρών, για
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της εν
λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως έως 31/12/2015. ....................................................................
Έγκριση αμοιβής υπερωριακής εργασίας του μόνι−
μου προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, για
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της εν
λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως έως 31/12/2015. ....................................................................
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις
νυχτερινές ώρες του προσωπικού με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του
Αιγινητείου Νοσοκομείου για το Α΄ εξάμηνο του
έτους 2016. ...........................................................................................
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις
νυχτερινές ώρες του μόνιμου προσωπικού του
Αιγινητείου Νοσοκομείου για το Α΄ εξάμηνο του
έτους 2016. ...........................................................................................
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. 22865/21−07−2015
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1739/τ. Β΄/18−08−2015. .......................................................
Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση του Υπουρ−
γού Εξωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2278/
Β΄/22.10.2015. ........................................................................................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
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Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
2. Το Ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας − Τροποποίηση του Ν. 4521/2014
για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις
οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία
υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρί−
των χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην
επικράτεια κράτους−μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο
δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες
που διαμένουν νομίμως σε κράτος − μέλος και 2014/36/
ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 76/Α΄/9.7.2015) και ειδικότερα
το άρθρο 9, παρ. 11, περ. α΄.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον
αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνο−
μικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανά−
στευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης
2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της
απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσω−
τερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική
στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης
και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρι−
σης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης
2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτε−
ρικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης
στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσε−
ων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ.
7. Τους εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 799/2014,
800/2014, 801/2014, 802/2014, 1049/2014, 377/2015, 378/2015
και 840/2015 και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς
(ΕΕ) αριθ. 1042/2014, 1048/2014 για την εφαρμογή και συ−
μπλήρωση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 513/2014, 514/2014,
515/2014 και 516/2014.
8. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5313 απόφαση της Επιτροπής
της 31−07−2015, για την έγκριση του Εθνικού Προγράμμα−
τος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης, για την περίοδο 2014 έως
2020.
9. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5312 απόφαση της Επιτροπής
της 31−07−2015, για την έγκριση του Εθνικού Προγράμ−
ματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσω−
τερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014 έως το 2020.
10. Την υπ’ αριθ. 85334/ΕΥΘΥ 717/13−08−2015 (ΦΕΚ Β΄
1825/24−08−2015) κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρ−
θρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης (τομέας εσωτερικών) του άρθρου 18 παρ. 4
του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 16356/
24−4−2013 (ΦΕΚ Β΄/1024/25−4−2013) κοινής υπουργικής
απόφασης.
11. Την υπ’ αριθ. 8000/20/45/119−δ/03−09−2015 (ΦΕΚ Β΄
1880/07−09−2015) κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση
της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξια−
κών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11
εδαφ. γ΄ του Ν. 4332/2015».
12. Την υπ’ αριθ. 1493/20−08−2015 (ΦΕΚ Β΄ 1856/27−08−2015)
κοινή υπουργική απόφαση Διάρθρωση της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου,
Υποδοχής και Ένταξης (Υ.Δ.Ε.Π.Α.Υ.Ε.) του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας
μετανάστευσης) του άρθρου 9 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/Α΄ 79−07−2015) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας − Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για
την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδη−
γίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
2011/98/ ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής
αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών
ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια
κράτους − μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιω−
μάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που
διαμένουν νομίμως σε κράτος − μέλος και 2014/36/ΕΕ
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πο−
λιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία
και άλλες διατάξεις».

