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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3411
Ορισμός της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 20142020. Ανάθεση Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για
την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της
«Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) για τη
σύσταση και συγκρότηση των περιφερειών.
2. Το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) σχετικά
με τις αρμοδιότητες των περιφερειών.
3. Την υπ’ αριθμ. 9752/2014 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την επικύρωση
του αποτελέσματος των εκλογών της 18ης Μαίου 2014
και 25ης Μαίου 2014, για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Το ν. 4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»
(ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) και ειδικότερα το άρθρο 13,
παρ. 7α, όπως ισχύει.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα τα άρθρο 72
(β) και το άρθρο 123, παρ. 6.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Αρ. Φύλλου 2457

Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά
με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 7.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1481/2006 του Συμβουλίου,
και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού.
8. Την Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ
με αριθμό C(2014) 10167/18.12.2014 που αφορά την
έγκριση του Επιχειρησιακού. Προγράμματος «Κεντρική
Μακεδονία» 2014-2020 (κωδ. CCI:2014GR16M2OP002).
9. Την υπουργική απόφαση με αριθ. 32677/ΕΥΘΥ 332
(ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015) με την οποία συστάθηκε και διαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού. Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 20142020, όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση,
με αριθ. 517/ΕΥΘΥ002 (ΦΕΚ 13/Β/12.1.2016).
10. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.112016
(ΦΕΚ 3521/8/1.11.2016) υπουργική απόφαση με θέμα
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81980/
ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
11. Την υπ’ αριθμ. ΥΑ 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015
(ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015) «Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ
2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014».
12. Την με αρ. πρωτ. 3386/26-6-2017 ΑΔΑ:6ΙΦΣ7ΛΛΚΤΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη για την έγκριση της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο:
«ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας» 2014-2020.
13. Τη με αρ. πρωτ. 3383/26-6-2017 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μετά τη
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θετική αξιολόγηση της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ως Ενδιάμεσου Φορέα όπως αποτυπώνεται
στο σχετικό Φύλλο Αξιολόγησης.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα/
αρμοδιότητες για την αξιολόγηση και επιλογή
πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΕΠ) «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020
Η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ) ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
Άρθρο 2
Αντικείμενο της Ανάθεσης
Η ΜΕΘ αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα για την αξιολόγηση και την επιλογή των πράξεων στο
πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»
σύμφωνα με το άρθρο 7 και τον Καν. 1301/2013 και το
άρθρο 123 παρ. 6 του Κανονισμού 1303/2013, όπως
προσδιορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση και η κατανομή της ανά άξονα προτεραιότητας,
επενδυτική προτεραιότητα και πεδίο παρέμβασης αποτυπώνεται στο Παράρτημα.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες/Καθήκοντα που ανατίθενται
Η ΜΕΘ αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 και
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο:
« Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», τα ακόλουθα καθήκοντα/
αρμοδιότητες:
1. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) για
την περαιτέρω εξειδίκευση της Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης, εφόσον απαιτείται, τον προγραμματισμό των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων/
προτάσεων χρηματοδότησης και τη διαμόρφωση του
περιεχομένου των προσκλήσεων.
2. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης και
επιλογής των πράξεων, προκειμένου να εγκριθούν από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
3. Προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων/ προτάσεων, βάσει των ομάδων κριτηρίων και τα κριτήρια που
αφορούν στην ποιότητα των προτάσεων και τη συνάφεια
τους με την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με
τίτλο: «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» και με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020,
όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
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4. Ολοκληρώνει την αξιολόγηση των αιτήσεων/ προτάσεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, εφόσον η
μέθοδος αξιολόγησης των προτάσεων είναι άμεση και
εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, εφόσον η μέθοδος
αξιολόγησης των προτάσεων είναι συγκριτική, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.
5. Αποστέλλει εγγράφως στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το σύνολο των προτάσεων.
6. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ στην εξέταση των
