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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 56672/20-05-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 2142).

2

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού
προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) το Β’ εξάμηνο του 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 77947
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 56672/20-05-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 2142).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για
τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες
διατάξεις» (Α’ 117), και ιδίως των άρθρων 29 και 59-61
αυτού, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 παρ. 4
του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της
26.06.2014, σ. 1-178).
3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και
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δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (ΕΕ L 193 της
01.07.2014, σ. 1-75).
4. Την υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδών
επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή
των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’ 4122), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 3666/
14-01-2019 (Β’ 132) όμοια και ισχύει.
5. Την υπ’ αρ. 108621/17-10-2016 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του
ν. 4399/2016 (Α’ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα
της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) υπ’ αρ.
651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις
στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού
σχεδίου» (Β’ 3410), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
129228/24-11-2017 (Β’ 4122) όμοια απόφαση.
6. Την υπ’ αρ. 88642/25-8-2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
καθώς και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να
υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016
(Α’ 117), για τα οποία το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης σε
ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ανά επενδυτικό
σχέδιο και ανά επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων,
καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των
ενισχύσεων σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια» (Β’ 3539).
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7. Την υπ’ αρ. 61239/15-6-2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε
επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
νόμου 4399/2016» (Β’ 2471), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. 69301/2020 (Β’ 2885) όμοια κοινή υπουργική
απόφαση.
8. Την υπ’ αρ. 43965/30-11-1994 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορισμός του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων
που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού
ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του ν.
1892/1990» (Β’ 922).
9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
10. Το άρθρο 90 του κώδικα για την Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4627/2019 (Α’ 133).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
13. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
15. Την υπό στοιχεία Υ45/05.08.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3328).
16. Την υπ’ αρ. 54570/17.05.2021 κοινή απόφαση των
Αναπληρωτών Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος
ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται
στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου
4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
του έτους 2021» (Β’ 2024).
17. Την υπ’ αρ. 56672/20-05-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων"
του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 2142).
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
α. Η παράγραφος 6 του Κεφαλαίου Γ’ του Παραρτήματος 1 της υπ’ αρ. 56672/20-05-2021 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πέ-
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μπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων"
του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 2142), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στοιχεία τεκμηρίωσης του μεγέθους ωςΜΜΕ Υποβάλλεται:
Δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της
6ης Μαΐου 2003 και το Υπόδειγμα 2003/C 118/03, υπογεγραμμένη (ψηφιακά ή με θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής) από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα ή σε
περίπτωση υπό σύσταση φορέα, από τα φυσικά πρόσωπα ή τους εκπροσώπους των νομικών προσώπων που θα
συστήσουν το φορέα). Η Δήλωση ΜΜΕ συμπληρώνεται
με βάση τη μετοχική/εταιρική σύνθεση του φορέα κατά
τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
όπως δηλώνεται στο αίτημα υπαγωγής.
Η Δήλωση συνοδεύεται από διάγραμμα συμμετοχών
όπου απεικονίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο φορέας και οι επιχειρήσεις -μέτοχοι του φορέα,
καθώς και οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες όλων
των παραπάνω επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που φυσικά πρόσωπα (μέτοχοι-εταίροι ή ασκούντες διοίκηση
στο φορέα ή σε κάποια από τις παραπάνω εταιρείες)
συμμετέχουν ή ασκούν διοίκηση και σε άλλες πέραν των
προαναφερθεισών επιχειρήσεων, αυτές πρέπει επίσης
να απεικονίζονται στο παραπάνω διάγραμμα, εφόσον
δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορη αγορά με το
φορέα της επένδυσης. Το διάγραμμα συμμετοχών υποβάλλεται από όλους του φορείς επενδυτικών σχεδίων με
σχετική αναφορά αν δεν υπάρχουν συμμετοχές κατά τα
παραπάνω οριζόμενα.
