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βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελε-
γκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου για το έτος 2017 και εφεξής» (Β’ 2627), όπως 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 158199 (1)
   Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 144769/

14.7.2017 απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Π.ΔΕ. 

& Ι. «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη 

βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-

μες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις 

ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοπον-

νήσου για το έτος 2017 και εφεξής» (Β’ 2627), όπως 

τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ. 

48217/20-3-2018 (Β’ 1114) και 260498/3-12-2018 

(Β’ 5562) όμοιες αποφάσεις.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω-

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως της παρ. Ι του 
άρθρου 280.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Α’ 232).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 
63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/
1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πρά-
ξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας ’’Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος 
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμί-
σεως συναφών θεμάτων’’ και τροποποιήσεως διατάξεων 
ταύτης» (Α’ 126).

6. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του 
ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνι-
κός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 195).

7. Τις διατάξεις της παρ. 3γ του άρθρου 1 της υπό 
στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-6-2006 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρη-
σης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 
Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 769).

8. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21-2-2007 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμ-
ματείς Περιφερειών, της αρμοδιότητας για τον καθορι-
σμό του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλ-
λήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (Β’ 293).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.  4483/2017
 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαι-
σίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχει-
ρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις 
σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά 
και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφι-
κής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 107 - Διορθ. Σφαλμ. το Α’ 147).

10. Τις διατάξεις του ν. 3833/2010 «Προστασία της 
Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμε-
τώπιση της οικονομικής κρίσης» (Α’ 40).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμη-
σης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

12. Την υπ’ αρ. 34021/25-5-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 435) απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών περί αυτοδίκαιης απαλ-
λαγής του Νικόλαου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη από 
τα καθήκοντα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και 
ορισμός Ασκούντος Καθήκοντα Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου.

13. Την υπ’ αρ. 144769/14.7.2017 απόφαση του Συ-
ντονιστή Α.Δ.Π.ΔΕ. & Ι. «Καθορισμός ωραρίου εργασίας 
σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις 
ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
για το έτος 2017 και εφεξής» (Β’ 2627), όπως τροποποιή-
θηκε - συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ. 48217/20-3-2018 (Β’ 
1114) και 260498/3-12-2018 (Β’ 5562) όμοιες αποφάσεις.

14. Το υπ’ αρ. 251129/21-07-2022 έγγραφο της Διεύ-
θυνση Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το 
οποίο μας διαβιβάστηκαν έγγραφα-αιτήματα της Διεύ-
θυνσης Διοίκησης και των Διευθύνσεων Διοικητικού-
Οικονομικού των Π.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση-
συμπλήρωση της ανωτέρω υπ’ αρ. 144769/17-07-2017 
(Β’ 2627) απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Π.ΔΕ.& Ι., προ-
κειμένου να συμπεριληφθούν στην εν λόγω απόφαση 
υπάλληλοι διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων και οιαδή-
ποτε σχέσης εργασίας, που υπηρετούν στις κεντρικές 
και περιφερειακές υπηρεσίες έδρας και Περιφερειακών 
Ενοτήτων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων 
όταν συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις και επιβάλλεται 
τούτο από τη φύση του έργου το οποίο επιτελούν.

15. Το υπ’ αρ. 330140/22-09-2022 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το 
οποίο αιτιολογείται ο ελεγκτικός χαρακτήρας των οργα-
νικών μονάδων για τις οποίες υποβλήθηκε το συμπλη-
ρωματικό αίτημα περί καθορισμού ωραρίου σε 24ωρη 
βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου, για το έτος 2022 και εφεξής, σε 
απάντηση του υπ’ αρ. 122038/18-08-2022 εγγράφου μας, 
με το οποίο ζητήθηκαν σχετικές διευκρινίσεις.

