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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6988/2777 (1)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης σύστα−

σης ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) με την επω−
νυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και άμε−
ση ενίσχυση παρεμβάσεων για βετλίωση ενεργειακής 
απόδοσης οικιών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3.12.2007) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», όπως ισχύει και 
ειδικότερα τα άρθρα 3, 14, και το άρθρο 24, παράγραφοι 
1 και 2 αυτού.

β) Των άρθρων 5, 6, 8, 9, και 14 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 
265/τ.Α΄/23.12.2014) «Για τη διαχείριση τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων........και άλλες δια−
τάξεις και ιδίως για τις αρμοδιότητες και καθήκοντα των 
διαχειριστικών αρχών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

γ) Του Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/3.9.2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», 
όπως ισχύει.

δ) Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22.9.2015) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων... μετονομασία σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού......».

ε) Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23.9.2015) «Διορισμός του 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) Την απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονο−
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με αριθμό 105755/14.10.2015 
(ΦΕΚ 2222/15.10.2015).

2. Τον Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/17.02.2011) περί σύστασης 
του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), ως καθολικού διαδόχου της Ανώνυμης Εται−
ρείας με ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.», που συστήθηκε με 
το Ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

3. Το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/25.7.1997) και ειδικότερα 
το άρθρο 18 «Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία» από το Πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) όπως και το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247/τ.Α΄/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ως ανα−
φορά στις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 143/28.6.2014).

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ 
1262/Β/6.8.2010) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ταμεί−
ου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και άμεση ενίσχυση παρεμβά−
σεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την προκύρηξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ 
οίκον» (Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ ΦΕΚ 54/Β/26.1.2011), που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013.

6. Το γεγονός ότι από τη λειτουργία του Προγράμματος 
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», είναι δυνατόν εκ του συνό−
λου του αρχικώς υπέρ αυτού διατεθέντος κεφαλαίου, να 
προκύψουν κατά περίπτωση ποσά και ανά Περιφερειακό/
Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που συνεισέφερε στο 
ταμείο Εξοικονομώ, τα οποία για διαχειριστικούς λόγους 
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δεν θα επιτευχθεί να διατεθούν για την εκπλήρωση των 
σκοπών του εντός της διαχειριστικής περιόδου του ΕΣΠΑ 
2007−2013.

7. Ότι η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
απαιτεί την αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των διαθέσι−
μων πόρων.

8. Την υπ’ αριθμόν 211626/12.11.2015 επιστολή/αναφορά του 
ΕΤΕΑΝ που αποτιμά τη δράση «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 και ιδιαίτερα τα άρθρα 
44 και 78 παρ. 6 & 7 για τα «μέσα χρηματοοικονομικής 
τεχνικής» και περί της «δήλωσης δαπανών» των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρους του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31654/ΕΥΘΥ 
1415/20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/τ.Β΄/6.8.2010) κοινής υπουργικής από−
φασης «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με 
την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και άμεση 
ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 
οικιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

Α, Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3 μετά την 
παρ. 2 του άρθρου 9:

«Πόροι του Ταμείου, για τους οποίους μετά από σχετικές 
αναφορές προόδου του Δικαιούχου, εκτιμάται ότι δεν υπάρ−
χει η δυνατότητα επένδυσης, δύναται να επιστρέφονται 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εν όλω ή εν μέρει 
και ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα που συνεισέφερε, με 
εισήγηση της ασκούσας καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής 
ΒΥΔ ΕΠΑνΕΚ και απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 31654/
ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/τ.Β΄/6.8.2010) κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

F
Αριθμ. 6958/1340/Β2 (2)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 12017/1245/27.10.2010 Κοι−

νής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Ταμείου Χαρτο−
φυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ".

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3.12.07) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007 − 2013», όπως ισχύει και 
ειδικότερα τα άρθρα 3, 14, και το άρθρο 24, παράγραφοι 
1 και 2 αυτού.

β) Τα άρθρα 5, 6, 8, 9, και 14 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/
τ.Α΄/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρ−
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων ……και άλλες διατάξεις».

γ) Το Π.δ 116/2014 (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/3.9.2014) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως 
ισχύει. 

