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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8815/ΕΥΣΣΑ 72 (1)
 Συγκρότηση Εθνικού Δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98). 

2. Των άρθρων 13−15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45). 

3. Το N. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020 και λοιπές διατάξεις, 
και ειδικότερα το άρθρο 25, αυτού (ΦΕΚ Α΄ 265).

4. Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
ΕΣΠΑ 2014−2020 όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
C(2014)3542/23.05.2014 απόφαση της Ε.Ε. για την έγκρι−
ση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής 
Σχέσης με την Ελλάδα και την εκτελεστική απόφαση 
C(2014)6582−24/9/2014 σχετικά με τη διόρθωσή της (Κω−
δικός CCI 20214GR16M8PA001).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω−

νικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών δια−
τάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ−
ξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά 
με το στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απα−
σχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1080/2006.

7. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 

8. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ−
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι−
κής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί−
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

9. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

10. Την υπ’ αριθμ. 105755/15.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2222) από−
φαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση». 

11. Την υπ’ αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ 627/22−6−2015 (ΦΕΚ 1451/
Β΄/10−7−2015) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολό−
γησης του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και αντικα−
τάσταση της υπ’ αρ. 35257/17.10.2001 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1352), όπως ισχύει». 

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:
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1. Τη συγκρότηση Δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Ανάπτυξης, με σκοπό το συντονισμό και την παρακολού−
θηση των εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυ−
ξης στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής 2014−20.

Σύμφωνα με το ‘Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014−2020’ προβλέπεται η εφαρμογή 
πολιτικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, των κοινωνικών ανισο−
τήτων και την καταπολέμηση της ανεργίας στη χωρική 
ενότητα που εκδηλώνονται οι ανισότητες και υπάρχει 
το ενδογενές δυναμικό για την αντιστροφή τους.

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στοχεύει στην 
ανάπτυξη των απαραίτητων ενεργειών για την παραγω−
γική ανασυγκρότηση και τη σταδιακή απόκτηση αντα−
γωνιστικού πλεονεκτήματος που θα συνδράμει στην 
εθνική και τις περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξει−
δίκευσης, με συνδυασμό όλων των αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων που αναφέρονται στην ίδια χωρική ενότητα 
και συν−ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων.

Τα εργαλεία που δύναται να χρησιμοποιηθούν περι−
λαμβάνουν την “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπι−
κών Κοινοτήτων”, την “Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση” 
και την “Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη”.

2. Τα μέλη του Δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανά−
πτυξης ορίζονται ως ακολούθως:

Α) Πρόεδρος του Δικτύου ορίζεται ο Προϊστάμενος 
της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) με αναπληρωτή του τον Προϊστά−
μενο της Μονάδας Στρατηγικής και Παρακολούθησης 
Πολιτικών της ΕΥΣΣΑ. 

Β) Μέλη του Δικτύου καθώς και αναπληρωτές τους 
ορίζονται εκπρόσωποι των παρακάτω υπηρεσιών: 

• ΕΥ Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΥΠΟ−
ΑΤ),

• ΕΥ Συντονισμού της Εφαρμογής (ΥΠΟΑΤ), 
• ΕΥ Θεσμικής Υποστήριξης (ΥΠΟΑΤ),
• ΕΥ Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

(ΥΠΟΑΤ),
• ΕΥ Κρατικών Ενισχύσεων (ΥΠΟΑΤ),
• ΕΥ Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ 

(ΥΠΟΑΤ), 
• Εκπρόσωπος Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ (ΥΠΟΑΤ),
• Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχε−

διασμού της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού 
και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), 

• Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομί−
ας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), 

• ΕΥΔ Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,
• ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θρά−

κης, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
• ΕΠ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, 
• ΕΥΔ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία,
• ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει−

φόρος Ανάπτυξη, 
• ΕΥΔ ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαί−

δευση και Δια Βίου Μάθηση, 
• ΕΥΔ ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα, 
• ΕΥΔ ΕΠ Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, 
• Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων, 
• ΓΓΕΤ, ως φορέας σχεδιασμού της Στρατηγικής έξυ−

πνης εξειδίκευσης (RSI3),
Γ) Κατά περίπτωση θα μετέχουν του Δικτύου, εκπρό−

σωποι των εμπλεκόμενων Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των 
Υπουργείων ή άλλων υπηρεσιών τους, των Περιφερει−
ακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, η 
ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ, εκπρόσωποι των Αρχών που σχεδιά−
ζουν ή/και υλοποιούν εργαλεία Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Ανάπτυξης. Στις συνεδριάσεις του Δικτύου συμμετέχουν 
επίσης εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας ΔΕ και 
ΕΣΠΑ και των Ειδικών Γραμματειών Διαχείρισης των 
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ και του ΕΚΤ.

