
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός επιπλέον ημερών κίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλων του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε. Γρεβενών.

2 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Μαλεβιζίου.

3 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 540/18-03-2015 
(ΦΕΚ  666/21-04-2015) απόφασης Σύστασης της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων Νήσων» 
2014 - 2020.

4 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός 
του τρόπου λειτουργίας της.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ.-144700 (1)
Καθορισμός επιπλέον ημερών κίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε. 

Γρεβενών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης-Πρόγραμμα-Καλλικράτης»(ΦΕΚ  87/ 
τ.Α΄/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδο-
νίας» (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27-12-2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, υποπαρ. δ9) της παραγρ. 
δ), άρθ. 2 του Ν. 4336/2015.

4. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
6.2.2015 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6-2-2015) με την οποία έγινε απο-
δεκτή η παραίτηση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.  4257/2014 
(ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-4-2014).

6. Την υπ’ αρ. οικ. 28234/29-02-2016 απόφαση περί κα-
θορισμού του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Δεσκάτης 
(ΦΕΚ 655/τ. Β/ 10-03-2016).

7. Το υπ’ αρ.7472/08-09-2016 αίτημα του Δήμου Δε-
σκάτης για επιπλέον ημέρες κίνησης εκτός έδρας υπαλ-
λήλων του Δήμου.

8. Την υπ’ αρ. 7471/08-09-2016 βεβαίωση του Δήμου 
Δεσκάτης, περί ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων 
για την κάλυψη δαπάνης που θα προκληθεί.

9. Το υπ’ αρ. 5803/11-07-2016 έγγραφο του Δήμου 
Δεσκάτης, περί υπόδειξης υπαλλήλων για επιμόρφωση 
(αφορά την Κουλούσιου Αγγελική).

10. Την αρ. 247/01-09-2016 Απόφαση του Δημάρχου 
Δεσκάτης, περί ορισμού υπευθύνων διαβίβασης χρημα-
τικών ενταλμάτων του Δήμου Δεσκάτης στην Υπηρεσία 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Γρεβενών (αφορά τον Κα-
τζέλη Ηλία), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε επιπλέον ημέρες κίνησης εκτός έδρας 
για το έτος 2016 για τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου 
Δεσκάτης, της Π.Ε. Γρεβενών, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ-
ΠΩΝΥMO

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ 
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ 
ΑΝΑ

ΑΤΟΜΟ

1. 
ΚΟΥΛΟΥ-

ΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

2

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
(ΟΙΚΟΝΟΜΟ-

ΛΟΓΟΣ)

10

2. 
ΚΑΤΖΕΛΗΣ 

ΗΛΙΑΣ
3

ΔΕ5
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 

ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

25

Δεν επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά 
μήνα ημερών.

Με την αρ. 225/06-09-2016 Απόφαση του Δ.Σ. έγινε 
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Δεσκά-
της, οικονομικού έτους 2016 και έχουν εγγραφεί οι κά-
τωθι πιστώσεις για τις ανάγκες των επιπλέον ημερών 
μετακίνησης των δύο υπαλλήλων του Δήμου:

• ποσού «100,00» ευρώ σε βάρος του Κ.Α 10-6422.001
• ποσού 400,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-6422.001.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
I

(2)
Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Μαλεβιζίου.

Με την αρ. 326/30-06-2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μαλεβιζίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016 
και έπειτα από τις αρ.πρωτ: 5652/12-04-2016 και 
5963/15.04.2016 αιτήσεις των κάτωθι υπαλλήλων, εγκρί-
νεται η αύξηση του ωραρίου εργασίας των: 1) Σκαλιδάκη 
Ευαγγελίας του Νικολάου και 2) Τσικανδυλάκη Θεονύμ-
φης του Εμμανουήλ, υπαλλήλων του Δήμου Μαλεβιζίου 
με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εκπαιδευ-
τικής βαθμίδας και ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών Σχο-
λικών Μονάδων, σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης στους Κ.Α. 15.6021 και 
15.6052 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 
του οικείου Δήμου και αντίστοιχης πρόβλεψης για τα 
επόμενα έτη: 7832/25-05-2016).