δ) Το Π.δ. 70/2015 (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 Θρη−
σκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτι−
λίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμμα−
τείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού», και ιδίως το άρθρο 2, παρ (1) αυτού

ε) Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23.9.2015) « Διορισμός του 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

στ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/
τ.Β΄/15.10.2015) απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Αλέξανδρο Χαρίτση». 

2. Τον Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/17.02.2011) περί σύστασης 
του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), ως καθολικού διαδόχου της ανώνυμης εται−
ρείας με ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.», που συστήθηκε με 
το Ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

3. Το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/25.7.1997) και ειδικότερα 
το άρθρο 18 «Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία» από το Πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) όπως και το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247/τ.Α΄/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ως ανα−
φορά στις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 143/28.6.2014). 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12017/1245/27.10.2010 (ΦΕΚ 1697/
τ.Β΄/27.10.2010) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Τα−
μείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑ−
ΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6209/1197/Β2/24.11.2015 Υπουργική 
Απόφαση, με θέμα «Ημερομηνίες Ολοκλήρωσης Δράσεων 
Ταμείου Επιχειρηματικότητας –ΤΕΠΙΧ».

6. Το γεγονός ότι από τη λειτουργία του Ταμείου Επι−
χειρηματικότητας, είναι δυνατόν εκ του συνόλου του αρ−
χικώς υπέρ αυτού διατεθέντος κεφαλαίου, να προκύψουν 
κατά περίπτωση ποσά και ανά περιφέρεια της χώρας, τα 
οποία για διαχειριστικούς λόγους δεν θα επιτευχθεί να 
διατεθούν για την εκπλήρωση των σκοπών του εντός της 
διαχειριστικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007−2013.

7. Το γεγονός ότι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 
πόρων ΕΣΠΑ 2007−2013 καθώς και η εξυγίανση των Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων αποτελεί πρώτιστη και μέγιστη 
προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12017/1245/27.10.2010 
(ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
«Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την 
επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:
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Άρθρο 
ΜΟΝΟ

1. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 9 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Οι τόκοι από πληρωμές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ή σε Μέσα Χρηματοοικο−
νομικής Τεχνικής, οι εισπράξεις και οι πόροι που επιστρέ−
φονται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας μετά την αρχική 
επένδυση τους από Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 
σε επιχειρήσεις ή απομένουν μετά την αποδέσμευση των 
εγγυήσεων, θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση 
της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανάπτυξης 
των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1083/2006, 
Άρθρο 78, §7 και τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν στην 
πολιτική εξόδου από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, όπως 
αυτή θα περιγραφεί στη Συμφωνία Χρηματοδότησης». 

2. Στο Άρθρο 9 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:
«Πόροι του Ταμείου, για τους οποίους μετά από σχετι−

κές αναφορές προόδου του Δικαιούχου, εκτιμάται ότι δεν 
υπάρχει η δυνατότητα επένδυσης, δύναται να επιστρέφο−
νται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εν όλω ή εν 
μέρει και ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα που συνεισέφε−
ρε, με εισήγηση της ασκούσας καθήκοντα Διαχειριστικής 
Αρχής ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ»

3. Στο Άρθρο 9 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:
«Ως καταληκτική ημερομηνία για την εκταμίευση στις 

επιχειρήσεις του συνόλου των δανείων που παρέχονται 
στο πλαίσιο των δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικό−
τητας τίθεται η 30η Σεπτεμβρίου 2016»

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12017/ 
1245/27.10.2010 (ΦΕΚ 1697/τ.Β/27.10.2010) κοινή υπουργική 
απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) 
με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

F
    Αριθμ. 132358/ΕΥΣΣΑ2690 (3)

Συγκρότηση Εθνικού ∆ικτύου των Υπευθύνων 
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014−2020

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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

νηση 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 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 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 Ανάπτυ−
ξης 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 ∆εκεµβρίου 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 διατά−
ξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 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 Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

7. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργεί−
ων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με−
τονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά−
των, του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Του−
ρισµού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.

8. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

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

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

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:

1. Τη συγκρότηση Εθνικού ∆ικτύου των Υπευθύνων Πλη−
ροφόρησης και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014−2020.

