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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 301773/ΥΔ 4547 (1)
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμ−

ματος Συνεργασίας «Interreg V−A Ελλάδα − Κύπρος 
2014 − 2020». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

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

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2. Το 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).

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Β΄/7.6.2010).

4. Το Π.δ. 70/2015 «…Μετονομασία του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού…»
(ΦΕΚ 114/Α΄/22−09−2015).

5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23−09−2015).

6. Την υπ’ αριθ. 105755 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση» 
(ΦΕΚ 2222/Β΄/15−10−2015).

7. 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.

8. 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.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε−
κεμβρίου 2013 περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για 
την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

10. 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.

11. Την υπ’ αριθ. 175294/ΔΙΟΕ 196/7.6.2002 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με τίτλο «Υπη−
ρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτο−
βουλίας INTERREG» (ΦΕΚ 730/Β΄/13−06−2002), όπως τρο−
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ποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 302580/ΥΔ6285/14−7−2006
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1220/Β΄/5−9−2006) και μετονομά−
στηκε σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησι−
ακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφι−
κή Συνεργασία» σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 ζ του
Ν. 3614/2007 με την Α.Π. 300782/ΥΔ 2984/15−4−2009 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εσωτερικών.

12. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5319/27.07.2015 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση Προγράμματος 
Συνεργασίας «Interreg V−A Ελλάδα−Κύπρος 2014−2020» 
(CCI 2014TC16RFCB055) για στήριξη από το Ευρωπαϊ−
κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του 
στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

13. Την οικεία εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δια−
χείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Προγράμματος

Με την παρούσα συγκροτείται το ελληνικό τμήμα της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συ−
νεργασίας Interreg V−A «Ελλάδα − Κύπρος 20014−2020», 
το οποίο μαζί με τους εκπροσώπους των αρχών που 
ορίζονται από την Κυπριακή πλευρά, αποτελούν την 
Επιτροπή Παρακολούθησης του εν λόγω Προγράμματος.

Η σύνθεση του ελληνικού τμήματος έχει ως εξής:
1. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζονται:
A. Με δικαίωμα ψήφου:
• Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 

του ΕΤΠΑ και ΤΣ
• Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ
• Ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
• Ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
• Ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Κρήτης
• Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
• Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−

τροπής
• Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
Β. Χωρίς δικαίωμα ψήφου:
α) Ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής
β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών:
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο−

ρών και Δικτύων
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω−

τικής Πολιτικής
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη−

τισμού
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι−

κητικής Ανασυγκρότησης
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων

γ) Εκπρόσωποι των αρχών συντονισμού, πιστοποίησης 
και ελέγχου:

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), ή Εκπρόσωπος της Ειδικής 
Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 
(ΕΥΣΣΑ) ή Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής 
Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)

− Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης
− Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−

χου
δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−

ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων
− Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βι−

ομηχανιών (ΣΕΒ)
− Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Ελλάδας (KEEE)
− Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ−

λάδας (ΟΕΕ)
− Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου
− Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυ−

βερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας
ε) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−

γκεκριμένα:
− Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 

Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης
− Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
2. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης που εκ−

προσωπούν φορέα που προβλέπεται στην παρούσα 
απόφαση, ορίζονται από τον αντίστοιχο φορέα εγγρά−
φως και το όνομά τους γνωστοποιείται στην Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει 
αλλαγή εκπροσώπου.

3. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπλη−
ρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε πε−
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση 
αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι−
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία».

4. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμ−
μετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανι−
σμών και περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Επιπλέον στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης μπορούν να προσκαλούνται ως σύμβουλοι μη 
μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώ−
μονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά 
και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη 
της συνεδρίασης.

5. Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης δι−
ασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή 
ανδρών και γυναικών.

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Προγράμματος

Η Επ. Πα. έχει ως αποστολή, σύμφωνα με τα άρθρα 47, 
48, 49 και 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, την 
παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος 
Συνεργασίας Interreg V−A Ελλάδα−Κύπρος. Ειδικότερα:
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τουλάχιστον 
μία φορά κατ’ έτος και εξετάζει την εφαρμογή του 
Προγράμματος και την πρόοδο ως προς την επίτευξη 
των στόχων του.

