
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή Πολλαπλών Τελών για Τελωνειακή Παρά-
βαση στην ZELA MARIA του ADRIAN.

2 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.101/19262/
30-05-2012 [ΦΕΚ 1815/τ.Β΄/08-06-2012 - ΦΕΚ 2030/
τ.Β΄/21-06-2012 (Διόρθωση Σφάλματος)] απόφα-
σης του Συνηγόρου του Πολίτη περί Σύστασης - 
Συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 
Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», 
όπως ισχύει.

3 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13-253/29-07-2016 απο-
φάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς 
περί «Σύστασης προσωρινών - προσωποπαγών 
θέσεων ΙΔΑΧ στον ΟΕΥ του Δήμου Κεφαλλονιάς σε 
εκτέλεση και εφαρμογή της με αριθμ. 38/2010 τε-
λεσίδικης και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης».

4 Τροποποίηση των 156/2014, 171/2014 και 10/2016
αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης.

5 Τροποποίηση απόφασης Συγκρότησης της Επι-
τροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού 
Επιχ/κού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014  - 
2020».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Επιβολή Πολλαπλών Τελών για Τελωνειακή Πα-

ράβαση στην ZELA MARIA του ADRIAN.

  Με την αριθμ. 71/20-9-2016 καταλογιστική πρά-
ξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Ηγουμενίτσας 
και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2 
του Ν. 2960/2001 επεβλήθησαν στην ZELA MARIA του 
ADRIAN, αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού ΧΙ-

ΛΙΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (1987,56 €) πλέον ΟΓΑ-Τ.Χ. 2,4%, για λαθρε-
μπορία καπνού.

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
152 παρ. 5 εδαφ ( β ) του Ν. 2960/2001, ως αγνώστου 
διαμονής και διευθύνσεως.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τελωνείου 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΥΜΗ

Ι

    Αριθμ. Φ. 101/34420/2016 (2)
Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.101/19262/

30-05-2012 [ΦΕΚ 1815/τ.Β΄/08-06-2012 - ΦΕΚ 2030/

τ.Β΄/21-06-2012 (Διόρθωση Σφάλματος)] απόφα-

σης του Συνηγόρου του Πολίτη περί Σύστασης - 

Συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 

Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», όπως 

ισχύει.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. α) Του Ν. 2477/1997 (Α'59) «Συνήγορος του Πολίτη 

και Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκη-
σης», όπως ισχύει.

β) Του Ν. 3051/2002 (Α'220) «Συνταγματικά κατοχυρω-
μένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρω-
ση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και 
συναφείς ρυθμίσεις», όπως ισχύει και ιδίως των παρ. 1, 
2 και 3 του άρθρου 4 [όπως αντικαταστάθηκαν με την 
παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και 
εύλογη διάρκεια αυτής» (Α΄151)].

γ) Του Ν. 3094/2003 (Α΄10) «Συνήγορος του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

δ) Του Π.δ. 273/1999 (Α'229) «Κανονισμός λειτουργίας 
του Συνηγόρου του Πολίτη», όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Β. α)Του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν. 4369/2016 (Α'33) 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

β) Του Ν. 3528/2007 (Α'26) «Κύρωση του Κώδικα Κα-
τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει και ιδίως των άρ-
θρων 159 και 162.

γ) Του Ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

δ) Της παρ. Β4 του άρθρου 40 του Ν.  1884/1990 
(Α'81) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλ-
λες διατάξεις» και της παρ. 13 του άρθρου ένατου του 
Ν. 4057/2012 (Α'54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

ε) Της παρ. 1 του άρθρου 36 του Π.δ. 410/1988 (Α΄191) 
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

2. Τη με αριθμ. 731/1999 γνωμοδότηση της Ολομέ-
λειας του Ν.Σ.Κ.

3. Τη με αριθμ. Φ.101/19262/30-05-2012 [ΦΕΚ 1815/
τ.Β΄/08-06-2012 - ΦΕΚ 2030/τ.Β'/21-06-2012 (Διόρθω-
ση Σφάλματος)] απόφαση «Σύσταση - Συγκρότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής 
«Συνήγορος του Πολίτη», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τη με αριθμ. Φ.101/2637/25-01-2016 (ΦΕΚ 298/τ.Β΄/
12-02-2016 - ΑΔΑ: 775ΧΙΜ0-8Ω7) όμοια απόφαση.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

1. Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.101/19262/30-05-2012
[ΦΕΚ 1815/τ.Β΄/08-06-2012 - ΦΕΚ 2030/τ.Β΄/21-06-2012 
(Διόρθωση Σφάλματος)] απόφαση του Συνηγόρου του 
Πολίτη περί Σύστασης - Συγκρότησης του Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος 
του Πολίτη», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 
Φ.101/2637/25-01-2016 (ΦΕΚ 298/τ.Β΄/12-02-2016 - ΑΔΑ: 
775ΧΙΜ0-8Ω7) όμοια απόφαση, ως προς τον Γραμματέα 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής, εκ νέου, ως 
ακολούθως:

«Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται, 
από το Συνήγορο του Πολίτη, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 
ή TE, με βαθμό τουλάχιστον Γ, που υπηρετεί στην Αρχή 
με τον αναπληρωτή του».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Συνήγορος του Πολίτη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

    Αριθμ. 116924 (3)
Έγκριση της υπ' αριθμ. 13-253/29-07-2016 απο-

φάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλ-

λονιάς περί «Σύστασης προσωρινών - προσω-

ποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ στον ΟΕΥ του Δήμου 

Κεφαλλονιάς σε εκτέλεση και εφαρμογή της με 

αριθμ. 38/2010 τελεσίδικης και αμετάκλητης δι-

καστικής απόφασης».

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης"».

β) 8 Α' παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του Π.δ. 139/2010 
(ΦΕΚ 232 Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

γ) 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/2007) «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων».

δ) 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274 Α΄/2002) «Συμμόρφω-
ση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και λοιπές 
διατάξεις».

ε) της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

στ) 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄/2014) «Επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

ζ) της 4ης/06-02-2015 πράξης του Υπουργικού Συμ-
βουλίου (ΦΕΚ 24 Α΄/2015).

2. Την αριθμ. 280/2016 απόφαση του Αρείου Πάγου 
(Β΄1 Πολιτικό Τμήμα), με την οποία αναιρέθηκε η υπ' 
αριθμ. 381/2014 απόφαση του Εφετείου Πατρών κατά 
το μέρος αυτής που αφορά τον υπολογισμό των μισθών 
υπερημερίας των αναιρεσιβλήτων.

3. Την αριθμ. 381/2014 απόφαση του Τριμελούς Εφε-
τείου Πατρών, με την οποία απορρίφθηκε κατ' ουσίαν 
η από 07-06-2010 έφεση του Δήμου Κεφαλλονιάς κατά 
της υπ' αριθμ. 38/2010 οριστικής αποφάσεως του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

4. Την αριθμ. 38/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου (Εργατικές Διαφορές), με την οποία αναγνω-
ρίζεται η ακυρότητα της καταγγελίας των συμβάσεων 
εργασίας των εναγόντων, που έγινε με την υπ' αριθμ. 
18569/23-12-2008 απόφαση ανάκλησης του Δήμου Κε-
φαλλονιάς, της υπ' αριθμ. 16070/2006 απόφασης διορι-
σμού των εναγόντων (ΦΕΚ 416, τεύχος Γ', 16-11-2006).

5. Την αριθμ. 13-253/29-07-2016 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς περί «Σύστασης προ-
σωρινών - προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ στον ΟΕΥ του 
Δήμου Κεφαλλονιάς σε εκτέλεση και εφαρμογή της με 
αριθμ. 38/2010 τελεσίδικης και αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης».

6. Την αριθμ. 22597/08-07-2016 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς περί 
ύπαρξης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης από τη 
σχετική απόφαση, αποφασίζουμε:
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    Αριθμ. απόφ. 182/2016 (4)
Τροποποίηση των 156/2014, 171/2014 και  10/

2016 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλί-

ου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) των άρθρων 163, 164, 184 και 186 

του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (87 Α'), β) της παρ. 7 του άρθρου 6 του 
Ν. 4071/2012.

2. Το Π.δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/27.12.2010). «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.2 περ. β του Ν. 3469/
2006 (ΦΕΚ 131 Α') «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

4. Το γεγονός ότι για την μετακίνηση των μελών των 
κατωτέρω επιτροπών προκαλείται δαπάνη η οποία είναι 
εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον Ειδικό Φορέα 
0072 με ΚΑΕ 0716.0002 (μετακινήσεις μελών συλλογικών 
οργάνων) συνολικού ποσού 114.000€.

5. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για 
τη σύντομη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, 
την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

6. Την 156/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2765) απόφαση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης όπως τροποποιήθηκε με τις 171/2014 
(ΦΕΚ Β΄ 2883) και 10/2016 (ΦΕΚ Β΄ 434) αποφάσεις του.