2. Ως µέλη του Εθνικού ∆ικτύου Υπευθύνων Πληροφόρη−
σης και Επικοινωνίας ορίζονται ως ακολούθως:

α) Η Προϊσταµένη της Μονάδας Πληροφόρησης και ∆ηµοσι−
ότητας της ΕΥΣΣΑ της Εθνικής Αρχής Συντονισµού ΕΣΠΑ (ΕΚ 
1303/2013 αρ. 117 παρ.1), ως υπεύθυνη συντονίστρια των ενερ−
γειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο.

β) Τα λοιπά µέλη του Εθνικού ∆ικτύου τα οποία ορίζονται 
από τις ∆ιαχειριστικές Αρχές ως πρόσωπα επαφής υπεύ−
θυνα για την πληροφόρηση και επικοινωνία σε επίπεδο 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι τα ακόλουθα:

• ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 
Υπεύθυνος Π&Ε και Αναπληρωτής,

• ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Υπεύθυνος 
Π&Ε και Αναπληρωτής,

• ΕΠ Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, Υπεύθυνος Π&Ε 
και Αναπληρωτής,

• ΕΠ Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Υπεύθυνος Π&Ε και 
Αναπληρωτής,

• ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Υπεύθυνος Π&Ε και 
Αναπληρωτής,
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• ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Υπεύθυνος Π&Ε και 
Αναπληρωτής,

• ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Υπεύθυνος Π&Ε και 
Αναπληρωτής,

• ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Υπεύθυνος Π&Ε και 
Αναπληρωτής,

• ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Υπεύθυνος Π&Ε και Αναπλη−
ρωτής,

• ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, Υπεύθυνος Π&Ε και Ανα−
πληρωτής,

• ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Υπεύθυνος Π&Ε 
και Αναπληρωτής,

• ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, Υπεύθυνος Π&Ε και Ανα−
πληρωτής,

• ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, Υπεύθυνος Π&Ε και Αναπλη−
ρωτής,

• ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Και−
νοτοµία, Υπεύθυνος Π&Ε και Αναπληρωτής,

• ΕΠ Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη, Υπεύθυνος Π&Ε και Αναπληρωτής,

• ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και 
∆ια Βίου Μάθηση, Υπεύθυνος Π&Ε και Αναπληρωτής,

• ΕΠ Μεταρρύθµιση ∆ηµοσίου Τοµέα, Υπεύθυνος Π&Ε 
και Αναπληρωτής,

• ΕΠ Τεχνική Βοήθεια, Υπεύθυνος Π&Ε και Αναπληρωτής,
• Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπεύθυνος Π&Ε 

και Αναπληρωτής,
• ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας, Υπεύθυνος Π&Ε και Ανα−

πληρωτής,
• ΕΥ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Υπεύθυνος 

Π&Ε και Αναπληρωτής,
• Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών 

Προγραµµάτων, Υπεύθυνος Π&Ε και Αναπληρωτής,
• ΕΥ Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ 

(ΥΠΟΑΤ), Υπεύθυνος Π&Ε και Αναπληρωτής,
• ΕΥ Συντονισµού της Εφαρµογής (ΥΠΟΑΤ), Μέλος και 

Αναπληρωτής,
• ΕΥ Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΥΠΟ−

ΑΤ), Μέλος και Αναπληρωτής.
Στις συνεδριάσεις του ∆ικτύου δύνανται, κατά περίπτω−

ση, να προσκαλούνται (χωρίς να είναι µέλη του ∆ικτύου) 
εκπρόσωποι των αρµοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και των επιτελικών δοµών των Υπουργείων.

3. Το έργο του Εθνικού ∆ικτύου των Υπευθύνων Πληρο−
φόρησης και Επικοινωνίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 
25 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 εξειδικεύεται στα παρακάτω:

• Στη διαβούλευση για τη διαµόρφωση του πλαισίου 
αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΣΠΑ καθώς 
και για το σχεδιασµό των οδηγιών και κατευθύνσεων για 
τις υποχρεώσεις επικοινωνίας των ΕΠ, σύµφωνα µε το 
Ενωσιακό θεσµικό πλαίσιο,

• Στη συνεργασία για την εξασφάλιση της τήρησης των 
συµβατικών υποχρεώσεων για την πληροφόρηση και την 
επικοινωνία στο ΕΣΠΑ καθώς και της οµοιογένειας, συνο−
χής και συνέργειας στις δράσεις που υλοποιούνται.

