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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και
της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των ΚΑΚ φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών
εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ έτους 2019.

2

Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 πολιτικών υπαλλήλων ΥΝΑΝΠ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 70808
(1)
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και
της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των ΚΑΚ φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών
εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ έτους 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο δωδέκατο του ν. 4737/2020, «Κύρωση της
από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα
“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ΑLEXANDER S. ONASSIS
PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ
του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες διατάξεις.» (Α’ 204).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4052/2012, «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Εργασίας. και τη διάσωση της εθνικής
οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α’ 41), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011, «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),
όπως ισχύουν.
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4. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014, «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως ισχύουν.
5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005, «Κώδικας Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017, «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α’ 121).
8. Την υπ’ αρ. 713/1-10-2020 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
9. Την υπό στοιχεία Β2β/ΓΠ οικ. 70140/3-11-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία από την
παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη ούτε στον
προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ένταξη στη Ρύθμιση
Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών
προϊόντων και φαρμακευτικές εταιρείες με οφειλόμενα προς τον ΕΟΠΥΥ ποσά αυτόματης επιστροφής του
άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), για το έτος 2019,
μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση καταβολής τους
σε δόσεις, εφόσον δεν οφείλουν ποσά επιστροφής του
άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) για το έτος 2019 και
καταβάλουν κανονικά τις δόσεις της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών των ετών 2012-2018 με βάση το άρθρο
236 του ν. 4635/2019. Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται
με αίτημα της εταιρείας στη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ έως τις 20 Νοεμβρίου 2020.
Άρθρο 2
Καταβολή Δόσεων
Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία με ηλεκτρονική καταβολή με τη χρήση μοναδικού κωδικού
πληρωμής.
Η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά καθώς και
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, ο
Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.
Το σύνολο της πρώτης δόσης της ρύθμισης είναι καταβλητέο έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Οι επόμενες δό-
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σεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα
εκάστου επόμενου μηνός.
Άρθρο 3
Υπολογισμός του Αριθμού Δόσεων
Για το έτος 2019 ο αριθμός των δόσεων (D), υπολογίζεται ως εξής:
D=min (Y.O./max(0,1*M.M.T., 10000), 36)
Όπου στον ανωτέρω τύπο:
(Y.O.) είναι η υπολειπόμενη οφειλή της φαρμακευτικής
εταιρείας ή του Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών προϊόντων προς
τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2019 μετά από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας του συμψηφισμού με ισόποσες οφειλές
του ΕΟΠΥΥ.
(Μ.Μ.Τ.) είναι ο μέσος μηνιαίος τζίρος σε τιμές παραγωγού της φαρμακευτικής εταιρείας ή του Κ.Α.Κ., φαρμακευτικών προϊόντων για το έτος 2019. Στον ανωτέρω
τύπο έχει ενσωματωθεί το κριτήριο ότι η δόση πρέπει να
είναι ίση με το 10 % του Μ.Μ.Τ. και να μην τον ξεπερνάει,
εκτός αν είναι μικρότερη των 10.000 ευρώ.
Από την εφαρμογή της ανωτέρω εξίσωσης προκύπτει
ακέραιο νούμερο χωρίς δεκαδικά ψηφία μετά από τις
απαραίτητες στρογγυλοποιήσεις. Η ελάχιστη τιμή που
μπορεί να λάβει το D είναι 1. Η μέγιστη τιμή που μπορεί
να λάβει το D είναι το 36 που αποτελεί και τον μέγιστο
αριθμό δόσεων της ρύθμισης.
Κατά τον υπολογισμό των δόσεων, ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που από τους ανωτέρω υπολογισμούς προκύπτει
ποσό δόσης κάτω από 10.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων μειώνεται κατά μία και γίνεται νέος υπολογισμός
του ποσού της δόσης.
Ο ανωτέρω τύπος δεν εφαρμόζεται για ποσά οφειλής
έως 19.999 ευρώ τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ στην
πρώτη καταβολή από τις εταιρείες.
Οι δόσεις που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό είναι ισόποσες. Ωστόσο το ποσό της τελευταίας
δόσης μπορεί να αναπροσαρμοστεί κατάλληλα ώστε
να προκύπτει το τελικό ποσό της υφιστάμενης οφειλής
της φαρμακευτικής εταιρείας (Υ.Ο.).
Άρθρο 4
Απαλλαγές από Προσαυξήσεις,
Πρόσθετους Φόρους, Τόκους και Πρόστιμα
Οι οφειλές που εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση
απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τους τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής. Ο οφειλέτης τυγχάνει των
κάτωθι ευεργετημάτων κατ’ αναλογική εφαρμογή του
άρθρου 11 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), μετά την εκούσια
καταβολή της πρώτης δόσης αυτής.
Μετά την υπαγωγή χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας οφειλών ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών
μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν
ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια
τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για
την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν
πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.
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Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα
μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. Η καταβολή των
δόσεων της ρύθμισης δύναται να πραγματοποιούνται μέσω
εντολής αυτόματης χρέωσης λογαριασμού με την υποβολή
σχετικής αίτησης του οφειλέτη σε φορέα είσπραξης. Οι
υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές δεν επιβαρύνονται εφεξής με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Άρθρο 5
Απώλεια της Ρύθμισης - Ποινές
Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας
εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε
εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης των
Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών
προϊόντων προς τον ΕΟΠΥΥ, δεν εφαρμόζεται η παρούσα και τα φαρμακευτικά προϊόντα των Κ.Α.Κ. ή των φαρμακευτικών εταιριών απεντάσσονται από τον Κατάλογο
Αποζημιούμένων Φαρμάκων του άρθρου 12 του ν. 3816/
2010 με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Άρθρο 6
Σε έκτακτες περιπτώσεις που για οποιαδήποτε αιτία
δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα οι πληρωμές που έχουν διενεργηθεί (στους φορείς είσπραξης),
ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Διεύθυνση
Οικονομικών του ΕΟΠΥΥ το σχετικό παραστατικό πληρωμής, για την αξιολόγηση του αιτήματος χορήγησης
αποδεικτικού ενημερότητας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. 2824. 23/73261/2020
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 πολιτικών υπαλλήλων ΥΝΑΝΠ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ,
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 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 άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
γ) Του π.δ. 13/2018 " Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου" (Α’ 26).
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δ) Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 114).
στ) το π.δ. 83/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
ζ) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123).
2. Την υπ’ αρ. 2903.5/92965/2019 απόφαση ΥΝΑΝΠ
«Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β’ 5056).
3. Την υπ’ αρ. 2811.23/16648/2020 απόφαση Έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ Α’/Γρ ΑΑΥ (ΑΔΑ
6ΙΛΠ4653ΠΩ-ΑΧ1).
4. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του
κανονικού ωραρίου προσωπικό, μόνιμο, αποσπασμένο
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, λόγω έκτακτων
και επειγουσών αναγκών.
Συγκεκριμένα για:
- έλεγχο θαλάσσιας υπηρεσίας των προς συνταξιοδότηση ναυτικών, έλεγχο και κωδικοποίηση μηχανογραφικών μερίδων των ναυτικών, επικύρωση θεώρηση
μεταβολών στα ναυτολόγια πλοίων,
- αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία,
οργάνωση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη Πλοηγικών Σταθμών και οικονομικής διαχείρισης του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ),
- προετοιμασία και διενέργεια εσωτερικών ελέγχων
και σύνταξη πορισματικής έκθεσης,
- αυξημένες ανάγκες καθαριότητας κεντρικού κτιρίου
ΥΝΑΝΠ παρακείμενου πύργου και περιφερειακών κτιρίων όπου στεγάζονται Υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ,
- καταγραφή, εκκαθάριση, ταξινόμηση, απογραφή των
ενεργών αρχείων γραφείου Νομικού Συμβούλου ετών
2015-2016,
- εποπτεία και έλεγχο της λειτουργίας και εκτέλεσης
προγραμμάτων σπουδών ΑΕΝ/ΔΣΕΝ/ΚΕΣΕΝ, διεκπεραίωση διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών-βεβαιώσεων
σπουδών, διεκπεραίωση αλληλογραφίας, τήρηση αρχείων, οργάνωση βιβλιοθήκης σχολών,
- διεκπεραίωση θεμάτων επενδυτικών προγραμμάτων,
λειτουργίας εθνικής συντονιστικής επιτροπής κρουαζιέρας, θαλάσσιου τουρισμού, συστάσεις Ν.Ε.Π.Α και
λοιπών θεμάτων μητρώου Ν.Ε.Π.Α.,
- έγκριση-αναθεώρηση-επικαιροποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης των Λιμένων, διενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων-εισηγήσεωνεκπόνηση τεχνικών μελετών και επίβλεψη κατασκευής
κτιριακών έργων,
- εποπτεία φορέων Διοίκησης Λιμένων ως προς την
εφαρμογή ισχύουσας νομοθεσίας, έλεγχο και γνωμοδότηση επί των παραχωρήσεων χρήσεως χώρων ζώνης
λιμένα, έλεγχο προγραμματικών συμβάσεων, έλεγχο εισπραχθέντων ψαρικών τελών,
- εκκαθάριση και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων δικαιολογητικών δαπανών άγονων γραμμών, ΤΚΕΠ, ΚΝΕ,
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ΚΠΥ, εκκαθάριση και πληρωμή αποδοχών πολιτικού προσωπικού ΥΝΑΝΠ και δικαιούχων Κεφαλαίου Πλοηγικής
Υπηρεσίας,
- παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμών εποπτευόμενων φορέων ΥΝΑΝΠ και εγκρίσεις ισολογισμώναπολογισμών αυτών, έκδοση αποφάσεων εγκρίσεως
δαπανών, παρακολούθηση ελλειμμάτων και χρεών εποπτευόμενων φορέων,
- ανάγκη επιθεώρησης πλοίων, ελέγχου μελετών και
σχεδίων, έκδοσης πιστοποιητικών αξιοπλοΐας,
- καθορισμό προϋποθέσεων εισαγωγής στις ΑΕΝ,
χορήγηση/αντικατάσταση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, οργάνωση αρχείου Αποδεικτικών Ναυτικής
Ικανότητας και Διπλωμάτων Γενικών καθηκόντων,
- Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών PortIS και Ηλ.
Ναυλοσυμφώνου Δ/νσεων ΓΓΛΛΠΝΕ,
- Θέματα προσλήψεων προσωπικού ΥΝΑΝΠ, εποπτευόμενων φορέων, πλοηγικών σταθμών, έκτακτου και ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ-ΣΠΜ,
συνεχείς καταγραφές, τροποποιήσεις, διορθώσεις για
συμμετοχή στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, μετάφραση αποφάσεων ΙΜΟ, επικαιροποίηση Μητρώου Μισθοδοτούμενων,
- Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τη διάλυση σκαφών που δεν υπάγονται στον κανονισμό 1257/2013 του
ΕΚ, εκσυγχρονισμό πλαισίου ασφαλούς προσέγγισης
πλοίων τύπου LNG-LPG, επικαιροποίηση Μητρώου κατασκευαστών σκαφών αναψυχής,
- Έλεγχο, πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης,
- Καθαριότητα εσωτερικών - εξωτερικών χώρων προκειμένου να τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής
υπερωριακής εργασίας με αμοιβή εκατόν πενήντα έξι
(156) υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΥΝΑΝΠ, για την
αντιμετώπιση έκτακτων και επιτακτικών υπηρεσιακών
αναγκών κατά τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το ανωτέρω τέταρτο σχετικό,
και μέχρι 9.360 ωρών για το σύνολο των υπαλλήλων, που
αναλύονται ανά Υπηρεσία ως ακολούθως:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
60
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1200
ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
120
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΝΕ
KAI ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
240
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1140
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
120
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ,
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ
120
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1020

