
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Παπάγου 
Χολαργού για το έτος 2018.

2 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1623/7.6.2018 
απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. σχετικά 
με την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για 
τον περιορισμό κυκλοφορίας Βαρέων οχημάτων 
με M.B.>12tn στον οικισμό της Κεραμωτής Δήμου 
Νέστου.

3 Έγκριση της αριθμ. 13/2017 απόφασης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυ-
μία «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστα-
σίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) 
Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων με δια-
κριτικό τίτλο «ΜΕΡΙΜΝΑ»» του Νομού Κορινθίας 
που αφορά μερική τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου.

4 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1402/18.3.2015 
(ΦΕΚ Β΄ 597/2015) απόφασης Συγκρότησης της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 
2014 - 2020».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 64898/22743 (1)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Παπάγου 
Χολαργού για το έτος 2018.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτε-

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.

β) Του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27.1.2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

γ) Της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/14.8.2015) «Συνταξιοδοτικές 

διατάξεις, Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» όπως ισχύει.

δ) Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

ε) Το άρθρο 56 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών και τις διατάξεις του αρ. 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση. Αποκατάσταση των αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Το υπ’ αριθμ. 16972/25.7.2018 αίτημα του Δήμου 
Παπάγου Χολαργού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών που 
υπηρετούν στο Δήμο Παπάγου Χολαργού για το έτος 
2018 ως εξής:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΟΡΙΟ 

ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 20

2 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1 10

3 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 5 10

4 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 27 10

5 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2 10

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί, κατά περίπτω-
ση, δαπάνη που θα επιβαρύνει τον ΚΑ 00-6421.0001 
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
αιρετών” με ποσό 5.000,00€ του προϋπολογισμού του 
Δήμου Παπάγου Χολαργού έτους 2018, ενώ τυχόν επι-
πλέον δαπάνη θα προβλεφθεί κατόπιν αναμορφώσεως 
πριν την χορήγηση της σχετικής έγκρισης από τον Δή-
μαρχο Παπάγου Χολαργού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

I

Aριθμ. 3100 (2)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1623/7.6.2018 

απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. σχετι-

κά με την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

για τον περιορισμό κυκλοφορίας Βαρέων οχημά-

των με M.B.>12tn στον οικισμό της Κεραμωτής 

Δήμου Νέστου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107/1997) «Διοίκηση, οργά-

νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το 
αρθρ. 186, παράγ. ΣΤ, εδάφιο 18. 

3. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010) «Οργα-
νισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης.. ». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015 και ΦΕΚ 21/Α΄/21.2.2016) «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» περί Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης. 

5. Την με αριθμ. 14138 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26.5.2017 - 
ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντί-
νου ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης». 

6. Την με αριθμ. 35748/30.5.2017 (ΦΕΚ 35748/30.5.2017) 
απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκη-
σης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων 
«Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης». 

7. Την υπ’ αριθμ. 54218/11.7.2013 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης απο-
φάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων» (ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ). 

8. Το αρ. 52 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 11 του ν. 3082/2001, το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 

«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 48 
του ν. 4313/2014. 

9. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.5.2013 έγγραφο Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλο-
φορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων».

10. Την με αριθμ. ΔΟΥ 220/15.1.2015 εγκύκλιο της Γε-
νικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα 
ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο 
οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)...».

11. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελούμε-
νων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων πε-
ριοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οκ/502/1.7.2003 
απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧ.ΧΩ.Δ.Ε. και την αριθμ. απόφ. 
ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 «Έγκριση 1) Οδηγιών Μελετών Οδι-
κών έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρό-
μων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σή-
μανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (ΦΕΚ 905/
Β΄/20.5.2011) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

12. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) «Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων...».

13. Το με αριθμ. 5751/29.3.2018 έγγραφο του Τμήμα-
τος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Καβάλας, με το οποίο 
διαβιβάζει στην Υπηρεσία μας την υπ’ αριθμ. 35/2018 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου 
και 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Νέστου, σχετικές με την «Έγκριση τροπο-
ποίησης κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Κεραμωτής», και 
άλλα σχετικά έγγραφα και μας γνωρίζει ότι η απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου με αριθμό 
35/2018 είναι νόμιμη.