1. Ειδικότερα εξετάζει:
α. τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδι−

κούς δείκτες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, 
και την πρόοδο προς την επίτευξη των ποσοτικά προσ−
διορισμένων στόχων και των ορόσημων που ορίζονται 
στο πλαίσιο επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 1 του παραπάνω Κανονισμού και, κατά 
περίπτωση, των αποτελεσμάτων ποιοτικών αναλύσεων,

β όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του 
Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των συμπερα−
σμάτων των αναθεωρήσεων επιδόσεων,

γ. Την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολό−
γησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων 
των αξιολογήσεων,

δ. την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας,
ε. τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, των ίσων ευκαιριών, την κατα−
πολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες,

στ. τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανά−
πτυξης,

ζ. τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου, ή τμήμα αυτών που 
αφορά το οικείο Πρόγραμμα, καθώς και άλλων σχετικών 
σχολίων που ενδεχομένως διατυπώσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έπειτα από την εξέταση της έκθεσης ή του 
σχετικού τμήματός της.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:
α. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς 

χρηματοδότηση πράξεων καθώς και τις τυχόν αναθεω−
ρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες 
του προγραμματισμού,

β. τις ετήσιες εκθέσεις και την τελική έκθεση υλοποί−
ησης του Προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 
50 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 πριν αυτές απο−
σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

γ. το σχέδιο αξιολόγησης για το Πρόγραμμα και κάθε 
τροποποίηση του σχεδίου αξιολόγησης,

δ. την στρατηγική επικοινωνίας για το Πρόγραμμα και 
κάθε τροποποίηση της στρατηγικής,

ε. τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από 
τους δικαιούχους,

στ. τον ετήσιο προγραμματισμό της Τεχνικής Υποστή−
ριξης της Εφαρμογής του Προγράμματος.

3. Ζητείται η γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης 
η οποία, εφόσον το κρίνει κατάλληλο, αποφασίζει για 
κάθε τροποποίηση του Προγράμματος που προτείνει 
η Διαχειριστική Αρχή καθώς και την υποβολή του στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση.

4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να προτείνει 
στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή 
εξέταση του Προγράμματος που θα μπορούσε να συμ−
βάλει στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος ή 
τη βελτίωση της διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομένης 
της χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να υποβάλει 
παρατηρήσεις στη Διαχειριστική Αρχή αναφορικά με 
την υλοποίηση και την αξιολόγηση του Προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που σχετίζονται με τη 

μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί τα μέτρα 
που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεών της.

6. Επιλέγει τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του Προγράμματος όπως αναφέρεται στο άρ−
θρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 12 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013. Για την επιλογή των 
δράσεων η εν λόγω Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί 
να συστήσει Επιτροπή Καθοδήγησης λειτουργούσα υπό 
την ευθύνη της.

7. Εφόσον συστήσει Επιτροπή Καθοδήγησης για την 
επιλογή των δράσεων, ενημερώνεται από την επιτροπή 
αυτή σχετικά με την άσκηση του ρόλου της για την 
επιλογή των έργων του Προγράμματος. Η Επιτροπή 
Καθοδήγησης λειτουργεί υπό την ευθύνη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης (άρθ. 12 του Καν. 1299/2013).

8. Η Επιτροπή Παρακολούθησης, δύναται κατά περί−
πτωση να συγκροτεί Κοινές Ομάδες Εργασίας επί συ−
γκεκριμένων θεμάτων η σύνθεση, αποστολή και λειτουρ−
γία των οποίων καθορίζεται με σχετική απόφασή της.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Προγράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτερι−
κό Κανονισμό Λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας της κατά την πρώτη συνεδρί−
ασή της.

Η κοινή Γραμματεία του Προγράμματος αναλαμβάνει 
την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, κυρίως 
οργανώνοντας τις συσκέψεις, προετοιμάζοντας τα απα−
ραίτητα έγγραφα και κρατώντας τα πρακτικά.

Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό 
της Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 19 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

F  
 Αριθμ. 301772/ ΥΔ 4546 (2)
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμ−

ματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA CBC 
Ελλάδα − Αλβανία 2014−2020» .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το 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).
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2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β΄/7.6.2010) «Νέα αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Την υπ’ αριθ. 105755 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση» 
(ΦΕΚ 2222/Β΄/15−10−2015).

