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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020.

2

Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2392/05-07-2021 (Β΄ 2994)
απόφασης καθιέρωσης εργασίας καθ’ υπέρβασης
του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη για το
Β’ εξάμηνο 2021 (Ιούλιος - Δεκέμβριος).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 76792
(1)
Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014– 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265),
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ.1 αυτού.
3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).
4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) περί σύστασης, συγχώνευσης, μετονομασίας και κατάργησης Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους- μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.
5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
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6. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 (Β΄ 1867) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
7. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2.11.2015
(ΦΕΚ 2473) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 και το άρθρο 42 του
ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
8. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό
C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020, την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8401
final/06.12.2017, που αφορά στην τεχνική προσαρμογή
του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020, όπως και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2018) 8869
final/12.12.2018, που αφορά στην έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020.
9. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων
του προγράμματος, όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ.
C(2020)4741/09-07-2020 εκτελεστική απόφαση της ΕΕ
των ΕΚ.
10. Τις υπ’ αρ. 88924/10.8.2017 (Β΄3415), 55589/
23.5.2018 (Β΄ 2033), 53165/20.5.2019 (Β΄ 1931), 118522/
18-11-2019 (Β΄ 4809), 118522/18-11-2019 (Β΄ 4809),
106654/12.10.2020 (Β΄ 4646) και 13431/02.02.2021
(Β΄ 5768) αποφάσεις τροποποίησης ποσοστού δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ
2014-2020».
11. Την υπ’ αρ. 80668/29-07-2020 ΥΑ Τεχνικής προσαρμογής των ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Θεσσαλία», «Ήπειρος», «Δυτική Ελλάδα»,
«Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», «Πελοπόννησος», «Ιόνια Νησιά», «Βόρειο Αιγαίο», «Κρήτη», «Αττική»,
«Νότιο Αιγαίο», «Τεχνική Βοήθεια».
12. Το υπ’ αρ. 1999_2021/29.06.2021 έγγραφο της ΕΥΔ
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με θέμα Ανάγκη υπερδέσμευσης
πόρων στον άξονα προτεραιότητας 3 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ
2014- 2020».
13. Το υπ’ αρ. 75744/07.07.2021 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ
προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ.
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14. Τo υπ’ αρ. 75910/07.07.2021 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων. Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
στον Υφυπουργό «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/14 για το ΠΕΠ
ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση της τροποποίησης των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ
2014-2020, ως ακολούθως:
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

01

Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της
Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία

187,87%

02

Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών
των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

155,56%

03

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των
ΜΜΕ - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής
για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου
Επιχειρηματικότητας

400,00%

04

Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της
Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές

196,77%

05

Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς
και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων

160,01%

06

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον

153,49%

07

Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των
Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας
Αττικής

169,15%

08

Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

120,00%

09

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της
Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

170,00%

10

Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών
και Υποδομών Υγείας

164,76%

11

Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών
Εκπαίδευσης

188,31%

12

Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)

120,00%

13

Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)

120,00%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του Ε.Π. δεν μπορεί να υπερβεί το 188,26% της κύριας
χρηματοδότησης του προγράμματος.
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή
μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Τεύχος B’ 3181/19.07.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. απόφ. 2474
(2)
Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2392/05-07-2021
(Β΄ 2994) απόφασης καθιέρωσης εργασίας καθ’
υπέρβασης του υποχρεωτικού ωραρίου των
υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου του Δ. Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη για το Β’ εξάμηνο 2021 (Ιούλιος Δεκέμβριος).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010
(Α΄ 187).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20Α του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).
3. Την παρ. 3 το άρθρου 48 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α’ 143).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31, του
ν. 4288/2014, σχετικά με τις υπερωρίες προσωπικού
ΟΤΑ Α΄ βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας.
5. Την υπ’ αρ. 67835/08-06-2021 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2672 και με την οποία καθιερώνεται η λειτουργία διαφορετικού ωραρίου ορισμένων
υπηρεσιών του Δήμου.
6. Την ανάγκη αντιμετώπισης των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση καθώς και την ανάγκη αντιμετώπισης των εκτάκτων εποχιακών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών των
υπολοίπων υπηρεσιών του Δήμου του ήδη υπάρχοντος
προσωπικού, λόγω μη επαρκούς προσωπικού για τη
στελέχωση των υπηρεσιών λόγω συνταξιοδοτήσεων,
παραιτήσεων κ.λπ.
7. Το υπ’ αρ. 21797/08-07-2021 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού Οικονομικής Πληροφόρησης και
Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στο οποίο αναγράφονται οι
πιστώσεις των σχετικών με τη δαπάνη που προκαλείται
από τη λήψη της παρούσας απόφασης κωδικών προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους 2021,
8. Το γεγονός ότι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβα-
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ση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο,
χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ
των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος ως εξής:
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν
είκοσι (120) ανά υπάλληλο.
Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει
νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη
ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες
για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο.
Για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν,
βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες
ορίζονται μέχρι εκατόν ογδόντα (180) αντίστοιχα ανά
υπάλληλο, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2021, την
εργασιακή απασχόληση καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κάλυψη τω εκτάκτων, επειγουσών καθώς και των αυξημένων
αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου,
για (01) έναν υπάλληλο (120) εκατόν είκοσι ώρες για υπερωριακή απογευματινή εργασία και αναλυτικά ως εξής:
Απογευματινή Υπερωριακή Εργασία μέχρι την 22η
ώρα
Για (01) έναν ΔΕ Μαγείρων (120) εκατόν είκοσι ώρες
συνολικά.
Από τη λήψη της παρούσης απόφασας και προκειμένου για την εργασιακή απασχόληση καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου καθιέρωση των Μονίμων υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου προκαλείται δαπάνη ύψους
ποσού 500,00 €, η οποία είναι εντός του ορίου της πίστωσης που έχει εγγραφεί στον σχετικό κωδικό εξόδων
του προϋπολογισμού του έτους 2021 και ο οποίος είναι
ο εξής: 15.6012.0001.
Με απόφαση Δημάρχου οι παραπάνω ώρες θα κατανεμηθούν ειδικότερα στον εργαζόμενο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νίκαια, 12 Ιουλίου 2021
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02031811907210004*