16. Το γεγονός ότι όσον αφορά τον καθορισμό του 
ωραρίου των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των 
Περιφερειών, έχουν εφαρμογή τα διαλαμβανόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), σύμ-
φωνα με τις οποίες το ωράριο λειτουργίας των Διευθύν-
σεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών καθιερώ-
νεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση θα 
προκληθεί δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις 
που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 
2022 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανά Ειδικό Φορέα 
και Κ.Α.Ε. κατά Περιφερειακή Ενότητα και ότι ανάλογες 
πιστώσεις θα προβλεφθούν για τα επόμενα έτη στον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε  - συμπληρώνουμε την υπ’  αρ. 
144769/14.7.2017 (Β’ 2627) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 
24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελε-
γκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για 
το έτος 2017 και εφεξής», όπως τροποποιήθηκε - συ-
μπληρώθηκε με τις υπ’ αρ. 48217/20-3-2018 (Β’ 1114) και 
260498/3-12-2018 (Β’ 5562) όμοιες αποφάσεις, η οποία 
πλέον ως προς το θέμα και το περιεχόμενο διαμορφώ-
νεται ως κάτωθι:

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε 24ωρη βάση κα-
θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου, για το έτος 2022 και εφεξής (πλην των 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, λόγω 
μεταβίβασης της εν λόγω αρμοδιότητας στον οικείο Πε-
ριφερειάρχη (άρθρο 29 του ν. 4483/2017), ως εξής:

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών υπηρε-

σιακών αναγκών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικο-

νομίας και Κτηνιατρικής
• Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
• Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Τριφυλίας με έδρα την Κυπαρισσία Π.Ε. Μεσσηνίας.
Για τις ανάγκες ελέγχων δακοκτονίας, ποιοτικού-φυ-

τοϋγειονομικού ελέγχου γεωργικών προϊόντων και τρο-
φίμων, ζωοτροφών και ζωονόσων και λοιπές εργασίες 
αρμοδιότητας της υπηρεσίας τους.

• Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Για τις ανάγκες ελέγχων του προγράμματος καταπο-
λέμησης του ιού της γρίπης των πτηνών, του προγράμ-
ματος επιτήρησης καταρροϊκού πυρετού, ελέγχων σε 
καταστήματα γεωργικών φαρμάκων, συγκρότηση δι-
μελών κλιμακίων ελέγχου φορτίων εσπεριδοειδών για 
εξαγωγές, ελέγχων καταγγελιών και λοιπές εργασίες 
αρμοδιότητας της υπηρεσίας τους.

• Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Για τις ανάγκες ελέγχων δακοκτονίας, ποιοτικού - φυ-
τοϋγειονομικού ελέγχου, ζωοτεχνικών ελέγχων, ελέγχων 
ζωοτροφών, ελέγχων γεωργικών προϊόντων και τροφί-
μων, ελέγχων προγραμμάτων Ε.Ε., ελέγχων σφαγείων-
ζωονόσων, κρεοσκοπικών - υγειονομικών ελέγχων, 
αστυκτηνιατρικών- υγειονομικών ελέγχων και ελέγχων 
παραγωγής-διακίνησης και εμπορίας οινικών προϊόντων 
και λοιπές εργασίες αρμοδιότητας της υπηρεσίας τους.

• Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

Για τις ανάγκες ελέγχων ποιοτικού και φυτοϋγειονο-
μικού ενδιαφέροντος διαφόρων προϊόντων, ελέγχους 
ψεκασμών δακοκτονίας, διακίνησης ζωοτροφών και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ελέγχους σφαγείων, 
κρεοπωλείων, συσκευαστηρίων αλιευμάτων και λοιπές 
εργασίες αρμοδιότητας της υπηρεσίας τους.
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• Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Για τις ανάγκες ελέγχων υλοποίησης του προγράμμα-
τος δακοκτονίας, για την πραγματοποίηση ποιοτικών και 
φυτοϋγειονομικών ελέγχων γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων, ζωοτεχνικών ελέγχων, ελέγχων ζωοτροφών 
και ζωονόσων και λοιπές εργασίες αρμοδιότητας της 
υπηρεσίας τους.

3. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
• Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενο-

τήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και 
Μεσσηνίας.

Για τη διενέργεια αγορανομικών ελέγχων, κατά τις 
διατάξεις του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγο-
ράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 173).

