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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
υπαλλήλων Δήμου Νότιας Κυνουρίας για το 2ο
εξάμηνο του έτους 2016.

2

Τροποποίηση του άρθρου 6 της υπ’αριθμ. 113842/
Β7/18-7-2014/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2067/
29-7-2014 τ.Β΄), που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές».

3

Έγκριση αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία
προσωπικού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 531/2016
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
υπαλλήλων Δήμου Νότιας Κυνουρίας για το 2ο
εξάμηνο του έτους 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 86 του Ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του
Ν. 3584/2007.
4. Την υπ’ αριθμό 03/18-1-2016 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου (ΑΔΑ:63ΛΧΩΚΝ-ΨΩΖ) με θέμα:
«Περί της καθιέρωσης εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 24ωρη βάση των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης» η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό
πρωτοκ. 12529/1692/18-2-2016 (ΑΔΑ:ΩΖΨΥΟΡ1Φ-ΑΡΡ)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου
(ΦΕΚ 678/Β΄/15-3-2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011.
6. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2503/1997.
7. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
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8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/41768/0022/20-5-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α΄/16-12-2015), με τις οποίες καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης
εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού καθώς και το ύψος της
αμοιβής αυτής κατά περίπτωση.
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Νότιας Κυνουρίας.
11. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων.
12. Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί η απασχόληση προσωπικού πέραν των ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης
για το 2ο εξάμηνο του έτους 2016:
α) για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου και των Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και
Δημοτικής Κοινότητας.
β) για την εκτέλεση των καθηκόντων ληξιάρχων όλων
των Δημοτικών Ενοτήτων.
γ) για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
13. Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το προσωπικό
του Δήμου μας έχει μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα
το προσωπικό που έχει απομείνει, να αδυνατεί να ανταποκριθεί εντός του ωραρίου στη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
14. Την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων στον
προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. έτους 2016, για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από την καθιέρωση
υπερωριακής απασχόλησης ανά υπηρεσία ως εξής:
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
10-6012.001
3.000,00
10-6012.003
5.000,00
10-6012.004
4.000,00
20-6012.001
3.000,00
20-6042
2.000,00
πλέον της πρόβλεψης των απαιτούμενων πιστώσεων
στους ανάλογους Κ.Α. ανά υπηρεσία για την κάλυψη των
εργοδοτικών εισφορών, αποφασίζει:
Καθιερώνει υπερωριακή απογευματινή, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών εργασία με αμοιβή, πέραν των υποχρεωτικών ωρών απασχόλησης για το 2ο εξάμηνο του
έτους 2016 για το τακτικό προσωπικό καθώς και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
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και ορισμένου χρόνου του Δήμου μας για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών όπως εξειδικεύονται παρακάτω:
Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Απογευματινή
ΑΡΙΘΜΟΣ
υπερωριακή
ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ εργασία μέχρι
την 22η ώρα
Διοικητικός υπάλληλος
που εκτός από τα
καθήκοντα της θέσης
3
360
του εκτελεί και τα
καθήκοντα Ληξιάρχου
Διοικητικός Υπάλληλος
που εκτός από τα
καθήκοντα της θέσης
1
120
του τηρεί και συντάσσει
τα πρακτικά του
Δημοτικού Συμβουλίου
Διοικητικός Υπάλληλος
που εκτός από τα
καθήκοντα της θέσης
του τηρεί και συντάσσει
16
450
τα πρακτικά των
Συμβουλίων Τοπικών
Κοινοτήτων και
Δημοτικής Κοινότητας
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
5

