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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  29062/ΕΥΣΣΑ 718 (1)
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια» 
2014−2020.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ Α΄ 98)

2. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265) 
και ιδίως των άρθρων 24 και 58 (παρ. 6) αυτού.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω−

παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γε−
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι−
κών 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 Αλι−
είας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006, και ιδίως τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 αυτού.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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 σχε−
τικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί−
ου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του 
Συμβουλίου.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου.

7. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχε−
τικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την 
εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρω−
τικών και επενδυτικών ταμείων.

8. Την με αριθμό C(2014) 10190 / 18.12.2014 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια».

9. Το Π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βο−
ήθειας – στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πόρων» 
(ΦΕΚ Α΄ 3).

10. Την εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014−2020».

11. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 24).

12. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 21).
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13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια» 2014−2020, 

αποτελούμενη από τους κάτωθι:

I. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια» ορίζεται 
ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, 
ο οποίος εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος, με αναπληρωτή του τον Προ−
ϊστάμενο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού,

II. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014−2020» 
με δικαίωμα ψήφου είναι:

α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού 
και πιστοποίησης

1. O Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγι−
κής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.), με αναπλη−
ρωτή τον Προϊστάμενο της Μονάδας Δ’ Τεχνική Βοήθεια 
της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.).

2. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της ΕΑΣ.

3. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).

4. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστο−
ποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προ−
γραμμάτων.

5. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμέ−
νου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ).

6. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υπο−
στήριξης (ΕΥΘΥ).

β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών 
και επιτελικών δομών υπουργείων και της ΜΟΔ.

7. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι−
σμού (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας).

8. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία».

9. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφό−
ρος Ανάπτυξη».

10. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέας Ισότητας 
των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

11. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
γ) Εκπρόσωποι ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ.
12. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 

(ΕΝΠΕ).
13. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά−

δας (ΚΕΔΕ).

δ) Εκπρόσωποι οικονομικών, κοινωνικών εταίρων και 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

14. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 
με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).

15. Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής (ΟΚΕ).

16. Εκπρόσωπος(οι) της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων.

III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014−2020» συμ−
μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:

1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου (ΕΔΕΛ).

2. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Επενδύσεων.

3. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
IV. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε πε−

ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από 
τους αναπληρωτές τους. Κάθε φορέας που εκπροσω−
πείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζει εγγρά−
φως και γνωστοποιεί στην Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ 
«Τεχνική Βοήθεια 2014−2020» τον εκπρόσωπό του 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 σε κάποια συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης, δύναται να ορίζεται εξουσιοδοτημένο πρό−
σωπο 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 Υπουργεί−
ων, των Περιφερειών, των Δήμων και λοιπών φορέων.

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή 
να παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014−
2020», σύμφωνα με τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, καθώς και να εγκρίνει 
την εξειδίκευσή του.

II. Ειδικότερα η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:
1. τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδι−

κούς δείκτες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, 
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα/στοιχείο σχετικό με την 
εφαρμογή και την πρόοδο του Προγράμματος

2. όλα τα λοιπά ζητήματα που επηρεάζουν την επίδο−
ση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

3. την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολό−
γησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων 
των αξιολογήσεων.

4. την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας.
5. την υλοποίηση μεγάλων έργων.
6. την τυχόν υλοποίηση κοινών σχεδίων δράσης.
7. τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
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ανδρών και γυναικών, των ίσων ευκαιριών, για την κατα−
πολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες.

8. τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανά−
πτυξης.

9. την πρόοδο των δράσεων που αφορούν στην τήρη−
ση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που σχετίζο−
νται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον αυτές δεν 
είχαν εκπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής του.

10. την εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τε−
χνικής, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων 
αξιολογήσεων, των εγγράφων στρατηγικής, της μεθο−
δολογίας για τις δαπάνες / αμοιβές διαχείρισης και τις 
ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές των δαπανών αυτών.

11. τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου ή τμήμα αυτών που 
αφορούν στο οικείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

III. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:
1. την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

και κάθε αναθεώρησή της,
2. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πρά−

ξεων,
3. τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις υλοποίησης,
4. το σχέδιο αξιολόγησης για το Επιχειρησιακό Πρό−

γραμμα και κάθε τροποποίησή του,
5. τη στρατηγική επικοινωνίας για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή της,
6. κάθε πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ για 

τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πριν 
την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

IV. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014−2020» για την 
άσκηση των καθηκόντων της, έχει δικαίωμα πληροφό−
ρησης για όλες τις παρεμβάσεις του ΕΠ. 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 Επιχειρησιακού Προγράμματος

I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτε−
ρικό κανονισμό λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης της 
Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014−2020», 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονι−
σμού.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας της κατά την πρώτη συνεδρίασή 
της.

II. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του 
ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014−2020».

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

    Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ. 20463 (2)
Αναγνώριση του Ουρολογικού Τμήματος του Γενικού 

Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ως κα−
τάλληλου για την εκπαίδευση Ιατρών προς απόκτη−
ση ειδικότητας Ουρολογίας.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. Του αρθρ. 6 του Ν.Δ. 3366/1955 «Περί ειδικοτή−

των»(ΦΕΚ Α΄258)
β. Του αρθρ. 3 του Ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ A΄ 105), όπως επαναφέρθηκαν 
σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2194/1994 
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ  Α΄ 34).

γ. Του αρθρ. 31 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγεί−
ας» (ΦΕΚ Α ΄143) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του αρθρ. 20 παρ. 2 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ορ−
γάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το 
φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ΄165).

δ. Του αρθρ. 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Με−
τονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

ε. Του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας» (ΦΕΚ Α ΄173), όπως ισχύει.

στ. Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α΄).

ζ. Του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).

η. Της αριθ. Υ104/2−3−2015 απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό 
του Γεωργίου» (ΦΕΚ Β΄ 309).

θ. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της απόφασης αυτής δε θα προκληθεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα και με 
το σχετικό (2).

2. Το με αριθ. πρωτ. 10824/08−09−2014 έγγραφο της 
7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

3. Την αριθμ. 6481/19−12−2014 απόφαση της Εκτελεστι−
κής Επιτροπής του ΚΕΣΥ, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (3) σχετική απόφαση του ΚΕΣΥ 
με την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα του Ουρο−
λογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για την άσκηση ιατρών προς απόκτη−
ση ειδικότητας Ουρολογίας (πλήρης χρόνος άσκησης), 
καθώς θεωρείται ότι το ως άνω Τμήμα του Νοσοκομείου 
πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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    Αριθμ. οικ. 30344/16670 (3)
Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 317/2014 απόφασης του Δη−

μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης 
περί άσκησης αρμοδιότητας για τη ρύθμιση θεμά−
των ανελκυστήρων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του Ν. 3582/2010 

(ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των 
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και 
των περιφερειών, και τον έλεγχο νομιμότητας των πρά−
ξεων ΟΤΑ μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 
Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, αντίστοιχα.

2) Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.  4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

4) Τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ. 14927/07−05−2014 
εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών «Άσκηση αρμοδιότητας 
της περ. 19 της παρ. 2 του άρ. 94 του Ν. 3852/2010, 
όπως ισχύει (εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 
ανελκυστήρων)».

5) Την αριθμ. 317/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης με θέμα «Άσκηση 
αρμοδιότητας για τη ρύθμιση θεμάτων ανελκυστήρων».

6) Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06−02−2015 (ΦΕΚ Α΄/24/2015) και τις διατάξεις του άρ−
θρου 56 του Ν. 4257/2014, αποφασίζουμε:

Την δημοσίευση της αριθμ. 317/2014 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης με 
θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας για τη ρύθμιση θεμάτων 
ανελκυστήρων» ως εξής:

Διαπιστώνεται η επάρκεια του προσωπικού καθώς και 
της υλικοτεχνικής υποδομής του Δήμου Μεταμόρφωσης 
για την άσκηση της πρόσθετης δραστηριότητας της 
παρ. 1 περ. 19 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «..η ρύθ−
μιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, 
λειτουργία και στη συντήρηση των ανελκυστήρων, κα−
θώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελ−
ματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 
4 του Π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80/Α) και των σχετικών Κ.Υ.Α…..»

