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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές,
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2018.

2

Ανταλλαγή τίτλων εκδόσεως EFSF.

3

Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης των Μονίμων Υπαλλήλων του ΜΤΝ για την Αντιμετώπιση
Αναγκών 2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 59450/1062
(1)
Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2018.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
3. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 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».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 95/1993 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 40) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό
Εργασίας».
6. Τη διάταξη του άρθρου 18 του π.δ/τος της 08-04-1932
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των
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νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16
του ν.δ. 1037/1971 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 235) «περί χρονικών ορίων
λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών».
7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27-06-1932 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 212), «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των
περί 8ώρου εργασίας διατάξεων».
8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14-08-1950 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 202), «περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων
(ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων».
9. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 95)
«περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών», και ιδίως του
άρθρου 1, όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 264/1973
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 342).
10. Την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222), «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/
2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18).
11. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/
2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 88), «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
12. Τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 154), «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115)
για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων
και άλλες διατάξεις».
13. Την από 06/12/2017 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το
Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2018, τις τριάντα (30) ώρες.
2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο
με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης
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ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας
ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι
πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός
των πλαισίων της παρ. 1, εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της
υπερωριακής εργασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80
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», όπως ισχύει.
3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων,
των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του
π.δ/τος της 27.6/4-7-1932 καθώς και των επιχειρήσεων
στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν
με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων, χωρίς αναφορά στις
διατάξεις του π.δ/τος της 27.6/4-7-1932.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2017
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 1597
Ανταλλαγή τίτλων εκδόσεως EFSF.

(2)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α΄/1994), όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄/1990), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A΄/1998), όπως τροποποιήθηκε με
τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).
5. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/
0004/9.9.2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του
Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β΄/2010).
6. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690 Β΄/
2014), όπως ισχύει.
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7. Την αριθμ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται
στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865
Β΄/2014), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 287 Α΄/2013).
9. Την αριθμ. πρωτ. 2/37700/0023Α/10-05-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Απόφαση εμφάνισης
εσόδου ύψους € 25 δισεκ., δανείου από το EFSF, για την
κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μέσω του
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
εξαιτίας των απωλειών που υπέστησαν από τις ανταλλαγές ομολόγων μέσω της διαδικασίας PSI» (ΦΕΚ 1646 Β΄/
2012).
10. Την αριθμ. πρωτ. 2/694/0023Α/18-02-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Απόφαση εμφάνισης
εσόδου ύψους € 16 δισεκ., δανείου από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για την κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μέσω του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»
(ΦΕΚ 335 Β΄/2013).
11. Την από 25.05.2016 δήλωση του Συμβουλίου των
Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup).
12. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009).
13. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).
14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α΄/2017).
15. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 A΄/2015).
16. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(ΦΕΚ 2168 Β΄/2015).
17. Την Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας,
του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.03.2012
Π.Ν.Π. (Α΄ 55), που κυρώθηκε με το ν. 4060/2012 (Α΄ 65)
και τροποποιήθηκε (α) με την από 12-12-2012 Π.Ν.Π.
(Α΄ 240) που κυρώθηκε με το ν. 4110/2013 (Α΄ 18),
(β) με την από 17-12-2014 Π.Ν.Π. (Α΄ 262) που κυρώθηκε
με το ν. 4316/2014 (Α΄ 270), (γ) με την από 27-02-2015
τρίτη τροποποίηση και συμπληρώθηκε με τις συμβάσεις
«Liability Management Exercise Agreement» και «Bond
Exchange Agreement» την 16-3-2017.
18. To έγγραφο του EFSF «Notice for an operation» με
ημερομηνία 5-12-2017, αποφασίζουμε:
1. Την καταγραφή στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2017, με ημερομηνία 14/12/2017, του
ποσού των € 2.999.709.000,00 (δύο δισεκατομμυρίων
εννιακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων
εννέα ευρώ), που αποτελεί το προϊόν του δανείου που
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συνήψε το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως συμπληρώθηκε με τις συμβάσεις
«Liability Management Exercise Agreement» και «Bond Exchange Agreement» την 16-3-2017. Σκοπός του ανωτέρω
δανείου είναι η αντικατάσταση υφιστάμενων δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου από το Ε.Τ.Χ.Σ. με ισόποσα δάνεια
σταθερού επιτοκίου μέσω της ανταλλαγής αντίστοιχων τίτλων που εξέδωσε το Ε.Τ.Χ.Σ. και έχουν στην κατοχή τους
η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, ως εξής:
Έναρξη

Λήξη

Κεφάλαιο

Επιτόκιο

14/12/2017

14/12/2047

2.999.709.000,00 €

1,426%

Με βάση την παρούσα απόφαση το ποσό των € 2.999.709.000,00 θα εμφανισθεί στα πιστωτικά έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 με ΚΑΕ 5162 «Έσοδα από τη σύναψη δανείων μηχανισμού στήριξης».
2. Τη μείωση του δημοσίου χρέους κατά το ποσό των € 2.999.709.000,00 (δύο δισεκατομμυρίων εννιακοσίων
ενενήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων εννέα ευρώ) με ημερομηνία 14/12/2017, μέσω της προεξόφλησης των
παρακάτω δανείων της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος, ως εξής:
Έναρξη