Για τη διενέργεια ελέγχων, κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 2 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες 
και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτρο-
φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και τροφίμων» (Α’ 32).

Για τη διενέργεια ελέγχων των μέτρων για την προ-
ώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, κατ’ άρθρα 
62-67 ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική 
Δικαιοσύνη, Τέλη- Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 240).

Για τη συμμετοχή σε ελέγχους για το παραεμπόριο, κατ’ 
άρθρα 39,40 ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 120).

4. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας

• Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έδρας (με έδρα την Τρί-
πολη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου).

• Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας έδρας (με έδρα την 
Τρίπολη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου).

• Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδί-
ας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Για τη διενέργεια υγειονομικών τακτικών και έκτακτων 
ελέγχων στα πλαίσια της εφαρμογής της υγειονομικής 
νομοθεσίας και της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας, 
που δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς, σε πε-
ρίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κατόπιν καταγγελίας πο-
λιτών, σύμφωνα:

Στην υπό στοιχεία Υ1/ΓΠ οίκ.52929/03.06.2013 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Υγείας σε συνδυασμό με το υπό 
στοιχεία Υ1/Γ.Π. οικ.121227/20.12.2012 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, 
αναφέρεται ότι: «οι Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων παραμένουν σε 
ετοιμότητα επί 24ώρου βάσεως όλες τις μέρες του χρό-
νου για άμεση αντιμετώπιση τυχόν περιστατικού λύσσας 
και τη διάθεση αντιλυσσικών εμβολίων».

Με την υπό στοιχεία 3951/εγκ.3/2006 εγκύκλιο του 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητείται η διενέργεια 
ελέγχου από τα όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών 
στα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κατά την 
ημέρα αλλά και κατά τις νυχτερινές ώρες.

Με τις διατάξεις του ν. 4633/2019 (Α’ 161) και 
ν. 3868/2010 (Α’ 129), ορίζεται η ολική απαγόρευση του 
καπνίσματος στους Δημόσιους χώρους και σε όλους 
τους χώρους παροχής εργασίας, η διενέργεια τακτικών 
και έκτακτων ελέγχων από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες 
των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας 
ή της νύχτας σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία Δ2β/
ΓΠ/οικ.80727/19 (Β’ 4177) κοινή υπουργική απόφαση, 
με την οποία καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία του 
ελέγχου πιστοποίησης των σχετικών παραβάσεων και η 
επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Με τις κατά καιρούς εκδιδόμενες εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας ορίζονται οι εντατικοποιήσεις των 
υγειονομικών ελέγχων ενόψει εορταστικών περιόδων 
(λ.χ Πάσχα), (με ενδεικτική αναφορά στην υπό στοιχεία 
Γ1Δ/οικ.27349/6.04.17 και ΑΔΑ:7ΓΦ7465ΦΥΟ-ΡΙΠ-ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ εγκύκλιο Υπουργείου Υγείας).

Με την υπό στοιχεία Υ1Γ/Γ. Π/οικ. 47829/2017 (Β’ 2161) 
απόφαση Υπουργού Υγείας, ρυθμίζονται οι αναγκαίοι 
υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις για την λειτουρ-
γία Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και ορίζονται οι 
υγειονομικές υπηρεσίες, οι υγειονομικοί επιθεωρητές, 
(υγειονομικοί υπάλληλοι που ασκούν Υγειονομικούς 
ελέγχους και εφαρμόζουν την κείμενη Νομοθεσία) κ.α.

Με τις κατά τακτά διαστήματα εκδοθείσες κοινές 
υπουργικές αποφάσεις περί λήψεως εκτάκτων μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαι-
τέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με τις οποίες, 
εκτός των άλλων, ορίζονται οι Υγειονομικές Υπηρεσίες 
των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού ως αρμόδιες αρχές ελέγχου και 
επιβολής κυρώσεων για την διασφάλιση της προστασί-
ας της δημόσιας υγείας, κατόπιν διενέργειας ελέγχων 
(σε ενδεικτική αναφορά οι υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π. οικ. 
43107/2022 (Β’ 3891), ΔΙα/Γ.Π οικ. 29922/2021 (Β’1944) 
κοινή υπουργική απόφαση κ.α).

5. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού προγραμματισμού, 
περιβάλλοντος και Υποδομών

5.1 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδια-
σμού

• Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού, με έδρα την Τρίπολη 
και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου.

• Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα την Τρίπολη και τοπι-
κή αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

• Τμήμα Υδροοικονομίας, με έδρα την Τρίπολη και τοπι-
κή αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

• Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, 
Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ, με αρ-
μοδιότητες εκτός των άλλων της διενέργειας ελέγχου 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, λήψης μέτρων για 
την προστασία του περιβάλλοντος, διαχείριση στέρεων 
αποβλήτων κ.λπ. και σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
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θεσία, (άρθρο 20 ν. 4014/2011 (Α’ 209) «περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και κ.λπ.».

5.2 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
• Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με έδρα την Τρίπολη και 

τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ, στα πλαί-
σια των αρμοδιοτήτων της σχετικά με τη μελέτη, την 
επίβλεψη και τη συντήρηση τεχνικών έργων, της οποίας 
οι υπάλληλοι της υπηρεσίας αυτής είναι υποχρεωμένοι 
για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων δημοσίων έργων 
και επίβλεψης των εργασιών που πραγματοποιούνται 
σε όλες τις ημέρες, καθώς επίσης και για τη διενέργεια 
εκτάκτων ελέγχων όταν απαιτείται άμεση αυτοψία (π.χ 
απόφαση λήψης μέτρων αποφυγής κινδύνου, εκτίμηση 
ζημιών λόγω ανωτέρας βίας κ.α).

Επιπρόσθετα στα πλαίσια της αρμοδιότητας εποπτείας 
της χειμερινής συντήρησης των τεχνικών έργων όλης 
της Περιφέρειας, είναι απαραίτητος, εφόσον απαιτηθεί, 
ο συγχρονισμός για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντι-
μετώπισης καταστροφών και ο σχεδιασμός άμεσης εκτέ-
λεσης εργασιών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, 
καταπτώσεων, κατολισθήσεων και πλημμυρών.

Σχετικό το κατωτέρω νομοθετικό πλαίσιο σε ενδεικτι-
κή αναφορά:

Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3481/2006, σύμφωνα 
με τις οποίες:

Ως συντήρηση νοείται η αποκατάσταση των βλαβών 
του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφάλειας της 
οδού (στηθαία, νησίδες ασφαλείας, σήμανση κ.ο.κ).

Οι αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες 
υποχρεούνται να ελέγχουν, τουλάχιστον ανά δεκαπεν-
θήμερο, τις οδούς της αρμοδιότητάς τους, για τη δια-
πίστωση βλαβών του οδοστρώματος και των λοιπών 
στοιχείων ασφαλείας της οδού.

Τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να 
ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες για τη συ-
ντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών 
του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των 
οδών που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και εκθέτουν 
σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού. Κάθε 
ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να προβαίνει επίσης 
σε γραπτή ειδοποίηση των αρμόδιων για τη συντήρη-
ση υπηρεσιών, με οποιοδήποτε μέσο (όπως ιδίως τη-
λεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική 
επιστολή).

Η αρμόδια προς συντήρηση της οδού υπηρεσία υπο-
χρεούται να πραγματοποιήσει με όργανά της αυτοψία 
της βλάβης, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες αφότου 
λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση αυτής και να συ-
ντάξει συνοπτική έκθεση περί της έκτασης και του είδους 
της και της ύπαρξης ή μη ανάγκης άμεσης αντιμετώπι-
σης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Τεχνικές Υπηρεσίες των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες δέχονται ετησίως 
εκατοντάδες οχλήσεις για τη συντήρηση των οδών 
αρμοδιότητάς τους, οφείλουν να δρουν άμεσα, χωρίς 
ουδεμία καθυστέρηση και ανεξαρτήτως ωραρίου των 
υπαλλήλων τους για την αποκατάσταση των βλαβών 