Στις συνεδριάσεις του Δικτύου δύνανται να προσκα−
λούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των αρμοδίων 
υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για τη λειτουργία του Δικτύου θα αξιοποιηθεί η εμπει−
ρία και οι καλές πρακτικές παρόμοιων δι−υπηρεσιακών 
Δικτύων που λειτουργούν υπό την ευθύνη των αρμόδιων 
Γενικών Διευθύνσεων της Ε.Ε., όπως το Δίκτυο Αστικής 
Ανάπτυξης (Urban Development Network).

Οι συνεδριάσεις του Δικτύου προγραμματίζονται από 
τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος και αποστέλλει σχετική 
πρόσκληση στα μέλη.

Την επιμέλεια της έκδοσης επιμέρους Οδηγών, Εγκυ−
κλίων ή Κατευθύνσεων, στις περιπτώσεις που τέτοια 
ανάγκη θα αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 
του Δικτύου, αναλαμβάνει η ΕΥΣΣΑ. 

3. Το Δίκτυο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• την ανάπτυξη διαλόγου για το βέλτιστο σχεδιασμό, 

την εξασφάλιση της ολοκληρωμένης αναπτυξιακής προ−
σέγγισης των χωρικών στρατηγικών, τη διαχείριση και 
την παρακολούθηση τους, 

• την παροχή τεχνογνωσίας, την επεξεργασία και 
ανάδειξη προτεραιοτήτων και προτάσεων, την ανταλ−
λαγή ιδεών και την γνωστοποίηση καλών πρακτικών 
στην κατεύθυνση της συμπληρωματικότητας μεταξύ του 
εθνικού και περιφερειακού επιπέδου, καθώς και άλλων 
εργαλείων ή προγραμμάτων (χρηματοδοτικά εργαλεία 
όπως το Jessica, άλλα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμ−
ματα, π.χ. Life+, Horizon 2020, κ.λπ.), διασφαλίζοντας την 
αποφυγή επικαλύψεων,

• τη συνεχή ενημέρωση σε θέματα που άπτονται του 
θεσμικού και νομικού πλαισίου υλοποίησης των συγ−
χρηματοδοτούμενων έργων και των απαιτήσεων του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, όπως περιεχό−
μενο προκηρύξεων, αντιμετώπιση ζητημάτων που ανα−
κύπτουν κατά τη διαδικασία επιλογής και απλοποίηση 
διαδικασιών. Επιπλέον θα εξετάζεται η αξιοποίηση των 
πορισμάτων που θα περιλαμβάνονται στις αξιολογήσεις 
του ΕΣΠΑ και των ΕΠ,
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• το συντονισμό της συμμετοχής στο (αντίστοιχο) 
Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης της Γενικής Δ/σης Περιφε−
ρειακής και Αστικής Πολιτικής της Ε.Ε. όπου θα πραγ−
ματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρα−
κτικών βασισμένων στα αποτελέσματα της υλοποίησης 
εργαλείων ΟΧΕ στα ΚΜ της Ε.Ε.

4. Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου 
του, το δίκτυο:

α. συνεδριάζει σε τακτική βάση (και τουλάχιστον δύο 
φορές ετησίως), με παράλληλη, συνεχή ηλεκτρονική 
επικοινωνία.

β. διαβουλεύεται με εκπροσώπους φορέων και αντιμε−
τωπίζει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του.

γ. διοργανώνει και συμμετέχει με εκπροσώπους του σε 
όλες τις σχετικές με το θέμα, αναγκαίες συσκέψεις και 
διαβουλεύσεις με άλλα αρμόδια Υπουργεία, τις Διαχει−
ριστικές Αρχές των Περιφερειών και τις Αστικές Αρχές 
που αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
των ΟΧΕ, καθώς και άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του 
Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.