Απογευματινή υπερωριακή
εργασία μέχρι την 22η ώρα
300

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Υπερωριακή εργασία προς
συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής,
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ νυκτερινή εργασίμων ημερών
και νυκτερινή και ημερήσια
Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών
12
1436
Αρμόδιος για την ευθύνη διαπίστωσης των πραγματικών αναγκών και του ορθού καταμερισμού των εγγεγραμμένων πιστώσεων είναι ο Δήμαρχος.
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τις σχετικές
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2016.
Συγκεκριμένα:
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
10-6012.001
3.000,00
10-6012.003
5.000,00
10-6012.004
4.000,00
20-6012.001
3.000,00
20-6042
2.000,00
πλέον της πρόβλεψης των απαιτούμενων πιστώσεων
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στους ανάλογους κωδικούς αριθμούς ανά υπηρεσία για
την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λεωνίδιο, 22 Ιουνίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 242/27-6-2016
(2)
Τροποποίηση του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ.
113842/Β7/18-7-2014/ υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 2067/29-7-2014 τ.Β΄), που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές
Σπουδές».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο νια τις
μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
Α΄/25-8-2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156/Α΄/4-9-2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/
2-8-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3-6-2013), «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την υπουργική απόφαση 113842/Β7/18-7-2014
(ΦΕΚ 2067/29-7-2014 τ.Β΄) που αφορά την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 347/Β7/17-6-1998 (ΦΕΚ 660/τ.Β΄)
υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυ-
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χιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» - Αναμόρφωση του προγράμματος.
8. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρία 8-3-2016).
9. Την εισήγηση του αρμόδιου Αναπληρωτή Πρύτανη
Κ. Μπουραζέλη.
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (16η συνεδρίαση/24-5-2016).
11. Το υπ’ αριθμ. 1142/26-3-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Δημόσιας Διοίκησης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 113842/
Β7/18-7-2014/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2067/
29-7-2014 τ.Β΄), που αφορά το Πρόγραμμα ως ακολούθως:

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται
σε εβδομήντα πέντε (75) και το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται
εντατικό.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον
δύο (2) εξάμηνα κατά τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται
να δηλώσει συνολικά οκτώ (8) μεταπτυχιακά μαθήματα,
τέσσερα (4) ανά εξάμηνο. Στο πρώτο εξάμηνο το ένα (1)
μάθημα είναι υποχρεωτικό και τα υπόλοιπα επιλογής,
ενώ στο δεύτερο εξάμηνο είναι όλα επιλογής. Μετά το
πέρας των δύο εξαμήνων ακολουθεί η συγγραφή της
μεταπτυχιακής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο.
Οι τίτλοι και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες των
μεταπτυχιακών μαθημάτων που μπορούν να προσφέρονται σε ένα ακαδημαϊκό έτος παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Δεν θα προσφέρονται υποχρεωτικά όλα
τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στους παρακάτω
πίνακες:

1° ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα
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2° ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS

Υποχρεωτικό

Μαθήματα

ECTS

Επιλογής

Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας

7,5

Επιλογής

7,5 Επίλυση συγκρούσεων

7,5

Ισχύς και διεθνής πολιτική

7,5 Σύγχρονα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας

7,5

Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση

7,5 Εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ

7,5

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

7,5 Τουρκία: κράτος και εξωτερική πολιτική

7,5

Αγορά και Κράτος στην ΕΕ

7,5 Δυτικά Βαλκάνια

7,5

Εθνική κυριαρχία και διεθνής οργάνωση

7,5 Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή

7,5

Έννομη τάξη της ΕΕ

7,5 Εξωτερική πολιτική και σχέσεις της ΕΕ

7,5

Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

7,5

Συγκριτική ανάλυση των ευρωπαϊκών πολιτικών
συστημάτων

7,5

Πολιτικές της ΕΕ για την οικονομική
και κοινωνική συνοχή και η εφαρμογή τους

7,5

Οικονομική και Νομισματική Ένωση

7,5

Διεθνές εμπόριο και επενδύσεις

7,5

Κοινωνικό κράτος και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

7,5

Διεθνές νομισματικό και χρηματοπιστωτικό
σύστημα

7,5

Πολιτική ανταγωνισμού στην ΕΕ

7,5

Διεθνής Μετανάστευση

7,5

Η προστασία του περιβάλλοντος στις διεθνείς
σχέσεις

7,5

Προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου
και των μειονοτήτων στην Ευρώπη

