
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/72150/ΔΠΓΚ/
18.5.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 2091).

2 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Λιμε-
νικού Ταμείου Ζακύνθου (Ν.Π.Δ.Δ.) Β’ εξαμήνου 
2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 2/86651/ΔΠΓΚ (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/72150/ΔΠΓΚ/

18.5.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 2091). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέ-

τρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 160).

2. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

5. Τη συνεχιζόμενη ανάγκη εξόφλησης των ληξιπρόθε-
σμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων που ανή-
κουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143) στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και επανακαθορισμού της 
διαδικασίας, ιδίως δε των χρονικών περιθωρίων για τη 
χρησιμοποίηση της επιχορήγησης από τους ανωτέρω 
φορείς για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεών τους.

6. Το υπ’ αρ. 48022/28-6-2021 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, με το οποίο ζητείται η παράταση μέχρι 
την 31η.07.2021 του προγράμματος εκκαθάρισης ληξι-
πρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αντίστοιχη 
προσαρμογή της σχετικής διαδικασίας, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του συνόλου των πιστώ-
σεων, που τίθενται στη διάθεσή τους.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 2/72150/ΔΠΓΚ/
18.5.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών (Β’ 2091) ως εξής:

1. Η παρ. 7 της Ενότητας Γ «Διαδικασία» του άρθρου 
1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Οι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπλη-
ρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών 
τους μέχρι την 31η.07.2021.».

2. Το άρθρο 2 έως το σημείο «…το ύψος των ποσών 
που εντάσσονται στις περιπτώσεις του παρόντος άρ-
θρου.» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 2
Για τους ΟΤΑ που λαμβάνουν ποσά επιχορηγήσεων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 
κατά το τρέχον οικονομικό έτος, αλλά και για τους ΟΤΑ 
που έχουν λάβει αντίστοιχη επιχορήγηση κατά το οικ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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έτος 2020 και ολοκληρώνουν την αποπληρωμή, υπό 
την έννοια της επόμενης παραγράφου, των ληξιπρό-
θεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι την 30ή.09.2021, τα 
ποσά των εν λόγω επιχορηγήσεων δεν παρακρατού-
νται από τους προβλεπόμενους στα άρθρα 259 και 260 
του ν. 3852/2010 πόρους που εγγράφονται κατ’ έτος 
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για 
τους ΟΤΑ.

Η ολοκλήρωση της αποπληρωμής των ληξιπρόθε-
σμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ θεωρείται ότι έχει συντε-
λεστεί όταν δεν εμφανίζονται στο ΜΔ ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 
παρ. Α του άρθρου 1 της παρούσας και, επιπλέον, στις 
περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι οι υποχρεώσεις 
αφορούν σε δαπάνες που δεν δύναται να πληρωθούν 
λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου ή λόγω διαδικασιών 
φορέα χρηματοδότησης που αφορούν ιδίως σε δαπάνες 
που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα 
επενδυτικού χαρακτήρα ή πρόκειται για υποχρεώσεις 
που έχουν εξοφληθεί και εκκρεμεί η λογιστική τακτο-
ποίησή τους ή πρόκειται για υποχρεώσεις που νομί-
μως έχουν αναληφθεί αλλά βρίσκονται υπό δικαστική 
διεκδίκηση.

Ο έλεγχος για την ολοκλήρωση της αποπληρωμής των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, των ΟΤΑ διενεργείται με 
ευθύνη της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.

Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση αποστέλλει μέχρι την 
30ή Νοεμβρίου 2021 στο ΓΛΚ σε ηλεκτρονική μορφή 
αναλυτικά στοιχεία, σχετικά με την αποπληρωμή των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ, όπως και με το 
ύψος των ποσών που εντάσσονται στις περιπτώσεις του 
παρόντος άρθρου.».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
2/72150/ΔΠΓΚ/18.5.2021 υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Φ.26/973/2021 (2)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Λι-

μενικού Ταμείου Ζακύνθου (Ν.Π.Δ.Δ.) Β’ εξαμή-

νου 2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-

σης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

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 μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

γ) Το π.δ. 113/2010 (Α’ 194).
δ) Το π.δ. 269/1988 «Οργανισμός Λειτουργίας Λ.Τ.Ζ.».
ε) Τις περί Λιμενικών Ταμείων κείμενες διατάξεις [β.δ. 

14/1939 (Α’ 24)].
2. Την υπ’ αρ. 2814.4/87381/30-12-2020 απόφαση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί «Έγκρι-
σης προϋπολογισμού Λ.Τ. Ζακύνθου οικ. έτους 2021».

3. Την υπ’ αρ. 54/18-06-2021 απόφαση της Λιμενικής 
Επιτροπής Ζακύνθου του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, 
αποφασίζει:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης, απογευματινής υπε-
ρωριακής απασχόλησης με αμοιβή, μέχρι τετρακόσιες 
ογδόντα (480) ώρες, για τέσσερις (4) τακτικούς υπαλ-
λήλους που υπηρετούν στο Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου, 
από 1-7-2021 μέχρι και 31-12-2021, προς αντιμετώπιση 
εποχικών, εκτάκτων και πάγιων αναγκών έτους 2021 και 
ειδικότερα προς:

- Επίβλεψη των πάσης φύσεως παρεμβάσεων που 
εκτελεί το Λ.Τ. Ζακύνθου στη ζώνη αρμοδιότητάς του.

- Άμεση αποκατάσταση των βλαβών που προκύπτουν 
στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης καθώς και των 
λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Λ.Τ. 
Ζακύνθου στην παραλιακή ζώνη.

- Έλεγχος και καταγραφή των παραχωρούμενων χώ-
ρων στη χερσαία ζώνη λιμένος για τοποθέτηση τραπε-
ζοκαθισμάτων, μικροπωλητών υπαίθριου εμπορίου κ.λπ.

- Έγκαιρη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως λογιστι-
κών-οικονομικών υποχρεώσεων του Λ.Τ. Ζακύνθου.

- Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται 
υπερωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών, 
θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες 
και θα καθοριστεί με απόφαση του Προέδρου του Λιμε-
νικού Ταμείου Ζακύνθου. Το ωράριο υπερωριακής απα-
σχόλησης ορίζεται από τη λήξη του ημερήσιου ωραρίου 
έως 21:00 μ.μ. καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής 
και αργιών. Υπεύθυνος για τον έλεγχο πραγματοποίησής 
τους ορίζεται ο Πρόεδρος του Λ.Τ. Ζακύνθου. Οι ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης δεν δύναται να υπερβαίνουν 
τις εκατόν είκοσι (120) το εξάμηνο, ανά υπάλληλο.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη που θα προκύψει από την 
ανωτέρω αιτία ύψους 4.000,00 €, θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑ 0261 «Αποζημίωση 
για υπερωριακή εργασία» του εγκεκριμένου Προϋπο-
λογισμού του Λ.Τ. Ζακύνθου οικ. έτους 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 Ζάκυνθος, 29 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ     

*02027852906210002*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr
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