5. 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.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε−
κεμβρίου 2013 περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για 
την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014, 
περί καθορισμού κοινών κανόνων και διαδικασιών για 
την εφαρμογή των εργαλείων της Ένωσης για χρημα−
τοδότηση εξωτερικών δράσεων.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014, 
περί σύστασης Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας 
(ΜΠΒ ΙΙ).

9. Τον Εφαρμοστικό Κανονισμό αριθ. 447/2014 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2014, περί κα−
θορισμού ειδικών διατάξεων για την εφαρμογή του Κα−
νονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014.

10. 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.

11. Το Π.δ. 70/2015 «…Μετονομασία του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού…» (ΦΕΚ 
114/Α΄/22−09−2015).

12. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών.» (ΦΕΚ 116/Α΄/23−09−2015).

13. Την κοινή υπουργική απόφαση αρ. 300782/ΥΔ 2984/ 
15.4.2009 (ΦΕΚ 802/Β΄/30.4.2009) με θέμα «Τροποποίηση 
και κωδικοποίηση της υπ’ αριθ. 175294/ΔΙΟΕ196/7.6.2002 
απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg» όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα».

14. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5482/30.07.2015 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμ−
ματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC 
Ελλάδα − Αλβανία 2014−2020 (CCI 2014TC16I5CB010), για 
στήριξη από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας 
(ΜΠΒ ΙΙ).

15. Την οικεία εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί−
ρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Προγράμματος

1. Με την παρούσα συγκροτείται το ελληνικό τμήμα 
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμ−
ματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC 
Ελλάδα − Αλβανία 2014−2020, το οποίο μαζί με τους 
εκπροσώπους των αρχών που ορίζονται από την Αλ−
βανική πλευρά, αποτελούν την Κοινή Επιτροπή Παρα−
κολούθησης του εν λόγω Προγράμματος.

Η σύνθεση του ελληνικού τμήματος έχει ως εξής:
A. Με δικαίωμα ψήφου:
• Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 

του ΕΤΠΑ και ΤΣ
• Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ
• Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
• Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
• Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
• Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
• Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−

τροπής
• Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
Β. Χωρίς δικαίωμα ψήφου:
α) Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−

σης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών:
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο−

ρών και Δικτύων
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω−

τικής Πολιτικής
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη−

τισμού
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι−

κητικής Ανασυγκρότησης
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Δι−

οικητικής Ανασυγκρότησης για τις αρμοδιότητες του 
πρώην Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης
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γ) Εκπρόσωποι των αρχών συντονισμού, πιστοποίησης 
και ελέγχου

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της 
Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), ή της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγι−
κής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) ή της Ειδικής 
Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)

− Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης
− Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−

χου
δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−

ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων
− Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βι−

ομηχανιών (ΣΕΒ)
− Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Ελλάδας (KEEE)
− Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ−

λάδας (ΟΕΕ)
− Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου
− Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυ−

βερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας
ε) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−

γκεκριμένα:
− Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 

Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης
− Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
2. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπλη−

ρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε πε−
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση 
αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι−
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία».

3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμ−
μετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανι−
σμών και περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Επιπλέον στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης μπορούν να προσκαλούνται ως σύμβουλοι μη 
μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώ−
μονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά 
και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη 
της συνεδρίασης.

Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης δια−
σφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή 
ανδρών και γυναικών.

Άρθρο 2
Αποστολή της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Προγράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) έχει ως αποστο−
λή, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39 του Εφαρμοστικού 
Κανονισμού αριθ. 447/2014, και τα άρθρα 49 και 110 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013, την παρακολούθηση 
της υλοποίησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συ−
νεργασίας Interreg IPA CBC Ελλάδα − Αλβανία 2014−2020. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τουλάχιστον 
μία φορά κατ’ έτος και εξετάζει την εφαρμογή του 
Προγράμματος και την πρόοδο ως προς την επίτευξη 
των στόχων του.