7,5

Παγκόσμια διακυβέρνηση των θαλασσών
και των ωκεανών

7,5
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ΣΥΝΟΛΟ

30

Θερινή Περίοδος
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Ηνωμένα έθνη και διασφάλιση της διεθνούς
ειρήνης και ασφάλειας

7,5

Διεθνή χερσαία και θαλάσσια σύνορα

7,5

Το διεθνές καθεστώς διαχείρισης των φυσικών
πόρων και της ενέργειας

7,5

Η προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς

7,5

Ενέργεια και γεωπολιτική

7,5

ΣΥΝΟΛΟ

30

ECTS

Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας
15
Τροποποίηση ή ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα γίνεται με αποφάσεις οργάνων και αναφορά στον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 13106
(3)
Έγκριση αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία
προσωπικού.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Έχοντας υπόψη :
1. την παρ. Α.1, του άρθ. 20 «Αποζημίωση για εργασία
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου», του Ν. 4354/16-12-2015 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄) στην
οποία ορίζεται μεταξύ άλλων: «(….) Για το προσωπικό
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης
υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο
από αυτό όργανο. (…) Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι
ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη
δημοσίευσή τους»,
2. το άρθ. 52, του Ν. 4384/26-4-2016 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄)
στο οποίο ορίζεται: «Στο τέλος του ενάτου εδαφίου της
παρ.Α.1 του άρθρου 20 του Ν. 4354/16-12-2015 (Α΄ 176)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Συγκεκριμένα για το έτος 2016 οι σχετικές αποφάσεις
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν δημοσιευθεί ή
πρόκειται να δημοσιευθούν εντός του α’ εξαμήνου του
έτους, ισχύουν αναδρομικά από 1.1.2016”»,
3. την από 4184/26-1-2016 απόφαση της 1ης ΥΠΕ Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το ποσόν των 212.500,00 €
για πρόσθετες αμοιβές του Επιστημονικού προσωπικού
για το έτος 2016,
4. την από 4188/26-1-2016 απόφαση της 1ης ΥΠΕ Αττι-

κής, με την οποία εγκρίθηκε το ποσόν του 1.120.000,00 €
για αμοιβή υπερωριακής νυχτερινής, και εξαιρέσιμων
ημερών, εργασίας, του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου,
5. ότι για τα ανωτέρω ποσά έχουν εγγραφεί πιστώσεις
στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για το έτος 2016,
6. ότι το νοσοκομείο εφημερεύει 23 ημέρες, περίπου,
μηνιαίως επί 24ωρου βάσεως,
7. ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλες
τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, λόγω μαζικών συνταξιοδοτήσεων, καθώς και, μετατάξεων, αποσπάσεων και
μετακινήσεων, αποφασίζει - εγκρίνει:
α) την αποζημίωση για υπερωριακή εργασία του μονίμου προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου και του επιστημονικού προσωπικού,
δηλαδή, 365 υπαλλήλων εν συνόλω και μέχρι 33.000
ώρες ετησίως επιμεριζόμενες σε 16.500 ώρες για το Α’
εξάμηνο του 2016 με κόστος 100.107,75 € (ΚΑΕ: 0261,
0551, 0552, 0555) και 16.500 ώρες για το Β’ εξάμηνο του
2016 με κόστος 100.107,75 € (ΚΑΕ: 0261, 0551, 0552,
0555),
β) την αποζημίωση για εργασία εξαιρέσιμων ημερών
και νυχτερινών του μονίμου προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και του επιστημονικού προσωπικού, δηλαδή, 740 υπαλλήλων εν
συνόλω και μέχρι 370.532 ώρες ετησίως επιμεριζόμενες
σε 185.266 ώρες για το Α’ εξάμηνο του 2016 με κόστος
566.142,25 € (ΚΑΕ: 0263, 0551, 0552, 0555) και 185.266
ώρες για το Β’ εξάμηνο του 2016 με κόστος 566.142,25 €
(ΚΑΕ: 0263, 0551, 0552, 0555).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016
Ο Διοικητής
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