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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 61/16616/31.01.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
611/2014 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 615/2014 της Επιτροπής,
σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.» (Β΄ 271).

2

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με
την 601/2016 αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.

3

Tροποποίηση της Ζ/11112/07-09-2006 απόφασης διενέργειας εκουσίου αναδασμού αγροκτήματος Τυχερού.

4

Τροποποίηση της οικ. 2972/16-09-2016 (ΦΕΚ 3191/
Β΄/5.10.2016) απόφασης της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020».

Αρ. Φύλλου 4586

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3607/126851
(1)
Τροποποίηση της 61/16616/31.01.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
611/2014 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 615/2014 της Επιτροπής,
σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.» (Β΄ 271).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32),
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όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
46 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98).
2. Τους κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθμ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/1979, (ΕΚ) αριθμ.
1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου
(EE L 347, 20.12.2013, σ. 671).
β) (EE) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/1978,
(ΕΚ) αριθμ. 165/1994, (ΕΚ) αριθμ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθμ.
814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).
γ) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 611/2014
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου
και των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014, σ. 55).
δ) Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 615/2014 της
Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2014, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων
του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168,
7.6.2014, σ. 95).
ε) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 907/2014
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά
τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς,
τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (ΕΕ L 255,
28.8.2014, σ. 18).
στ) Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 908/2014 της
Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση
λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις
εγγυήσεις και τη διαφάνεια (EE L 255, 28.8.2014, σ. 59).
3. Την αριθμ. 282966/09.07.2007 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του κανονισμού διαδικασίας
πληρωμών του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών καιΕλέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατο-
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λισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων
που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» (Β΄1205).
4. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ( Α΄160).
5. Την αριθμ. 2429/119958/06.09.18 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία
Τελιγιορίδου».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 61/16616/31.01.2018 απόφασης (Β΄271).
Η αριθμ. 61/16616/31.01.2018 απόφαση (Β΄271) του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως ακολούθως:
Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για το πρώτο έτος υλοποίησης των προγραμμάτων εργασίας κάθε εγκεκριμένη ΟΕΦ δύναται να κάνει
αίτημα προκαταβολής μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2018
και να λάβει την προκαταβολή μέχρι τις 19 Οκτωβρίου
2018.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 20η Σεπτεμβρίου 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 66199/614
(2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την 601/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ107/Α΄/30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α'/2015) “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις“
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α'/2016) “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”.
4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48, παρ.
9 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014).
5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-031999), περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται
κατ΄ εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ.
228/Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής» όπως ισχύει.
7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.04.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
8. Την 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την
οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
9. Τις 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
10. Το αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
με θέμα: “Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους Ο.Τ.Α. και
στους χερσαίους χώρους λιμένων”.
11. Την 47601/17682/8-6-2017 (ΦΕΚ 2056/Β΄/
14-06-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
12. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
13. Την οικ. 47870/39280/10-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1ΚΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση αρμοδιότητας
έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999».
14. Την οικ. 22769/12259/19-03-2015 (ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1ΚΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση αρμοδιότητας
έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999».
15. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με αριθμ.
