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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου
81 του ν. 4843/2021 (Α΄ 193), για την οργανική
σύνθεση πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/
1953.

2

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης για το έτος
2022.

3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4030/30-12-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός του
«Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων
ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά» και του «ΕΦΕΠΑΕ» ως
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας
της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Χωρική
Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/
ΒΑΑ) Πειραιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» (Β’ 6084).

4

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4028/30-12-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 379/07-02-2018 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 7ΧΟΤ7Λ7- Ψ0Ε) απόφασης Ορισμού
του «Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων
ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην
Κρατικών Ενισχύσεων. Ανάθεση αρμοδιοτήτων
διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»
2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με
τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»
2014-2020» (Β’ 6103).

5

Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων του Δήμου Μεσσήνης για το έτος 2022.

6

Αρ. Φύλλου 6500

Έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης κατά τις
εργάσιμες και εξαιρέσιμες ημέρες, τις Κυριακές
και τις νυχτερινές ώρες, πέραν ή προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, του
προσωπικού της δημόσιας επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΑΣ)», που
αμείβεται βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015,
για το έτος 2022.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2241.2/94322/2021
(1)
Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου
81 του ν. 4843/2021 (Α΄ 193), για την οργανική
σύνθεση πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/
1953.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 81 του ν. 4843/2021 «Ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την
ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό
2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη
διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης
για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό
2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για
την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών
αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και
ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (Α΄ 193),
β) του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 «Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού» (Α΄317),
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γ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄133),
ε) των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 102),
στ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),
ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
3. Το υπ΄αρ. 2811.8/91022/14-12-2021 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση περιόδου εφαρμογής των ρυθμίσεων της
παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4843/2021 (Α΄ 193), για την
οργανική σύνθεση πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/
1953 (Α΄ 317).
Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 1 του
άρθρου 81 του ν. 4843/2021 (Α΄ 193), για την οργανική σύνθεση πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953
(Α΄ 317), παρατείνεται από 01.01.2022 έως την 31.03.2022.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 24 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Αριθμ. 323770
(2)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης για το έτος
2022.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/
1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων
εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 35).
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3833/
2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επείγοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»
(Α΄ 4).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης» (Α΄ 94).
5. Την υπό στοιχεία οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α΄ 94) “Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας“» .
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/
2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.»
(Α΄ 11).
7. Τις διατάξεις της περ. ββ της παρ. Α του άρθρου 8
του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄ 235).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).
9. Την υπ’ αρ. 14138/15-05-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αναφορικά με τον
διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη
θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης.
10. Το υπ’ αρ. 66428/09.12.2021 διαβιβαστικό αίτημα
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά, αναφορικά με το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων
κατ΄ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων σε αυτήν υπαλλήλων, για το έτος 2022, σχετικά με
τις αιτιολογημένες ανάγκες μετακίνησης των ανωτέρω
προς εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, ειδική αποστολή,
για συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, ομάδες εργασίας, σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά
προγράμματα, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση για τις
ανάγκες του Δήμου.
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11. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση αυτή δαπάνης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ.Σ. 872/
08.12.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά, το οποίο ανέρχεται στο ποσό
των 4.500,00 € από τις πιστώσεις του Π/Υ έτους 2022 του φορέα και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.: 02.00.6423.001,
02.10.6422.001, 02.15.6422.001, 02.20.6422.001 και 02.30.6422.001. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2022
ενδέχεται να τροποποιηθούν οι ανωτέρω πιστώσεις, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το έτος 2022 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης, ως εξής:

α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΟΡΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ/
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

1

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1

20

2

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ)

1

20

3

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

6

4

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

4

5

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

15

6

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

2

10

7

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

5

8

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

2

9

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1

2

4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 24 Δεκεμβρίου 2021
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 3776
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4030/30-12-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός
του «Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά» και του «ΕΦΕΠΑΕ»
ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για
πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/
ΒΑΑ) Πειραιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» (Β’ 6084).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε

για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
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 (Α΄297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265) και
ειδικότερα την παρ. 7α του άρθρου 13, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4465/
2017 (Α΄ 47), καθώς και την παρ. 10 του ίδιου άρθρου,
η οποία προστέθηκε με την παρ. 1β του άρθρου 14 του
ν. 4403/2016 (Α’ 125).
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 (β) και
την παρ. 6 του άρθρου 123.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχε-
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τικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) 1080/2006 και ειδικότερα το άρθρο 7.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ενισχύσεις ήσσσονος σημασίας.
8. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
9. Τον ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 133).
10. Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,
Α΄ 114).
11. Την υπ’ αρ. 616/2019 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών για ανάδειξη Περιφερειάρχη.
12. Την υπ’ αρ. 37419/13479/08.05.2018 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
«Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης
- επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (Β΄ 1661).
13. Την υπ’ αρ. 109290/39629/23.12.2016 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
«Έγκριση της υπ’ αρ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής» (Β΄ 4251), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. 66313/24553/25.08.2017 (Β΄ 3051) απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
14. Την υπ’ αρ. 4030/30-12-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός του "Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά" και
του "ΕΦΕΠΑΕ" ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Αττική’ 2014-2020 για
πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της
εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
με τίτλο: "Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική" 2014-2020» (Β’ 6084, ΑΔΑ:
ΨΘΤΖ7Λ7-ΣΚΑ)».
15. Την υπ’ αρ. 141713/9-11-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Μερική
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τροποποίηση του Οργανισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Πειραιά» (Β΄ 5357).
16. Την υπ’ αρ. 50251/4315/30-11-2021 απόφαση του
Δημάρχου Πειραιά, περί τοποθέτησης Προϊσταμένων.
17. Την υπ’ αρ. 50253/4316/30-11-2021 απόφαση του
Δημάρχου Πειραιά περί τοποθέτησης υπαλλήλων.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 4030/30-12-2020 (Β΄ 6084,
ΑΔΑ: ΨΘΤΖ7Λ7-ΣΚΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, ως εξής:
Η επωνυμία του φορέα «Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης
Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά», ο οποίος έχει οριστεί ως «Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική" 2014-2020 για πράξεις
Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: "Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική" 2014- 2020)», πλέον αντικαθίσταται
από την επωνυμία «Διεύθυνση Διαχείρισης Δράσεων
ΟΧΕ/ΒΑΑ» σε όλα τα σημεία της απόφασης.
2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης παραμένουν
ως έχουν.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2021
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 3775
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4028/30-12-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 379/07-02-2018 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 7ΧΟΤ7Λ7- Ψ0Ε) απόφασης Ορισμού
του «Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά» ως Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις
πλην Κρατικών Ενισχύσεων. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών
Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»
2014-2020» (Β’ 6103).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
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βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
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 (Α΄297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265) και
ειδικότερα την παρ. 7α του άρθρου 13, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4465/
2017 (Α΄ 47), καθώς και την παρ. 10 του ιδίου άρθρου η
οποία προστέθηκε με την παρ. 1β του άρθρου 14 του
ν. 4403/2016.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 (β) και
την παρ. 6 του άρθρου 123.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) 1080/2006 και ειδικότερα το άρθρο 7.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
6. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
7. Τον ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 133).
8. Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,
Α΄ 114).
9. Την υπ’ αρ. 616/2019 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών για ανάδειξη Περιφερειάρχη.
10. Την υπ’ αρ. 37419/13479/08.05.2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί
τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (Β΄ 1661).
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11. Την υπ’ αρ. 109290/39629/23.12.2016 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
«Έγκριση της υπ’ αρ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής» (Β΄ 4251), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. 66313/24553/25.08.2017 (Β΄ 3051) απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