• Στη συνεργασία για την παρακολούθηση και επισκόπηση 
της υλοποίησης και της αξιολόγησης των στρατηγικών επι−
κοινωνίας και του ετήσιων επικοινωνιακών σχεδίων των ΕΠ.

• Στην ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών στο 
πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών επικοινωνίας, κα−
θώς και στην παρουσίαση παραδειγµάτων και βασικών 
επιτευγµάτων των ΕΠ.

• Στο συντονισµό της συµµετοχής στο αντίστοιχο δίκτυο 
της Γενικής ∆/σης Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ όπου 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών 

και καλών πρακτικών βασισµένων στα αποτελέσµατα της 
υλοποίησης των στρατηγικών επικοινωνίας.

• Στο συντονισµό και στην υποστήριξη της συνεργασίας 
µε την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αθήνα και τα ευρωπα−
ϊκά δίκτυα πληροφόρησης που λειτουργούν στην Ελλάδα.

• Σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του τοµέα Πληροφό−
ρησης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και περι−
λαµβάνεται στις αρµοδιότητες των Θεµατικών ∆ικτύων, 
όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 25 του Ν. 4314/2014.

4. Στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας του, 
το Εθνικό ∆ίκτυο των Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επι−
κοινωνίας:

• Συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής 
Συντονισµού (ΕΑΣ) και ειδικότερα µε την Ειδική Υπηρεσία 
Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για την 
εκπόνηση και την αποτελεσµατική εφαρµογή της Στρα−
τηγικής Επικοινωνίας των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
του ΕΣΠΑ 2014−2020 και εισηγείται προτάσεις τροποποι−
ήσεών τους, όπου και εάν αυτό απαιτηθεί,

• Συνεργάζεται µε τις ∆ιαχειριστικές Αρχές (∆Α) των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014−2020 κα−
θώς και µε τη Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης των 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΜΟ∆ ΑΕ) για τον αποτε−
λεσµατικότερο συντονισµό του έργου τους,

• Επεξεργάζεται και εισηγείται στην Εθνική Αρχή Συντο−
νισµού (ΕΑΣ)/ΕΥΣΣΑ προτάσεις δράσεων πληροφόρησης 
και επικοινωνίας του ΕΣΠΑ και των επιχειρησιακών προ−
γραµµάτων του, µε στόχο την µέγιστη δυνατή διάχυση 
της πληροφόρησης,

• Εισηγείται προς την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, 
Σχεδιασµού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) προτάσεις για την 
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της Επικοινωνίας του 
ΕΣΠΑ, προκειµένου να διαβιβαστούν αρµοδίως προς την 
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014−2020,

• Συντονίζεται και υποστηρίζεται στην αποστολή και 
στις εργασίες του από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, 
Σχεδιασµού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) καθώς και στην επι−
κοινωνία του µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα υπευθύ−
νων πληροφόρησης και επικοινωνίας,

• Συνεδριάζει µε απόφαση της Συντονίστριας, η οποία 
και αποστέλλει σχετική πρόσκληση στα µέλη του και κατ’ 
ελάχιστο κάθε έξι µήνες.

5. Η διάρκεια του έργου του Εθνικού ∆ικτύου των Υπευ−
θύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας ορίζεται µέχρι το 
πέρας της προγραµµατικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014−2020.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ηµε−
ροµηνία δηµοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. οικ. 59969/797 (4)
Επιδότηση ξενοδοχειακής επιχείρησης για τη διατήρηση 

θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2014−2015.

  ΟΙ AΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του 
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Ν. 1545/1985 (Α΄ 91) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την 
ανεργία και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 29 και 34 του Ν. 4144/2013 
(Α΄ 88). «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνι−
κή Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατά−
ξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας» όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, περ. ιβ΄ του Ν. 4270/2014 
(Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογι−
στικό και άλλες διατάξεις»).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 (Α΄ 258) «Αναδιάρθρωση 
του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 (Α΄ 40) 
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας −επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του 
Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά−
νωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις» (29/τ.Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών».

10. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (116 Α΄).

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους διατάκτες».

12. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση Πρωθυπουργού 
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη. (2168 Β΄).

13. Την υπ’ αριθμ. Υ56/21−10−2015 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου (Β΄ 2281).