55352

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ KAI ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
720
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
0
ΚΑΙ ΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
480
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
900
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
540
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1140
ΠΛΟΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
480
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
240
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΕΝ
Α.Ε.Ν. ΚΡΗΤΗΣ
60
Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ
180
Α.Ε.Ν. ΣΥΡΟΥ
60
ΚΕΣΕΝ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
180
Ρ/Η-Ρ/Ε
60
ΔΣΕΝ/ΣΣΠΜ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
120
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ
0
Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
60
Λ. Πάτρας
120
ΣΥΝΟΛΟ
9360
2. Η υπερωριακή αποζημίωση θα καταβάλλεται μόνον
εφόσον ο υπάλληλος απασχοληθεί υπερωριακά, πέραν

Τεύχος B’ 4981/11.11.2020

του υποχρεωτικού ωραρίου και για όσες ώρες απασχοληθεί στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ωρών. Οι ώρες της
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται
μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο, χωρίς τη δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δυο
(02) εξαμήνων μέσα στο έτος.
3. Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα
πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν
να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι εντός του ανωτέρω ορίου αριθμού ωρών που
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση των εγγεγραμμένων
πιστώσεων.
4. Υπεύθυνοι ορίζονται για την Κεντρική Υπηρεσία οι
ασκούντες καθήκοντα Προϊσταμένου κάθε Διεύθυνσης,
ενώ για τους υπαλλήλους ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ/Π-Μ, ΣΣΠΜ, Κ.Λ.
και Λ.Α. οι οικείοι Διοικητές και οι Λιμενάρχες αντίστοιχα.
5. Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί
ύψους 75.000 ευρώ περίπου, υπάρχει πίστωση στον
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2020 στον ΑΛΕ 2120201001 φορέα
1041-501-0000000, η οποία βεβαιώθηκε και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ με α/α 78776.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της μέχρι και 31/12/2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς 2 Νοεμβρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
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