12. Την υπ’ αρ. 379/07-02-2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός του "Αυτοτελούς Τμήματος
Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά" ως
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος "Αττική" 2014-2020. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική" 2014-2020
για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης με τίτλο: "Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά" του
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική" 2014- 2020» (Β’
789, ΑΔΑ: 7ΧΟΤ7Λ7-Ψ0Ε).
13. Την υπ’ αρ. 4028/30-12-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «1η Τροποποίηση της υπ’ αρ.
379/07-02-2018 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 7ΧΟΤ7Λ7Ψ0Ε) απόφασης Ορισμού του "Αυτοτελούς Τμήματος
Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά" ως
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος "Αττική" 2014-2020 για πράξεις πλην
Κρατικών Ενισχύσεων. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική" 2014-2020 για πράξεις
πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της
εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: "Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά" του
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική" 2014-2020»
(Β’ 6103, ΑΔΑ:ΨΒΡΠ7Λ7-ΤΞΘ).
14. Την υπ’ αρ. 141713/9-11-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Μερική
τροποποίηση του Οργανισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Πειραιά» (Β΄ 5357).
15. Την υπ’ αρ. 50251/4315/30-11-2021 απόφαση του
Δημάρχου Πειραιά, περί τοποθέτησης Προϊσταμένων.
16. Την υπ’ αρ. 50253/4316/30-11-2021 απόφαση του
Δημάρχου Πειραιά περί τοποθέτησης υπαλλήλων.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 4028/30-12-2020 (Β΄ 6103,
ΑΔΑ: ΨΒΡΠ7Λ7-ΤΞΘ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, (αρχική απόφαση ορισμού η υπ’ αρ. 379/07-02-2018,
Β΄ 789, ΑΔΑ: 7ΧΟΤ7Λ7-Ψ0Ε) ως εξής:
Η επωνυμία του φορέα «Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά», ο οποίος με
την παραπάνω απόφαση έχει οριστεί ως «Ενδιάμεσος
Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική" 2014-2020 (Ανάθεση αρμοδιοτήτων
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διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική" 2014-2020 για
πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης "Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική" 2014- 2020)»,
πλέον αντικαθίσταται από την επωνυμία «Διεύθυνση
Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ» σε όλα τα σημεία της
απόφασης.
2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης παραμένουν
ως έχουν.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2021
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 23976
(5)
Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων του Δήμου Μεσσήνης για το έτος 2022.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143).
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 3463/
2006 (Α΄ 114).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176).
5. Την υπό στοιχεία οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία
παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Μεσσήνης (Β΄ 51/2021).
7. Την υπ’ αρ. 487/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Μεσσήνης, σχετικά με την ανάγκη για την
καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας διαφόρων
υπηρεσιών του Δήμου καθώς και της λειτουργίας αυτών
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην απόφαση, η οποία εγκρίθηκε με
την υπ’ αρ. 266797/31-12-2019 (Β’ 5146) απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την
ως άνω απασχόληση κατά το έτος 2022 έχει προβλεφθεί
στους αντίστοιχους κωδικούς του υπό κατάρτιση προϋ-
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πολογισμού οικονομικού έτους 2022, συνολικού ύψους
61.600,00 € και συγκεκριμένα:
Κ.Α.Ε.: 00/6032.0001 (1.000 €),
Κ.Α.Ε.: 10/6012.0001 (10.000 €),
Κ.Α.Ε.: 10/6012.0002 (10.000 €),
Κ.Α.Ε.: 10/6012.0003 (1.600 €),
Κ.Α.Ε.: 10/6022.0001 (2.000 €),
Κ.Α.Ε.: 15/6012.0001 (1.000 €),
Κ.Α.Ε.: 15/6022.0001 (1.000 €),
Κ.Α.Ε.: 20/6012.0001 (10.000 €),
Κ.Α.Ε.: 20/6022.0001 (2.000 €),
Κ.Α.Ε.: 20/6042.0001 (1.000 €),
Κ.Α.Ε.: 30/6012.0001 (6.000 €),
Κ.Α.Ε.: 35/6012.0001 (2.000 €),
Κ.Α.Ε.: 40/6012.0001 (1.000 €),
Κ.Α.Ε.: 45/6012.0001 (3.000 €),
Κ.Α.Ε.: 50/6012.0001 (10.000 €),
9. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
στις Υπηρεσίες του Δήμου Μεσσήνης, στους Διοικητικούς, Οικονομικούς και Τεχνικούς υπαλλήλους και λοιπό
εργατοτεχνικό προσωπικό για έκτακτες ή επείγουσες
υπηρεσιακές ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου,
οι οποίες υφίστανται, λόγω των εξαιρετικά μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό και του οποίου ο όγκος εργασίας
έχει επιμεριστεί στους εναπομείναντες υπηρετούντες
υπαλλήλους, καθώς και λόγω της φύσεως των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος και που αφορούν ανεξάρτητα
όλο το προσωπικό στα όρια του νέου Καλλικρατικού
Δήμου Μεσσήνης, που είναι διευρυμένα,
- για την απασχόληση προσωπικού για υπηρεσιακά θέματα και την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων
όλων των συλλογικών οργάνων,
- για την εκτέλεση των καθηκόντων των ληξιάρχων
όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου,
- για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Αυτοτελούς γραφείου υποστήριξης
Δημάρχου και Διοικητικής Μέριμνας για δραστηριότητες
