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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014- 2020».

2

Τροποποιητική - συμπληρωματική, ως προς την
πίστωση, καθιέρωση εργασίας πέραν των ωρών
υποχρεωτικής απασχόλησης, σε υπαλλήλους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 107846
(1)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 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. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
3. Το ν. 4314/2014 (Α’ 265) «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», 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 αρμοδι-
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οτήτων 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. 47/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3100).
8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046 (Β΄ 2473/2015)
υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με τα
άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
9. Την υπό στοιχεία C(2014)10160/18-12-2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 20142020, όπως εγκρίθηκαν με την υπό στοιχεία C(2020)
4716/7.7.2020 εκτελεστική απόφαση της ΕΕ των ΕΚ.
11. Το υπ’ αρ. 8628/09-10-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, περί αίτησης αύξησης ποσοστού υπερδέσμευσης πόρων του προγράμματος.
12. Το υπ’ αρ. 107110/12-10-2020 ενημερωτικό της
ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ.
13. Την υπ’ αρ. 107483/13-10-2020 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 Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης
πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 20142020 ως ακολούθως:
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ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΑΠ1

Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο Συνδέσεις (ΤΣ)

158,85%

ΑΠ2

Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ)

141,38%

ΑΠ3

Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο και Οδική Ασφάλεια (ΤΣ)

179,19%

ΑΠ4

Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ)

129,80%

ΑΠ7

Αεροπορικές Μεταφορικές Υποδομές και Ασφάλεια
Αεροναυτιλίας (ΤΣ)

211,71%

ΑΠ8

Καθαρές Αστικές Μεταφορές (ΕΤΠΑ)

125,67%

ΑΠ9
ΑΠ10
ΑΠ11
ΑΠ12
ΑΠ14
ΑΠ14Β

Καθαρές Αστικές Μεταφορές και Βελτίωση Αστικού
Περιβάλλοντος (ΤΣ)
Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών
Διοξειδίου του Άνθρακα με Έμφαση στις Αστικές Περιοχές
(ΕΤΠΑ)
Εφαρμογή Στρατηγικών Προσαρμογής στην Κλιματική
Αλλαγή, της Πρόληψης και Διαχείρισης Κίνδυνων (ΤΣ)
Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της Ενσωμάτωσης
του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου (ΕΤΠΑ)
Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος- Προαγωγή της
Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)
Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος- Διαχείριση
Υγρών και Στερεών Απόβλητων (ΕΤΠΑ)

233,81%
276,08%
173,31%
125,81%
199,38%
131,11%

Για τους άξονες προτεραιότητας 5, 6, 13, 15, 16 ισχύει η δυνατότητα προγραμματικής υπερδέσμευσης έως το
120% του άξονα σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4314/2014.
Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν μπορεί να υπερβεί
το 175,49% της συνολικής 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 δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 48002
(2)
Τροποποιητική - συμπληρωματική, ως προς την
πίστωση, καθιέρωση εργασίας πέραν των ωρών
υποχρεωτικής απασχόλησης, σε υπαλλήλους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις
α) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) 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).
γ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α’ 145).
δ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α’ 119).
ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
2) Την υπ’ αρ. 85735/18.12.2019 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, περί κατανομής των πιστώσεων του
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020 και το υπ’ αρ.
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76388/19.12.2019 με Α.Δ.Α. ΩΦΩΘΚΩ3-ΙΨ7 έγγραφο
κατανομής πιστώσεων έτους 2020 του ειδικού φορέα:
1017.401.0000000 Ελεγκτικό Συνέδριο.
3) Την υπ’ αρ. 42600/20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, «Καθιέρωση εργασίας πέραν από τις
ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης σε υπαλλήλους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δεύτερο εξάμηνο του έτους
2020» (Β’ 3768).
4) Την υπ’ αρ. 39670/30-07-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΝΩΦΚΩ3-ΤΞΤ), με την οποία
δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 266.712,36 Ευρώ, για την
καταβολή αμοιβής για υπερωριακή απογευματινή
απασχόληση έως εβδομήντα έξι (76) ωρών σε έκαστο
υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2020.
5) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 140.000,00 ευρώ περίπου σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, η
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις
του Ειδικού Φορέα 10174010000000, ΑΛΕ 2120201001
«Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)».
6) Την υπ’ αρ. 46891/21-09-2020 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης (α/α ΓΔΟΥ 69417) με την οποία δεσμεύτηκε
πίστωση ποσού 140.000,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τροποποιητική - συμπληρωματική ως
προς την πίστωση, καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας σε εξακόσιους εξήντα (660) (κατ’
εκτίμηση) υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, για το
δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020 και έως σαράντα τέσσερις (44) ώρες.
Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, προκύπτουν τόσο
από την έλλειψη προσωπικού, όσο και από τις αυξημένες
αρμοδιότητες που προέκυψαν από: α) τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το ετήσιο ελεγκτικό πρόγραμμα, που
εκπονεί η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο

49739

40 ν. 4129/2013), β) της υπό στοιχεία ΦΓ8/57805/2019
απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
«έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των
Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Β’ 4220), σύμφωνα με την οποία δημιουργήθηκαν
νέες υπηρεσίες με το υπάρχον προσωπικό, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί συγχρόνως τις δραστηριότητές του,
γ) της καθυστέρησης εκτέλεσης του προγραμματισμού
των ελέγχων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και
της ανάγκης ολοκλήρωσης αυτών, μέσα στην τρέχουσα οικονομική χρήση και δ) των επιπλέον ελέγχων που
κρίθηκε αναγκαίο να διενεργηθούν και οι οποίοι σχετίζονται με την διάθεση πόρων για την κάλυψη αναγκών
της παρούσας περιόδου.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε
φορέα, για το ίδιο χρονικό διάστημα. Για τη συνδρομή
ή όχι της προϋπόθεσης αυτής, απαιτείται βεβαίωση του
δικαιούχου, με ευθύνη του οικείου Επιτρόπου.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία μπορούν να μετέχουν και οι αποσπασμένοι στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπάλληλοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, που
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.
Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν, θα γίνουν με ονομαστικές καταστάσεις των οικείων Επιτρόπων.
Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών θα βεβαιώνεται εγγράφως από τον Επίτροπο της κάθε Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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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.

*02045911910200004*