93814/34386/2016, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια
Υπηρεσία απόφαση με αριθμ. 601/2016 του Δημοτικού
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Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα του και έλαβε αριθμ.
99072/1078/2016.
16. Το αριθμ. 18681/2018 έγγραφο του Δήμου Πειραιά
προς την Υπηρεσία που έλαβε αριθμ. πρωτ. 31761/313
και με το οποίο εστάλησαν οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αριθμ. 601/2016
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.
17. Το αριθμ. 3732/2018 έγγραφο του Δήμου Πειραιά
προς την Υπηρεσία που έλαβε αριθμ. 66199/614/2018
και με το οποίο εστάλησαν οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αριθμ. 601/2016
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.
18. Την Τεχνική Έκθεση, της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Πειραιά βάσει των οποίων ελήφθη η 98/2016
απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις της αριθμ. απόφασης 601/2016 του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.
19. Την αριθμ. 601/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, με τις οποίες εγκρίνονται, οι υπόψιν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τα συνημμένα της.
20. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπως προκύπτει από το ως
άνω (17) σχετικό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού, του τρέχοντος έτους, του Δήμου Πειραιά και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία, του Δήμου
Πειραιά και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών
και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της
περιοχής, αποφασίζουμε: Την απαγόρευση διέλευσης
φορτηγών άνω των 2,5 τόνων στην οδό Χορμοβίτου από
την οδό Χαϊδαρίου έως την οδό Λακωνίας.
Οι εν λόγω εγκρίσεις χορηγούνται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να επιτρέπεται η είσοδος στο εν λόγω οδικό τμήμα
και στα οχήματα έκτακτης ανάγκης και με ευθύνη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά να σημανθεί
κατάλληλα η εξαίρεση αυτή.
2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
5. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί
από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση
αυτή.
6. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
7. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων
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που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
8. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Τεχνική - Εισηγητική Έκθεση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Πειραιά, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 15954
(3)
Tροποποίηση της Ζ/11112/07-09-2006 απόφασης διενέργειας εκουσίου αναδασμού αγροκτήματος Τυχερού.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 674/1977 «περί αναδασμού της
γης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87
τ.Α΄/2010).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 144 «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/
27-12-2010).
4. Tην ΔΔ. οικ.1323/06-04-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί
αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 952 τ.Β΄/
06-04-2016.
5. Tην με Ζ/11112/07-09-2006 απόφαση Νομάρχη
΄Εβρου περί διενέργειας εκουσίου αναδασμού αγροκτήματος Τυχερού (ορεινό τμήμα) έκτασης 4.500 στρεμμάτων περίπου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1477
Β΄/06-10-2006.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 674/1977 και ειδικότερα τις παρ. 3 και 4 αυτού περί της ακολουθητέας
διαδικασίας καθώς και το άρθρο 6 αυτού.
7. Την από 12-03-2018 συνταχθείσα τεχνική έκθεση
αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού του τμήματος τοπογραφίας ,εποικισμού και αναδασμού σύμφωνα με την
οποία η έκταση η οποία πρέπει να περιληφθεί εντός του
νέου αναδασμού ανέρχεται σε 8.264,026 στρέμματα και
όχι 4.500 στρέμματα περίπου, όπως αναφέρεται στην
Ζ/11112/07-09-2006 απόφαση διενέργειας.
8. Το αριθμ. 5784/23-03-2018 έγγραφο προς το Δήμο
Σουφλίου με τον συνημμένο νέο πίνακα κτηματιών που
περιλαμβάνονται στην έκταση των 8.264,026 στρεμμάτων καθώς και υπόδειγμα ένστασης.
9. Την από 23-3-2018 ανακοίνωση-πρόσκληση του
προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγρ. Οικονομίας και Κτη-
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νιατρικής σε εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 674/1977,για
ενημέρωση και τυχόν υποβολή ενστάσεων εκ μέρους
των κτηματιών των οποίων τα κτήματα περιλαμβάνονται
στην νέα υπό αναδασμό διαμορφωθείσα έκταση.
10. Το αριθμ. 3300/02-05-2018 έγγραφο του Δήμου
Σουφλίου διαβίβασης αποδεικτικών τοιχοκόλλησης.
11. Το αριθμ. 7043/19-07-2018 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
03-09-2018- έγγραφο του Δήμου Σουφλίου του σχετικού με αποστολή αποδεικτικών αποτοιχοκόλλησης και
γνωστοποίησης περί μη υποβολής ενστάσεων κατά του
νέου πίνακα κτηματιών.
12. Την από 10-09-2018 Εισήγηση του Προϊσταμένου
της Διεύθυνσης.
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την Ζ/11112/07-09-2006 απόφαση
διενέργειας του εκουσίου αναδασμού στο αγρόκτημα
Τυχερού και στο ορεινό τμήμα αυτού ,καθορίζοντας την
έκταση σε 8.264,026 στρέμματα και όχι 4.500 στρέμματα
περίπου, για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αλεξανδρούπολη, 11 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 2028
(4)
Τροποποίηση της οικ. 2972/16-09-2016 (ΦΕΚ 3191/
Β΄/5.10.2016) απόφασης της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020».
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
265) και ιδίως των άρθρων 24, 24Α και 58 (παρ.6) αυτού,
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 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 Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, και ιδίως τα άρθρα 47, 48, 49 και
110 αυτού.