του Δήμου που απαιτείται η έκτακτη και επείγουσα παρουσία του προσωπικού (παρουσία προσωπικού πέραν
του κανονικού ωραρίου καθώς και για τις μετακινήσεις
του Δημάρχου),
- για την έκτακτη επείγουσα υπερωριακή απασχόληση
των Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου,
- για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, οργάνωσης, Διαφάνειας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Τουρισμού, όπου απαιτείται
η έκτακτη και επείγουσα παρουσία του προσωπικού,
- για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Αυτοτελές Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας για δραστηριότητες του
Δήμου όπου απαιτείται η παρουσία του προσωπικού
(αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας) και λοιπές
εκδηλώσεις του Δήμου (πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές κ.λπ.),
- για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για δραστηριότητες του Δήμου, όπου απαιτείται η
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έκτακτη και επείγουσα παρουσία του προσωπικού των
Δημοτολογίων, ΚΕΠ και του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, καθώς α) ζητούνται περισσότερα στοιχεία για την έκδοση των συντάξεων υπαλλήλων
του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του
ν. 4461/2017 και για την έκδοση του εφάπαξ συνταξιούχων του Δήμου, σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 30193/7276/
23-09-2016 και 34947/8146/26-10-2016 έγγραφα του
ΤΠΔΚΥ, β) εφαρμογής του ν. 4440/2016 «Εφαρμογή
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας» γ) εφαρμογής του
ν. 4369/2016 «Σύστημα αξιολόγησης, - αξιολόγηση, στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία, και συμμετοχή»,
- για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για δραστηριότητες του Δήμου, όπου απαιτείται
η έκτακτη και επείγουσα παρουσία του προσωπικού
(π.χ. σύνταξη προϋπολογισμού, ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, έκτακτες βεβαιώσεις, κτηματολόγιο, προμήθειες, έλεγχο και καταχώριση αιτήσεων χειρόγραφων
και ηλεκτρονικών, των αδήλωτων τετραγωνικών, ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων, μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων κ.λπ.),
- για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, για
δραστηριότητες του Δήμου, όπου απαιτείται η παρουσία
του προσωπικού (π.χ. κοινωνικά προγράμματα, κ.λπ.),
- για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, και Απασχόλησης, για
δραστηριότητες του Δήμου, όπου απαιτείται η παρουσία του προσωπικού (π.χ πολιτιστικές - καρναβάλι, κ.λπ.,
αθλητικές εκδηλώσεις, εθνικές εορτές, κ.λπ.),
- για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ώστε να μπορεί το προσωπικό να ανταποκριθεί
στις αυξημένες ανάγκες της αποκομιδής, της μεταφοράς
των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και του καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων του
Δήμου κ.λπ.,
- για την διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Τμήματος Αγροτικής
Ανάπτυξης και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, ούτως ώστε το
προσωπικό να μπορεί να ανταποκρίνεται και πέραν του
κανονικού του ωραρίου στις περιπτώσεις αναφορικά με
τη συντήρηση Πρασίνου, την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών ποτίσματος των χώρων πρασίνου για το σύνολο των
οκτώ (8) δημοτικών ενοτήτων, καθώς και τις έκτακτες
ανάγκες που προκύπτουν για την αποκατάσταση της
ομαλής λειτουργίας του δικτύου άρδευσης του Δήμου
(διενέργεια συντηρήσεων, αποκατάσταση βλαβών) για
το σύνολο των οκτώ (8) δημοτικών ενοτήτων,
- για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Τμήματος Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, ώστε να μπορεί το προσωπικό να
ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της νεοσύστατης
υπηρεσίας δόμησης,
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- για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (κοιμητήρια, κ.λπ.),
ούτως ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταποκρίνεται
και πέραν του κανονικού του ωραρίου σε περιπτώσεις
αντιμετώπισης προβλημάτων στις υποδομές του Δήμου
από έντονα καιρικά φαινόμενα, κ.λπ.,
- για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και συγκεκριμένα των υπηρεσιών του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και άμεσης Επέμβασης (συνεργεία επισκευής οδών - κοινοχρήστων χώρων - κτιρίων,
εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, κ.λπ.), ούτως ώστε το
προσωπικό να μπορεί να ανταποκρίνεται και πέραν του
κανονικού του ωραρίου σε περιπτώσεις αντιμετώπισης
προβλημάτων στις υποδομές του Δήμου από έντονα
καιρικά φαινόμενα, κ.λπ., αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το έτος 2022, εργασία με αποζημίωση καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά
τις απογευματινές ώρες για όλους τους υπαλλήλους του
Δήμου Δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου, Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ειδικών Θέσεων, καθώς και υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
για όλους τους υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες
που ανήκουν σε 12ωρη και 24ωρη βάση, είτε όλες τις
ημέρες του μήνα για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών, εργασία με αποζημίωση
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας για όλους τους υπαλλήλους που
ανήκουν σε υπηρεσίες που ανήκουν σε 24ωρη βάση.
Για το Α΄ και Β΄ Εξάμηνο του έτους 2022
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΕ Διοικητικού