5. Η διάρκεια του Δικτύου που συστήνεται με την 
παρούσα ορίζεται τουλάχιστον έως τη λήξη της προ−
γραμματικής περιόδου 2014−2020.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

F
      Αριθμ. 130592/ΕΥΣΣΑ 2663 (2)

Συγκρότηση Δικτύου Αξιολόγησης των 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014−2020.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 

2. Των άρθρων 13−15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45). 

3. Το N. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020 και λοιπές διατάξεις, 
και ειδικότερα το άρθρο 25, αυτού (ΦΕΚ Α΄ 265).

4. Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
–ΕΣΠΑ 2014−2020 όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
C(2014)3542/23.05.2014 όπως τη διόρθωσή του με την 
εκτελεστική απόφαση C(2014)6582−24/9/2014 σχετικά 
με τη διόρθωσή της (Κωδικός CCI 20214GR16M8PA001).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα−
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−

ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006

6. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 

7. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «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 Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού.

8. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. 105755/15.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2222) από−
φαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση». 

10. Την υπ’ αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ 627/22−6−2015 (ΦΕΚ 1451/
Β΄/10−7−2015) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολό−
γησης του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και αντικα−
τάσταση της υπ’ αρ. 35257/17.10.2001 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1352), όπως ισχύει». 

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Τη συγκρότηση Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμ−
μάτων του ΕΣΠΑ 2014−2020.

2. Τα μέλη του Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμ−
μάτων του ΕΣΠΑ 2014−2020 ορίζονται ως ακολούθως:

α) Πρόεδρος του Δικτύου Αξιολόγησης ορίζεται ο 
Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχε−
διασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) και αναπληρωτής 
αυτού ο Προϊστάμενος της Μονάδας Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης της ΕΥΣΣΑ.

β) Τα λοιπά μέλη του Δικτύου Αξιολόγησης, είναι τα 
ακόλουθα: 

β1) εκπρόσωποι των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού ήτοι 

• της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής 
(ΕΥΣΕ)

• της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης 
(ΕΥΘΥ)

• της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφο−
ριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ)

• της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
• της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακο−

λούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(ΕΥΣΕΚΤ).

β2) εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης 
των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014−2020 ήτοι των προ−
γραμμάτων:
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• ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
• ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
• ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
• ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
• ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας
• ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
• ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
• ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
• ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
• ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
• ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
• ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
• ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
• ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία
• ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση
• ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα
• ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη
• ΕΠ Τεχνική Βοήθεια
• Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
• Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
• Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας
β3) εκπρόσωποι των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των 

Υπουργείων ή ελλείψει τούτων των αρμόδιων υπηρεσι−
ών των Υπουργείων, εκπρόσωποι των Περιφερειακών 
Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ.

Κάθε μία από τις προαναφερόμενες ειδικές υπηρεσί−
ες/δομές συμμετέχει στο Δίκτυο Αξιολόγησης με έναν 
εκπρόσωπο. Ο εκπρόσωπος αυτός όπως και ο αναπλη−
ρωτής του, ο οποίος τον αντικαθιστά σε περίπτωση κω−
λύματος, ορίζονται από την αντίστοιχη υπηρεσία/δομή.

Στις συνεδριάσεις του Δικτύου προσκαλούνται να 
συμμετάσχουν (χωρίς να είναι μέλη του Δικτύου) εκ−
πρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

Στις συνεδριάσεις του Δικτύου είναι δυνατό να συμ−
μετέχουν επίσης (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) και 
ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, Κοινω−
νικοοικονομικοί Εταίροι, επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, παρατηρητήρια και 
ειδικοί εμπειρογνώμονες.

3. Το έργο του Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμ−
μάτων του ΕΣΠΑ 2014−2020, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και το ΕΣΠΑ 2014−2020, 
εξειδικεύεται στα παρακάτω:

• Στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός πλαισί−
ου αρχών, το οποίο θα καλύπτει όλα τα θέματα αξι−
ολόγησης της Πολιτικής Συνοχής όπως μεθοδολογικά 
εργαλεία, δείκτες, σχέδια αξιολόγησης, καθώς και την 
πρόοδο, τα ευρήματα και τις συστάσεις των εκπονού−
μενων αξιολογήσεων, σύμφωνα με το Ενωσιακό θεσμικό 
πλαίσιο.