14. Τα άρθρα 107, 108 και 109 (πρώην 87, 88 και 89 της 
Συνθήκης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), περί κρατικών 
ενισχύσεων (ΕΕ C326/50, 26.10.2012).

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013 της Επιτροπής της 
18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/56, 24.12.2013).

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 139/2004 του Συμβουλίου της 
20ης Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων «Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώ−
σεων» (ΕΕ L24/1, 29.01.2004).

17. Την υπ’ αριθμ. 6/28−02−2012 (Α' 38) Πράξη του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή 
της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012».

18. Την υπ’ αριθμ. 1016784/1299−25/0016/26−02−1997 (Β΄ 120) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων 
υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες», 
όπως ισχύει.

19. Την υπ’ αριθμ. 3800/359/01−03−2012 (Β΄ 565) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός βασικού επιδόματος 
ανεργίας».

20. Την υπ’ αριθμ. οικ. 43452/633/22−12−2014 (3637/Β΄/2014, 
διόρθωση σφάλματος 102/Β΄/2015) απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διατήρηση 
θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη 
χειμερινή περίοδο βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του 
Ν. 1545 (Α΄ 91)».

21. Την υπ’ αριθμ. 2347/6−10−2015 απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 76837/8−10−
2015 έγγραφό του.

22. Την υπ’ αριθμ. 80966/20−10−2015 βεβαίωση της Διεύ−
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

23. Το έγγραφο με αριθ. Κ.Μ.Κ.Ε 138467 ΕΞ 2015 EMΠ/
25−11−2015 της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

24. Την υπ’ αριθμ. 5965/20−10−2015 απόφαση έγκρισης πί−
στωσης της Περ/κης Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 
7Φ44691Ω2−Π93).

25. Την υπ’ αριθμ. οικ. 47176/1879/22−10−2015 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη−
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους πέντε 
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ενε−
νήντα έξι λεπτών (5.484,96 ευρώ) και θα καλυφθεί από 
τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493), αποφασίζουμε:

Την έγκριση της επιδότησης, συνολικού ύψους πέντε 
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ενε−
νήντα έξι λεπτών (5.484,96 ευρώ) της ξενοδοχειακής επι−
χείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για το ξενοδοχείο 
ELOUNDA VILLAGE HOTEL για τη διατήρηση θέσεων ερ−
γασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2014−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. οικ. 59947/796 (5)
Επιδότηση ξενοδοχειακής επιχείρησης για τη διατήρηση 

θέσεων εργασίας 2013−2014.

   ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του 

Ν. 1545/85 (Α΄ 91) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την 
ανεργία και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 29 και 34 του Ν. 4144/2013 
(Α΄ 88), «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική 
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, περ. ιβ΄ του Ν. 4270/2014 
(Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογι−
στικό και άλλες διατάξεις»).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 (Α΄ 258) «Αναδιάρθρωση 
του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 (Α΄ 40) 
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄ 29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπι−
ση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη−
σης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας».

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών».

10. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμμα−
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ».

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Την υπ’  αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση Πρωθυπουργού 
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη. (2168 Β΄).

13. Την υπ’ αριθμ. Υ56/21−10−2015 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου (Β΄ 2281).

14. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους διατάκτες».

15. Τις διατάξεις του Ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197) «Περί συ−
στάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως 
Ανεργίας», όπως ισχύει.

16. Τα άρθρα 107, 108 και 109 (πρώην 87, 88 και 89 της 
Συνθήκης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), περί κρατικών 
ενισχύσεων (ΕΕ C326/50, 26.10.2012).

17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013 της Επιτροπής της 
18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/56, 24.12.2013).

18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 139/2004 του Συμβουλίου της 
20ης Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων «Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώ−
σεων» (ΕΕ L24/1, 29.01.2004).

19. Τη με αριθμό 6/28−02−2012 (Α΄ 38) Πράξη του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή 
της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012».

20. Τη με αριθμό 1016784/1299−25/0016/26−02−1997 (Β΄ 120) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων 
υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες», 
όπως ισχύει.

21. Τη με αριθμό 3800/359/01−03−2012 (Β΄ 565) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός βασικού επιδόματος 
ανεργίας».