9

ΠΕ Οικονομικού

4

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

4

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

5

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

1

ΠΕ Γεωπόνων

1

ΠΕ Πληροφορικής

1

ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών

2

ΠΕ Νηπιαγωγών

1

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΕ Διοικητικού

1

ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών

3

82818

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού

1

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τ.Α.

4

ΤΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών

7

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

2

ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας

2

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕ Διοικητικού

20

ΔΕ Πληροφορικής-Προσωπικού Η/Υ

1

ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας

2

ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων

1

ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

2

ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

6

ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων

14

ΔΕ30 Τεχνιτών (οδοποιίας - κτιριακών
εγκαταστάσεων)

2

ΔΕ32 Μαγείρων

2

ΔΕ35 Δενδροκόμων

2

ΔΕ30 Ελαιοχρωματιστών

1

ΔΕ30 Τεχνιτών (Υδραυλικών)

3

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΥΕ Κλητήρων

1

YE Επιστατών Καθαριότητας

1

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

21

ΥΕ Εργατών

1

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
εσωτερικών χώρων

1

ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου - Καθαριότητας

2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ειδικότητες

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

1

ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού

1

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1

ΔΕ Φυλάκων

1

ΔΕ Οδηγών

2

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

1

ΔΕ Προσωπικό Η/Υ

1

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

1

ΥΕ καθαριστριών σχολικών μονάδων

10
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΏΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ειδικότητες
Ειδικοί Σύμβουλοι, Επιστημονικοί
Συνεργάτες, Ειδικοί Συνεργάτες