Για κάθε συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση
του φορέα κατά τον ορισμό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, υποβάλλονται:
- στοιχεία τεκμηρίωσης της μετοχικής-εταιρικής σύνθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3ίν
της παρούσας καθώς και τη σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
- οικονομικές καταστάσεις των 3 τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (για επιχειρήσεις με βιβλία
Γ’ κατηγορίας) ή αντίστοιχα έντυπα Ε3 (για επιχειρήσεις
με βιβλία Β’ κατηγορίας). Για επιχειρήσεις τα αποτελέσματα των οποίων ενοποιούνται στα αποτελέσματα
ομίλου επιχειρήσεων, υποβάλλονται οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, με απόσπασμα του
παραρτήματος τους όπου εμφανίζονται οι συμμετοχές.
- Υποβληθείσες ΑΠΔ των 3 τελευταίων κλεισμένων
διαχειριστικών χρήσεων, για το φορέα της επένδυσης
και για κάθε συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση
του συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας της επιχείρησης ή εναλλακτικά
Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της κάθε
επιχείρησης (του φορέα της επένδυσης και της κάθε συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης του) που θα
δηλώνει για κάθε μία από τις 3 τελευταίες κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις πριν την αίτηση υπαγωγής τις
θέσεις απασχόλησης της επιχείρησης εκφρασμένες σε
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ΕΜΕ. Κάθε μία Υπεύθυνη δήλωση ανά επιχείρηση θα
συνοδεύεται είτε από αρχείο xls (Πίνακας υφιστάμενης
απασχόλησης) για κάθε μία από τις 3 τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις της επιχείρησης πριν την
αίτηση υπαγωγής, συμπληρωμένο με την ονομαστική
κατάσταση των εργαζομένων της επιχείρησης (βάσει
υποδείγματος αναρτημένου στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου), είτε από σχετική εκτυπωμένη αναφορά πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης που
περιέχει τα στοιχεία του υποδείγματος.
Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου
υπάγεται στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων των περιπτώσεων α, β και δ του άρθρου 12 τα ανωτέρω δικαιολογητικά τεκμηρίωσης μεγέθους ΜΜΕ υποβάλλονται με
βάση την εταιρική σύνθεση και κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης υπαγωγής εφόσον αυτή διαφέρει από την
εταιρική σύνθεση κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του
επενδυτικού σχεδίου.
Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει μετά από διαδικασία συγχώνευσης υφιστάμενων εταιριών του άρθρου 12 παρ. γ’, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης μεγέθους ΜΜΕ υποβάλλονται ξεχωριστά για καθεμία από τις υπό συγχώνευση
ή συγχωνευθείσες εταιρείες με βάση την εταιρική τους
σύνθεση κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν. 4399/2016
(22-06-2016)».
β. Η παράγραφος 11 του Κεφαλαίου Γ’ του Παραρτήματος 1 της υπ’ αρ. 56672/20-05-2021 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων
" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 2142), αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων
απασχόλησης.
Υποβάλλονται:
i. οι υποβληθείσες ΑΠΑ για τους τελευταίους 12 μήνες
πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας της επιχείρησης ή εναλλακτικά Υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα που θα δηλώνει
τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης του φορέα του
επενδυτικού σχεδίου κατά τους 12 τελευταίους μήνες
πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής εκφρασμένες
σε ΕΜΕ
ii. αρχείο xls (Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης)
με την ονομαστική κατάσταση των εργαζομένων για
το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την αίτηση υπαγωγής
(βάσει υποδείγματος αναρτημένου στην ιστοσελίδα του
αναπτυξιακού νόμου), ή σχετική εκτυπωμένη αναφορά
πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης που περιέχει τα στοιχεία του υποδείγματος
iii. Στην περίπτωση που ο φορέας λαμβάνει βαθμολογία για την αύξηση της απασχόλησης με έμφαση στο
εξειδικευμένο προσωπικό (ποσοστό % πτυχιούχων στις
νέες θέσεις εργασίας), υποβάλλεται με συμπληρωματικό
έγγραφο ονομαστική κατάσταση των απασχολούμενων
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πτυχιούχων εφόσον δεν επισημαίνονται στο παραπάνω
αρχείο xls ή δεν προκύπτει από τις υποβληθείσες καταστάσεις μισθοδοσίας».