22. Τη με αριθμό 2559/74/27−01−2014 (Β΄ 223) απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
«Διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρή−
σεις κατά τη χειμερινή περίοδο 2013−2014».

23. Τη με αριθμό οικ. 43452/633/22−12−2014 (Β΄ 3637) Από−
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας «Διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο βάσει των διατά−
ξεων του άρθρου 8 του Ν. 1545 (Α΄ 91)».

24. Τη με αριθμό 675/12/10−03−2015 Απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ που μας διαβιβάστηκε με το αριθμό 23193/17−03−2015 
έγγραφο του.

25. Το έγγραφο με αριθ. Κ.Μ.Κ.Ε 138467 ΕΞ 2015 EMΠ/
25−11−2015 της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

26. Τη με αριθμό 26114/26−03−2015 βεβαίωση της Διεύ−
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

27. Την αριθμ. 8103/31−03−2015 απόφαση δέσμευσης πί−
στωσης (ΑΔΑ:6ΝΥ94691ΩΖ−ΔΙΔ).

28. Η με αριθμό 16386/720/23−04−2015 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 2.462,40€, η οποία 
όμως δεν είναι νέα καθόσον έχει προβλεφθεί στην με 
αριθμό οικ. 2559/74/27−01−2014 Απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διατή−
ρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
κατά τη χειμερινή περίοδο 2013−2014» (Β΄ 223) και θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493), 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση της επιδότησης, συνολικού ύψους δύο χιλιά−
δων, τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών 
(2.462,40€) της ξενοδοχειακής επιχείρησης «Ξ.Ε.Ε. ΣΑΛ−
ΒΑΡΗΣ Α.Ε» για το ξενοδοχείο «AGLA» για τη διατήρηση 
θέσεων εργασίας 2013 − 2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. οικ. 59933/795 (6)
Επιδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρη−
ση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2014−2015.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του 

Ν. 1545/1985 (Α΄ 91) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την 
ανεργία και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 29 και 34 του Ν. 4144/2013 
(Α΄ 88). «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνι−
κή Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατά−
ξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας» όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, περ. ιβ΄ του Ν. 4270/2014 
(Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογι−
στικό και άλλες διατάξεις»).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 (Α΄ 258) «Αναδιάρθρωση 
του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 (Α΄ 40) 
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του 
Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά−
νωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις» (29/τ.Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών».

10. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (116 Α΄).

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους διατάκτες».

12. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση Πρωθυπουργού 
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη. (Β΄ 2168).

13. Την υπ’  αριθμ. Υ56/21−10−2015 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου (Β΄ 2281).

14. Τα άρθρα 107, 108 και 109 (πρώην 87, 88 και 89 της 
Συνθήκης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), περί κρατικών 
ενισχύσεων (ΕΕ C326/50, 26.10.2012).

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013 της Επιτροπής της 
18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/56, 24.12.2013).

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 139/2004 του Συμβουλίου της 
20ης Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων «Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώ−
σεων» (ΕΕ L24/1, 29.01.2004).

17. Την υπ’ αριθμ. 6/28−02−2012 (Α΄ 38) Πράξη του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή 
της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012».

18. Την υπ’ αριθμ. 1016784/1299−25/0016/26−02−1997 (Β΄ 120) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ 
τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες», όπως ισχύει.

19. Την υπ’ αριθμ. 3800/359/01−03−2012 (Β΄ 565) κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης «Καθορισμός βασικού επιδόματος ανεργίας».

20. Την υπ’ αριθμ. οικ. 43452/633/22−12−2014 (3637/Β΄/2014, 
διόρθωση σφάλματος 102/Β΄/2015) απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διατήρηση 
θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη 
χειμερινή περίοδο βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του 
Ν. 1545 (Α΄ 91)».

21. Την υπ’ αριθμ. 1702/39/14−7−2015 απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 58212/21−7−
2015 έγγραφό του.

22. Τις υπ’ αριθμ. 60731/31−7−2015 βεβαίωση της Διεύθυν−
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

23. Την υπ’ αριθμ. 4211/30−7−2015 απόφαση έγκρισης πί−
στωσης της Περ/κης Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 
ΩΜΕΧ4691Ω2−770).