Λήξη

Επιτόκιο

Κεφάλαιο

Διαφορά
υπέρ το άρτιο

Αξία
Διακανονισμού

19/4/2012

19/4/2019

6Μ Euribor + 0,57%

2.999.709.000,00 €

15.453.243,95

3.015.162.243,95 €

Η ανωτέρω προεξόφληση προέκυψε ως αποτέλεσμα της επιστροφής προς το Ε.Τ.Χ.Σ. ομολόγων κυμαινόμενου
επιτοκίου έκδοσής του, ονομαστικής αξίας € 2.999.709.000,00, ενώ ποσό € 15.453.243,95 που αφορά την υπέρ το
άρτιο αξία καταβλήθηκε με το αριθμ. 2160/14-12-2017 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
Για την αποτύπωση της παραπάνω πράξης στα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017
θα γίνουν οι ακόλουθες λογιστικές εγγραφές:
Ποσό € 3.015.162.243,95 το οποίο αποτελεί την αξία διακανονισμού του χρέους που μειώνεται, θα βαρύνει τις
πιστώσεις του φορέα 23/200 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 με ΚΑΕ 6269 «Προεξόφληση δανείων εξωτερικού».
Το σχετικό συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος και επί του Υπολόγου Συμψηφισμών της Δ/νσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους με βάση την παρούσα απόφαση και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Το αριθμ. 2160/14-12-2017 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και
β) Τα δελτία αναγγελίας της χρέωσης του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Ε.Δ. Εισπράξεις και
πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους» και IBAN GR 660 1000 2300 0000 200 914 1111, με το ποσό
των € 15.453.243,95.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2017, καθώς και για επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις
εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 470/1627/17

(3)

Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης των Μονίμων Υπαλλήλων του ΜΤΝ για την Αντιμετώπιση
Αναγκών 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 176).
β. Το άρθρο 25 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διοίκηση και
έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 35).
γ. Το π.δ. 31/2007 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Οργανισμός Μετοχικού
Ταμείου Ναυτικού».
δ. Τη μείωση του πολιτικού προσωπικού, λόγω συνταξιοδοτήσεως και μη αναπληρώσεώς του.
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ε. Την ανάγκη εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας από
το πολιτικό προσωπικό του ΜΤΝ για την αντιμετώπιση
έκτακτων επειγουσών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών
αναγκών οι οποίες αναφέρονται σε διαδικασίες ογκώδεις που απαιτούν χρόνο και προσοχή και δεν είναι εφικτές να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια του κανονικού
ωραρίου εργασίας σχετικά με την έκδοση ενταλμάτων
πληρωμής και έκδοση επιταγών για πληρωμή ΒΟΕΑ στα
δικαιούχα τέκνα των μετόχων και Βοηθημάτων Θανάτου
στις οικογένειες θανόντων μερισματούχων ώστε να μη
δημιουργούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές, την καταχώριση και τον έλεγχο των κινήσεων εισπράξεων / πληρωμών
μέσω των λογαριασμών διαχείρισης που τηρούνται στην
Τράπεζα της Ελλάδος και αφορούν σε μεγάλο αριθμό
συναλλαγών, την πληρωμή των περιοδικών και εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους του Ταμείου (μέρισμα
ΜΤΝ, εφάπαξ βοηθήματα ΕΛΟΑΝ, ΕΛΧΑΟΣ, ΕΛΧΑΟΙΑ,
ΒΟΕΑ και ΒΘ), την απόδοση φόρων και κρατήσεων υπέρ
τρίτων, τη διεκπεραίωση θεμάτων πληρωμής δαπανών
έργων ΝΙΝ και την υποβολή σχετικών αναφορών για την
πορεία εκτέλεσής τους, την καταχώριση βεβαίωση και
αναζήτηση πάσης φύσεως οφειλών και αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών, τη διεκπεραίωση θεμάτων διοικητικών διεκδικήσεων εν ενεργεία και αποστράτων μετόχων στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά του Ταμείου και
αντίκρουσης των σχετιζομένων αγωγών, την εκκαθάριση
μισθοδοσίας των ΜΠΥ και την ανάληψη ενεργειών που
κατά νόμο απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή τους, τη
συγκέντρωση και υποβολή πληθώρας στοιχείων - αναφορών εκτέλεσης Π/Υ και στατιστικών δελτίων στους
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αρμόδιους φορείς σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και
την έκδοση στατιστικών απολογιστικών δεδομένων για
τις ανάγκες ενημέρωσης και εκμετάλλευσής τους από τη
Διοίκηση, για την επεξεργασία και εξαγωγή των οποίων
απαιτείται ιδιαίτερη επιμέλεια, προσοχή και σύγκριση
τους με προηγούμενα δεδομένα με αποτέλεσμα να απαιτείται σημαντικός χρόνος για την ομαλή και έγκαιρη διεκπεραίωσή τους.
στ. Το υπ’ αριθμ. 59/7-12-2017 πρακτικό Διοικητικού
Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΔΣ/ΜΤΝ)
από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή αποζημίωση για τους υπαλλήλους του ΜΤΝ ύψους 7.700,00 € θα
βαρύνει τις πιστώσεις που έχουν αναγραφεί στον ΚΑΕ
0261 του Π/Υ, οικονομικού έτους 2018 του ΜΤΝ, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης για παροχή απογευματινής εργασίας πέρα από το κανονικό
ωράριο, χιλίων εξακοσίων ογδόντα (1680) ωρών, 7 μονίμων πολιτικών υπαλλήλων (κλάδου ΔΕ) του Μετοχικού
Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), που κρίνεται απαραίτητη για
την αντιμετώπιση πραγματικών, εποχιακών, εκτάκτων ή
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2017
O Πρόεδρος
Δ. ΧΕΛΜΗΣ
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