
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του αριθμού των ωρών υπερωρια-
κής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες εργάσι-
μων ημερών, ημερήσιας και νυκτερινής εργασίας 
κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες 
καθώς και για εργασία πέραν του πενθημέρου 
των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυ-
ροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών, για το έτος 2023.

2 Σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης ως προς 
τα εντασσόμενα στο ΕΣΠΑ έργα του Αναπτυξια-
κού Στρατηγικού Πλαισίου για τα ελληνικά νησιά 
«GR-eco islands».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2/10289/ΔΕΠ (1)
Καθορισμός του αριθμού των ωρών υπερωρια-

κής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες εργάσι-

μων ημερών, ημερήσιας και νυκτερινής εργα-

σίας κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες 

ημέρες καθώς και για εργασία πέραν του πενθη-

μέρου των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης 

Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανό-

νων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, για το 

έτος 2023. 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

β. Της παρ. Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής 

της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

γ. Της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

δ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

2. Την υπό στοιχεία 27871ΕΞ2020/6-3-2020 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός της Πηνελόπης 
Παγώνη του Σωτηρίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέ-
ως του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 185).

3. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

4. Tο υπό στοιχεία 32929/1-3-2023, έγγραφο της Αυ-
τοτελούς Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργά-
νωσης του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο προ-
τείνεται ο καθορισμός υπερωριακής εργασίας πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου για υπερωριακή απασχόληση 
κατά τις νυχτερινές ώρες εργασίμων ημερών καθώς και 
για ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και για απασχόληση πέραν 
του πενθημέρου σε εκατόν ογδόντα (180) υπαλλήλους 
της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσι-
ονομικής Πολιτικής.

5. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέρα από το κανονικό ωράριο, από τους υπαλλήλους 
της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσι-
ονομικών Κανόνων, για την έγκαιρη αντιμετώπιση εκτά-
κτων υπηρεσιακών αναγκών, όπως: Για την εφαρμογή και 
υποστήριξη του έργου της λογιστικής μεταρρύθμισης, 
κατάρτιση του απολογισμού, του ισολογισμού και των 
λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κεντρι-
κής διοίκησης, σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, 
διενέργεια έκτακτων πληρωμών λόγω της πανδημίας, 
που εξακολουθούν να υφίστανται και αντιμετώπιση των 
θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή τους, συμ-
μετοχή στη σύνταξη επιχειρησιακών μελετών και υλο-
ποίηση απαραίτητων αλλαγών στο πλαίσιο του έργου 
της μεταρρύθμισης του δημοσιονομικού συστήματος 
στην κεντρική διοίκηση και τη λοιπή γενική κυβέρνηση 
(GOVERP),παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέ-
ων γενικής κυβέρνησης με τις διατάξεις περί λειτουργίας 
του ενιαίου λογαριασμού θησαυροφυλακίου και του συ-
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στήματος λογαριασμών θησαυροφυλακίου και εισήγηση 
για την επιβολή κυρώσεων, εκκαθάριση των εκκρεμών αι-
τημάτων κατάπτωσης που έχουν υποβληθεί από τα πιστω-
τικά ιδρύματα, η οποία υλοποιείται βάσει σχεδίου δράσης 
που παρακολουθείται από τους θεσμούς στο πλαίσιο με-
ταπρογραμματικής εποπτείας και εντός συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, παροχή υποστήριξης και παρακο-
λούθηση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής διακίνησης 
δικαιολογητικών, συμμετοχή στις διαδικασίες εφαρμογής 
της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις, 
ενέργειες για την υλοποίηση των διαδικασιών για τη με-
τάβαση στην Γ’ φάση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, κατά 
την οποία μέσω ενός νέου πληροφοριακού συστήματος 
υποστήριξης, ο υπολογισμός και η εκκαθάριση της μισθο-
δοσίας και των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών ή απο-
ζημιώσεων για όλους όσοι αμείβονται από το Δημόσιο, 
τη γενική κυβέρνηση και τους λοιπούς φορείς, θα γίνεται 
σε κεντρικό επίπεδο, προσαρμογή διαδικασιών και εναρ-
μόνιση συστημάτων της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής για την 
ομαλή υποδοχή αρχείων των πάσης φύσεως αποδοχών 
που βαρύνουν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
επεξεργασία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπό 
το πρίσμα των νέων διατάξεων που διέπουν τον έλεγχο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ.) υπόκεινται σε ανελαστι-
κές προθεσμίες για την τήρηση των οποίων απαιτείται να 
εργάζονται ανεξαρτήτως ωραρίου και εργάσιμων ωρών.

