
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗ-
ΣΙΑ 2014-2020».

2 Ίδρυση κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου/
Κατάργηση ειδικεύσεων στο Τμήμα Εικαστικών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τε-
χνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την  
επωνυμία «ΘΕΩΝ  ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  ΑΕΒΕ» προς το 
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - 
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας).

4 Σύσταση και Συγκρότηση Διυπουργικής Ομάδας 
Εργασίας Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 55445 (1)
   Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗ-

ΣΙΑ 2014-2020».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  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 (Α΄ 98).

2. Το ν. 4314/2014 (Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α’) και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ.1 αυτού.

3. Το π.δ. 147/2017 (Α΄192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και με-
τονομασίας υπουργείων.

5. Το π.δ. 88/2018 (Α΄160) περί διορισμού υπουργών, 
αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών.

6. Την 91589/03-09-2018 (ΦΕΚ 3814/τ.Β’/04-09-2018) 
κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο 
Γιαννακίδη».

7. Την 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/18.11.2015) 
υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με τα 
άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και 
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

8. Την C (2014) 10165/18.12.2014 απόφαση της Επιτρο-
πής των ΕΚ, περί έγκρισης του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-
2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το με αριθμ. 1186/22.05.2019 έγγραφο του Περιφε-
ρειάρχη Ιονίων Νήσων.

10. Το με αριθμ. 54719/22-05-2019 ενημερωτικό της 
ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ.

11. Την με αριθμ. 55398/24-5-2019 εισήγηση του Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον 
Υφυπουργό με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης των πο-
σοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για 
το ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020».

12. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για 
την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-
2020, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και 
την επιτάχυνση της υλοποίησής του, τηρουμένων των 
προϋποθέσεων των Κανονισμών της τρέχουσας προ-
γραμματικής περιόδου για τις μεταβολές των π/υ των 
αξόνων του προγράμματος.

13.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση του ποσοστού δέσμευσης 
πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 
2014 - 2020» ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άξονας Τίτλος Άξονα

Ανώτατο επιτρε-

πόμενο ποσοστό 

εντάξεων επί της 

κύριας χρηματο-

δότησης

Ανώτατο επιτρε-

πόμενο ποσοστό 

εντάξεων επί της 

συνολικής χρηματο-

δότησης

1

Ενίσχυση της 

περιφερειακής 

ανταγωνιστικό-

τητας με ανά-

πτυξη της επιχει-

ρηματικότητας, 

της καινοτομίας 

και των ΤΠΕ

151,64% 142,16%

2

Προστασία του 

Περιβάλλοντος 

και Αειφόρος 

Ανάπτυξη

171,91% 161,17%

3
Ενίσχυση υποδο-

μών μεταφορών
150,19% 140,80%

4

Ενίσχυση υποδο-

μών εκπαίδευ-

σης, υγείας και 

πρόνοιας

154,23% 144,59%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων 
του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 150,73% της κύριας 
χρηματοδότησης του εγκεκριμένου προγράμματος (ή 
το 142,45% της συνολικής χρηματοδότησης του εγκε-
κριμένου προγράμματος).

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να 
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή 
μείωση της υπερδέσμευσης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Μαΐου 2019

Ο Υφυπουργός 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 79948/Ζ1 (2)
Ίδρυση κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου/

Κατάργηση ειδικεύσεων στο Τμήμα Εικαστικών 

και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 

Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’114),όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4521/ 
2018 (Α’38) και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρ-
θρου 75 του ν. 4589/2019(Α’13) 

β) Του π.δ. 169/1984 «Ίδρυση σχολής καλών τεχνών 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α’57), 
του π.δ. 332/1991 «Καθορισμός κατεύθυνσης χαρακτικής 
στο ενιαίο πτυχίο του τμήματος Εικαστικών και Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης»(Α’118) και του π.δ. 98/2013 
«Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας 
τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και 
ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης» (Α’134 - διορθ. σφαλμ. Α’140).

γ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210) και του π.δ. 
18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (Α’31). 

2. Την σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου (συνεδρίαση 
2931/10-10-2016) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, που διαβιβάσθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
18892/4-4-2017 έγγραφο του Πρύτανη του ιδρύματος 
και το με αριθμ. πρωτ. 541/16-01-2019 (ΥΠ.Π.Ε.Θ. 6991/
Ζ1/17-01-2019) έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/91ΝΠ/79583/Β1/20-05-2019 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’143), όπως 
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την 
οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη από την ίδρυση κατεύθυνσης προ-
χωρημένου εξαμήνου, ούτε και εξοικονόμηση από την 
κατάργηση δύο(02) κατευθύνσεων, αποφασίζουμε:

1. Στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. ιδρύεται κατεύ-
θυνση προχωρημένου εξαμήνου, με τίτλο «Νέα Μέσα 
Εικαστικών Τεχνών». Με απόφαση της Συγκλήτου ρυθ-
μίζονται ειδικότερα θέματα για τη λειτουργία της Κα-
τεύθυνσης Προχωρημένου Εξαμήνου, όπως ιδίως το 
εξάμηνο έναρξης λειτουργίας της κατεύθυνσης, ο χρό-
νος και η διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων 
προτίμησης των φοιτητών και ο τρόπος επιλογής αυτών.