1. Ειδικότερα εξετάζει
α. τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδι−

κούς δείκτες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, 
και την πρόοδο προς την επίτευξη των ποσοτικά προσ−

διορισμένων στόχων και των ορόσημων που ορίζονται 
στο πλαίσιο επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, των αποτελεσμά−
των ποιοτικών αναλύσεων,

β όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του 
Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των συμπερα−
σμάτων των αναθεωρήσεων επιδόσεων,

γ. Την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολό−
γησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων 
των αξιολογήσεων,

δ. την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας,
ε. τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, των ίσων ευκαιριών, την κατα−
πολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες,

στ. τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανά−
πτυξης,

ζ. τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου, ή τμήμα αυτών που 
αφορά το οικείο Πρόγραμμα, καθώς και άλλων σχετικών 
σχολίων που ενδεχομένως διατυπώσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έπειτα από την εξέταση της έκθεσης ή του 
σχετικού τμήματός της.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:
α. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς 

χρηματοδότηση πράξεων και εγκρίνει τις τυχόν αναθε−
ωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες 
του προγραμματισμού.

β. τις ετήσιες εκθέσεις και την τελική έκθεση υλοποί−
ησης του Προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 
50 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 πριν αυτές απο−
σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

γ. το σχέδιο αξιολόγησης για το Πρόγραμμα και κάθε 
τροποποίηση του σχεδίου αξιολόγησης,

δ. την στρατηγική επικοινωνίας για το Πρόγραμμα και 
κάθε τροποποίηση της στρατηγικής,

ε. τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από 
τους δικαιούχους,

στ. τον ετήσιο προγραμματισμό της Τεχνικής Υποστή−
ριξης της Εφαρμογής του Προγράμματος.

3. Ζητείται η γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης 
η οποία, εφόσον το κρίνει κατάλληλο, αποφασίζει για 
κάθε τροποποίηση του Προγράμματος που προτείνει 
η Διαχειριστική Αρχή καθώς και την υποβολή του στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση.

4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να προτείνει 
στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή 
εξέταση του Προγράμματος που θα μπορούσε να συμ−
βάλει στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος ή 
τη βελτίωση της διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομένης 
της χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να υποβάλει 
παρατηρήσεις στη Διαχειριστική Αρχή αναφορικά με 
την υλοποίηση και την αξιολόγηση του Προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που σχετίζονται με τη 
μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί τα μέτρα 
που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεών της.

6. Επιλέγει τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του Προγράμματος όπως αναφέρεται στο άρ−
θρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 12 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013. Για την επιλογή των 
δράσεων η εν λόγω Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί 
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να συστήσει Επιτροπή Καθοδήγησης λειτουργούσα υπό 
την ευθύνη της (άρθ. 39 του Εφαρ. Καν. 447/2014).

7. Εφόσον συστήσει Επιτροπή Καθοδήγησης για την 
επιλογή των δράσεων, ενημερώνεται από την επιτροπή 
αυτή σχετικά με την άσκηση του ρόλου της για την 
επιλογή των έργων του Προγράμματος. Η Επιτροπή 
Καθοδήγησης λειτουργεί υπό την ευθύνη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης (άρθ. 12 του Καν. 1299/2013).

8. Η Επιτροπή Παρακολούθησης, δύναται κατά περί−
πτωση να συγκροτεί Κοινές Ομάδες Εργασίας επί συ−
γκεκριμένων θεμάτων η σύνθεση, αποστολή και λειτουρ−
γία των οποίων καθορίζεται με σχετική απόφασή της.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Προγράμματος

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον 
εσωτερικό της κανονισμό με τη σύμφωνη γνώμη της 
Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και των αρ−
μόδιων αρχών της δικαιούχου χώρας που συμμετέχει 
στο διασυνοριακό πρόγραμμα, ώστε να εξασφαλίζεται 
η εκπλήρωση των καθηκόντων της που απορρέουν από 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 και τον Εφαρμοστικό 
Κανονισμό αριθ. 447/2014. Στην πρώτη συνεδρίασή της, 
η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουρ−
γίας της.

Η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος αναλαμβάνει 
την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, κυρίως 
οργανώνοντας τις συσκέψεις, προετοιμάζοντας τα απα−
ραίτητα έγγραφα και κρατώντας τα πρακτικά.

Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης θα καλύπτονται από τον προϋπολο−
γισμό της Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 19 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

F  
 Αριθμ. 301774/ΥΔ 4548 (3)
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προ−

γράμματος Συνεργασίας «INTERREG V−A Ελλάδα – 
Βουλγαρία». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

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

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005)

2. Το Π.δ. 70/2015 «…Μετονομασία του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού…»
(ΦΕΚ 114/Α΄/22−09−2015).