• Στη συνεργασία για την εξασφάλιση της τήρησης 
των κανονιστικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιολό−
γηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ καθώς και για τη διασφά−
λιση της ομοιογένειας, της συνοχής και της συνέργειας 
των έργων αξιολόγησης που υλοποιούνται.

• Στη συνεργασία για την παρακολούθηση και επισκό−
πηση της υλοποίησης των σχεδίων αξιολόγησης και για 
τη διάδοση και περαιτέρω επεξεργασία των ευρημάτων 
και των συστάσεων των εκπονούμενων αξιολογήσεων.

• Στην ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών 
για μεθοδολογικά εργαλεία, δείκτες, σχέδια αξιολόγη−
σης μεταξύ του Δικτύου Αξιολόγησης και των δικτύων 
αξιολόγησης της Γενικής Δ/σης Περιφερειακής Πολι−
τικής και Αστικής Ανάπτυξης και της Γενικής Δ/σης 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στην ενημέρωση για 
την πρόοδο, τα ευρήματα και τις συστάσεις των αξιο−
λογήσεων που αναθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

• Στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών στο 
πλαίσιο των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και στην αξιοποίηση 
της εμπειρίας, των καλών πρακτικών και των μαθημάτων 
που αντλούνται από τη συμμετοχή στα προαναφερόμενα 
Δίκτυα που λειτουργούν υπό την ευθύνη των αρμόδιων 
Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας 
του, το Δίκτυο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2014−2020:

• Επεξεργάζεται και εισηγείται στην Εθνική Αρχή Συ−
ντονισμού (ΕΑΣ)/ΕΥΣΣΑ προτάσεις σχετικά με 

o την έκδοση οδηγιών, εγκυκλίων και κατευθύνσεων 
καθώς και σχεδίων προδιαγραφών για τα Σχέδια Αξιο−
λόγησης και για την διενέργεια των αξιολογήσεων των 
Προγραμμάτων,

o την επεξεργασία των πορισμάτων των αξιολογή−
σεων και την παροχή κατευθύνσεων στις Ειδικές Υπη−
ρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) των Προγραμμάτων και τους 
λοιπούς αρμόδιους φορείς σχετικά με την αξιοποίηση 
των ευρημάτων,

o την έκδοση οδηγιών που αφορούν τους δείκτες 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των Προγραμμάτων 
στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος 
Δεικτών ΕΣΠΑ 2014−2020,

o την παρουσίαση οδηγιών για την οργάνωση και 
διενέργεια ερευνών στο πλαίσιο των αξιολογήσεων.

• Συζητά και αναλύει τα αποτελέσματα αξιολογήσεων 
που έχουν πραγματοποιηθεί από την ΕΥΣΣΑ και από την 
ΕΥΣΕΚΤ για οριζόντια θέματα καθώς και αξιολογήσεων 
(θεματικών και άλλων) που εκπονούνται με ευθύνη των 
ΕΥΔ.

• Συζητά και αναλύει τα αποτελέσματα από την εφαρ−
μογή του πλαισίου επίδοσης και τις διαδικασίες ελέγχου 
επίτευξής του.

• Συντονίζεται και υποστηρίζεται στην αποστολή και 
τις εργασίες του από την ΕΥΣΣΑ, η οποία συντονίζει 
και την επικοινωνία με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα 
αξιολόγησης. Η ΕΥΣΣΑ αναλαμβάνει την επιμέλεια για 
την έκδοση οδηγών, εγκυκλίων ή κατευθύνσεων, στις 
περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο ενώ ασκεί και 
χρέη Γραμματείας του Δικτύου.

• Συνεδριάζει με απόφαση του Προέδρου του, ο οποί−
ος και αποστέλλει σχετική πρόσκληση στα μέλη του, 
κατ’ ελάχιστο μία φορά το έτος. Η συχνότητα των συνε−
δριάσεων θα καθορίζεται από τις ανάγκες τις σχετικές 
με την αξιολόγηση των Προγραμμάτων.