7. Την από 30/08/2016 αίτηση παραίτησης του Περιφε-
ρειακού Συμβούλου Ευφραιμίδη Νικόλαου από τακτικό 
μέλος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλ-
λοντος, αποφασίζει:

1) Αποδέχεται την αίτηση παραίτησης του Περιφε-
ρειακού Συμβούλου Ευφραιμίδη Νικόλαου από τακτικό 
μέλος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περι-
βάλλοντος.

2) Εγκρίνει την τροποποίηση της 156/2014 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης ως προς το σκέλος Α.1 διαμορφώνοντας 
τις παρακάτω αρμοδιότητες και Β.1 του αποφασιστικού 
μέρους, ως εξής:

Α.1 Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλο-
ντος, με αντικείμενα: 

α) Τα αντικείμενα ολόκληρου του τομέα Β (Γεωργία - 
Κτηνοτροφία - Αλιεία) 

β) Από τον τομέα ΣΤ (Έργων - Χωροταξίας - Περιβάλλο-
ντος) τα θέματα περιβάλλοντος ήτοι τα αναγραφόμενα 
στις περιπτώσεις 18,19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 36, 37. 

γ) Όλα τα Θέματα που αφορούν τα ύδατα ως φυσικό 
πόρο (διαχείριση, ποιοτικούς ελέγχους, γεωθερμία).

δ) Οι ορυκτοί πόροι, στα πλαίσια των περιβαλλοντικών 
θεμάτων που συνεπάγεται η αξιοποίησή τους.

Η επιτροπή επεξεργάζεται τα αντικείμενα αρμοδιότη-
τας της και εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Επίσης κατ' εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 164 του 
Ν. 3852/2010 το Περιφερειακό Συμβούλιο μεταβιβάζει 
τις αρμοδιότητες που έχει σχετικά:

α) Με την έγκριση ή την γνωμάτευση επί πάσης φύ-
σεως μελετών ή προμελετών Περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων με την επιφύλαξη της παρ. 3 του ίδιου Άρθρου,

β) Την εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή θεμά-
των συμμετοχής ή μη της Περιφέρειας σε Εκθέσεις με αντι-
κείμενο τη θεματολογία αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

Β.1. Ορίζει ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής 
«Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος» την Περι-
φερειακή Σύμβουλο Αλατζά - Παπαδοπούλου Κυριακή, 
αντικαθιστώντας τον Περιφερειακό Σύμβουλο Βουδού-
ρη Ευάγγελο αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμ. 13-253/29-07-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς περί «Σύστασης 
δυο (2) προσωρινών - προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ στον ΟΕΥ του Δήμου Κεφαλλονιάς σε εκτέλεση και εφαρμογή 
της με αριθμ. 38/2010 τελεσίδικης και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης» ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

Αγγελάτος Παναγιώτης Ανδρόνικος ΔΕ Συντηρητής Δημοτικών Κτιρίων 1

Σκλαβουνάκης Γεράσιμος Σπυρίδων ΥΕ Κλητήρας 1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Κεφαλλονιάς. 
Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
12.510,00 ευρώ περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κεφαλλονιάς οικονομικού έτους 
2016 σε βάρος των Κ.Α. 30.6021.00, 30.6052.01, 10.6021.00 και 10.6052.01. Ανάλογη δαπάνη θα προβλεφθεί στους 
αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι
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«Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος», ο οποίος 
κατέλαβε τη θέση τακτικού μέλους μετά την αποδοχή 
της αίτησης παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου 
Ευφραιμίδη Νικόλαου.

3) Εγκρίνει την τροποποίηση της 156/2014 απόφα-
σης, όπως τροποποιήθηκε με τις 171/2014 και 10/2016 
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάπτυξης και την διαμόρ-
φωσή της ως εξής:

Η Επιτροπή Ανάπτυξης
α) Επεξεργάζεται όλα τα αντικείμενα του τομέα Γ (Φυ-

σικών πόρων - Ενέργειας Βιομηχανίας), εκτός των υδά-
των και της γεωθερμίας και εισηγείται επ' αυτών προς το 
Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο κατ' εφαρμογή της παρ. 1, 
του άρθρου 164, του Ν. 3852/2010 μεταβιβάζει στην 
Επιτροπή Ανάπτυξης αρμοδιότητες του που αφορούν:

β1) Όλα τα αντικείμενα του τομέα Δ (Απασχόλησης - 
Εμπορίου - Τουρισμού) τα οποία επεξεργάζεται και απο-
φασίζει επ' αυτών.

