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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 7001/9/41−ια΄ (1)
Προσωρινή είσοδος − έξοδος ατόμων από το λιμένα 

Καρλοβασίων Σάμου.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του 

Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής 
Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του 
Ν. 2960/2001 περί «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (Α΄ 
265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας − δη−
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. δ/τος 
63/2005 (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του» (Α΄ 213).

6. 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), 131/2012 (Α΄ 239) και 
118/2013 (Α΄ 152).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 21).

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ97 από 20.02.2015 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης Ιωάννη Πανούση» (Β΄ 299).

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ57 από 16.02.2015 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα − Νάντια 
Βαλαβάνη» (Β΄ 256).

12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ59 από 16.02.2015 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο 
Μάρδα» (Β΄ 256).

13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ92 από 20.02.2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα» (Β΄ 285).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 16.704, 38 ευρώ για το οικονο−
μικό έτος 2015 (από 1−8−2015 έως 30−11−2015). Οι εν λόγω 
δαπάνες για το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπι−
στούν από τις πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 43−110 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» εντός των προβλεπομένων 
ορίων δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μεσο−
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής σε 
βάρος του Κ.Α.Ε. 0711.

15. Την υπ’ αριθ. 8000/1/63 από 13−7−2015 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδια−
σμού, αποφασίζουμε:

18731



18732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Άρθρο 1

1. Επιτρέπεται προσωρινά και για χρονικό διάστημα 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έως 
την 30 Νοεμβρίου 2015, η είσοδος προσώπων στο ελ−
ληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, από το λιμένα 
Καρλοβασίων Σάμου.

2. Ο σχετικός διαβατηριακός έλεγχος ενεργείται με 
μέριμνα και ευθύνη του Αστυνομικού Τμήματος Καρ−
λοβασίων Σάμου.

3. Ο σχετικός τελωνειακός έλεγχος ενεργείται με μέ−
ριμνα του Τελωνείου Σάμου.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2015

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΟΛΓΑ − ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F
Αριθμ. 111528/Ζ2 (2)
  Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας μονίμων 

υπαλλήλων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της εν 
λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
έως 31−12−2015.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11−4−2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/
Α΄/5−5−2014) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων 
και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), 
κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.».

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27/1/2015) 
«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27−1−2015) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την με αριθμ. 92382/Α1/11−6−2015 (ΦΕΚ 1183/Β΄/
19−6−2015) απόφαση του Υπουργού και του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.)».

6. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».

7. Την αριθμ. 110659/Β1/9−8−2013 (ΦΕΚ 2038/Β΄/
22−8−2013) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας ορι−
σμένων κατηγοριών εργαζομένων στο Γεωπονικό Πα−
νεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)».

8. Την με αριθμ. πρωτ. 285/27−4−2015 απόφαση Ανά−
ληψης Υποχρέωσης για την αμοιβή της υπερωριακής 
απασχόλησης των μονίμων υπαλλήλων του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

9. Τα με Αρ. Πρωτ. 4603/3−6−2015 και Αρ. Πρωτ. 4604/
3−6−2015 έγγραφα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη−
νών, από τα οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχό−
ληση του προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών υπαγορεύεται από τους εξής λόγους:

α) Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία του Ιδρύματος 
κατά τις απογευματινές ώρες, κατά τις οποίες διεξά−
γονται εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

β) Για να καλυφθούν τα κενά που παρατηρούνται στην 
επί 24ωρο φύλαξη των χώρων και των κτιριακών εγκα−
ταστάσεων του Ιδρύματος, στην περιποίηση και φύλαξη 
του ζωικού κεφαλαίου του Ιδρύματος.

γ) Για την αντιμετώπιση βλαβών του ηλεκτρικού, υδρο−
δοτικού και αποχετευτικού συστήματος ως και την επι−
σκευή οργάνων και συσκευών.

δ) Για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική διεξαγωγή των 
εργασιών που σχετίζονται με τα αγροκτήματα του Ιδρύ−
ματος και οι οποίες αντιμετωπίζονται από περιορισμένο 
γεωπονικό και λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος και

ε) Για να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών.

στ) Για τη φύλαξη και περιποίηση των παραγωγικών 
ζώων που διαθέτει το Πανεπιστήμιο επί 24ώρου βάσεως 
και επί 365 ημέρες τον χρόνο.

ζ) Για να καλυφθούν τα κενά που παρατηρούνται στην 
επί 24ωρο φύλαξη των χώρων και των κτιριακών εγκα−
ταστάσεων.