13. Τις διατάξεις του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας
Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη−
γίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και
διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και
λοιπές διατάξεις.
14. Το Π.δ. 73 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23−09−2015).
15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2514/07−10−2015 υπουργική
απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των
Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)
και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την προγραμματική
περίοδο 2014−2020 (ΦΕΚ 2161/Β΄/07−10−2015).
16. Την υπ’ αριθ. οικ. 2783/30/10/2015 απόφαση (ΦΕΚ Β΄
2354/02−11−2015), «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθη−
σης του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερι−
κής Ασφάλειας για την περίοδο 2014 − 2020».
17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του άρθρου 1, σημείο β΄, της υπ’ αριθ.
οικ. 2783−30/10/2015 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2354/02−11−2015),
«Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Εθνικού
Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για
την περίοδο 2014 − 2020» στο οποίο προστίθεται το εξής:
(β) Εκπρόσωποι των Αρχών Διαχείρισης και Ελέγχου
και ειδικότερα:
− Ο Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης (Τομέας Εσωτερικών).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. οικ. 2783/30/10/2015
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2354/02−11−2015), «Συγκρότηση Επι−
τροπής Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο
2014 − 2020».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

F
Αριθ. 195321/Δ2
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 96080/Δ2/17−06−2015 (Β΄ 1186)
υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός εξετα−
στέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζό−
μενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου
για το σχολικό έτος 2015−2016».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4327/2015
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθ−
μια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 50).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Την περ α. της παρ. 2Α του άρθρου 16 Ν. 4186/2013
(Α΄ 193) όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
44 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
3. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Π.δ. 68/
2014 (Α΄ 110).
4. Το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθ. 73/2015 (Α΄ 116)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. 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
Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του Ν. 3966/
2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχο−
λείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ−
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
7. Την υπ’ αριθ. 96080/Δ2/17−06−2015 (Β΄ 1186) υπουργική
απόφαση με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας
ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της
Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−
2016».
8. Την υπ’ αριθ. 57/18−11−2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
9. Το υπ’ αριθ. 553/27−11−2015 έγγραφο του Εθνικού
Οργανισμού Εξετάσεων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17−06−2015
(Β΄ 1186) υπουργική απόφαση μόνο ως προς την εξετα−
στέα−διδακτέα ύλη του μαθήματος Λατινικά Ομάδας
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Η εξεταστέα−διδακτέα ύλη του μαθήματος για τη Γ΄
τάξη του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016
τροποποιείται στο ακόλουθο σημείο:
Συντακτικό κειμένων 43 και 46
Κειμ. 43
(μόνο επιρρηματικές συμπερασματικές
Μετάφραση
προτάσεις)
το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Κειμ. 43
Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 43

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Αριθ. 196417/Ζ2
(3)
Έγκριση αμοιβής υπερωριακής εργασίας του προσωπι−
κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του Πανεπιστημίου Πατρών, για το χρονικό
διάστημα από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2015.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατά−