14. Την υπ’ αριθμ. 35/2018 (ΑΔΑ: ΩΤΤΣΩΚΣ-26Η) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου για 
την «Έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης 
Δ.Κ. Κεραμωτής».

15. Το με αριθμ. 14698/2.8.2018 έγγραφο του Τμήμα-
τος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Καβάλας, με το οποίο 
διαβιβάζει στην Υπηρεσία μας την από 27.7.2018 προ-
σφυγή του Δήμου Θάσου κατά της αριθμ. 1623/7.6.2018 
απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. (απ ΔΙΠΕΧΩΣ 
3100/7.8.2018).

16. Την από 27.7.2018 Προσφυγή του Δήμου Θάσου 
κατά της αριθμ. 1623/7.6.2018 απόφασης του Συντονι-
στή της Α.Δ.Μ.Θ. (απ ΔΙΠΕΧΩΣ 3009/31.7.2018).

17. Το από 1.8.2018 υπόμνημα του Συνδέσμου Επιχει-
ρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης (απ ΔΙΠΕΧΩΣ 
3112/7.8.2018).

18. Το με αριθμ. ΔΥΟ/4122/Φ211/8.8.2018 έγγραφο 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο 
διαβιβάζει στην υπηρεσία μας την από 26.7.2018 Προ-
σφυγή των «ΚΞ ΕΓ -Ο/Γ Πλοίων Καβάλας - Θάσου......» 
κατά της 1623/7.6.2018 απόφασης του Συντονιστή της 
Α.Δ.Μ.Θ. (απ ΔΙΠΕΧΩΣ 3182/7.8.2018).

19. Το υπ’ αριθμ. 2131.2/4191/8.8.2018 έγγραφο του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας σύμφωνα με το οποίο 
μέχρι σήμερα δεν υφίστανται δρομολόγια με σύμβα-
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ση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας μεταξύ της νήσου 
Θάσου και των λιμένων «Ελευθερών» και «Φίλιππος Β΄» 
και ότι στην θαλάσσια διαδρομή Θάσου - Ελευθερών 
εκτελούνται ειδικά δρομολόγια μεταφοράς καυσίμων, 
(απ ΔΙΠΕΧΩΣ 3185/9.8.2018).

20. Επειδή, «συλλογική αρμοδιότητα, με διαδοχική δή-
λωση της Βούλησης των αρμοδίων οργάνων, υπάρχει 
στην περίπτωση της ρητής έγκρισης της πράξης ενός 
διοικητικού οργάνου από άλλο διοικητικό όργανο. Η 
πράξη που υπόκειται σε έγκριση δεν έχει εκτελεστό χα-
ρακτήρα πριν από την έγκριση της, ενσωματώνεται δε 
στη ρητή εγκριτική πράξη (ΣΕ 2898/1983, 3694/1987). 
Στην έννοια της έγκρισης περιλαμβάνεται και ο έλεγ-
χος της νομιμότητας περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της 
σκοπιμότητας. Το όργανο που έχει αρμοδιότητα έγκρι-
σης μπορεί να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει την πράξη που 
υπόκειται σε έγκριση, όχι όμως και να την τροποποιήσει 
(ΣΕ 1767/1962), εκτός εάν η αρμοδιότητα για τροποποί-
ηση προβλέπεται ρητά από τις σχετικές διατάξεις.» (Επα-
μεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ, 14η έκδοση, 2011, τόμος Ι, σελ. 149 παρ. 141).

21. Το γεγονός ότι προέκυψαν ζητήματα εφικτότητας 
της άμεσης εφαρμογής των διαλαμβανομένων στην 
τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Κεραμωτής, 
όπως αυτή εγκρίθηκε διά της υπ’ αριθμ. 35/2018 (ΑΔΑ: 
ΩΤΤΣΩΚΣ-26Η) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Νέστου, δεδομένου ότι δεν είναι έτοιμες εναλλα-
κτικές πορθμειακές γραμμές από και προς το νησί της 
Θάσου.