Ο χρόνος έναρξης άσκησης της παραπάνω αρμοδι−
ότητας ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μεταμόρ−
φωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

    Αριθμ. 731/64984 (4)
Έγκριση ανανέωσης απαγόρευσης θήρας 

ορισμένου χρόνου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν 177/85 «Περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών 
του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».(ΦΕΚ 7/τ.Α΄/1969)

2. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης.(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010)  Άρθρο 280 
«Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ I και VI.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας – Στερεάς Ελ−
λάδας».(ΦΕΚ 231/τ.Α΄/2010).

4. Tην αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.−
Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κλπ». 
(ΦΕΚ 648/ τ.Β΄/ 2011).

5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1−7−1994 Δ/γή του Υπουρ−
γείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου 
χρόνου».

6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/ 
τ.Β΄/1985) κοινής υπουργικής απόφασης Εθνικής Οικονο−
μίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης 
της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αριθμ. Η.Π.. 37338/1807/ Ε. 103 /1−9−2010 
κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβαλ−
λόντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός 
μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας 
ορνιθοπανίδας κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/2010).

7. Την αριθμ. 974/96361/15−6−2012 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε 
για τριετή απαγόρευση  θήρας στην περιοχή Τ.Κ Ανω−
γείου, Δήμου Σοφάδων Περιφέρειας Δασαρχείου  Καρ−
δίτσας. (Φ.Ε.Κ 2067/τ.Β΄/2012).

8. Την αριθμ. 1186/60777/14−4−2015 αναφορά – εισήγηση 
του Δασαρχείου Καρδίτσας.

9. Το αριθμ. 29/2−4−2015 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Σοφάδων σε συνδυασμό  με την σκοπιμότητα 
απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυ−
ξη,  αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού 
πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας.

10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού  προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την ανανέωση της αριθμ. 974/96361/
15−6−2012 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε, και απαγορεύουμε τη 
θήρα όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια ήτοι από 
21−8−2015 έως 20−8−2018 σε έκταση 1109,00 στρεμμάτων 
πέριξ του πυρήνα προσαρμογής πτερωτών θηραμάτων 
στην Τ. Κ. Ανωγείου του Δήμου Σοφάδων της Περιφερει−
ακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
όπως αυτή απεικονίζεται στα συνημμένα στην παρούσα 
τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 15.000 και χάρτη 
περιοχής κλίμακας 1:20.000 που αποτελούν αναπόσπα−
στο τμήμα της απόφασης αυτής, θεωρημένα από τον 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας και της 
οποίας η οριογραμμή έχει ως ακολούθως: Αρχίζει από 
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το σημείο που ο επαρχιακός δρόμος Σοφάδων – Λεο−
νταρίου συναντάει τον Ε 65, ακολουθεί τον Ε 65 μέχρι 
του σημείου που συναντά τον πρώτο αγροτικό δρόμο 
και εκείθεν με πορεία δυτική ακολουθεί τον επόμενο 
αγροτικό δρόμο, κατόπιν ακολουθώντας νότια πορεία 
μέχρι το σημείο που συναντά τον επαρχιακό δρόμο 
Ανωγείου – Σοφάδων μέσω του Πλατανεώνα Ανωγείου 
μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Σοφάδων – 
Λεονταρίου και εκείθεν με πορεία βόρεια ακολουθώντας 
τον ως άνω επαρχιακό δρόμο καταλήγει στο σημείο 
της αφετηρίας.

ΒΟΡΕΙΑ: Αγροτικός Δρόμος.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Επαρχιακή οδός Σοφάδων − Ανωγείου.
ΝΟΤΙΑ: Επαρχιακή οδός Σοφάδων − Λεονταρίου.
ΔΥΤΙΚΑ: Αγροτική οδός.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 

Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομο−
σπονδία Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων, Κυνηγετικό 
Σύλλογο Σοφάδων, Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και 
σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ−
φωνα με τις περί Θήρας ισχύουσες διατάξεις.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 16 Απριλίου 2015

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Δασών Καρδίτσας

ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑΒΑΪΟΥ    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02007552904150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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