24. Την υπ’ αριθμ. 4208/30−7−2015 απόφαση έγκρισης πί−
στωσης της Περ/κης Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 
ΨΒΨ64691Ω2−ΜΨΑ).

25. Την υπ’ αριθμ. 4209/30−7−2015 απόφαση έγκρισης πί−
στωσης της Περ/κης Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 
6Σ344691Ω2−ΩΥ1)

26. Την υπ. αριθμ. 4210/30−7−2015 απόφαση έγκρισης πί−
στωσης της Περ/κης Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 
735Τ4691Ω2−7ΗΜ)

27. Τις υπ’ αριθμ. 45002/1802/9−10−2015 και 37073/1583/17−
8−2015 εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

28. Το υπ’ αριθμ. Κ.Μ.Κ.Ε. 138467 ΕΞ 2015 EM Π/25−11−2015 
έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 
με θέμα «Απόψεις επί σχεδίων ΚΥΑ για επιχορήγηση ξε−
νοδοχειακών επιχειρήσεων».

29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους τριάντα 
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι τεσ−
σάρων λεπτών (30.486,24 ευρώ) και θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493), αποφασίζουμε:

Την έγκριση της επιδότησης, συνολικού ύψους τριάντα 
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι τεσ−
σάρων λεπτών (30.486,24€) στις παρακάτω ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη 
χειμερινή περίοδο 2014−2015, ως εξής:

1) της Ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ» για το 
ξενοδοχείο «SITIA BEACH», για ποσό εννέα χιλιάδες εκατόν 
σαράντα πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (9.145,44€)

2) της Ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ 
ΑΕΞΕ» για το ξενοδοχείο «ΑΓΑΠΗ ΜΠΗΤΣ» για ποσό τέσ−
σερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τρία ευρώ και τριάντα 
έξι λεπτά (4.923,36€).

3) της Ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥ−
ΡΙ−ΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ» 
για το ξενοδοχείο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ» για ποσό δώδεκα χι−
λιάδες επτακόσια τριάντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά 
(12.731,04€)

4) της Ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ» για το 
ξενοδοχείο «SANTA MARINA BEACH» για ποσό τρεις χιλιάδες 
εξακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (3.686,40€).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Α2α/Γ.Π.62406 (7)

Καθορισμός υπέρβασης του ανώτατου ορίου 
ημερών εκτός έδρας ιατρών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

      Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη 

δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός της 
Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/τ.Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 
40/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
27 παρ. 3 του Ν. 4024/2011

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄)
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3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ25/6−10−2015 (ΦΕΚ 2144/τ.Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη»

4. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ6/16039/27−7−2015 και 21466/11−
11−2015 έγγραφα της 5ης Δ.Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας σχετικά με τη λειτουργία του Παιδιατρικού Τμή−
ματος του Γ.Ν. Καρδίτσας

5. Το με αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.οικ.91234/26−11−2015 έγγρα−
φο του Υπουργείου Υγείας

6. Την υπ’ αριθμ. 984/44/9−7−2015 απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου του Γ.Ν .Καρδίτσας

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21456/11−11−2015 βεβαίωση δέσμευ−
σης πίστωσης του Γ.Ν. Καρδίτσας

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπά−
νη ύψους διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι 
λεπτών (265,86€) για το έτος 2015 σε βάρος των ΚΑΕ 0711 
και 0721 προϋπολογισμού έτους 2015 του Γ.Ν. Καρδίτσας, 
ποσού 197,40€ και 68,46€ αντίστοιχα

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ29/9−10−2015 (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»

10. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Β΄) «Ανάληψη Υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες»

11. Την αριθμ. 2/23539/0022/22−5−2002 (ΦΕΚ 628/τ.Β΄) Κα−
θορισμός ανώτατου ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας για 
εκτέλεση Υπηρεσίας υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας και των υπαλλήλων ΝΠΔΔ που εποπτεύονται 
από αυτό, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 60 
ημερών εκτός έδρας, λόγω εξάντλησης αυτού, κατά επτά (7) 
ημέρες για το έτος 2015, ενός (1) ειδικευμένου ιατρού Παιδια−
τρικής του κλάδου Ε.Σ.Υ., για την κάλυψη του προγράμματος 
εφημεριών της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Καρδίτσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ      

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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