7

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες των υπηρεσιών.
Ρητά δηλώνεται ότι οι καθ’ υπέρβαση ώρες δεν θα ξεπερνούν ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο τις 120 ώρες
για απογευματινή εργασία, τις 96 ώρες για νυχτερινή
εργασία και τις 96 ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες. Για το προσωπικό που απασχολείται
σε υπηρεσίες Καθαριότητας, οι παραπάνω νυχτερινές
ώρες, καθώς και οι ώρες για Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, ορίζονται μέχρι 180 ώρες ανά υπάλληλο και
εξάμηνο, κατά περίπτωση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μεσσήνη, 23 Δεκεμβρίου 2021
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 3351
(6)
Έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης κατά τις
εργάσιμες και εξαιρέσιμες ημέρες, τις Κυριακές
και τις νυχτερινές ώρες, πέραν ή προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, του προσωπικού της δημόσιας επιχείρησης
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.
(ΕΑΣ)», που αμείβεται βάσει των διατάξεων του
ν. 4354/2015, για το έτος 2022.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176).
β. Τους Κανονισμούς Βιομηχανικής Ασφάλειας των
εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΑΣ)» και τα Πιστοποιητικά Ασφάλειας των Εγκαταστάσεών της, τα οποία έχουν
εκδοθεί από την Εθνική Αρχή Ασφάλειας.
γ. Την εκχωρηθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΑΣ, εξουσιοδότηση για την έκδοση των αποφάσεων
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της
εταιρείας (απόφ. Δ.Σ. 142/06.12.2019, η οποία καταχωρίστηκε στην υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Ε.Β.Ε.Α. με κωδικό
καταχώρισης 2009314/06.12.2019).
δ. Την ανάγκη αντιμετώπισης από την ΕΑΣ, των ωρών
απασχόλησης του προσωπικού της, πέραν ή προς συμπλήρωση του κανονικού ωραρίου εργασίας για κάλυψη
παγίων (συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου
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ωραρίου του προσωπικού φύλαξης για την ασφάλεια
των εγκαταστάσεων), εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης και των
Συγκροτημάτων Εργοστασίων, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την απογευματινή, νυχτερινή, Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών εργασία, πέραν ή προς συμπλήρωση της υπερωριακής εβδομαδιαίας εργασίας, τριακοσίων εξήντα πέντε (365), με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων της ΕΑΣ, έναντι
τριακοσίων ενενήντα ενός (391) απασχολούμενων, που
κρίνεται απαραίτητη για κάλυψη των παρακάτω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του έτους 2022.
α. Ασφάλειας και πυρασφάλειας όλων των εγκαταστάσεων της εταιρείας.
β. Συμμετοχής σε βλητικές δοκιμές στα Πεδία Βολής.
γ. Λοιπών έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης και των Συγκροτημάτων Εργοστασίων
της εταιρείας.
2. Παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς υπερωριακής
εργασίας σε υπαλλήλους οδηγούς (11 άτομα) κατά το
διάστημα της μετακίνησής τους εκτός έδρας, για εκτέλεση δρομολογίων σε όλη την επικράτεια και τη λήψη
υπερωριακής αποζημίωσης με τις προϋποθέσεις του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
3. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά εργαζόμενο το εξάμηνο.
Σε εργαζόμενους που απασχολούνται στα Τμήματα Ασφάλειας και Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων (25
άτομα), που λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα σε
εικοσιτετράωρη βάση, σε προσωπικό της συντήρησης
ηλεκτρομηχανολογικού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού
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και εγκαταστάσεων (34 άτομα) για την αντιμετώπιση
έκτακτων βλαβών των Συγκροτημάτων Εργοστασίων
και τους υπαλλήλους οδηγούς (11 άτομα), η υπερωριακή εργασία ανά εργαζόμενο το εξάμηνο δεν μπορεί
να υπερβεί τις ενενήντα έξι (96) ώρες για τη νυχτερινή
εργασία και τις ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες.
4. Στην παραπάνω εργασία θα μπορούν να μετέχουν
και περισσότεροι εργαζόμενοι, εντός όμως του ίδιου
συνολικού αριθμού των εγκρινόμενων ωρών, με πράξη
των αναφερόμενων στην παρ. 5 της παρούσας, αρμόδιων οργάνων.
5. Υπεύθυνοι για την διαπίστωση των πραγματικών
αναγκών, την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης
και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της θα είναι ο
Διευθύνων Σύμβουλος, για το προσωπικό που υπάγεται
απευθείας στη Διοίκηση και οι Διευθυντές ή οι Υποδιευθυντές, όπου δεν έχουν θεσμοθετηθεί θέσεις Διευθυντών, για το προσωπικό των οργανωτικών μονάδων
που υπάγεται σε αυτούς.
6. Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των
εγκριθεισών ωρών υπερωριακής απασχόλησης έτους
2022, προϋπολογίζεται στο ποσό των εκατόv πενήντα
χιλιάδων ευρώ (150.000 €) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΑΣ έτους 2022.
7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Υμηττός, 13 Δεκεμβρίου 2021
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 6500/31.12.2021

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.

*02065003112210012*

