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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Τροποποίηση της αριθ. οικ. 55932/1016/
02-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο
τομέα της υγείας» (Β’ 3888), όπως ισχύει και πλέον ονομάζεται «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης
ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’205), όπως
ισχύει».
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για
τη χρηματοδότηση της Β δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2017- 31.12.2017.
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας Β’ Εξαμήνου 2017 υπαλλήλων που μετακινούνται στα γραφεία των Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και Γενικών Γραμματέων Ναυτιλίας και Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις σε
αυτά.

Αρ. Φύλλου 2357

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.32026/500
(1)
Τροποποίηση της αριθ. οικ. 55932/1016/
02-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας» (Β’ 3888), όπως ισχύει
και πλέον ονομάζεται «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016
(Α’205), όπως ισχύει».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α’ 205) όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 91 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της
Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’38).
2. Τη διάταξη του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 «Για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(Α’101), όπως ισχύει.
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3. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά
εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’88).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του
ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α’50), ως
ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης» (Α’28), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143).
7. Τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’29).
8. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).
9. Τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98).
10. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 12 του
π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’172).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’178).
13. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’180).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α’185),
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 24/2015 (Α’20).
15. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’116).
16. Την υπ’ αριθ. Υ5/27-01-2015 (Β’204) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
17. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210).
18. Την αριθ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’2168).
19. Την υπ’ αριθ. Υ56/21-10-2015 (Β’2281) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου»,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Υ213/08-12-2016
(Β’3955) απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση
απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου».
20. Την υπ’ αριθ. οικ. 55932/1016/02-12-2016 κοινή
υπουργική απόφαση με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο
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τομέα της υγείας» (Β’3888), όπως έχει τροποποιηθεί με
τις υπ’ αριθ. οικ. 56914/1033/08-12-2016 (Β’3942) και
οικ. 29479/464/26-06-2017 (Β’2195) και πλέον ονομάζεται «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στο
δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του
ν. 4430/2016 (Α’205), όπως ισχύει».
21. Την υπ’αριθ. 31882/1174/06-07-2017 Εισήγηση
του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
τροποποίησης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον
προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, πέραν από αυτή που έχει
προβλεφτεί στην αριθ. οικ. 55932/1016/02-12-2016
(Β’3888) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, όπως ισχύει, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. οικ. 55932/1016/
2-12-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα
απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο
τομέα της υγείας» (Β’ 3888), όπως αυτή έχει ήδη τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. οικ. 56914/1033/08-12-2016 (Β’
3942) και οικ. 29479/464/26-06-2017 (Β’ 2195) και πλέον
ονομάζεται «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων
στο δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64
του ν. 4430/2016 (Α’ 205), όπως ισχύει», στα ακόλουθα
σημεία, ως εξής:
α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2, με τίτλο
«Πλαίσιο ένταξης - Ρόλος του ΟΑΕΔ - Φορείς Υποδοχής»
προστίθεται «ΕΟΜ (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων)».
β) Στον πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 5, με
τίτλο «Ωφελούμενοι- Κριτήρια Κατάταξης και σύστημα
επιλογής», στο 5ο κριτήριο κατάταξης «ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»,
το έτος «2015» αντικαθίσταται από το έτος «2016».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αριθ. οικ. 55932/1016/
02-12-2016 (Β’ 3888) απόφαση.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός

Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. οικ.28660/1621
(2)
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για
τη χρηματοδότηση της Β δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2017- 31.12.2017.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 ν. 4430/2016
(Α’ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α’ 58)
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις» όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του
ν. 3863/2010 (Α’115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.»,
όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24 και 77 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές
ισχύουν.
5. Τις διατάξεις άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α’29)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’98).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 (Α’180) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την αριθ. Υ29/9.10.2015 (Β’2168) Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθ. Φ.80000/
οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β’2371) κοινής απόφασης
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».
11. Τις διατάξεις της οικ.2669/129/6.2.2017 (Β’ 417)
απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και
Οικονομικών σχετικά με τον «Προσδιορισμό της διαδικασίας μεταφοράς των μεταβιβαζόμενων πόρων για τη
χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017-31.12.2017».
12. Τις διατάξεις της οικ. 11620/591/17.3.2017 (Β’ 1019)
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών σχετικά με την «Μεταφορά ποσού στην Ελληνική
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Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για τη χρηματοδότηση της Α δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2017- 31.12.2017»
13. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι
εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη
σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η χώρα.
14. Την αριθ. οικ.27560/1556/15.6.2017 εισήγηση της
προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
15. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρισης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθ.
49η/8.6.2017 συνεδρίαση της.
16. Το αριθ. 6/10.5.2017 Πρακτικό της Συνεδρίασης
της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υπουργείου Εσωτερικών- Ε.Ε.Τ.Α.Α.- Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού διότι η δαπάνη ύψους δώδεκα
εκατομμυρίων ευρώ (12.000.000,00€) θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών/Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) οικονομικού έτους 2017. Η
προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/β Πρόγραμμα
«Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των ορίων του Προϋπολογισμού έτους 2017 του Α.ΚΑ.ΓΕ. (κοινή υπουργική απόφαση.: Φ.ΑΚΑΓΕ/οικ.56600/2089/28.12.2016/
ΑΔΑ:7ΜΨ0465Θ1Ω-ΡΥ5) με όριο της δαπάνης για το
έτος 2017 τα 40 εκ. ευρώ.
18. Την με αριθ. Φ.3/1/ΔΥ/20.1.2017 (με ΑΔΑ: Ω0ΔΦ465Θ1Ω-Ξ5Ι) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για
τον Κ.Α.Ε. 2499/β «Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι».
19. Ότι η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/β
«Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των ορίων
που έχουν τεθεί από το ΜΠΔΣ 2015-2018. Διευκρινίζεται
ότι το όριο της δαπάνης για το έτος 2017 έχει τεθεί στα
40 εκ. ευρώ.
20. Την από 1.3.2017 Προγραμματική Σύμβαση
(ΑΔΑ:ΩΘΖΝ465Θ1Ω-2ΛΞ και ΑΔΑΜ: 17SYMV005875707),
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την μεταφορά του ποσού των δώδεκα
εκατομμυρίων ευρώ (12.000.000,00€) από το Α.Κ.Α.ΓΕ.
στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη της Β’ δόσης που
αφορά στο 30% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού των
40.000.000,00 ευρώ που αναλογεί στο Α.Κ.Α.ΓΕ. για τις
υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που
παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περίοδο από
1.1.2017- 31.12.2017 στους συνταξιούχους των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.
2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα γίνει
από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης-Εισφορά
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Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. λογ. 261 45 156),
με έκδοση επιταγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10.8.2012
(Β’ 2371) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών
«Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής
Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017
Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2824.23/50219/2017
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας Β’ Εξαμήνου 2017 υπαλλήλων που μετακινούνται στα γραφεία των Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και Γενικών Γραμματέων Ναυτιλίας και Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις σε αυτά.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (176 Α’) «Διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις ..... και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
β) το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
γ) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170 Α’),
στ) Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114/22-09-2015) «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής»,
δ) το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’/23-09-2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθ. 2811.23/48696/2017-3/7/2017 απόφαση
Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ7Κ8Μ4653ΠΩΧΘΥ).
3. Την ανάγκη εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας για
την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγουσών και απρόβλε-

Τεύχος Β’ 2357/11.07.2017

πτων αναγκών από τους Μονίμους και ΙΔΑΧ Υπαλλήλους του ΥΝΑΝΠ που μετακινούνται στα γραφεία των
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Γενικών Γραμματέων Ναυτιλίας και Λιμένων και Λιμενικής
Πολιτικής.
4. Τις με αριθ. αποφάσεις μετακίνησης μονίμων υπαλλήλων:
α) 5111.02/35/2014 02-11-2014 απόφαση Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου,
β) 2901.03/42739/2015 απόφαση Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής,
γ) 2901.03/11/2015 απόφαση Αν. Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,
δ) 2901.03/77823/2016 απόφαση Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, και
ε) 2901.03/4572/2017 απόφαση Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής
υπερωριακής εργασίας με αμοιβή από το μόνιμο και
ΙΔΑΧ προσωπικό που έχει μετακινηθεί στα γραφεία των
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Γενικών Γραμματέων Υπουργείου και Λιμένων και Λιμενικής
Πολιτικής και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις σε αυτά,
για το χρονικό διάστημα από δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2017,
για την αντιμετώπιση έκτακτων και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που θα προκύψουν και δεν μπορούν να
αντιμετωπισθούν μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας.
Συγκεκριμένα για πέντε (05) υπαλλήλους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που έχουν μετακινηθεί στα ανωτέρω γραφεία, εγκρίνονται έως εκατόν
είκοσι (120) απογευματινές ώρες ανά υπάλληλο κατά το
δεύτερο εξάμηνο 2017.
2. Η υπερωριακή αποζημίωση θα καταβάλλεται μόνον εφόσον οι υπάλληλοι απασχοληθούν υπερωριακά,
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και για όσες ώρες
απασχοληθούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ωρών,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα λάβουν υπερωριακή
αποζημίωση από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
3. Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί
ύψους 3.500,00 Ευρώ περίπου, υπάρχει πίστωση στον
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2017 στον ΚΑΕ 0511, φορέας 41/120 η οποία βεβαιώθηκε και καταχωρήθηκε στο
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της ΥΝΑΝΠ/
ΓΔΟΥ με α/α 52673.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της και μέχρι 31-12-2017.
Πειραιάς, 7 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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