2. Οι προβλεπόμενες στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 
(γ) του π.δ. 169/84(Α’57) ειδικεύσεις του Τμήματος Εικα-
στικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Α.Π.Θ., «Κινούμενο Σχέδιο» και «Φωτογρα-
φία-Βίντεο» καταργούνται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την  

επωνυμία «ΘΕΩΝ  ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  ΑΕΒΕ» προς το 

Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - 

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας).  

  Με την από 16.5.2019 αριθμ. 52191 ΕΞ 2019/ΥΠΟΙΚ 
15.4.2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 
4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 του 
ν. 4223/2013 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του 
ν. 4484/2017, καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499 
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δω-
ρεάς της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗ-
ΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ» προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας), η 
οποία συνίσταται σε σαράντα (40) πλήρεις συλλογές 
του πολυχρηστικού μονόκυαλου νυχτερινής όρασης 
ARGUS FS LI, ιδιαιτέρως μικρού βάρους και όγκου, εξο-
πλισμένο με LASER Illuminator για κάλυψη ενδεχόμενων 
αναγκών τους και χρήση κατά την κρίση τους. Επιπλέον, 
η εταιρεία θα παρέξει εγγύηση καλής λειτουργίας, κα-
θώς και την απαιτούμενη εκπαίδευση στη χρήση των 
συλλογών αυτών.

Η συνολική αξία της δωρεάς ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ. 

 Η Υφυπουργός 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ:19344 (4)
Σύσταση και Συγκρότηση Διυπουργικής Ομάδας 

Εργασίας Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 1. Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 (Α’ 107) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

β) Του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

γ) Του ν. 4369/2016 (Α’33) « Εθνικό Μητρώο Επιτελικών 
Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρω-
ση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και 
επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και 
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλ-
λες διατάξεις».

δ) Του ν. 4440/2016 (Α’224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητι-
κότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται 
στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμ-
βίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης 
συμφερόντων και λοιπές διατάξεις».

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α 98).

στ) Του π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ Α’180) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εσωτερικών».

ζ) Του π.δ. 133/2017 (Α’ 161) «Οργανισμός Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

η) Του π.δ. 123/2016 (Α’208) «Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

θ) Του π.δ. 88/2018 (Α’160) « «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συνιστούμε Διυπουργική Ομάδα Εργασίας για την εξει-

δίκευση της εφαρμογής των ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α’) και 
ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α’) στους Δήμους της Χώρας με 
τους κάτωθι συμμετέχοντες:

1. Αφροδίτη Διαμαντοπούλου του Στυλιανού, Προϊ-
σταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτο-
διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,

2. Ανδριάνα Κυριαζή του Διονυσίου, Ειδική Σύμβουλο 
του Υπουργείου Εσωτερικών,

3. Ειρήνη Χριστοφόρου - Χριστοφορίδη του Χρυσο-
στόμου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αξιολόγησης 
και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πει-
θαρχικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

4. Κλαίρη Γρηγοριάδη του Αριστείδη, Προϊστάμενη 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

5. Έλλη Γεωργιδάκη του Νικολάου, Ειδικό Επιστημονι-
κό Προσωπικό στο Γραφείο της Υπουργού Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης,

6. Ιωάννης Τσούνης του Χριστόφορου, Αναπληρωτής 
Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ερ-
γαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.- 
Ο.Τ.Α.) ως εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.)

Χρέη Γραμματέως θα εκτελεί η Αργυρώ Γραμματι-
κάκη του Εμμανουήλ, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α’ 
του κλάδου ΤΕ κατηγορίας Διοικητικού Λογιστικού του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Άρθρο 2
Η Ομάδα Εργασίας έχει ως αντικείμενο:
Α. Την εξειδίκευση και προσαρμογή των διαδικασι-

ών που αφορούν στην αξιολόγηση των εργαζομένων 
στους Δήμους της Χώρας, με στόχο να ληφθούν υπόψη 
το εύρος των αρμοδιοτήτων και οι ιδιαίτερες συνθήκες 
απασχόλησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
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Β. Την εξειδίκευση και προσαρμογή των διαδικασιών 
του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας που αφορούν 
στους εργαζομένους στους Δήμους της Χώρας και ιδιαί-
τερα των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) με στόχο τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων αξιοποίησης και ορθολογικής κατανομής 
τους στις δημόσιες υπηρεσίες και τη διευκόλυνση των 
υπαλλήλων να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότη-
τες τους, να αποκτήσουν εμπειρία σε θέσεις διαφόρων 
υπηρεσιών και να προωθήσουν την επαγγελματική στα-
διοδρομία τους.

Τα συμπεράσματα των εργασιών της Ομάδας Εργασίας 
θα ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή των διαδικασιών 
της αξιολόγησης και της κινητικότητας στους εργαζόμε-
νους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γ. Το έργο της Ομάδας Εργασίας θα ολοκληρωθεί εντός 
δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, με 
δυνατότητα παράτασης του έργου αν κριθεί απαραίτητο, 
με απόφαση των οικείων Υπουργών.

Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα εκτελέσει το έργο χωρίς 
πρόσθετη αμοιβή ή άλλου είδους αποζημίωση και θα 
συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας 
των δημόσιων υπηρεσιών.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

 Διοικητικής
Εσωτερικών Ανασυγκρότησης
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