3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23−09−2015).

4. Την υπ’ αριθ. 105755 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση» 
(ΦΕΚ 2222/Β΄/15−10−2015).

5. 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 
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.

6. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Β΄/7.6.2010).

7. 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.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το καθορισμό ειδικών διατάξεων για 
την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

9. 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.

10. Την υπ’ αριθ. 175294/ΔΙΟΕ 196/7.6.2002 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με τίτλο
«Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας INTERREG» (ΦΕΚ 730/Β΄/13−06−2002), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 302580/ΥΔ6285/
14−7−2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1220/Β΄/5−9−2006) και μετονο−
μάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδα−
φική Συνεργασία» σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 ζ του
Ν. 3614/2007 με την Α.Π. 300782/ΥΔ 2984/15−4−2009 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εσωτερικών.

11. Την υπ’ αριθ. C(2015) 6283/9−9−2015 Εκτελεστική από−
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V−A Ελλάδα –
Βουλγαρία» στο πλαίσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας (CCI 2014ΤC16RFCB022).

12. Την οικεία εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί−
ρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
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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 Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Προγράμματος

Με την παρούσα συγκροτείται το ελληνικό τμήμα της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμμα−
τος Συνεργασίας «Interreg V−A Ελλάδα − Βουλγαρία», το 
οποίο μαζί με τους εκπροσώπους των αρχών που ορίζο−
νται από την Βουλγαρική πλευρά, αποτελούν την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης του εν λόγω Προγράμματος.

Η σύνθεση του ελληνικού τμήματος έχει ως εξής:
1. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα 

ψήφου ορίζονται:
Α. Με δικαίωμα ψήφου:
Εκπρόσωποι Δημόσιων αρχών
• Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 

του ΕΤΠΑ και ΤΣ
• Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ
• Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
• Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης
Εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και 

Εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινο−
τήτων

• Εκπρόσωπος της ΕΝ.Π.Ε.
• Εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε.
Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων
• Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−

τροπής
• Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
Β. Χωρίς δικαίωμα ψήφου:
• Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρω−
παϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών:
• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών
• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας
• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυ−

ξης και Τουρισμού
• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο−

ρών και Δικτύων
• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων
• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι−

κητικής Ανασυγκρότησης
• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Δι−

οικητικής Ανασυγκρότησης για τις αρμοδιότητες του 
πρώην Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης

• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας
• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη−

τισμού
Εκπρόσωποι των αρχών συντονισμού, πιστοποίησης 

και ελέγχου
• Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), ή της Ειδικής Υπηρεσίας Στρα−
τηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) ή της 
Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)

• Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης
• Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−

χου
Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων 

και των μη κυβερνητικών οργανώσεων
• Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βι−

ομηχανιών (ΣΕΒ)
• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Ελλάδας (KEEE)
• Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ−

λάδας (ΟΕΕ)
• Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου
• Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας
Επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου συμμετέχουν και οι
• Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 

Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−

σεων.
2. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπλη−

ρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε πε−
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση 
αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι−
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία».

3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμ−
μετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανι−
σμών και περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Επιπλέον στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης μπορούν να προσκαλούνται ως σύμβουλοι μη 
μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώ−
μονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά 
και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη 
της συνεδρίασης.

Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης δια−
σφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή 
ανδρών και γυναικών.

Άρθρο 2
Αποστολή της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Προγράμματος

Η Επ. Πα. έχει ως αποστολή, σύμφωνα με τα άρθρα 47, 
48, 49 και 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, την 
παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος 
Συνεργασίας Interreg V−A Ελλάδα − Βουλγαρία 2014−
2020.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τουλάχιστον 
μία φορά κατ’ έτος και εξετάζει την εφαρμογή του 
Προγράμματος και την πρόοδο ως προς την επίτευξη 
των στόχων του.