υποβαλλόμενων ενστάσεων που δύνανται να υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι σχετικά με τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
43 της υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης
110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016),
εφόσον η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ κρίνει ότι απαιτείται.
7. Παρακολουθεί την πρόοδο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων
της, στη βάση των τακτικών ενημερώσεων που παρέχει
η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ.
8. Εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ προτάσεις αναθεώρησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
9. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για την υποβολή
απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στην ίδια, από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα.
10. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
καθηκόντων της.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα
Επιπροσθέτως, των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων που
προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, η ΜΕΘ
αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Ορίζει με απόφαση του εκπροσώπου της ΜΕΘ τα
πρόσωπα που θα δραστηριοποιηθούν στην αξιολόγηση
των πράξεων.
2. Κοινοποιεί στη ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ τον νέο ορισμό των προσώπων σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης της
απόφασης Ορισμού των προσώπων που ασχολούνται
με την αξιολόγηση των πράξεων.
3. Δε δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα που του
έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε
άλλους Ενδιάμεσους Φορείς.
4. Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας που αναλαμβάνονται στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που του
ανατίθενται, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε ενέργειες
δημοσιότητας της Στρατηγικής ή και επί μέρους πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της.
5. Έχει την ευθύνη για την τήρηση όλων των σχετικών
εγγράφων με την αξιολόγηση των προτάσεων σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για
τις χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ πράξεις.
6. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η κατά
το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που έχουν
ανατεθεί.
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7. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/
οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών ελεγκτικών αρχών στην έδρα του και διευκολύνει τον έλεγχο,
προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην
αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, εφόσον ζητηθούν.
8. Το προσωπικό του ΕΦ, που απασχολούνται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση των πράξεων υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης
συμφερόντων.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, στο
Πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας
απόφασης από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των
παρακάτω:
1. Κοινοποιεί στον ΕΦ όλα τα απαραίτητα στοιχεία για
την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, ιδίως αυτά
που αφορούν στη εγκεκριμένη μεθοδολογία και στα
εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. τις αντίστοιχες
διαδικασίες του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020
και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/ αναθεώρηση τους.
2. Έχει την ευθύνη για την καταχώριση όλων των δεδομένων της αξιολόγησης των πράξεων από τη ΜΕΘ
στο ΟΠΣ.
3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση των καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα
διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Στρατηγική Βιώσιμης
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Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦ, η
ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ:
3.1 Παρακολουθεί την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των πράξεων από τον ΕΦ, εντός των χρόνων που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
3.2 Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης των πράξεων και των κριτηρίων επιλογής από τον ΕΦ.
3.3 Δύναται να διεξάγει έλεγχο της αξιολόγησης που
διενήργησε ο ΕΦ, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι
διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων έχουν
εφαρμοστεί ορθά από τον ΕΦ, ότι διασφαλίζεται η συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων
και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας
και ότι οι διαδικασίες δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανείς.
3.4 Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
στη ΜΕΘ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση
της ικανότητας άσκησης των καθηκόντων που του έχουν
ανατεθεί, και ότι τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και στο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
3.5 Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργούνται στη ΜΕΘ από την Αρχή Ελέγχου και άλλα
εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα /αρχές.
3.6 Διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά έγγραφα τηρούνται από τον ΕΦ σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για τις συγχρηματοδοτούμενες
πράξεις από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΑΠ 3: Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