• Δύναται να διοργανώνει συσκέψεις και διαβουλεύ−
σεις σχετικές με τα θέματα της αξιολόγησης.

• Συγκροτεί ομάδες εργασίας για την ανάλυση και 
επεξεργασία ειδικών θεμάτων.

5. Η διάρκεια του έργου Δικτύου Αξιολόγησης των 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014−2020 ορίζεται μέχρι το 
πέρας της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014−2020 
και τυχόν παρατάσεων αυτής.
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. 129711/EYΣΣΑ 2664 (3)

Σύσταση και συγκρότηση Δικτύου Συντονισμού 
για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 

2. Των άρθρων 13−15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45). 

3. Το N. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020 και λοιπές διατάξεις, 
και ειδικότερα το άρθρο 25, αυτού (ΦΕΚ Α΄ 265).

4. Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης−ΕΣ−
ΠΑ 2014−2020 όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. C(2014) 
3542 – 23/05/2014 απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορι−
σμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με 
την Ελλάδα και την εκτελεστική απόφαση C(2014)6582 
− 24/09/2014 σχετικά με την διόρθωσή της (Κωδικός CCI 
2014GR16M8PA001).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα−
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006.

6. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄185) «Οργανισμός Υπουργεί−
ου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 

7. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «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 Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού.

8. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. 105755/15.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2222) από−
φαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση». 

10. Την υπ’ αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ 627/22−6−2015 (ΦΕΚ 1451/
Β΄/10−7−2015) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολό−
γησης του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και αντικα−
τάσταση της υπ’ αρ. 35257/17.10.2001 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1352), όπως ισχύει». 

11. Την υπ’ αριθμ. 82193/ΕΥΣΣΑ 1810 21819/27−08−2015 
(ΦΕΚ Β΄ 1862) κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Στρα−
τηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014−2020.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Τη συγκρότηση Δικτύου Συντονισμού για την 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), με σκοπό την 
ανταλλαγή ιδεών, τη διάχυση καλών πρακτικών, την επε−
ξεργασία και ανάδειξη προτεραιοτήτων και προτάσεων, 
εξασφαλίζοντας συνάφεια και συμπληρωματικότητα 
μεταξύ του Εθνικού και του Περιφερειακού επιπέδου 
και διασφαλίζοντας την αποφυγή επικαλύψεων, για την 
υποστήριξη της υλοποίησης της Εθνικής και των Περι−
φερειακών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης.

2. Πρόεδρος του Δικτύου ορίζεται ο Προϊστάμενος 
της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) με αναπληρωτή του τον Προϊστά−
μενο της Μονάδας Στρατηγικής και Παρακολούθησης 
Πολιτικών της ΕΥΣΣΑ. 

3. Μέλη του Δικτύου καθώς και αναπληρωτές τους 
ορίζονται εκπρόσωποι των παρακάτω υπηρεσιών: 

• ΕΥ Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΥΠΟΑΤ)
• ΕΥ Συντονισμού της Εφαρμογής, (ΥΠΟΑΤ)
• ΕΥ Θεσμικής Υποστήριξης (ΥΠΟΑΤ)
• ΕΥ Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

(ΥΠΟΑΤ)
• ΕΥ Κρατικών Ενισχύσεων (ΥΠΟΑΤ)
• ΕΥ Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ 

(ΥΠΟΑΤ)
• Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας
• ΕΥΔ Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, 
• ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θρά−

κης, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
• ΕΠ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
• ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, 
• ΕΥΔ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία
• ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει−

φόρος Ανάπτυξη, 
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• ΕΥΔ ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαί−
δευση και Δια Βίου Μάθηση, 

• ΕΥΔ ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα, 
• ΕΥΔ ΕΠ Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, 
• Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων. 
Κατά περίπτωση δύνανται να προσκαλούνται να 

συμμετάσχουν εκπρόσωποι επιτελικών δομών ΕΣΠΑ 
Υπουργείων, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Επιτρο−
πών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ, 
κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς, καθώς και εκπρόσω−
ποι του Εθνικού ή/και των Περιφερειακών Συμβουλίων 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. 