Τεύχος Β’ 4586/18.10.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1080/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του
Συμβουλίου.
5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.
240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών
και επενδυτικών ταμείων.
6. Την με αριθμό C(2014) 10164 final / 18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» για στήριξη
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση»
στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP010).
7. Την υπ’ αριθμ. 32680/ΕΥΘΥ 334/23.5.2015 ΥΣ
(ΦΕΚ 791/Β΄/6.5.2015) περί «Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4314/2014 και
αντικατάσταση της 41539/Γ΄ΚΠΣ/285/8.12.2000 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1501/Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α΄3) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων
πόρων».
9. Την με οικ. 1259/18.3.2015 (ΦΕΚ 541/Β΄/6.4.2105)
απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί
«Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο
Αιγαίο» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με την με οικ.
2972/16.09.2016 (ΦΕΚ 3191/Β΄/5.10.2016) απόφαση.
10. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Την τροποποίηση της με οικ. 2972/16.09.2016 (ΦΕΚ
3191/Β΄/5.10.2016) απόφασης περί Συγκρότησης της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014- 2020»,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο
Αιγαίο» 2014-2020.
Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»
2014-2020, αποτελούμενη από τους κάτωθι:
I. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Πε-
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ριφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο
Αιγαίο» 2014-2020 είναι η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, η οποία αναπληρώνεται στα καθήκοντά της από
Αντιπεριφερειάρχη, όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση
περί αναπλήρωσης.
II. Μέλη1 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π.
«Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 με δικαίωμα ψήφου είναι:
1 Για τη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης
λαμβάνεται υπόψη ο Κανονισμός (ΕΕ) 240/2014 της Επιτροπής σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας
για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.
(α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού
και πιστοποίησης
1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).
2. O Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με αναπληρωτή τον
Προϊστάμενο της Μονάδας Α΄ της ιδίας υπηρεσίας.
3. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).
4. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).
5. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων.
(β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών
και επιτελικών δομών Υπουργείων και της ΜΟΔ.
6. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020.
7. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020.
8. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας.
9. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
10. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέας Ισότητας των
Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
11. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ Α.Ε.
12. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέα ΤΠΕ
(Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών).
13. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέα Υποδομών και Μεταφορών.
14. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας.
15. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος.
16. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας.
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17. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
18. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Τομέα Τουρισμού.
19. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Τομέα Εσωτερικών.
20. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Υγείας.
21. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
22. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.
23. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
24. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
25. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
26. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
27. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής
πολιτικής (ΓΓΨΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
28. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
(γ) Εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
(ΚΕΔΕ).
29. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
30. Εκπρόσωπος της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου.
31. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ).
(δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.
32. Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Επιστημονικού
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.
33. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).
34. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
35. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE).
36. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
(ΚΕΕ).
37. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
38. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(ΤΕΕ).
39. Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ).
40. Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤΕΕ).
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41. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής και
Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).
42. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων.
(ε) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος.
43. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
44. Εκπρόσωπος του Δήμου Λέσβου.
45. Εκπρόσωπος του Δήμου Χίου.
III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»
2014-2020 συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).
2. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Επενδύσεων.
3. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
4. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
5. Εκπρόσωποι των Ειδικών υπηρεσιών της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού.
6. Εκπρόσωποι των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)
για προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ).
7. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
8. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
IV. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από
τους αναπληρωτές τους. Κάθε φορέας που εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. «Βόρειο
Αιγαίο» 2014-2020 ορίζει εγγράφως και γνωστοποιεί
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή
του, δηλώνοντας αντίστοιχα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν
για την πρόσβαση στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ». Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που
υπάρχει αντικατάσταση εκπροσώπου. Σε περίπτωση κωλύματος και του αναπληρωματικού μέλους για συμμετοχή σε κάποια συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, δύναται να ορίζεται εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για
συμμετοχή στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.
V. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες. Επίσης δύνανται να
συμμετέχουν ως παρατηρητές στελέχη των Υπουργείων,
της Περιφέρειας, των Δήμων και λοιπών φορέων.
Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο
Αιγαίο» 2014-2020.
I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να
παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του Π.Ε.Π.
«Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020, σύμφωνα με τα άρθρα 47,
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48, 49 και 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013
καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του.
II. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:
1. Τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδικούς δείκτες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων
των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων,
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα/στοιχείο σχετικό με την
εφαρμογή του Προγράμματος και την πρόοδο ως προς
την επίτευξη των ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων
και των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα ποιοτικών
αναλύσεων.
2. Όλα τα λοιπά ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
3. Την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων των
αξιολογήσεων.
4. Την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας.
5. Την υλοποίηση μεγάλων έργων .
6. Την υλοποίηση προγραμμάτων Ολοκληρωμένων
Εδαφικών Επενδύσεων και Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.
7. Την τυχόν υλοποίηση κοινών σχεδίων δράσης.
8. Τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών, των ίσων ευκαιριών, την καταπολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες.
9. Τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
10. Την πρόοδο των δράσεων που αφορούν στην τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που σχετίζονται με το Π.Ε.Π., εφόσον αυτές δεν είχαν εκπληρωθεί
κατά την ημερομηνία υποβολής του Π.Ε.Π.
11. Την εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων αξιολογήσεων, των εγγράφων στρατηγικής, της μεθοδολογίας για τις δαπάνες/ αμοιβές διαχείρισης και τις ετήσιες
εκθέσεις σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές
των δαπανών αυτών.
12. Τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου ή τμήμα αυτών που
αφορούν στο οικείο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
III. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:
1. Την εξειδίκευση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος και κάθε αναθεώρησή της.
2. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων.
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3. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής Ομάδων
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για προγράμματα ΤΑΠΤΟΚ .
4. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των στρατηγικών των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.
5. Τις ετήσιες και τη τελική έκθεση υλοποίησης.
6. Το σχέδιο αξιολόγησης για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή του.
7. Τη στρατηγική επικοινωνίας για το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή της.
8. Κάθε πρόταση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πριν την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
IV. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. «Βόρειο
Αιγαίο» 2014-2020 για την άσκηση των καθηκόντων της,
έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις
του Π.Ε.Π. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν
στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων,
τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου σε θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο
Αιγαίο» 2014-2020.
I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της κατά την πρώτη συνεδρίασή
της.
II. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της
Τεχνικής Βοήθειας του Π.Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 19 Σεπτεμβρίου 2018
Η Περιφερειάρχης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02045861810180008*