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

κούς δείκτες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, 
και την πρόοδο προς την επίτευξη των ποσοτικά προσ−
διορισμένων στόχων και των ορόσημων που ορίζονται 
στο πλαίσιο επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, των αποτελεσμά−
των ποιοτικών αναλύσεων,

β. όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του 
Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των συμπερα−
σμάτων των αναθεωρήσεων επιδόσεων,
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γ. την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολό−
γησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων 
των αξιολογήσεων,

δ. την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας,
ε. τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, των ίσων ευκαιριών, την κατα−
πολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες,

στ. τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανά−
πτυξης,

ζ. τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου, ή τμήμα αυτών που 
αφορά το οικείο Πρόγραμμα, καθώς και άλλων σχετικών 
σχολίων που ενδεχομένως διατυπώσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έπειτα από την εξέταση της έκθεσης ή του 
σχετικού τμήματός της.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:
α. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς 

χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι (6) μηνών από την 
έγκριση του Προγράμματος και εγκρίνει τις τυχόν ανα−
θεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφωνα με τις ανά−
γκες του προγραμματισμού,

β. τις ετήσιες εκθέσεις και την τελική έκθεση υλοποί−
ησης του Προγράμματος που αναφέρονται στα άρθρο 
14 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1299/2013 και άρθρο 50 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 πριν αυτές αποσταλούν 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

γ. το σχέδιο αξιολόγησης για το Πρόγραμμα και κάθε 
τροποποίηση του σχεδίου αξιολόγησης,

δ. τη στρατηγική επικοινωνίας για το Πρόγραμμα και 
κάθε τροποποίηση της στρατηγικής,

ε. τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από 
τους δικαιούχους,

στ. τον ετήσιο προγραμματισμό της Τεχνικής Υποστή−
ριξης της Εφαρμογής του Προγράμματος.

3. Ζητείται η γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης 
η οποία, εφόσον το κρίνει κατάλληλο, αποφασίζει για 
κάθε τροποποίηση του Προγράμματος που προτείνει 
η Διαχειριστική Αρχή καθώς και την υποβολή του στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση.

4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να προτείνει 
στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή 
εξέταση του Προγράμματος που θα μπορούσε να συμ−
βάλει στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος ή 
τη βελτίωση της διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομένης 
της χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να υποβάλει 
παρατηρήσεις στη Διαχειριστική Αρχή αναφορικά με 
την υλοποίηση και την αξιολόγηση του Προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που σχετίζονται με τη 
μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί τα μέτρα 
που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεών της.

6. Επιλέγει τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του Προγράμματος όπως αναφέρεται στο άρ−
θρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 12 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013. Για την επιλογή των 
δράσεων η εν λόγω Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί 
να συστήσει Επιτροπή Καθοδήγησης λειτουργούσα υπό 
την ευθύνη της.

7. Εφόσον συστήσει Επιτροπή Καθοδήγησης για την 
επιλογή των δράσεων, ενημερώνεται από την επιτροπή 
αυτή σχετικά με την άσκηση του ρόλου της για την 
επιλογή των έργων του Προγράμματος. Η Επιτροπή 

Καθοδήγησης, λειτουργεί υπό την ευθύνη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης (άρθ. 12 του Καν. 1299/2013).

8. Η Επιτροπή Παρακολούθησης, δύναται κατά περί−
πτωση να συγκροτεί Κοινές Ομάδες Εργασίας επί συ−
γκεκριμένων θεμάτων η σύνθεση, αποστολή και λειτουρ−
γία των οποίων καθορίζεται με σχετική απόφασή της.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Προγράμματος

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον 
εσωτερικό της κανονισμό με τη σύμφωνη γνώμη των 
αρμόδιων αρχών των δικαιούχων χώρων που συμμετέ−
χουν στο διασυνοριακό πρόγραμμα κατόπιν εισήγησης 
της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, ώστε να 
εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων της που 
απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013. Στην 
πρώτη συνεδρίασή της, η Επιτροπή εγκρίνει τον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος αναλαμβάνει 
την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, κυρίως 
οργανώνοντας τις συσκέψεις, προετοιμάζοντας τα απα−
ραίτητα έγγραφα και τηρώντας τα πρακτικά.

Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης θα καλύπτονται από τον προϋπολο−
γισμό της Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 19 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

F  
 Αριθμ. 301775/ΥΔ 4549 (4)
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προ−

γράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg 
ΜΠΒ Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας 2014−2020». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

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

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με−
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 
114/Α΄/22−09−2015).
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3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23−09−2015).

4. Την υπ’ αριθ. 105755 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση» 
(ΦΕΚ 2222/Β΄/15−10−2015).