Επίσης, στις συνεδριάσεις του Δικτύου δύνανται να 
προσκαλούνται να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των 
αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι συνεδριάσεις του Δικτύου προγραμματίζονται από 
τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος και αποστέλλει σχετική 
πρόσκληση στα μέλη.

Την επιμέλεια της έκδοσης επιμέρους Οδηγών, Εγκυκλί−
ων ή Κατευθύνσεων στις περιπτώσεις που η ανάγκη αυτή 
θα αναδειχθεί κατά την διενέργεια του διαλόγου που θα 
αναπτύσσεται εντός του Δικτύου, αναλαμβάνει η ΕΥΣΣΑ. 

4. Το Δίκτυο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
4.1. τη λειτουργία ενός συστήματος συνεχούς επο−

πτείας και καθοδήγησης της εφαρμογής της RIS3 σε 
Εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 

4.2. την παρακολούθηση και συντονισμό της Εθνικής και 
των περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης 

4.3. την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μεταφορά γνώσεων 
και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με ζητήματα έξυπνης 
εξειδίκευσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου 
του, το δίκτυο δύναται να:

α. διοργανώνει και να συμμετέχει με εκπροσώπους του 
σε όλες τις αναγκαίες συσκέψεις και διαβουλεύσεις σχε−
τικές με το θέμα με άλλα Υπουργεία, Περιφέρειες, Υπη−
ρεσίες του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, 

β. διαβουλεύεται με εκπροσώπους φορέων καθώς και 
να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Η διάρκεια του Δικτύου που συστήνεται με την πα−
ρούσα ορίζεται τουλάχιστον έως τη λήξη της προγραμ−
ματικής περιόδου 2014−2020.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. 162 (4)

Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
καθαριότητας για το ΙΕΚ Θεσσαλονίκης.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.», 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010.

2. Την 2061120/26−8−1997 απόφαση του Υπ. Οικονομικών 
«Ορισμός κυρίων διατακτών».

3. Την 2062200/6414/1−9−1997/Β΄ 858/97), απόφαση του 
Υπ. Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

4. Το Π.δ. 151/98 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης 
και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».

5. Την 194902/69 απόφαση Υπ. Οικονομικών «Περί δι−
αδικασίας πληρωμής σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού 
χαρακτήρα δαπανών (Β΄ 777).

6. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 2/5091/0026/25.05.2012 από−
φαση του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας 
κ.λπ.» (Β΄ 285), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριό−
τητα, για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2016 με δυ−
νατότητα δίμηνης παράτασης στο 2017, του κτιρίου 
του ΙΕΚ Θεσσαλονίκης σε 16.000,00€. Η δαπάνη αυτή 
θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων 
του Ειδικού Φορέα 35−760 και Κωδικού Αριθμού Εξόδου 
1232 του οικονομικού έτους 2016. Η παραπάνω πίστωση 
θα εισπράττεται τμηματικά από τον Διευθυντή, μέσω 
χρηματικού εντάλματος, για την πληρωμή δαπανών κα−
θαρισμού του κτιρίου του ΙΕΚ Θεσσαλονίκης. Μετά την 
λήξη του τρέχοντος έτους ο Διευθυντής της ανωτέρω 
Υπηρεσίας, ως Υπεύθυνος διαχειριστής της πίστωσης 
αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό σωστής 
διαχείρισης της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιολογητικά 
στην Υπηρεσία του. 

Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής με α/α 9154/2016 της ΥΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Περαία, 25 Ιανουαρίου 2016 

Ο Διευθυντής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. αποφ. 1347(στ) (5)

Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης 
και αποζημίωσης νυκτερινής εργασίας έτους 2016.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου 12 της παραγρά−

φου Γ του Ν. 4093/12.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/14.
4. Την υπ’ αριθμ. 1292(α)/20.11.2014 απόφαση του Δ.Σ. 