29719

ξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012
τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ
107/τ.Α΄/05−05−2014).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ
191/τ.Α΄/30−8−1988) «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των Ο.Τ.Α.
και των λοιπών ΝΠΔΔ».
4. Το άρθρο 1 του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/22−9−2015)
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού».
5. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/23−9−2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθ. Υ27/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168/τ. Β΄/9−10−2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου».
7. Την υπ’ αριθ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».
8. Την υπ’ αριθ. 2/7093/0022/5−2−2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.»
(ΦΕΚ 215/05.02.2004 τ.Β΄), με την οποία οι ρυθμίσεις
του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 επεκτάθηκαν και στο
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου και ορισμένου χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο,
ΝΠΔΔ και OTA.
9. Την υπ’ αριθ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία «... η
υπερωριακή εργασία του προσωπικού που εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθ. 2/7093/0022/05−02−2004
κοινή υπουργική απόφαση, δηλαδή που αμείβεται βά−
σει των διατάξεων του Α΄ μέρους του Ν. 3205/2003,
εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16
του νόμου αυτού, χωρίς παράλληλα να απαιτούνται
οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία απο−
φάσεις των επιθεωρήσεων εργασίας ή του Ανώτατου
Συμβουλίου Εργασίας. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται
και στις περιπτώσεις που οι διατάξεις του α΄ μέρους
του Ν. 3205/2003 και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου
16 αυτού έχουν επεκταθεί με Συλλογικές Συμβάσεις
εργασίας ή με άλλες κοινές υπουργικές αποφάσεις».
10. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/41768/0022/20−5−2014 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Κοινοποίηση
διατάξεων περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 20
του Ν. 4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία».
11. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται
στις διατάξεις των Ν. 3205/2003 και 4024/2011.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12. Τα υπ’ αριθ. 5664/25656/26−10−2015 και 788/2781/
16−2−2015 έγγραφα του Πανεπιστημίου Πατρών από τα
οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση του
μόνιμου προσωπικού είναι απαραίτητη για την κάλυψη
των έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών
που προκύπτουν ιδιαίτερα από την ανάγκη εφαρμογής
του νέου θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Α.Ε.Ι., σε
συνδυασμό με τη θεαματική μείωση του διοικητικού
προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, λόγω συντα−
ξιοδότησης.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού έτους 2015, ποσού δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων
πενήντα (15.750,00) ευρώ, για διακόσιους τριάντα έξι
(236) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου για κάλυψη δαπανών υπερωριακής
εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και
Κυριακής (ΚΑΕ 0261), για το οποίο έχει εγγραφεί σχετική
πίστωση στον ως άνω ΚΑΕ για το οικονομικό έτος 2015,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31/12/2015:
Την υπερωριακή απασχόληση σε διακόσιους τριάντα
έξι (236) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Πατρών,
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης
και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής
(ΚΑΕ 0261) και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για κάθε
υπάλληλο, συνολικά.
Ειδικότερα, εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία σε:
• Εκατόν έξι (106) υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας
• Τριάντα δύο (32) υπαλλήλους TE κατηγορίας
• Ενενήντα τέσσερις (94) υπαλλήλους ΔΕ κατηγορίας
• Τέσσερις (4) υπαλλήλους ΥΕ κατηγορίας
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2015
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθ. 196415/Ζ2
(4)
Έγκριση αμοιβής υπερωριακής εργασίας του μόνιμου
προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, για το
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της εν λόγω
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως
31/12/2015.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/05−05−2014).
3. Το άρθρο 1 του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/22−9−2015)
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου

Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού».
4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/23−9−2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την υπ’ αριθ. Υ27/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168/τ. Β΄/9−10−2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου».
6. Την υπ’ αριθ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».
7. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/41768/0022/20−5−2014 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Κοινοποίηση
διατάξεων περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 20
του Ν. 4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία».
8. Το υπ’ αριθ. 5664/25656/26−10−2015 έγγραφο του
Πανεπιστημίου Πατρών από το οποίο προκύπτει ότι η
υπερωριακή απασχόληση του μόνιμου προσωπικού είναι
απαραίτητη για την κάλυψη των έκτακτων και επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν ιδιαίτερα
από την ανάγκη εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισί−
ου που διέπει τα Α.Ε.Ι., σε συνδυασμό με τη θεαματική
μείωση του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου
Πατρών, λόγω συνταξιοδότησης.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο−
γισμού έτους 2015, ποσού οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων
(8.800,00) ευρώ, για εκατόν επτά (107) μόνιμους υπαλλή−
λους, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας πέρα
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι
την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261),
για το οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ως
άνω ΚΑΕ για το οικονομικό έτος 2015, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31/12/2015:
Την υπερωριακή απασχόληση σε εκατόν επτά (107) μό−
νιμους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Πατρών, πέρα από
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την
22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και μέ−
χρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για κάθε υπάλληλο, συνολικά.
Ειδικότερα, εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία σε:
• Σαράντα (40) υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας
• Δεκαεπτά (17) υπαλλήλους TE κατηγορίας
• Σαράντα επτά (47) υπαλλήλους ΔΕ κατηγορίας
• Τρεις (3) υπαλλήλους ΥΕ κατηγορίας
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2015
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. 196414/Ζ2
(5)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερι−
νές ώρες του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Αιγινητείου Νο−
σοκομείου για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2016.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 308−312 του Ν. 5343/
1932 (ΦΕΚ 86/τ.Α΄/23−3−1932) «Περί Οργανισμού του Πα−
νεπιστημίου Αθηνών», των άρθρων 22 και 45 παρ. 8 και
9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/16−7−1982)), «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των», του άρθρου 13 παρ. 3 περιπ. β΄ του Ν. 2817/2000
(ΦΕΚ 78/Α΄, 14−3−2015) «Εκπαίδευση των ατόμων με ει−
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» και
του Π.δ. 423/91 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/11−10−1991) «Οργανισμός
των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Αιγινητείου και
Αρεταίειου».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατά−
ξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/
11−4−2012).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/5−5−2014).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014
(ΦΕΚ 270/τ. Α΄/24−12−2014), όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
τ. Α΄/11−4−2015).
5. Το άρθρο 1 του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/22−9−2015)
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού».
6. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/23−9−2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθ. Υ27/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168/τ. Β΄/9−10−2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου».
8. Την υπ’ αριθ. 2/7093/0022/5−2−2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.»
(ΦΕΚ 215/05.02.2004 τ.Β΄), με την οποία οι ρυθμίσεις
του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 επεκτάθηκαν και στο
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου και ορισμένου χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο,
ΝΠΔΔ και OTA.
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9. Την υπ’ αριθ. Β1α/16753/6−3−2015 (ΦΕΚ 382/Β΄/
19−3−2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του
άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄)».
10. Την υπ’ αριθ. Β1α/40746/29−5−2015 (ΦΕΚ 1018/Β΄/
3−6−2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του
άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) για την αποζη−
μίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του πάσης
φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσοκομείων
του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ.».
11. Τις υπ’ αριθ. Υ4δ/Γ.Π. οικ. 127724/21−11−2011 (ΑΔΑ:
45Ψ9Θ−ΗΜΑ), Υ4δ/Γ.Π. οικ. 110076/10−10−2011 (ΦΕΚ 2466/
4−11−2011, τ.Β΄), Υ4δ/Γ.Π. οικ. 39080/6−4−2011 (ΦΕΚ 538/
6−4−2011, τ.Β΄), Υ4δ/Γ.Π.οικ./3−3−2011 (ΦΕΚ 349/4−3−2011, τ.Β΄)
και Υ4δ/Γ.Π. οικ. 53080/23−5−2005 (ΦΕΚ 470/1−6−2005, τ.Β΄)
αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης.
12. Την υπ’ αριθ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».
13. Την υπ’ αριθ. 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την
οποία «... η υπερωριακή εργασία του προσωπικού που
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθ. 2/7093/0022/
05−02−2004 κοινή υπουργική απόφαση, δηλαδή που αμεί−
βεται βάσει των διατάξεων του Α΄ μέρους του Ν. 3205/
2003, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
16 του Νόμου αυτού, χωρίς παράλληλα να απαιτούνται
οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία απο−
φάσεις των επιθεωρήσεων εργασίας ή του Ανώτατου
Συμβουλίου Εργασίας. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται
και στις περιπτώσεις που οι διατάξεις του α' μέρους
του Ν. 3205/2003 και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου
16 αυτού έχουν επεκταθεί με Συλλογικές Συμβάσεις
εργασίας ή με άλλες κοινές υπουργικές αποφάσεις».
14. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται
στις διατάξεις των νόμων 3205/2003 και 4024/2011.
15. Το υπ’ αριθ. 496/18−9−2015 έγγραφο του Αιγινητείου
Νοσοκομείου, από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή
εργασία του προσωπικού του κρίνεται απαραίτητη για
την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών του, λόγω: α) της αποχώρησης
ικανού αριθμού υπαλλήλων τα τελευταία χρόνια κυρίως
λόγω συνταξιοδότησης και για άλλους λόγους. Επίσης,
επίκεινται συνταξιοδοτήσεις στο προσεχές μέλλον, χω−
ρίς αντικατάσταση των αποχωρούντων με καινούριους
υπαλλήλους λόγω των συνθηκών, β) των αυξημένων
αναγκών συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και ηλε−
κτρονικής καταχώρησης στοιχείων ποικίλων μορφών
και τύπων, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη τε−
λευταία ζήτηση από διάφορες Υπηρεσίες καθώς και
από τα αρμόδια Υπουργεία, γ) της ανταπόκρισης του
Νοσοκομείου στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται
από την εισαγωγή νέων διαδικασιών και λειτουργιών
της Δημόσιας Διοίκησης, δ) της ιδιαίτερα αυξημένης
προσέλευσης ασθενών κατά το τελευταίο χρονικό δι−
άστημα στα Εξωτερικά Ιατρεία, στα Ειδικά Ιατρεία του
Νοσοκομείου και στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωση
υποθέσεων των ασθενών Διοικητικές Υπηρεσίες και
ε) της ιδιαίτερης φύσης του Νοσοκομείου.
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16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού
έτους 2016, ποσού είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00 €),
για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές
ώρες του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΚΑΕ 0263), για το οποίο
έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ως άνω ΚΑΕ για
το έτος 2016, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1−1−2016 έως
30−06−2016:
Την υπερωριακή απασχόληση σε δώδεκα (12) υπαλλή−
λους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου του Αιγινητείου Νοσοκομείου κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, ως
ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ
ΑΡΓΙΩΝ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ
ΝΥΧΤ.
ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