των οδών. Ειδικότερα οι ειδοποιήσεις από την Ελλη-
νική Αστυνομία είθισται να λαμβάνουν χώρα καθόλο 
το 24ωρο, όλες τις ημέρες και τις ώρες της εβδομάδας. 
Στις περιπτώσεις δε αναμενόμενων χιονοπτώσεων και 
πλημμυρικών φαινομένων, οι υπάλληλοι των τεχνικών 
υπηρεσιών λειτουργούν υπό τη μορφή 24ωρης βάρδιας 
σε επίπεδο τεχνικού προσωπικού (μηχανικοί, χειριστές 
μηχανημάτων, οδηγοί κ.α).

Οι διατάξεις του άρθρου 224 του ν.  4555/2018
(Α’ 133), για τον καθαρισμό και αστυνόμευση των υδατο-
ρεμάτων που ανήκουν αποκλειστικά στις αρμοδιότητες 
των Περιφερειών. Με σχετικές αποφάσεις Περιφερειάρ-
χη, οι ανωτέρω αρμοδιότητες ανατίθενται στις επιμέρους 
Τεχνικές Υπηρεσίες των Π.Ε της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου και ειδικότερα στα Τμήματα Δομών Περιβάλλοντος 
αυτών. Όσον αφορά δε τόσο στον καθαρισμό όσο και 
στην αστυνόμευση, οι διαδικασίες πραγματοποιούνται 
από τους αρμοδίους υπαλλήλους καθόλη τη διάρκεια 
του 24ώρου, όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας, 
είτε για τη διαπίστωση - καταγραφή - άμεση παύση των 
παραβάσεων (ενδεικτικά: ν. 2853/1922, π.δ. 18.21/1924, 
Εγκύκλιος 33/1998 ΥΠΕΧΩΔΕ κ.α),είτε για την πρόληψη, 
την άρση των βλαβών και την ελαχιστοποίηση των κινδύ-
νων πλημμύρας. Ειδικότερα οι διαδικασίες καθαρισμού 
και κατασκευής - συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων 
(άρθρο 7, ν. 4258/2014) πραγματοποιούνται τόσο με 
μέσα (προσωπικό και μηχανήματα της υπηρεσίας) όσο 
και με εργολαβίες που επιβλέπονται από την υπηρεσία.

Οι διατάξεις του ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβά-
σεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Α’ 147).

• Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας 
και Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ, με αρ-
μοδιότητες εκτός των άλλων και αυτής της διενέργειας 
ελέγχου της κατάστασης, συντήρησης και αποκατάστα-
σης ζημιών του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, της 
αντιμετώπισης βλαβών, αποκατάστασης ζημιών από 
προβλήματα που δημιουργούνται στο οδικό δίκτυο για 
την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας κατόπιν βροχο-
πτώσεων, πλημμυρών, παγετού, πυρκαγιών, κατολισθή-
σεων, για τον αποχιονισμό, τον καθαρισμό ρεμάτων, την 
αστυνόμευση ποταμών καθώς και για τη συνδρομή των 
υπηρεσιών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προ-
στασίας με ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, σε έκτακτες 
περιπτώσεις που ανακύπτουν στα πλαίσια προστασίας 
της ζωής, της υγείας και περιουσίας των πολιτών από 
φυσικές, τεχνολογικές και άλλου είδους καταστροφές.

6. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
6.1
• Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης, με έδρα την Τρίπολη και τοπική αρμοδιότητα σε 
όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

• Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη με έδρα την 
Τρίπολη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.