της Εταιρείας.
5. Την από 17.12.2015 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
6. Την εκτεταμένη συζήτηση που ακολούθησε, απο−

φασίζει:
Την έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης 

και αποζημίωσης νυκτερινής εργασίας έτους 2016 ως 
ακολούθως:

Ι. Σχετικά με την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διάρκεια του 2016 αυξά−

νεται σημαντικά η δραστηριότητα της Εταιρείας λόγω:
• της εντατικοποίησης των εργασιών της επέκτασης 

της Γραμμής 3 προς Πειραιά
• της εντατικοποίησης των εργασιών για τις επεκτά−

σεις του ΤΡΑΜ
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• της επιτάχυνσης των εργασιών για την κατασκευή 
του Μετρό Θεσσαλονίκης (παλαιό έργο και Καλαμαριά)

• τις ανάγκες της λειτουργίας του χώρου στάθμευσης 
οχημάτων πλησίον του σταθμού «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»

η ανάγκη για την πραγματοποίηση υπερωριακής ερ−
γασίας καθημερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων αλλά 
και νυκτερινής εργασίας καθημερινών, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων για τους εργαζόμενους στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕ−
ΤΡΟ Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
και ορισμένου χρόνου, για το 2016 έχει ως ακολούθως:

Α. Για το προσωπικό που απασχολείται στα εργοτάξια 
της Αττικής και στο Χώρο Στάθμευσης «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»

1. Αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων για 56 
εργαζόμενους Χ 12 μήνες Χ 15 ώρες /μήνα = 10.080 ώρες

2. Αμοιβή νυκτερινής απασχόλησης εργασίμων για 29 
εργαζόμενους Χ 10 μήνες Χ 15 ώρες /μήνα = 4.350 ώρες

3. Αμοιβή απασχόλησης Κυριακών και εξαιρέσιμων για 
37 εργαζόμενους Χ 12 μήνες Χ 8 ώρες /μήνα = 3.552 ώρες

4. Αμοιβή νυκτερινής απασχόλησης Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων για 13 εργαζόμενους Χ 10 μήνες Χ 3 ώρες /
μήνα = 390 ώρες

Β. Για το προσωπικό που απασχολείται στα Κεντρικά 
Γραφεία της Εταιρείας:

1. Αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων για 
24 εργαζόμενους Χ 12 μήνες Χ 6 ώρες /μήνα = 1.728 ώρες

2. Αμοιβή νυκτερινής απασχόλησης εργασίμων για 1 
εργαζόμενο Χ 12 μήνες Χ 2 ώρες/μήνα = 24 ώρες

3. Αμοιβή απασχόλησης Κυριακών και εξαιρέσιμων για 
2 εργαζόμενους Χ 12 μήνες Χ 13 ώρες /μήνα = 312 ώρες

Γ. Για το προσωπικό που απασχολείται στη Θεσσα−
λονίκη:

1. Αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων για 
58 εργαζόμενους Χ 12 μήνες Χ 12 ώρες /μήνα = 8.352 
ώρες

2. Αμοιβή νυκτερινής απασχόλησης εργασίμων για 5 
εργαζόμενους Χ 12 μήνες Χ 16 ώρες /μήνα = 960 ώρες

3. Αμοιβή απασχόλησης Κυριακών και εξαιρέσιμων για 
34 εργαζόμενους Χ 12 μήνες Χ 12 ώρες /μήνα = 4.896 ώρες

4. Αμοιβή νυκτερινής απασχόλησης Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων για 5 εργαζόμενους Χ 12 μήνες Χ 12 ώρες /
μήνα = 720 ώρες

Τα ως άνω ποσά ωρών ισχύουν κατά το ήμισυ για 
το πρώτο εξάμηνο και κατά το ήμισυ για το δεύτερο 
εξάμηνο, χωρίς να επιτρέπεται η υπέρβασή τους μέσα 
στο κάθε εξάμηνο.

Κατά συνέπεια, το σύνολο των ωρών υπερωριακής 
και νυκτερινής απασχόλησης του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου ορίζεται 
μέχρι 35.364 ώρες, με τη δυνατότητα συμμετοχής μεγα−
λύτερου αριθμού υπαλλήλων, χωρίς αντίστοιχη αύξηση 
του αριθμού των ωρών.

Το άθροισμα των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
του προαναφερόμενου προσωπικού ανά εξάμηνο, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες για 
κάθε υπάλληλο.