Νοσηλευτικό
Προσωπικό

12

160

240

Επισημαίνεται ότι η έγκριση της ως άνω υπερωρια−
κής απασχόλησης στους υπαλλήλους με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ισχύει μέχρι
τη λήξη της σύμβασης του καθενός.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2015
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθ. 196416/Ζ2
(6)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτε−
ρινές ώρες του μόνιμου προσωπικού του Αιγινητείου
Νοσοκομείου για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2016.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 308−312 του Ν. 5343/
1932 (ΦΕΚ 86/τ.Α΄/23−3−1932) «Περί Οργανισμού του Πα−
νεπιστημίου Αθηνών», των άρθρων 22 και 45 παρ. 8 και
9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/16−7−1982)), «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των», του άρθρου 13 παρ. 3 περιπ. β΄ του Ν. 2817/2000
(ΦΕΚ 78/Α΄/14−3−2015) «Εκπαίδευση των ατόμων με ει−
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» και
του Π.δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/11−10−1991) «Οργανισμός
των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Αιγινητείου και
Αρεταίειου».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/
τ.Α΄/11−4−2012).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/ 5−5−2014).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014
(ΦΕΚ 270/τ. Α΄/24−12−2014), όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
τ. Α΄/11−4−2015).
5. Την υπ’ αριθ. Β1α/16753/6−3−2015 (ΦΕΚ 382/Β΄/
19−3−2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του
άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄)».
6. Την υπ’ αριθ. Β1α/40746/29−5−2015 (ΦΕΚ 1018/Β΄/
3−6−2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του
άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) για την αποζη−
μίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του πάσης
φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσοκομείων
του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥκαι του ΕΚΑΒ».
7. Το άρθρο 1 του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/22−9−2015)
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού».
8. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/23−9−2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθ. Υ27/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168/τ. Β΄/9−10−2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου».
10. Τις υπ’ αριθ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.127724/21−11−2011 (ΑΔΑ:
45Ψ9Θ−ΗΜΑ), Υ4δ/Γ.Π. οικ. 110076/10−10−2011 (ΦΕΚ 2466/
4−11−2011, τ.Β΄), Υ4δ/Γ.Π. οικ. 39080/6−4−2011 (ΦΕΚ 538/
6−4−2011, τ.Β΄), Υ4δ/Γ.Π. οικ. 3−3−2011 (ΦΕΚ 349/4−3−2011, τ.Β΄)
και Υ4δ/Γ.Π. οικ. 53080/23−5−2005 (ΦΕΚ 470/1−6−2005, τ.Β΄)
αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης.
11. Την υπ’ αριθ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».
12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 496/18−9−2015 έγγραφο του Αι−
γινητείου Νοσοκομείου, από το οποίο προκύπτει ότι
η υπερωριακή εργασία του προσωπικού του κρίνεται
απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του, λόγω: α) της
αποχώρησης ικανού αριθμού υπαλλήλων τα τελευταία
χρόνια κυρίως λόγω συνταξιοδότησης και για άλλους
λόγους. Επίσης, επίκεινται συνταξιοδοτήσεις στο προ−
σεχές μέλλον, χωρίς αντικατάσταση των αποχωρούντων
με καινούριους υπαλλήλους λόγω των συνθηκών, β) των
αυξημένων αναγκών συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυ−
σης και ηλεκτρονικής καταχώρησης στοιχείων ποικίλων
μορφών και τύπων, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη
τελευταία ζήτηση από διάφορες Υπηρεσίες καθώς και
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από τα αρμόδια Υπουργεία, γ) της ανταπόκρισης του
Νοσοκομείου στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται
από την εισαγωγή νέων διαδικασιών και λειτουργιών
της Δημόσιας Διοίκησης, δ) της ιδιαίτερα αυξημένης
προσέλευσης ασθενών κατά το τελευταίο χρονικό δι−
άστημα στα Εξωτερικά Ιατρεία, στα Ειδικά Ιατρεία του
Νοσοκομείου και στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωση
υποθέσεων των ασθενών Διοικητικές Υπηρεσίες και
ε) της ιδιαίτερης φύσης του Νοσοκομείου.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο−
γισμού έτους 2016, ποσού εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδων
Ευρώ (118.000,00 €), για κάλυψη δαπανών υπερωριακής
εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ή κατά τις
νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), προς συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για το οποίο
έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ως άνω ΚΑΕ για
το έτος 2016, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 01−01−2016
έως 30−06−2016:
Την υπερωριακή απασχόληση σε εκατόν ενενήντα
έναν (191) μόνιμους υπαλλήλους του Αιγινητείου Νοσο−
κομείου κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ή κατά τις
νυκτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας ως ακολούθως:

Προσωπικό
Καθαριότητας

10

150

0

Εργάτες

2

80

0

Σύνολα

191

3010

3290

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2015
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στο ΦΕΚ 1739/τ. Β΄/18−08−2015, στο οποίο δημοσιεύθηκε
η υπ’ αριθ. 22865/21−07−2015 απόφαση του Υπουργού Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορά
στη μετάταξη των υπαλλήλων Μαρίας Σπυροπούλου
και Αγλαΐας Σωτηροπούλου, από το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας/Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο Κ.Ε.Π. 702 του
Δήμου Γλυφάδας Ν. Αττικής, στη σελίδα 20842 στήλη β΄
παρακαλούμε να προβείτε στη διόρθωση του κλιμακίου
της Μαρίας Σπυροπούλου
αντί του εσφαλμένου: «Μ.Κ. 5ο»
στο ορθό: «Μ.Κ. 3ο».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ
ΑΡΓΙΩΝ
ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ
ΝΥΧΤ.
ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

Νοσηλευτικό
Προσωπικό

138

2000

2700

Τεχνικό
Προσωπικό

20

210

320

Θυρωροί −
Νυχτοφύλακες

4

80

80

Προσωπικό
Ασφαλείας

10

210

190

Μάγειροι

3

120

0

(Από το Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
F
(8)
Στην Π13−40986/19.10.2015 απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι−
κών «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εξω−
τερικών και σύσταση θέσεων Μετακλητών Υπαλλήλων,
Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών», που δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 2278/Β΄/22.10.2015, στη σελίδα 26329,
β΄ στήλη, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «από 23.09.2015»
στο ορθό: «από 24.09.2015».

Τραπεζοκόμοι

4

160

0

(Από το Υπουργείο Εξωτερικών)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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