• Διεύθυνση Διοίκησης με έδρα την Τρίπολη και τοπική 
αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ, για τη 
διενέργεια ελέγχων, στα πλαίσια του συντονισμού και της 
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παρακολούθησης της λειτουργίας όλων των οργανικών 
μονάδων που υπάγονται σε αυτή προς εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας τους και της αντιμετώπισης των 
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους

6.2 Διεύθυνση Οικονομικού με έδρα την Τρίπολη και 
τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ, με αρ-
μοδιότητες εκτός των άλλων και της διενέργειας δημο-
σιονομικών ελέγχων εκκαθάρισης και πληρωμής δαπα-
νών, ελέγχων των εσόδων, ελέγχων τήρησης ανάληψης 
υποχρεώσεων, ελέγχων νομιμότητας και κανονικότητας 
δαπανών, ελέγχων ως προς τη διάθεση και κίνηση των 
κρατικών και επιβατικών αυτοκινήτων, κατάρτισης του 
προϋπολογισμού, κλείσιμο του έτους, άνοιγμα του νέου.

Σχετικό το κατωτέρω νομοθετικό πλαίσιο:
Διατάξεις του ν. 4270/2014 και τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του ν. 4438/2016.
6.3 Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού των Περι-

φερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας 
και Μεσσηνίας

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ., με αρ-
μοδιότητες εκτός των άλλων και της διενέργειας δημο-
σιονομικών ελέγχων εκκαθάρισης και πληρωμής δαπα-
νών, ελέγχων των εσόδων, ελέγχων τήρησης ανάληψης 
υποχρεώσεων, ελέγχων νομιμότητας και κανονικότητας 
δαπανών, ελέγχων ως προς τη διάθεση και κίνηση των 
κρατικών και επιβατικών αυτοκινήτων, κατάρτισης του 
προϋπολογισμού, κλείσιμο του έτους, άνοιγμα του νέου.

Σχετικό το κατωτέρω νομοθετικό πλαίσιο:
Διατάξεις του ν. 4270/2014 και τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του ν. 4438/2016.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια συνολική 

δαπάνη ύψους 230.000,00 €, η οποία θα καλυφθεί από 
πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
οικ. έτους 2022 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανά 
Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. κατά Περιφερειακή Ενότητα, ως 
κάτωθι:

Π.Ε. Αργολίδας, ποσό 30.000,00 € στον Ε.Φ. 4.072 και 
στον Κ.Α.Ε. 0512.0001

Π.Ε. Αρκαδίας, ποσό 60.000,00 € στον Ε.Φ. 4.072 και 
στον Κ.Α.Ε. 0512.0001

Π.Ε. Κορινθίας, ποσό 20.000,00 € στον Ε.Φ. 4.072 και 
στον Κ.Α.Ε. 0512.0001

Π.Ε. Λακωνίας, ποσό 50.000,00 € στον Ε.Φ. 4.072 και 
στον Κ.Α.Ε. 0512.0001

Π.Ε. Μεσσηνίας, ποσό 70.000,00 € στον Ε.Φ. 4.072 και 
στον Κ.Α.Ε. 0512.0001

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους προϋπο-
λογισμούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανά Ειδικό 
Φορέα και Κ.Α.Ε. κατά Περιφερειακή Ενότητα των επό-
μενων οικ. ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 21 Οκτωβρίου 2022

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Αριθμ. 4109 (2)

   Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021 - 

2027.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4914/2022 ’’Διαχείριση, έλεγ-

χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυ-
μης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων’’ (Α’ 61) και ιδίως το άρθρο 29 και την παρ. 
12 του άρθρου 63 αυτού,

2. τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1060/2021 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 
2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας 
και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων 
για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανά-
στευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχεί-
ρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων 
και ιδίως τα άρθρα 8, 38, 39, 40, 75 και το Παράρτημα 
ΙΙΙ αυτού,

3. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
το Ταμείο Συνοχής,

4. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, 
περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ 
(ΕΚΤ+) και καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1296/
2013,

5. τη με υπό στοιχεία C(2021) 5617 Εκτελεστική Από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.7.2021 για την 
έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Ελλη-
νική Δημοκρατία,

6. την υπό στοιχεία C(2022) 6507 final/5.9.2022 Εκτε-
λεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος «Δυτική Μα-
κεδονία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση» στην Ελλάδα,

7. την υπ’ αρ. 85470/06.09.2022 (Β’ 4706) κοινή υπουρ-
γική απόφαση για τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία»,

8. την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία»,

9. το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021- 
2027

Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Προ-
γράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027, αποτελού-
μενη από τους κάτωθι:

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περι-
φερειακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-
2027 είναι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο 
οποίος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από Αντι-
περιφερειάρχη που θα οριστεί με Απόφαση του Περι-
φερειάρχη.

I. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προ-
γράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027 με δικαίωμα 
ψήφου είναι:

(α) Εκπρόσωποι των Αρχών Διαχείρισης και Συντονι-
σμού.

1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με 
αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Εθνικής Αρχής Συ-
ντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

2. O Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία», με αναπληρωτή 
τον Προϊστάμενο της Μονάδας Α1’ της ιδίας Υπηρεσίας.

3. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 
ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

4. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).

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 Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Καινοτομίας.

7. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημογραφι-
κής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

8. Εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτικής Μακεδονίας.

9. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

10. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας.

11. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

12. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

13. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Υγείας.

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

15. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Τουρισμού.

16. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

17. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

18. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Προγράμμα-
τος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».

19. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Προγράμμα-
τος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή».

20. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Προγράμμα-
τος «Πολιτική Προστασία».

21. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Προγράμματος «Μεταφορές».

22. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική 
Συνοχή».

23. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας του Προγράμ-
ματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων».

24. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών.

25. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενι-
σχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ).

26. Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής Προγράμ-
ματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ).

27. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ).

28. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
(γ) Εκπρόσωποι Αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφε-

ρειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
(ΚΕΔΕ).

29. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝΠΕ).

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

31. Εκπρόσωπος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
32. Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Επιτροπής Ανα-

πτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) Δυτικής Μακεδονίας.
(δ) Εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Εταί-

ρων και των Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών.
33. Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ).
34. Εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαι-

ώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).
35. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).
36. Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.
37. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα-

τών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
38. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ-

γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE).
39. Εκπρόσωπος των Εμπορικών και Βιοτεχνικών Επι-

μελητηρίων (ΕΒΕ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
40. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος 

(ΣΒΕ).
41. Εκπρόσωπος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελ-

λάδος (ΣΕΒΕ).
42. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστι-

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

Ελλάδας (ΞΕΕ).
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44. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(ΤΕΕ).

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

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

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

48. Εκπρόσωποι Νεοφυών Επιχειρήσεων.
49. Εκπρόσωπος Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας.
50. Εκπρόσωπος/οι περιβαλλοντικών οργανώσεων.
(ε) Εκπρόσωποι των Ενδιάμεσων Φορέων που διαχει-

ρίζονται τμήματα του Προγράμματος.
51. Εκπρόσωποι Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης.
52. Εκπρόσωποι των φορέων Ολοκληρωμένων Χω-

ρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και ΟΧΕ-ΒΑΑ Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη.

II. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερει-
ακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027 
συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:

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

2. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Επενδύσεων.

3. Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
4. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
5. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσε-

ων.
6. Εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής 

Αρχής Συντονισμού.
7. Εκπρόσωπος της Μονάδας Προγραμματισμού, Συ-

ντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγι-
κής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΜΟΝ-ΕΣΣΕ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

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

9. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης 
και Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

10. Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Περιφέ-
ρειας Δυτικής Μακεδονίας.

11. Εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

12. Εκπρόσωπος της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής 
Μακεδονίας.

13. Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας.

14. Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

15. Εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας 
Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ».

III. Κάθε φορέας που εκπροσωπείται στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος 
«Δυτική Μακεδονία» 2021-2027 ορίζει εγγράφως και 
γνωστοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» τον εκπρόσωπο 
και τον αναπληρωτή του, δηλώνοντας αντίστοιχα τις ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας, οι 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις 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.

IV. 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 Προγράμματος
«Δυτική Μακεδονία» 2021-2027

I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή 
την παρακολούθηση της υλοποίησης του Περιφερει-
ακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027 
και ασκούν τα καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 40 του 
Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1060/2021.

II. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:
α) Την πορεία προς την υλοποίηση του προγράμματος 

και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων,
β) όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του 

προγράμματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων,

γ) τη συμβολή του προγράμματος στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ει-
δικές ανά χώρα συστάσεις οι οποίες συνδέονται με την 
υλοποίηση του προγράμματος,

δ) τα στοιχεία της εκ των προτέρων αξιολόγησης για 
τα χρηματοδοτικά μέσα που απαριθμούνται στη παρ. 
3 του άρθρου 58 και στο σχετικό έγγραφο στρατη-
γικής που αναφέρεται στη παρ. 1 του άρθρου 59 του 
Καν. 1060/2021, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση,

ε) την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή αξι-
ολογήσεων, συνθέσεων αξιολογήσεων και την τυχόν 
συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα,

στ) την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβο-
λής,

ζ) την πρόοδο ως προς την υλοποίηση των πράξεων 
στρατηγικής σημασίας, κατά περίπτωση,

η) την εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων 
και την εφαρμογή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της περι-
όδου προγραμματισμού. Ιδίως σε περιπτώσεις μη συμ-
μόρφωσης πράξεων του Προγράμματος με τον Χάρ-
τη Θεμελιωδών δικαιωμάτων και με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες καθώς και σχετικών καταγγελιών που υπο-
βάλλονται (σύμφωνα με τις ρυθμίσεις κατά τη παρ. 7ε 
του άρθρου 69 του Kαν. 1060/2021), ενημερώνεται η Επι-
τροπή Παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, υποβάλλονται 
προς αυτήν αντίστοιχες εκθέσεις οι οποίες αποτυπώνουν 
τις προαναφερθείσες περιπτώσεις καταγγελιών και μη 
συμμόρφωσης,

θ) την πρόοδο στη ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων 
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δημόσιων οργανισμών, εταίρων και δικαιούχων, κατά 
περίπτωση,

ι) πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της συνει-
σφοράς του προγράμματος στο Πρόγραμμα InvestEU 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν. 1060/2021 ή των πό-
ρων που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
Καν. 1060/2021, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση.

III. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:
α) Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιού-

νται για την επιλογή των πράξεων, συμπεριλαμβανομέ-
νων τυχόν σχετικών αλλαγών σε αυτά, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των στοιχείων β), γ) και δ), της παρ. 3 του 
άρθρου 33 του Καν. 1060/2021,

β) την τελική έκθεση επιδόσεων,
γ) το σχέδιο αξιολόγησης του προγράμματος και κάθε 

τροποποίησή του,
δ) κάθε πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής για τροπο-

ποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων για μεταφορές 
πόρων σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 και το 
άρθρο 26 του Καν. 1060/2021.

IV. Η Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να διατυπώ-
νει συστάσεις προς τη Ειδική Υπηρεσία ή/και την ΕΑΣ, 
μεταξύ άλλων σχετικά με μέτρα για τη μείωση του διοι-
κητικού φόρτου για τους δικαιούχους.

V. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού 
Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021- 2027 για 
την άσκηση των καθηκόντων της, έχει δικαίωμα πλη-
ροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις του Περιφερει-
ακού Προγράμματος. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός 
της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που 
αφορούν στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των 
πράξεων, τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου σε θέματα 
εμπιστευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων προσω-
πικών δεδομένων.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Περιφερειακού Προγράμματος
«Δυτική Μακεδονία» 2021-2027

I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτε-
ρικό κανονισμό λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυ-
τική Μακεδονία» σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού.

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

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυ-
τική Μακεδονία» είναι αρμόδια για την προετοιμασία 
της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των 
συνεδριάσεων, την πρόταση ημερήσιας διάταξης, την 
εξαγωγή των συμπερασμάτων και των πρακτικών των 
συνεδριάσεων, καθώς και για την εφαρμογή των απο-
φάσεών της.

II. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της 
Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος «Δυτική Μακε-
δονία» 2021- 2027.

Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις

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

Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 13 Οκτωβρίου 2022

Ο Περιφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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