22. Το γεγονός ότι διά της υπ’ αριθμ. 1623/7.6.2018 
κανονιστικής αποφάσεως του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, εκδοθείσας 
κατ’ ενάσκηση της υπό του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 
προβλεπόμενης συλλογικής αρμοδιότητας, παρασχέθη-
κε ρητή έγκριση σε μέρος και όχι επί του συνόλου της υπ’ 
αριθμ. 35/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Νέστου και της δι’ αυτής εγκριθείσας τροποποίη-
σης της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Κεραμωτής, 
παραλειπομένων των κεφαλαίων:

• της ιδρύσεως δύο νέων οργανωμένων χώρων στάθ-
μευσης υπό τη διαχείριση της Δημοτικής Αρχής (Δημο-
τικά Parking) σε τμήματα των ελεύθερων από χρήση 
ΟΤ 47 και 92,

• της ιδρύσεως νέας πορθμειακής γραμμής Λιμένας 
Θάσου - Φίλιππος Β΄,

• της πεζοδρομήσεως τμήματος δυτικού παραλιακού 
μετώπου (οδός Ξάστερου από ΟΤ 34 έως ΟΤ 43), 

εισάγοντας (ή συνιστώντας) ούτω τροποποίηση της 
ως άνω υπό έγκριση κανονιστικής αποφάσεως του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, χωρίς αυτή να προβλέπεται ρητά 
από τις σχετικές διατάξεις. 

23. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται, με την παρούσα, 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1623/7.6.2018 (ΦΕΚ 2501/
Β΄/29.6.2018) απόφασης του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης σχετικά με 
την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον περι-
ορισμό κυκλοφορίας Βαρέων οχημάτων με M.B.>12tn 
στον οικισμό της Κεραμωτής Δήμου Νέστου.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προ-
σφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από 
τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 20 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

Αριθμ. 168721 (3)
Έγκριση της αριθμ. 13/2017 απόφασης του Διοι-

κητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυ-

μία «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστα-

σίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) 

Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων με διακρι-

τικό τίτλο «ΜΕΡΙΜΝΑ»» του Νομού Κορινθίας που 

αφορά μερική τροποποίηση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 103 και 280.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

4. Την αριθμ. 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
26.5.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφο-
ρικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

5. Την αριθμ. 140634/22.6.2017 (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/
29.6.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονί-
ου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου» όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 304768/4.12.2017 (ΦΕΚ 4409/τ.Β΄/14.12.2017) 
όμοια απόφασή του.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/τ.Α΄/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
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7. Τις διατάξεις των άρθρων 234, 235, 236 και 240 του 
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώ-
δικα Δήμων και Κοινοτήτων».

8. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/
30.5.1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκη-
ση και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις των π.δ/των 37α/1987, 22/1990 και 
50/2001 που αφορούν τον καθορισμό των προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα, όπως 
ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους.

10. Τις διατάξεις του π.δ/τος 410/1988 που αφορά το 
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Δημοσίου των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ.

11. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 που αφορά τη σύ-
σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης όπως ισχύει με τις τρο-
ποποιήσεις του.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη-
τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).

13. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/
27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο-
λόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δι-
ατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015» και ιδίως των 
άρθρων 10, 32 παρ. 1 και 33 παρ. 1.

14. Την αριθμ. 142/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων με την οποία 
συγχωνεύτηκαν τα διάφορα Νομικά Πρόσωπα του Καλλι-
κρατικού Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων σε ένα 
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανι-
σμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας 
(Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων 
με διακριτικό τίτλο «ΜΕΡΙΜΝΑ»» η οποία δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1960/τ.Β΄/2.9.2011.

15. Την αριθμ. 43/2012 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός 
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και 
Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θε-
οδώρων με διακριτικό τίτλο «ΜΕΡΙΜΝΑ»» που αφορούσε 
την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Νομικού Προσώπου.

16. Την αριθμ. 21875/2719/7.6.2013 (ΦΕΚ 1513/τ.Β΄/
20.6.2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου με την οποία επικυρώθηκε η ανωτέρω (43/2012) 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου.