6. Την υπό στοιχεία 32306 ΕΞ2023/28-2-2023 (ΑΔΑ: 
ΩΜΗΨΗ-39Β) απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Δι-
εύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου 
Οικονομικών που αφορούν υπερωριακή εργασία κατά 
τις νυκτερινές ώρες εργασίμων ημερών καθώς και για 
ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και 
λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες και για εργασία πέραν του 
πενθημέρου για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυν-
σης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ύψους οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων 
ευρώ (860.000 €), η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ-
μένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-204-0000000 
και στους λογαριασμός 2120202001 και 2120204001, 
οικονομικού έτους 2023, αποφασίζουμε:

 Καθορίζουμε πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου ερ-
γασία με αποζημίωση, κατ’ εφαρμογή της παρ. Γ3 του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015, κατά τις νυκτερινές ώρες 
των εργασίμων ημερών, για ημερήσια και νυκτερινή ερ-
γασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και εργασία 
πέραν του πενθημέρου, για εκατόν ογδόντα (180) υπαλ-
λήλους των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυ-
ροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής για το χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και έως 31-12-2023 ως εξής:

Α. Έως διακόσιες ογδόντα (280) ώρες νυκτερινής ερ-
γασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες συνολικά για το έτος 
2023, για κάθε υπάλληλο.

Β. Έως διακόσιες σαράντα οκτώ (248) ώρες ημερήσι-
ας εργασίας κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες 
ημέρες συνολικά για το έτος 2023, για κάθε υπάλληλο.

Γ. Έως εκατό (100) ώρες νυκτερινής εργασίας κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες συνολικά, για το έτος 
2023, για κάθε υπάλληλο.

Δ. Έως εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες απασχόλησης 
πέραν του πενθημέρου συνολικά για το έτος 2023, για 
κάθε υπάλληλο.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού-
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε 
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η συγκρότηση των συνεργείων διενεργείται με ευθύνη 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυ-
λακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων. Η περιγραφή των 
συγκεκριμένων εργασιών και η κατανομή των ωρών θα 
γίνεται με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.
Στα εν λόγω συνεργεία δύναται για ειδικούς και αιτιολο-
γημένους λόγους να εντάσσονται και υπάλληλοι άλλων 
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών που απαιτείται 
να συνδράμουν στο έργο της Γενικής Διεύθυνσης Θη-
σαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων με την 
προϋπόθεση ότι α) εντάσσονται στις κατηγορίες των 
υπαλλήλων που προσδιορίζουν η παρ. Γ3 του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015 και β) δεν θα υπάρξει υπέρβαση του 
συνολικού αριθμού των υπαλλήλων και των εγκεκριμέ-
νων ωρών υπερωριακής απασχόλησης.

Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Διεύθυνση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης και στο Γραφείο 
της Υπηρεσιακής Γραμματέως.

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως 31-12-2023. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Μαρτίου 2023

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ

Ι

    Αριθμ. 22370  (2)
Σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης ως προς 

τα εντασσόμενα στο ΕΣΠΑ έργα του Αναπτυξια-

κού Στρατηγικού Πλαισίου για τα ελληνικά νησιά 

«GR-eco islands».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Toν ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Με-

τάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμο-
γή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία 
του περιβάλλοντος» (Α’ 105) και ιδίως το άρθρο 21 και 
την παρ. 15 του άρθρου 33.