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού έτους 2015 α) ποσού χιλίων πεντακοσίων σαράντα 
πέντε Ευρώ (1.545,00), για κάλυψη δαπανών υπερωρι−
ακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής 
απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου 
και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και β) ποσού εξακοσίων Ευρώ 
(600,00), για κάλυψη δαπανών εργασίας με αμοιβή κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτε−
ρινές ώρες (ΚΑΕ 0263), για τα οποία έχει εγγραφεί 
σχετική πίστωση στους ως άνω ΚΑΕ για το οικονομικό 
έτος 2015,

11. To από 15−6−2015 Υ.Σ. της Γενικής Δ/νσης Οικονομι−
κών Υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως έως 31−12−2015:

Α. Την υπερωριακή απασχόληση σε πέντε (5) μόνιμους 
υπαλλήλους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης 
και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής 
(ΚΑΕ 0261), και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για 
τον καθένα, συνολικά. Ειδικότερα, εγκρίνεται η ως άνω 
υπερωριακή εργασία:

• σε δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Π.Ε. Διοικητικού− 
Οικονομικού

• σε έναν (1) υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού−Λο−
γιστικού
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• σε δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Υ.Ε. Φυλάκων − Νυ−
χτοφυλάκων

Β. Την υπερωριακή απασχόληση σε δύο (2) μόνιμους 
υπαλλήλους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
που εργάζονται καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263) και για 
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τον καθένα, συνολικά. 
Ειδικότερα, εγκρίνεται η ως άνω υπερωριακή εργασία:

• σε δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Υ.Ε. Φυλάκων − Νυ−
χτοφυλάκων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2015

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

F
    Αριθμ. 111530/Ζ2 (3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του προ−

σωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Γε−
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το χρονικό δι−
άστημα από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31−12−2015.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11−4−2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 
107/Α΄/5−5−2014) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πι−
στωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστω−
τικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27/1/2015) 
«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27−1−2015) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.δ. 410/88 (ΦΕΚ 
191/Α΄/30−8−1988) «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και 
των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 191/Α΄/30−8−88),

6. Την αριθμ. 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/Β΄/5−2−2004), με την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 
16 του Ν. 3205/2003 επεκτάθηκαν και στο προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμέ−
νου χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

7. Την αριθμ. 92382/Α1/11−6−2015 (ΦΕΚ 1183/Β΄/19−6−2015) 
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με 
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 

Διευθύνσεων και Τμημάτων Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.)».

8. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».

9. Την αριθμ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την 
οποία « … η υπερωριακή εργασία του προσωπικού που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της αριθμ. 2/7093/0022/
05−02−2004 κοινή υπουργική απόφαση, δηλαδή που 
αμείβεται βάσει των διατάξεων του Α΄ μέρους του 
Ν. 3205/2003, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 16 του νόμου αυτού, χωρίς παράλληλα να απαι−
τούνται οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία 
αποφάσεις των επιθεωρήσεων εργασίας ή του Ανώτα−
του 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 επε−
κταθεί με Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας ή με άλλες 
κοινές υπουργικές αποφάσεις».

10. Την αριθμ. 110659/Β1/9−8−2013 (ΦΕΚ 2038/Β΄/22−8−2013) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Καθορισμός του ωραρίου εργασίας ορισμένων κατηγο−
ριών εργαζομένων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

11. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται 
στις διατάξεις των νόμων 3205/2003 και 4024/2011.

12. Την με αριθμ. πρωτ. 285/27−4−2015 απόφαση Ανά−
ληψης Υποχρέωσης για την αμοιβή της υπερωριακής 
απασχόλησης των μονίμων υπαλλήλων του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

13. Τα με Αρ. Πρωτ. 4603/3−6−2015 και Αρ. Πρωτ. 4604/
3−6−2015 έγγραφα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη−
νών, από τα οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχό−
ληση του προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών υπαγορεύεται από τους εξής λόγους:

α) Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία του Ιδρύματος 
κατά τις απογευματινές ώρες, κατά τις οποίες διεξά−
γονται εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

β) Για να καλυφθούν τα κενά που παρατηρούνται στην 
επί 24ωρο φύλαξη των χώρων και των κτιριακών εγκα−
ταστάσεων του Ιδρύματος, στην περιποίηση και φύλαξη 
του ζωικού κεφαλαίου του Ιδρύματος.

γ) Για την αντιμετώπιση βλαβών του ηλεκτρικού, υδρο−
δοτικού και αποχετευτικού συστήματος ως και την επι−
σκευή οργάνων και συσκευών.

δ) Για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική διεξαγωγή των 
εργασιών που σχετίζονται με τα αγροκτήματα του Ιδρύ−
ματος και οι οποίες αντιμετωπίζονται από περιορισμένο 
γεωπονικό και λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος και

ε) Για να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών.