TAMEIO

ΑΠ 2: Βελτίωση της
πρόσβασης, της χρήσης
και της ποιότητας των
τεχνολογιών των
πληροφοριών και των
επικοινωνιών

Άξονας Προτεραιότητας

Α/Α ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

67 - Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη στην
επιχειρηματικότητα και φυτωρίων επιχειρήσεων
[συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε
τεχνοβλαστούς και παράγωγες εταιρείες (spin
offs και spin outs)
67 - Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη στην
επιχειρηματικότητα και φυτωρίων επιχειρήσεων
[συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε
τεχνοβλαστούς και παράγωγες εταιρείες (spin
offs και spin outs)
63 - Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster)
και επιχειρηματικών δικτύων κατ’ εξοχήν προς
όφελος ΜΜΕ

3γ) Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης
προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών

3δ) Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και
διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε
διαδικασίες καινοτομίας

80 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής
ένταξης, ηλεκτρονικής προσβασιμότητας,
ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης, ψηφιακός γραμματισμός

79 - Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου
τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών
δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών
βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και
ηλεκτρονικού τουρισμού)

78 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη
στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας
διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την
αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την
ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική
δημοκρατία)

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

3α) Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με
τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης
νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω
θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων

2γ) Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση,
ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και
ηλεκτρονική υγεία

Επενδυτική Προτεραιότητα

4.1.2. Ψηφιοποίηση - ανάδειξη ιστορικού,
πολιτισμικού και τουριστικού αποτυπώματος

4.1.1. Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών
Συστημάτων Δήμων και Χωρικά Ενεργοποιημένοι
μηχανισμοί εύρεσης / διάθεσης δεδομένων

ΔΡΑΣΗ

1.1.1 Δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας

6.415.000,00 €

0,00 €

1.1.2 Υποστήριξη Συστάδων επιχειρήσεων σε τομείς
αστικής αριστείας

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1.1.3 Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας σε
περιοχές ανάπτυξης λειτουργιών κεντρικών
περιοχών, 1.3.2 Ενισχύσεις για την προσαρμογή των
0,00 €
τουριστικών επιχειρήσεων στο προφίλ και τις
απαιτήσεις της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης

0,00 €

0€

1.2.1 Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας ,
προσέλκυση επενδύσεων και προώθηση της
καινοτομίας , 1.2.2 Αναβάθμιση και πιστοποίηση
300.000,00 €
δεξιοτήτων και προσόντων του αστικού ανθρώπινου
δυναμικού (σε τομείς ενδιαφέροντος)

750.000,00 €

800.000,00 €

1.850.000,00 €

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1
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2.3.1 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
μαθητών, 3.2.2 Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων
πρασίνου επιπέδου Πολεοδομικής ενότητας ή/ και
Πράσινων διαδρόμων, 3.2.3 Αναβάθμιση πυρήνων
τοπικού αστικού πρασίνου, 3.2.4 Έργα για Πράσινα
24.650.000,00 €
Δώματα και Κάθετους Κήπους 3.2.5 Ενίσχυση
οικολογικής συνείδησης κατοίκων και προώθηση
περιβαλλοντικού εθελοντισμού

3.2.1 Αποκατάσταση - αξιοποίηση αποδεσμευμένων
από οχλούσες χρήσεις χώρων για ενίσχυση αστικού
12.300.000,00 € πρασίνου και προώθηση δημιουργίας χώρων
μητροπολιτικού πρασίνου

87 - Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική
αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές,
πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία,
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και
συστημάτων και υποδομών διαχείρισης
καταστροφών

93 - Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων
τουριστικών υπηρεσιών
83 - Μέτρα για την ποιότητα του αέρα

89 - Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και
μολυσμένης γης

5α) Στήριξη επενδύσεων για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων
των βασιζόμενων στο οικοσύστημα
προσεγγίσεων

6γ) Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς

6ε) Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των
πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση
μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

ΕΤΠΑ

ΑΠ 6: Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων

3.1.1 Αντιπλημμυρική προστασία, 3.1.2 Προστασία,
διαχείριση και αξιοποίηση παράκτιου μετώπου,
3.1.3 Συστήματα για την πρόληψη και
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

3.3.2 Ανάπτυξη συστήματος ποδηλατοδρόμων

1.3.1 Αναβάθμιση και προβολή τουριστικών και
1.000.000,00 € πολιτιστικών πόρων

42.450.000 €

7.000.000,00 €

7.000.000 €

1.000.000,00 €

2.850.000,00 €

3.3.3 Ανάπτυξη «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης
κινητικότητας

ΕΤΠΑ

90 - Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια

44 - Έξυπνα συστήματα μεταφορών
(συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της
διαχείρισης της ζήτησης, συστημάτων διοδίων,
συστημάτων παρακολούθησης, ελέγχου και
πληροφοριών ΤΠ)

2.565.000,00 €

3.3.1 Δράσεις για καθαρές αστικές μεταφορές και
προώθηση τους

ΔΡΑΣΗ

ΑΠ 5: Προώθηση της
προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, της
πρόληψης και της
διαχείρισης κινδύνων

43 - Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και
προώθησή τους (συμπεριλαμβανομένου του
εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

4ε) Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους
περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές,
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της
αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας
και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον
περιορισμό των επιπτώσεων