β2) την έγκριση-λειτουργία λαϊκών αγορών-υπαίθριου 
πλανόδιου εμπορίου και γενικά οποιοδήποτε αντικεί-
μενο του τομέα Δ που έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο 
ως αρμοδιότητα με μεταγενέστερους Νόμους με την 
επιφύλαξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

β3) Όλα τα αντικείμενα του τομέα Η (Παιδεία - Πολι-
τισμός - Αθλητισμός) τα οποία επεξεργάζεται και απο-
φασίζει επ' αυτών.

β4) Από τον τομέα Α (Προγραμματισμού - Ανάπτυξης)
την έγκριση ένταξης στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, 

εκάστου έτους, της Περιφέρειας, δράσεων που αφορούν 
στη συμμετοχή της Περιφέρειας σε πάσης φύσεως εκθέ-
σεις καθώς και στην Οργάνωση ή Συνδιοργάνωση Πολι-
τιστικών-Τουριστικών- Αθλητικών δράσεων και εκδηλώ-
σεων, στην έκδοση βιβλίων και πάσης φύσεως εντύπων 
για την τουριστική προβολή και την πολιτιστική ανέλιξη 
της Περιφέρειας. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί ή και 
να διαγράφει δράσεις που έχουν ενταχθεί στο ετήσιο πρό-
γραμμα δράσης είτε με δικές της αποφάσεις είτε με προ-
γενέστερες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 156/2014, 171/2014 και 
10/2016 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Κομοτηνή, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3777 (5)
Τροποποίηση απόφασης Συγκρότησης της Επιτρο-
πής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχ/
κού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχεί-

ριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων 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, τροποποίη-
ση 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 διατάξεις 
για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στό-
χων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α'94/27-5-2016) και ιδίως το άρθρο 160 αυτού.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλι-
είας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006, και ιδίως τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 αυτού.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του 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) αριθ. 1080/2006.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργη-
ση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

6. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
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).

8. Την υπ’ αριθμ. 519/ΕΥΘΥ004/04-01-2016 τροπο-
ποίηση της υπ’ αριθμ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 
(ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015) υπουργικής απόφασης, με θέμα 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 
7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41546/Γ΄ 
ΚΠΣ/281/8.12.2000 κοινής υπουργικής απόφασης.

9. Το Π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α'3) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής 
βοήθειας - στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πόρων».

10. Την υπ’ αριθμ. 1402/18-3-2015 απόφαση συγκρό-
τησης της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020 (ΦΕΚ 
597/Β/15-4-2015).
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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 Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Δυτικής Ελλάδας» 2014-2020, αποτελούμενη 
πλέον από τους κάτωθι:

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

ΙΙ. 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. Ο 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 λαμβάνεται υπόψη 
ο Κανονισμός (ΕΕ) 240/2014 της Επιτροπής σχετικά με τον ευρωπα-
ϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

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

(γ) Εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) 
και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ)

29. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

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

(ΕΝΠΕ).
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(δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων

32. Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Επιστημονικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.

33. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατό-
μων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).

34. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα-
τών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).

35. Εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων 
Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),

36. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ-
γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

37. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων 
(ΣΕΒ).

38. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
(ΚΕΕ).

39. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

40. Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΞΕΕ).

41. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(TEE).

42. Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδος (ΟΕΕ).

43. Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕ-
ΩΤΕΕ).

44. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).

45. Εκπρόσωπος Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχει-
ρηματιών.

46. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων.

47. 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 Επενδύσεων.
5. Εκπρόσωποι των Ειδικών υπηρεσιών της Εθνικής 

Αρχής Συντονισμού.
6. Εκπρόσωποι των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 

για προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ).

7. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

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 
Δυτικής Ελλάδας τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή 
του, δηλώνοντας αντίστοιχα και τις ηλεκτρονικές διευ-
θύνσεις επικοινωνίας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν 

για την πρόσβαση στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙ-
ΑΥΛΟΣ». Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που 
υπάρχει αντικατάσταση εκπροσώπου. Σε περίπτωση κω-
λύματος και του αναπληρωματικού μέλους για συμμετο-
χή σε κάποια συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθη-
σης, δύναται να ορίζεται εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για 
συμμετοχή 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»

Ι. 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) αριθ. 1303/2013 κα-
θώς 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 επίδο-
ση 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.
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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 αιτήματος 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»

Ι. 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 κα-
νονισμό 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, 16 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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