17. Την αριθμ. 13/2017 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός 
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και 
Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεο-
δώρων με διακριτικό τίτλο «ΜΕΡΙΜΝΑ»» που αφορά την 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Νομικού Προσώπου και συγκεκριμένα τη μετονο-
μασία της ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ σε «ΚΑΠΗ ΛΟΥ-
ΤΡΑΚΙΟΥ» με σκοπό την κοινή ονομασία μεταξύ ομοει-

δών Τμημάτων (όπως το ΚΑΠΗ Αγίων Θεοδώρων) για την 
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων 
και Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.

18. Την αριθμ. 128/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων 
Θεοδώρων με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω 13/2017 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου.

19. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Προσωπικού των ΟΤΑ Νομού Κορινθίας που διατυπώ-
νεται στο αριθμ. 9/19.6.2018 (θέμα 1ο) πρακτικό του.

20. Την αριθμ. 446/31.7.2018 Βεβαίωση του Νομικού 
Προσώπου, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλ-
ληλεγγύης και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) Δήμου Λουτρα-
κίου - Αγίων Θεοδώρων με διακριτικό τίτλο «ΜΕΡΙΜΝΑ»» 
Νομού Κορινθίας που αφορά τη μερική τροποποίηση 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού 
Προσώπου (ΦΕΚ 1513/τ.Β΄/20.6.2013) και συγκεκριμένα 
τη μετονομασία της ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ σε 
«ΚΑΠΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ».

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα-
λείται καμία επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) 
Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων με διακριτικό 
τίτλο «ΜΕΡΙΜΝΑ»».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 21875/2719/7.6.2013 
(ΦΕΚ 1513/τ.Β΄/20.6.2013) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 24 Σεπτεμβρίου 2018 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

Αριθμ. 3443 (4)
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1402/18.3.2015 

(ΦΕΚ Β΄ 597/2015) απόφασης Συγκρότησης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 

2014 - 2020».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. 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 2012/2017 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
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(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, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94/27.5.2016) και ιδίως το άρθρο 160 
αυτού.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού 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 κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, και ιδίως τα άρθρα 47, 48, 49 και 
110 αυτού.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής 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.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του 
Συμβουλίου.

6. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 
240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχε-
τικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εται-
ρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων.

7. Την με αριθμό C(2014) 10161 final/18.12.2014 Εκτε-
λεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση ορισμένων στοιχείων του περιφερειακού επιχει-
ρησιακού προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας» για στήριξη 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στό-
χου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» 
στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP005), όπως τροποποι-
ήθηκε με την C(2017) 8464 final/6.12.2017 απόφαση.

8. Την υπ’ αριθμ. 519/ΕΥΘΥ004/4.1.2016 τροποποίη-
ση της υπ’ αριθμ. 32681/ΕΥΘΥ335/23.3.2015 (ΦΕΚ 713/
Β΄/24.4.2015) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Αναδι-
άρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 
7 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41546/
Γ΄ΚΠΣ/281/8.12.2000 κοινής υπουργικής απόφασης.

9. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α΄ 3) «Εκτέλεση ενεργειών τε-
χνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων 
πόρων».

10. Την με αριθμ. πρωτ. 1402/18.3.2015 (ΦΕΚ Β΄ 597/
2015) απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης του Περιφερειακού Επιχ/κού Προγράμματος 
«Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020», όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. πρωτ. 3777/16.9.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3197/2016).

11. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

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

Άρθρο 1
Τροποποίηση Συγκρότησης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Δυτική Ελλάδα» 2014-2020

Τροποποιείται η με αριθμ. πρωτ. 1402/18.3.2015 (ΦΕΚ 
Β΄ 597/2015) απόφαση «Συγκρότηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας» 2014-2020», ως εξής:

I. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Πε-
ριφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής 
Ελλάδας» 2014-2020 είναι ο Περιφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδας, ο οποίος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του 
από τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

II. Μέλη1 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. 
«Δυτικής Ελλάδας» 2014-2020 με δικαίωμα ψήφου είναι:

(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 Δυτικής Ελλάδας 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 Κοινωνι-
κού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 
ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

5. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστο-
ποίησης 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 Ενι-
σχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

1 Για τη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνε-
ται 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.
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10. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέας Ισότητας των 
Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης.

11. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής 
Πολιτικής.

12. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
13. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (το-
μέας Τουρισμού).

14. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (το-
μέας Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή).

15. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Εξωτερικών.

16. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης (τομέας Εσωτερικών).

17. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

18. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης (τομέας Απασχόλησης και Κοινω-
νικής Οικονομίας).

19. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης (τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

20. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.

21. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας Ενέρ-
γειας).

22. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας Πε-
ριβάλλοντος).

23. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (το-
μέας Παιδείας).

24. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Υγείας.

25. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

26. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (τομέας Υπο-
δομών και Μεταφορών).

27. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (τομέας Τε-
χνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας).

28. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων.

29. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξι-
ακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας.

(γ) Εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφε-
ρειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
(ΚΕΔΕ)

30. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας (ΚΕΔΕ).

31. Εκπρόσωπος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας
32. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 

(ΕΝΠΕ).
(δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί-

ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων
33. Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Επιστημονικού 

Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.
34. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).
35. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα-

τών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
36. Εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων 

Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
37. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ-

γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE).
38. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων 

(ΣΕΒ).
39. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

(ΚΕΕ).
40. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστι-

κών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
41. Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας (ΞΕΕ).
42. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(ΤΕΕ).
43. Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ-

λάδος (ΟΕΕ).
44. Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕ-

ΩΤΕΕ).
45. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).
46. Εκπρόσωπος Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχει-

ρηματιών.
47. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων.
48. Εκπρόσωπος φορέων κοινωνικής οικονομίας.
III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερεια-

κού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας» 
2014-2020 συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακό-
λουθοι:

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

2. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Επενδύσεων.

3. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
4. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσε-

ων.
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.

IV. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε πε-
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από 
τους αναπληρωτές τους. Κάθε φορέας που εκπροσωπεί-
ται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. «Δυτικής 
Ελλάδας» 2014-2020 ορίζει εγγράφως και γνωστοποιεί 
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας 
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Δυτικής Ελλάδας τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή 
του, δηλώνοντας αντίστοιχα και τις ηλεκτρονικές διευθύν-
σεις επικοινωνίας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την 
πρόσβαση στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ».
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει 
αντικατάσταση εκπροσώπου. Σε περίπτωση κωλύμα-
τος και του αναπληρωματικού μέλους για συμμετοχή σε 
κάποια συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, 
δύναται να ορίζεται εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για συμ-
μετοχή στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

V. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 
μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως ειδι-
κοί 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 «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να 
παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του Π.Ε.Π. 
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020», σύμφωνα με τα άρθρα 47, 
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 ειδι-

κούς 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 επιδόσε-
ων 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 αξιολόγη-
σης 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 Πρω-
τοβουλία 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 κατα-
πολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες

9. τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανά-
πτυξης

10. την πρόοδο των δράσεων που αφορούν στην τή-
ρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που σχετί-
ζονται με το Π.Ε.Π., εφόσον αυτές δεν είχαν εκπληρωθεί 
κατά την ημερομηνία υποβολής του Π.Ε.Π.

11. την εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνι-
κής, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων αξι-

ολογήσεων, των εγγράφων στρατηγικής, της μεθοδολο-
γίας 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 Πρό-
γραμμα.

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 πρά-

ξεων
3. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής Ομάδων 

Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για προγράμματα ΤΑΠΤΟΚ
4. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των στρα-

τηγικών των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων
5. τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις υλοποίησης
6. το σχέδιο αξιολόγησης για το Περιφερειακό Επιχει-

ρησιακό 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 Δυτικής Ελ-

λάδας για τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος πριν την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

IV. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. «Δυτική 
Ελλάδα 2014-2020» για την άσκηση των καθηκόντων 
της, έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβά-
σεις 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 εμπιστευ-
τικότητας και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δε-
δομένων.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσω-
τερικό κανονισμό λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας 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 Παρα-
κολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της 
Τεχνικής Βοήθειας του Π.Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας».

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

Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 19 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
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*02047292310180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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