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

Επενδυτική Προτεραιότητα

ΕΤΠΑ

TAMEIO

ΑΠ 4: Υποστήριξη της
μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους
τομείς

Άξονας Προτεραιότητας

Τεύχος Β’ 2457/19.07.2017
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ΕΚΤ

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

ΑΠ 9A: Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας (ΕΤΠΑ)

ΑΠ 9B: Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας (ΕΚΤ)

TAMEIO

ΑΠ 8: Προώθηση της
απασχόλησης και
υποστήριξη της
κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού

Άξονας Προτεραιότητας

106 - Προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην
αλλαγή

8v) Προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην
αλλαγή

109 - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με
σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της
δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας

112 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
113 - Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

9iv) Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

9v) Προαγωγή της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και
την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της
οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 111 - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
και προώθηση των ίσων ευκαιριών

9i) Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της
ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας

9γ) Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις 73 - Υποστήριξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)

104 - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και
δημιουργία επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

96 - Θεσμική ικανότητα της δημόσιας διοίκησης
και των δημόσιων υπηρεσιών ως προς την
εφαρμογή του ΕΤΠΑ ή ενεργειών που στηρίζουν
πρωτοβουλίες του ΕΚΤ για ανάπτυξη θεσμικής
ικανότητας

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

8iii) Aυτο-απασχόληση, επιχειρηματικότητα και
δημιουργία επιχειρήσεων

Επενδυτική Προτεραιότητα

ΔΡΑΣΗ

1.250.000 €

2.2.1. Στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της
ενεργού ένταξης

2.2.2 Βελτίωση πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες (υγειονομικής
περίθαλψης και κοινωνικές υπηρεσίες)

2.1.2. Δράσεις και δομές στήριξης ομάδων στόχων

2.1.1 Κατάρτιση και Επαγγελματική ένταξη για
ευπαθείς ομάδες

2.2.1. Στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της
ενεργού ένταξης

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

0,00 €

4.973.684,00 €

1.421.053,00 €

3.552.632,00 €

9.947.369 €

0,00 €

0€

1.2.1 Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας ,
προσέλκυση επενδύσεων και προώθηση της
καινοτομίας – ΕΚΤ, 1.3.4 Υποστήριξη της
638.082,00 €
αυταπασχόλησης και της επιχειρηματικής
δημιουργίας σε τομείς της δημιουργικής
βιομηχανίας και του τουρισμού πόλης
1.2.2 Αναβάθμιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και
προσόντων του αστικού ανθρώπινου δυναμικού (σε
τομείς ενδιαφέροντος), 1.3.3 Αναβάθμιση
1.068.857,00 €
δεξιοτήτων και προσόντων του ανθρώπινου
δυναμικού σχετικών με τον τουρισμό κλάδων

1.706.939 €

4.2.1 Ενίσχυση θεσμικής ικανότητας δημόσιας
διοίκησης, 4.2.2 Ενίσχυση δικτύων
παρακολούθησης και παρατηρητηρίων αστικών
4.500.000,00 €
προκλήσεων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
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TAMEIO
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ΕΤΠΑ
ΕΚΤ
ΣΒΑΑ ΜΕΘ

10) Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, 51 - Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική
και την επαγγελματική κατάρτιση για την
εκπαίδευση (δημοτικό και γενική
απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με
δευτεροβάθμια)
την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και
εκπαίδευσης

Επενδυτική Προτεραιότητα

ΔΡΑΣΗ

58.965.000,00
11.654.308,00
70.619.308,00

2.3.2. Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού & βελτίωση
προσβασιμότητας ΑμΕΑ σε σχολεία α' και β'
1.250.000,00 € βάθμιας εκπαίδευσης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

* Οι δράσεις 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3 και 2.2.1. συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 9.355.000 ευρώ με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, τμήματα των δράσεων 1.2.1. και 1.2.2 και το σύνολο της δράσης 2.2.1
συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.352.632 ευρώ με συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ θα υλοποιηθούν μέσω του ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων που θα επιλεγεί για το ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
2014-20

ΑΠ 10: Επένδυση στην
ΕΤΠΑ
εκπαίδευση, την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση

Άξονας Προτεραιότητας

Τεύχος Β’ 2457/19.07.2017
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02024571907170008*