2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ» και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 61).
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3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

5. Την υπ’ αρ. 4/23.12.2019 (Β’ 4893) απόφαση του Κυ-
βερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, με την 
οποία κυρώθηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίμα (ΕΣΕΚ) [National Energy and Climate Plan (NECP)].

6. Την υπ’ αρ. 121735/15-12-2022 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σκοπός, αρμοδι-
ότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της 
Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) της παρ. 6 β του άρθρου 65 του 
ν. 4914/2022 (Α’ 61)» (Β’ 6546).

7. Την υπ’ αρ. αρ. 120240/12-12-2022 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σκοπός, αρ-
μοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων 
(ΕΥΣΠεΠ), της παρ. 5 β) του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 
(Α’ 61)» (Β’ 6361).

8. Το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
2021 - 2027, ως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή δυνάμει της απόφασης CCI 2021EL16FFPA001/
29 Ιουλίου 2022.

9. Την υπ’ αρ. C(2022)6045/26.08.2022 εγκριτική από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Προγράμματος 
Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή.

10. Την υπό στοιχεία C(2022)3943 - 16/06/2022 εγκρι-
τική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Προγράμ-
ματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και των παραρ-
τημάτων συμπεριλαμβανομένου του Εδαφικού Σχέδιου 
Δίκαιης Μετάβασης Νήσων Βόρειου και Νότιου Αιγαίου 
και Κρήτη.

11. Την υπό στοιχεία C(2022)6508/05.09.2022 εγκριτι-
κή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Προγράμ-
ματος Ιόνια Νησιά.

12. Την υπό στοιχεία C(2022)6253/29.08.2022 εγκριτι-
κή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Προγράμ-
ματος Βόρειο Αιγαίο.

13. Την υπό στοιχεία C(2022)6252/29.08.2022 εγκριτι-
κή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Προγράμ-
ματος Νότιο Αιγαίο.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσας δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:.

Άρθρο 1
Το σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης ως προς 

τα εντασσόμενα στο ΕΣΠΑ έργα της Πρωτοβουλίας «GR-
eco islands» καθορίζεται ως εξής:

1) Συστήνεται Επιτροπή Καθοδήγησης (ΕΚ), για τον 
συντονισμό των στρατηγικών κατευθύνσεων του Στρα-
τηγικού Πλαισίου της Πρωτοβουλίας «GR-eco islands» 
η οποία συνιστά μια εθνικής διάστασης και σημασίας 
διαδικασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών στη 

βάση των αρχών της ολοκληρωμένης χωρικής προσέγ-
γισης συμβάλλοντας στο στόχο για την κλιματική ου-
δετερότητά τους και η οποία θα χρηματοδοτείται από 
Προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021- 2027. Ο ρόλος της Επιτροπής 
Καθοδήγησης αφορά στην έγκριση και εισήγηση προς 
τους αρμόδιους Υπουργούς, των βασικών στρατηγικών 
κατευθύνσεων της πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομέ-
νων των στρατηγικών στόχων, των τομέων παρέμβασης, 
των κριτηρίων επιλογής των νησιών, των φορέων και των 
πηγών χρηματοδότησης, καθώς και τυχόν απαραίτητων 
προσαρμογών με έμφαση στη διαμόρφωση και ανάπτυ-
ξη συναντίληψης όλων των εμπλεκομένων μερών επί 
της πρωτοβουλίας.

Η Επιτροπή Καθοδήγησης αποτελείται από:
1. Τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 

ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ ΚΑΙ ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (ΥΠΑΝ), ως Πρόεδρο.

2. Τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώ-
των Υλών (ΓΓΕΟΠΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ως Μέλος.

3. Τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΓΓΣΔΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ως Μέλος.

4. Τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Υδάτων (ΓΓΦΠΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ως Μέλος.

5. Τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι-
τικής (ΓΓΑΝΠ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), ως Μέλος.

6. Τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανά-
πτυξης του Υπουργείου Τουρισμού (ΓΓΤΠΑ), ως Μέλος.

7. Τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τα-
μείου Συνοχής (ΕΓ ΕΤΠΑ/ΤΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων (ΥΠΑΝ), ως Μέλος.

8. Τον Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξι-
ακής Μετάβασης (ΕΥ ΔΑΜ), ως Μέλος.

9. Τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ως Μέλος.
10. Τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ως Μέλος.
11. Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, ως Μέλος.
Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Καθο-

δήγησης (ΕΚ) δύνανται να καλούνται κατά περίπτωση, 
εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων ή/και εκπρόσωποι άλ-
λων Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών, πέραν των ανωτέρω, 
καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι 
εμπλεκόμενων Οργανισμών και Ανεξάρτητων Αρχών, κοι-
νωνικοοικονομικοί εταίροι, εκπρόσωποι από τον τουρι-
στικό και παραγωγικό χώρο, ή υπηρεσιακοί παράγοντες 
των ανωτέρω Υπουργείων καθώς και ειδικοί εμπειρογνώ-
μονες μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου.

Οι συνεδριάσεις της ΕΚ πραγματοποιούνται μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής, ο οποίος αποστέλλει 
και τις σχετικές προσκλήσεις στα μέλη και στους συμ-
μετέχοντες, είναι δυνατόν δε να πραγματοποιούνται και 
μέσω τηλεδιάσκεψης, εντός του ωραρίου λειτουργίας 
των δημοσίων υπηρεσιών.

2) Συστήνεται Επιτροπή Συντονισμού (ΕΣ) της διαχεί-
ρισης των έργων της πρωτοβουλίας «GReco Islands». 
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Ρόλος της Επιτροπής Συντονισμού είναι η προετοιμασία 
και υποβολή εισηγήσεων προς την ΕΚ για τη λήψη των 
σχετικών αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, η έγκριση των Σχεδίων Δράσης ως προς τα εντασ-
σόμενα στο ΕΣΠΑ έργα της Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Στρατηγικής GReco Islands των νησιών, του χρηματοδο-
τικού σκέλους ανά Ταμείο και ανά Πρόγραμμα και των 
κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και ο συντονισμός της 
διαχείρισης και των αναγκαίων ενεργειών υλοποίησης 
και τεχνικής υποστήριξης.

Η Επιτροπή Συντονισμού (ΕΣ) θα αποτελείται από:
- Ένα στέλεχος της Μονάδας Στρατηγικής και Πολι-

τικών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Σχεδια-
σμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) του 
σημείου α) της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4914/2022 
που υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενο της ειδικής 
υπηρεσίας, ως Συντονιστή.

- Ένα στέλεχος της Μονάδας Συντονισμού και Παρα-
κολούθησης της Εφαρμογής των Στρατηγικών Εδαφι-
κής Ανάπτυξης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού των 
Περιφερειακών Προγραμμάτων του άρθρου 20, παρ. 3, 
σημείο γ) του ν. 4914/2022, που υποδεικνύεται από τον 
Προϊστάμενο της ειδικής υπηρεσίας, ως Αναπληρωτή 
Συντονιστή.

- Έναν εκπρόσωπο με αναπληρωτή, από κάθε Γενική 
Γραμματεία που συμμετέχει στην ΕΚ, ως μέλη.

- Ένα στέλεχος με αναπληρωτή, από κάθε μια από τις 

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
2021-2027: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», 
«ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», 
«ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» και «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», που υποδεικνύονται 
από τους Προϊσταμένους των ειδικών υπηρεσιών, ως 
μέλη.

3) Η συγκρότηση της Επιτροπής Καθοδήγησης και 
της Επιτροπής Συντονισμού διενεργείται με απόφαση 
του αρμόδιου για το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Υπουργού.

4) Χρέη οργανωτικής και τεχνικής-γραμματειακής 
υποστήριξης της Επιτροπής Καθοδήγησης (ΕΚ) και της 
Επιτροπής Συντονισμού (ΕΣ) εκτελεί η Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της 
Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) σε συνεργασία με την Ειδική Υπη-
ρεσία Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων 
(ΕΥΣΠεΠ).

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαρτίου 2023

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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