5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά−
σεων 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 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
265) και ιδίως των άρθρων 24, 24Α και 58 (παρ. 6) αυτού.

6. Κανονισμός (ΕΕ) 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για τη 
θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ)

7. Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής (EΕ) No 
447/2014 of 2ας Μαΐου 2014, Article 38(1) σχετικά με τους 
ειδικούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής 
Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ).

8. 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 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα−
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006, και ιδίως τα άρθρα 49 και 110 αυτού.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το καθορισμό ειδικών διατάξεων για 
την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

10. 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.

11. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β΄/7.6.2010) «Νέα αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

12. Την με αριθμό 175294/ΔΙΟΕ 196/7.6.2002 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με τίτ−
λο «Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας INTERREG»» (ΦΕΚ 730/Β΄/13−06−2002), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 302580/ΥΔ6285/
14−7−2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1220/Β΄/5−9−2006) και μετονο−
μάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχει−

ρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδα−
φική Συνεργασία» σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 ζ του
Ν. 3614/2007 με την Α.Π. 300782/ΥΔ 2984/15−4−2009 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εσωτερικών.

13. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5655/6−8−2015 Εκτελεστική 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκρι−
ση του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας 
«Interreg ΜΠΒ Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο−
κρατία της Μακεδονίας 2014−2020» (2014TC16I5CB009).

14. Την οικεία εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί−
ρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Προγράμματος

Με την παρούσα συγκροτείται το ελληνικό τμήμα της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg ΜΠΒ Ελλάδα – 
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
2014−2020», το οποίο μαζί με τους εκπροσώπους των 
αρχών που ορίζονται από την πλευρά της πρώην Γιου−
γκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αποτελούν 
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του εν λόγω Προ−
γράμματος.

Η σύνθεση του ελληνικού τμήματος έχει ως εξής:
1. Μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ορί−

ζονται:
Α. Με δικαίωμα ψήφου:
Συμπρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επι−

χειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και Ταμείου 
Συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού ως συμπρόεδρος από ελληνικής πλευράς, εκ 
περιτροπής με τον ομόλογό του από την πλευρά της 
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνε−
ται από τον νομίμως οριζόμενο εκπρόσωπο του.

Εκπρόσωποι Δημόσιων αρχών
• Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
• Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
• Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και 

Εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινο−
τήτων

• Εκπρόσωπος της ΕΝ.Π.Ε.
• Εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε.
Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων
• Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−

τροπής (ΟΚΕ)
• Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
Β. Χωρίς δικαίωμα ψήφου:
• Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρω−
παϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών:
• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών
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• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας

• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυ−
ξης και Τουρισμού

• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων

• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων

• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης

• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης για τις αρμοδιότητες του 
πρώην Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης

• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού

• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης

Εκπρόσωποι των αρχών συντονισμού, πιστοποίησης 
και ελέγχου

• Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), ή της Ειδικής Υπηρεσίας Στρα−
τηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) ή της 
Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)

• Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης
• Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−

χου (ΕΔΕΛ)
Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων 

και των μη κυβερνητικών οργανώσεων
• Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βι−

ομηχανιών (ΣΕΒ)
• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Ελλάδας (KEEE)
• Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ−

λάδας (ΟΕΕ)
• Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου
• Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας
Επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου συμμετέχουν και οι
• Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−

σεων
2. Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

που εκπροσωπούν φορέα που προβλέπεται στην πα−
ρούσα απόφαση, ορίζονται από τον αντίστοιχο φορέα 
εγγράφως και το όνομά τους γνωστοποιείται στην Ειδι−
κή Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει 
αλλαγή εκπροσώπου.

3. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπλη−
ρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε πε−
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση 
αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι−
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία».

4. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να συμμε−
τέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισμών 
και περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επιπλέον στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορούν 
να προσκαλούνται ως σύμβουλοι μη μόνιμα μέλη, όπως 

ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, 
τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανά−
λογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

5. Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης δι−
ασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή 
ανδρών και γυναικών.

Άρθρο 2
Αποστολή της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Προγράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή, σύμ−
φωνα με το άρθρο 38 του Εκτελεστικού Κανονισμού 
της Επιτροπής 447/2014 και τα άρθρα 49 και 110 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, την παρακολούθηση 
της υλοποίησης του Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας «Interreg IPA CBC Ελλάδα – Πρώην Γιου−
γκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014−2020».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τουλάχιστον 
μία φορά κατ’ έτος και εξετάζει την εφαρμογή του 
Προγράμματος και την πρόοδο ως προς την επίτευξη 
των στόχων του.