στ) Για τη φύλαξη και περιποίηση των παραγωγικών 
ζώων που διαθέτει το Πανεπιστήμιο επί 24ώρου βάσεως 
και επί 365 ημέρες τον χρόνο.

ζ) Για να καλυφθούν τα κενά που παρατηρούνται στην 
επί 24ωρο φύλαξη των χώρων και των κτιριακών εγκα−
ταστάσεων.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο−
γισμού έτους 2015 α) ποσού επτά χιλιάδων εκατόν πε−
νήντα Ευρώ (7.150,00), για κάλυψη δαπανών υπερωρι−
ακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής 
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απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου 
και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και β) ποσού τριών χιλιάδων 
εκατό Ευρώ (3.100,00), για κάλυψη δαπανών εργασίας 
με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή 
κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), για τα οποία έχει 
εγγραφεί σχετική πίστωση στους ως άνω ΚΑΕ για το 
οικονομικό έτος 2015.

15. To από 15−6−2015 Υ.Σ. της Γενικής Δ/νσης Οικονομι−
κών Υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως έως 31−12−2015:

Α. Την υπερωριακή απασχόληση σε δέκα έξι (16) υπαλ−
λήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διαφόρων 
ειδικοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης 
και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής 
(ΚΑΕ 0261) και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για 
τον καθένα, συνολικά. 

Ειδικότερα, εγκρίνεται η ως άνω υπερωριακή εργασία:
• σε έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας Π.Ε. Περιβάλλοντος
• σε έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας Τ.Ε. Μηχανικών
• σε πέντε (5) υπαλλήλους ειδικότητας Δ.Ε. Διοικητι−

κού−Λογιστικού
• σε δύο (2) υπαλλήλους Δ.Ε. ειδικότητας Χειριστών 

Η/Υ
• σε τρεις (3) υπαλλήλους ειδικότητας Δ.Ε. Γεωργο−

κτηνοτροφικού
• σε τέσσερις (4) υπαλλήλους ειδικότητας Υ.Ε. Φυλά−

κων − Νυχτοφυλάκων
Β. Την υπερωριακή απασχόληση σε επτά (7) υπαλ−

λήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διαφόρων 
ειδικοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
που εργάζονται καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263) και για 
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τον καθένα, συνολικά. 
Ειδικότερα, εγκρίνεται η ως άνω υπερωριακή εργασία:

• σε τρεις (3) υπαλλήλους ειδικότητας Δ.Ε. Γεωργο−
κτηνοτροφικού

• σε τέσσερις (4) υπαλλήλους ειδικότητας Υ.Ε. Φυλά−
κων − Νυχτοφυλάκων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2015

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

    Αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ.53255 (4)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφα−

σης Α2α/Γ.Π.οικ.42873/8−6−15 (ΦΕΚ 1078/Β΄) «Κατάρτι−
ση και τήρηση καταλόγου − διαδικασία τοποθέτησης 
επικουρικών γιατρών».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 34 του 

Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄).
β. Του άρθρου 27 του Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29/Α΄).
γ. Του άρθρου 44 του Ν. 4272/14 (ΦΕΚ 145/Α΄).
δ. Του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Οργανισμός του 

Υπουργείου Υγείας» όπως αυτός ισχύει.
ε. Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄) «Διορισμός Υπουργών 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ. Του Π.δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κώδικας νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
2. α. Την αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.42873 (ΦΕΚ 1078/Β΄) από−

φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Κατάρτιση 
και τήρηση καταλόγου − διαδικασία τοποθέτησης επι−
κουρικών γιατρών».

β. Την Υ104/2−3−2015 (ΦΕΚ 309/Β΄) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα 
Ξανθό του Γεωργίου».

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Α2α/
Γ.Π.οικ.42873 (ΦΕΚ 1078/Β΄) υπουργικής απόφασης ως 
εξής:

Στο Άρθρο 6 «Διαδικασία τοποθέτησης − Χρονική 
διάρκεια σύμβασης − Αποδοχές επικουρικών ιατρών», 
της ανωτέρω απόφασης μετά τα δύο πρώτα εδάφια 
προστίθεται τρίτο εδάφιο ως έξης:

«Ο επικουρικός ιατρός οφείλει να παρουσιασθεί στο 
φορέα που τοποθετείται για ανάληψη υπηρεσίας εντός 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την παρα−
λαβή της απόφασης τοποθέτησής του.»

2. Κατά τα λοιπά η ανωτέρω αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.42873 
(ΦΕΚ 1078/Β΄) υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  
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