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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εξαίρεση του Δήμου Μεγίστης από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των παρ. 10
και 19 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως
ισχύει.

2

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».

3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.914.2/Γ/7577/Σ.
1760/30-11-2020 απόφασης του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.351/103/310959/7-8-2012 απόφασης του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρυθμίσεις θεμάτων
λειτουργίας πεδίων βολής του Στρατού Ξηράς και
διάθεσης αυτών για περιοδική χρήση σε τρίτους»
(Β’ 2355)» (Β’ 5543).

4

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους
υπαλλήλους του ΕΚΔΔΑ έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2/46195/ΔΛΤΠ
(1)
Εξαίρεση του Δήμου Μεγίστης από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των
παρ. 10 και 19 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014,
όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4549/2018 (Α’ 105)
και τροποποιήθηκε με τον ν. 4638/2019 (Α’181) και
ν. 4764/2020 (Α’256).
β) Των άρθρων 21, 24, 25 και 30 του ν. 4270/2014
(Α’143), όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν
κατά περίπτωση με τα άρθρα 82, 83, 84 και 85 του ν. 4549/
2018 (Α’105).
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γ) Των άρθρων 46 και 47 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Α’181), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 του ν. 4549/2018
(Α’105).
δ) Της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997(Α’38),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4549/2018
(Α’105).
2. Το άρθρο 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’45).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’98),
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄133).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’121).
5. Την υπ’ αρ. Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805).
6. Την υπό στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/05-02-2021
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και
ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου
69Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143) όπως ισχύει».
7. Το υπ’ αρ. 1589/08-12-2020 έγγραφο αίτημα του
Δήμου Μεγίστης αναφορικά με το αίτημα εξαίρεσης
ανοίγματος λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος και τη μεταφορά των ταμειακών
του διαθεσίμων σε αυτόν.
8. Το υπ’ αρ. 91638/28-12-2020 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών με
το οποίο γνωστοποιεί τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά
με το αίτημα εξαίρεσης του Δήμου Μεγίστης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την εξαίρεση του Δήμου Μεγίστης (ΑΦΜ 090319214)
από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις
των παρ. 10 και 19 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014,
όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

6718

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 18690
(2)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98),
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄133).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
3. 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
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).
8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046 (Β’ 2473/
2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 42 του ν.
4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
9. Την υπ’ αρ. C(2014) 10190 final/18.12.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμό C (2020)
2006 final/27.3.2020 Εκτελεστική Απόφαση της ΕΕ.
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10. Το υπ’ αρ. 16372/08.02.2021 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
(ΕΥΣΣΑ) με θέμα «Αίτημα υπερδέσμευσης στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια
2014-2020».
11. Το υπ’ αρ. 17596/10.2.2021 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ
προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ.
12. Την υπ’ αρ. 17891/10.2.2021 εισήγηση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εισήγηση
τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33
του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης
πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» ως ακολούθως:

Άξονας
Προτεραιότητας

Τίτλος Άξονα

Ανώτατο
επιτρεπόμενο
ποσοστό
εντάξεων επί
της συνολικής
χρηματοδότησης

1

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

128,09%

2

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

128,09%

3

Τεχνική Βοήθεια
- ΤΣ

128,09%

4

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου)

128,09%

5

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας)

128,09%

6

7

Τεχνική Βοήθεια
- ΕΚΤ (Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου)
Τεχνική Βοήθεια
- ΕΚΤ (Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας)
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.

128,09%

128,09%
128,09%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων
του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 128,09% της συνολικής
χρηματοδότησης του προγράμματος.
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη σταδιακή
μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να αποφευχθεί επιβάρυνση των εθνικών πόρων.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2021
Ο Υφυπουργός
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2021
Ι

Ο Υπουργός

Αριθμ. Φ.914.2/Γ/864 Σ. 157
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.914.2/Γ/7577/Σ.
1760/30-11-2020 απόφασης του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.351/103/310959/7-8-2012 απόφασης του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρυθμίσεις θεμάτων
λειτουργίας πεδίων βολής του Στρατού Ξηράς
και διάθεσης αυτών για περιοδική χρήση σε τρίτους» (Β’ 2355)» (Β’ 5543).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση
θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές
ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις»
(Α’ 147).
β. Του ν. 4407/1929 «Περί συστάσεως Ταμείου Εθνικής
Αμύνης» (Α’ 316).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Το υπ’ αρ. «3»/08 Φεβ 2021 πρακτικό της Διοικητικής
Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΔΕ/ΤΕΘΑ) (ΑΔΑ:
Ψ0Τ9ΟΡΛΦ-192).
4. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία 9Α/2021 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από
την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.914.2/Γ/7577/|
Σ. 1760/30-11-2020 απόφασης
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β’ 5543)
Στην υπό στοιχεία Φ.914.2/Γ/7577/Σ. 1760/30-11-2020
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β’ 5543) προστίθεται άρθρο 1 Α, ως εξής:
«Άρθρο 1Α
Μεταβατική Διάταξη
Τα μισθωτήρια συμβόλαια που ανανεώνονται μετά την
έναρξη ισχύος της παρούσας, διέπονται από τον χρόνο
της ανανέωσής τους και μέχρι την 30 Ιουνίου 2021, από
τους όρους που ίσχυαν κατά τον χρόνο της σύναψής
τους».

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 4629/29-01-2021
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους
υπαλλήλους του ΕΚΔΔΑ έτους 2021.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. 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» (Α’ 176).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε
ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας,
που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α’ 57).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2018 «Οργανισμός του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α’ 203).
4. Την προκαλούμενη δαπάνη ύψους είκοσι χιλιάδων
ευρώ (20.000,00 €) ετησίως, που θα καλυφθεί από τον
υπό έγκριση προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ΚΑΕ: 0261
«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία») οικονομικού
έτους 2021.
5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, για την κάλυψη έκτακτων, εποχικών
και επειγουσών αναγκών, όπως αναλυτικά αυτές περιγράφονται στην εισήγηση του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ,
αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση για το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί στο ΕΚΔΔΑ για το έτος 2021
ως εξής:
1) Η υπερωριακή απασχόληση αφορά 150 στελέχη
του ΕΚΔΔΑ.
2) Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και μέχρι τις 10:00 μ.μ.), ορίζονται ανά εξάμηνο,
χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ
των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος και δεν μπορούν
να υπερβαίνουν τις 120 ώρες ανά άτομο ανά εξάμηνο.
3) Η περίοδος υπερωριακής απασχόλησης είναι από
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης
του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μέχρι 31/12/2021.
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4) Το συνολικό ποσό αποζημίωσης για υπερωριακή
εργασία δεν θα υπερβαίνει την εγγεγραμμένη πίστωση
(ΚΑΕ 0261) των 20.000 €.
5) Αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση της αναγκαιότητας υπερωριακής απασχόλησης, κατανομής των ωρών
ανά υπάλληλο και περιγραφής των συγκεκριμένων εργασιών, είναι ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κατόπιν εισήγησης
των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών
Τμημάτων του ΕΚΔΔΑ.
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6) Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και βεβαίωση
του παρασχεθέντος υπερωριακά έργου, ορίζονται οι
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, στις οποίες υπηρετούν οι
υπάλληλοι που πραγματοποιούν τις υπερωρίες ή σε κάθε
περίπτωση, οι ιεραρχικά προϊστάμενοί τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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