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

κούς δείκτες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, 
και την πρόοδο προς την επίτευξη των ποσοτικά προσ−
διορισμένων στόχων και των ορόσημων που ορίζονται 
στο Πρόγραμμα Συνεργασίας,

β. όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του 
Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των συμπερα−
σμάτων των αναθεωρήσεων επιδόσεων,

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

δ. την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας,
ε. τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, των ίσων ευκαιριών, την κατα−
πολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες,

στ. τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανά−
πτυξης,

ζ. τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου, ή τμήμα αυτών που 
αφορά το οικείο Πρόγραμμα, καθώς και άλλων σχετικών 
σχολίων που ενδεχομένως διατυπώσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έπειτα από την εξέταση της έκθεσης ή του 
σχετικού τμήματός της.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:
α. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς 

χρηματοδότηση πράξεων και εγκρίνει τις τυχόν αναθε−
ωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες 
του προγραμματισμού,

β. τις ετήσιες εκθέσεις και την τελική έκθεση υλοποίη−
σης του Προγράμματος που αναφέρονται στα άρθρο 23 
του Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής 447/2014 
πριν αυτές αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

γ. το σχέδιο αξιολόγησης για το Πρόγραμμα και κάθε 
τροποποίηση του σχεδίου αξιολόγησης,

δ. τη στρατηγική επικοινωνίας για το Πρόγραμμα και 
κάθε τροποποίηση της στρατηγικής,

ε. τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από 
τους δικαιούχους,

στ. τον ετήσιο προγραμματισμό της Τεχνικής Υποστή−
ριξης της Εφαρμογής του Προγράμματος,
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ζ. τις προτάσεις της Διαχειριστικής Αρχής για την 
τροποποίηση του Προγράμματος.

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να προτείνει 
στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή 
εξέταση του Προγράμματος που θα μπορούσε να συμ−
βάλει στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος ή 
τη βελτίωση της διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομένης 
της χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να υποβάλει 
παρατηρήσεις στη Διαχειριστική Αρχή αναφορικά με 
την υλοποίηση και την αξιολόγηση του Προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που σχετίζονται με 
τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί τα μέτρα 
που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεών της.

6. Επιλέγει τις πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του Προγράμματος όπως αναφέρεται στο άρθρο 
39 του Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής 447/2014. 
Για την επιλογή των πράξεων η εν λόγω Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης μπορεί να συστήσει Κοινή Επιτροπή 
Καθοδήγησης λειτουργούσα υπό την ευθύνη της.

7. Εφόσον συστήσει Κοινή Επιτροπή Καθοδήγησης 
για την επιλογή των πράξεων, ενημερώνεται από την 
επιτροπή αυτή σχετικά με την άσκηση του ρόλου της 
για την επιλογή των πράξεων του Προγράμματος.
Η Επιτροπή Καθοδήγησης, λειτουργεί υπό την ευθύνη 
της Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθ. 39 του Εκτελε−
στικού Καν. 447/2014).

8. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, δύναται κατά 
περίπτωση να συγκροτεί Κοινές Ομάδες Εργασίας επί συ−

γκεκριμένων θεμάτων η σύνθεση, αποστολή και λειτουρ−
γία των οποίων καθορίζεται με σχετική απόφασή της.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Προγράμματος

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της με τη σύμφωνη 
γνώμη των αρμόδιων αρχών των δικαιούχων χώρων που 
συμμετέχουν στο διασυνοριακό πρόγραμμα κατόπιν ει−
σήγησης της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, 
ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων 
της που απορρέουν από το άρθρο 38 του Εκτελεστικού 
Κανονισμού της Επιτροπής 447/2014 τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1303/2013. Στην πρώτη συνεδρίασή της, η Επιτροπή 
εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος αναλαμβάνει 
την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, κυρίως 
οργανώνοντας τις συσκέψεις, προετοιμάζοντας τα απα−
ραίτητα έγγραφα και τηρώντας τα πρακτικά.

Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης θα καλύπτονται από τον προϋπολο−
γισμό της Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 19 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

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