Η καθ’ υπέρβαση νυχτερινή εργασία ανά εξάμηνο δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα έξι (96) ώρες για 
κάθε υπάλληλο.

Η καθ’ υπέρβαση εργασίας Κυριακών και εξαιρεσίμων 
ανά εξάμηνο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα έξι 
(96) ώρες για κάθε υπάλληλο.

Η δαπάνη που προκαλείται με την απόφαση αυτή, 
κατ’ εκτίμηση ποσού διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων 
ευρώ (215.000,00) ευρώ, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και έχει προβλεφθεί στον προ−
ϋπολογισμό του έτους 2016 (κωδικός 60) στο συνολικό 
κόστος μισθοδοσίας της Εταιρείας.

ΙΙ. Σχετικά με την ανάγκη εκτέλεσης νυκτερινής ερ−
γασίας

Ειδικά για την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών τις νυκτε−
ρινές ώρες σημειώνεται ότι προκύπτουν οι παρακάτω 
απαιτήσεις:

1. Κατά τη διάρκεια της επίβλεψης της κατασκευής 
σηράγγων είτε με συμβατικές μεθόδους είτε με μη−
χανήματα ολομέτωπης κοπής, κατασκευή πασσάλων 
αντιστήριξης, κατασκευή κυρίως σώματος σταθμών και 
φρεάτων, κ.λπ. όταν προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα 
του έργου 24−ωρη εργασία για αυτές τις δραστηριότη−
τες του Αναδόχου.

2. Κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε δοκιμές Η/Μ συ−
στημάτων σε συνδυασμό με υφιστάμενα συστήματα του 
λειτουργούντος δικτύου. Οι δοκιμές αυτές μπορούν να 
γίνουν μόνο κατά τις ώρες που το λειτουργούν δίκτυο 
του μετρό είναι ανενεργό (00:30 – 05:00) διότι τα υφι−
στάμενα συστήματά του πρέπει να απενεργοποιούνται 
για λόγους ασφαλείας.

3. Κατά την περίοδο εγγύησης μετά την έναρξη της 
εμπορικής λειτουργίας μιας νέας επέκτασης όπου επι−
βάλλονται επισκέψεις στην λειτουργούσα πλέον επέκτα−
ση για την διαπίστωση και αξιολόγηση τυχόν αστοχιών 
καθώς και για την διαπίστωση της άρσης αυτών μετά 
από διορθωτικές ενέργειες. Η συγκεκριμένη απασχόλη−
ση μπορεί, ομοίως με τις δοκιμές, να γίνεται μόνο κατά 
τις ώρες που το λειτουργούν δίκτυο του μετρό είναι 
ανενεργό (00:30 – 05:00).

4. Για το προσωπικό που θα απασχοληθεί για τη λει−
τουργία του χώρου στάθμευσης πλησίον του Σταθμού 
“Κεραμεικός”, όπου υπάρχει 24ωρη λειτουργία.

Το προσωπικό της Εταιρείας μας που εμπλέκεται 
στις προαναφερόμενες δραστηριότητες είναι κυρίως 
εργαζόμενοι που απασχολούνται στις Διευθύνσεις Έρ−
γων, Μελετών, Ποιότητας και Περιβάλλοντος, Υγείας 
και Ασφάλειας και Διοικητικών Υπηρεσιών, χωρίς να 
αποκλείεται και η κατά περίπτωση απασχόληση εργα−
ζόμενων και από άλλες Διευθύνσεις.

Επίσης, μπορεί να προκύψει ανάγκη απασχόλησης 
Διοικητικών υπαλλήλων (αφορά κυρίως στο προσωπικό 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) σε νυχτερινή 
εργασία κατά τις περιόδους σύνταξης των μητρώων 
παγίων κάθε νέας επέκτασης, εργασία που ανάλογα με 
τον χώρο και τον εξοπλισμό που καταγράφεται μπορεί 
να απαιτήσει απενεργοποίηση Η/Μ συστημάτων για λό−
γους ασφαλείας το οποίο μπορεί να γίνει μόνο κατά 
τις ώρες που το λειτουργούν δίκτυο του μετρό είναι 
ανενεργό (00:30 – 05:00). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος

Χ. ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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