γ. Η παράγραφος 14.4 του Κεφαλαίου Γ’ του Παραρτήματος 1 της υπ’ αρ. 56672/20-05-2021 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων"
του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 2142), αντικαθίσταται ως εξής:
«14.4. Στοιχεία τεκμηρίωσης της αύξησης της απασχόλησης (αφορά μόνον ΜΜΕ)
Υποβάλλονται οι υποβληθείσες ΑΠΑ για τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής
(λογίζεται ως πρώτο έτος για τον υπολογισμό) και για
το 12μηνο από τον 25ο έως τον 36ο μήνα πριν την αίτηση υπαγωγής (λογίζεται ως τρίτο έτος), συνοδευόμενες
από τις αντίστοιχες μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας
της επιχείρησης ή εναλλακτικά Υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου του φορέα που θα δηλώνει τις
υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου για το 12μηνο από τον 25ο έως τον 36ο
μήνα πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής εκφρασμένες σε ΕΜΕ.
Η Υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται είτε από αρχείο
xls (Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης) με την ονομαστική κατάσταση των εργαζομένων για το 12μηνο από
τον 25ο έως τον 36ο μήνα πριν την αίτηση υπαγωγής
(βάσει υποδείγματος αναρτημένου στην ιστοσελίδα του
αναπτυξιακού νόμου), είτε από σχετική εκτυπωμένη αναφορά πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης που
περιέχει τα στοιχεία του υποδείγματος.
Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός «αύξησης της απασχόλησης» δεν αποδίδεται: α) σε επιχειρήσεις που δεν
ήταν σε λειτουργία τουλάχιστον 36 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής ή β) όταν το ακέραιο μέρος
της ποσοτικής αύξησης των ΕΜΕ σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι μεγαλύτερο του μηδενός».
Άρθρο 2
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 56672/20-05-2021
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών
Επιχειρήσεων" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 2142).
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. απόφ. 213/17-6-2021
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού
προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) το Β’ εξάμηνο του 2021.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαρ. Γ1 και της
παρ. γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4261/2014
(Α’ 107).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α’ 176).
4. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.
5. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 (Α’ 191).
6. Την υπ’ αρ. 2/85127/0022 εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών.
7. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2021 της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ..
8. Την επιτακτική ανάγκη, για πρόσθετη υπερωριακή
απασχόληση για την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.,
αποφασίζει ομόφωνα:
Για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού
ωραρίου για το έτος 2021 με σκοπό την απρόσκοπτη
λειτουργία των δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης
της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., των δικτύων και αντλιοστασίων ύδρευσης
και την άμεση αποκατάσταση βλαβών σε εγκαταστάσεις - σωληνώσεις για την εξασφάλιση συνεχούς υδροδότησης των δημοτών και για την άμεση επέμβαση επί
των βλαβών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης,
των Η/Μ εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και των εγκατα-
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στάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων από θραύση σωλήνων ύδρευσης, εκροή - διαρροή λυμάτων αποχέτευσης αλλά και για
την εξασφάλιση συνεχούς υδροδότησης των δημοτών:
Την υπερωριακή εργασία εργάσιμων ημερών μέχρι
120 ώρες ανά υπάλληλο το Β’ εξάμηνο του 2021, για 48
εργαζόμενους της τεχνικής υπηρεσίας και 32 εργαζόμενους της οικονομικής και διοικητικής υπηρεσίας της
Δ.Ε.Υ.Α.Ρ..
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων
και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται
να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι
ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.
Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων,
με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά
υπάλληλο.
Η αμοιβή του προσωπικού θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία.
Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων
έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., οικονομικού έτους 2021 και θα βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α.
60.00.0200 με τίτλο: ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ.ΕΞΑΙΡ.ΝΥΚΤΕΡ.ΚΛΠ
ύψους 60.000,00 ευρώ και Κ.Α. 60.03 με τίτλο: ΕΡΓΟΔ.
ΕΙΣΦ.ΕΜΜΙΣ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ συνολικού ύψους 535.000,00
ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
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