(Αριθμ. βεβ. ολοκλήρωσης διενέργειας αυτεπάγγελτου 
ελέγχου γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων 
υπόψη (για την παρούσα αύξηση του ωραρίου εργασίας 
των ως άνω υπαλλήλων) δικαιολογητικών του οικείου Δή-
μου: 16956/21-09-2016 και 16955/21-09-2016, αντίστοιχα).

(Αριθμ. βεβ. περί μη υπηρέτησης υπαλλήλων στο Δήμο 
Μαλεβιζίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 
εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ΥΕ Καθαριστρι-
ών Σχολικών Μονάδων: οικ. 14443/4-8-2016).

(Αριθμ. απόφ. του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ελέγχου νομιμότη-
τας της ως άνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Μαλεβιζίου: 10794/08-09-2016 (Α.Δ.Α: 
7ΛΘ5ΟΡ1Θ-136).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
12310/26-09-2016).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 2082 (3)
2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 540/18-03-2015 

(ΦΕΚ 666/21-04-2015) απόφασης Σύστασης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων Νήσων» 

2014 -2020.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

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) Εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
265) και ιδίως των άρθρων 24, 24Α και 58 (παρ.6) αυτού.

2. 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.

3. 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.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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) αριθ. 1081/2006 του 
Συμβουλίου.

5. 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.

6. Την με αριθμό C(2014) 10165 final/ 18.12.2014 Εκτε-
λεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση ορισμένων στοιχείων του περιφερειακού επι-
χειρησιακού προγράμματος «Ιονίων Νήσων» 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 2014GR16M2OP0....)-

7. Την με αριθ. 41538/4.12.2000 (ΦΕΚ Β’ 1501/8.12.2000) 
κοινή υπουργική απόφαση για τη σύσταση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περι-
φέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

9. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

11. Την υπ’ αριθμ. 1000/209/2015/29-6-2015 επιστολή 
του Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
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12. Την υπ’ αριθμ. ΓΓΓΜ-116/14-7-2015 επιστολή του 
Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

13. Την υπ’ αριθμ. 540/18-03-15 (ΦΕΚ 666/21-04-2015) 
απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθη-
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ιονίων Νήσων 2014-2020.

14. Την υπ’ αριθμ. οικ. 521/11-3-2016 (ΦΕΚ  1524/ 
30.05.2016) απόφαση Περιφερειάρχη Ι.Ν. για την 1η 
τροποποίηση της υπ’αριθμ. 540/18-03-15 (ΦΕΚ  666/ 
21.04.2015) απόφασης σύστασης της Επ.Πα. ΠΕΠ Ιονίων 
Νήσων 2014-2020.

15. Το από 8/9/2016 e-mail της Ειδικής Υπηρεσίας Θε-
σμικής Υποστήριξης περί συστάσεως Επιτελικών Δομών 
ΕΣΠΑ, αποφασίζουμε:

Την 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 540/18-03-15 
(ΦΕΚ  666/21-04-2015) απόφασης συγκρότησης της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020 
η οποία έχει πλέον ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ιονίων Νήσων» 2014-2020

Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφε-
ρειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων Νήσων» 
2014-2020, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

Ι. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Πε-
ριφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων Νή-
σων» 2014-2020 είναι ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, 
ο οποίος αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

ΙΙ. Μέλη1 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. 
«Ιονίων Νήσων» 2014-2020 με δικαίωμα ψήφου είναι:

(α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού 
και πιστοποίησης

1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων επενδύσεων - ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

Για τη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμ-
βάνεται υπόψη ο Κανονισμός (ΕΕ) 240/2014 της Επιτρο-
πής σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για 
την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρ-
θρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

2. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με αναπληρωτή τον Προϊ-
στάμενο 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).

1. Για τη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνεται 
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.

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.

10. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέας Ισότητας των 
Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης.

11. Εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής.

12. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
13. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουρ-

γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (τομέας Υπο-
δομών και Μεταφορών).

14. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (τομέας ΤΠΕ).

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

16. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας Ενέργειας).

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

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

19. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (το-
μέας Τουρισμού).

20. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης (τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης).

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

22. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Υγείας.

23. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλ-
ληλεγγύης (τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικο-
νομίας).

24. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλ-
ληλεγγύης (τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

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

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

26. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας (ΚΕΔΕ).
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27. Εκπρόσωπος των Δήμων της Π.Ε. Κέρκυρας
28. Εκπρόσωπος των Δήμων της Π.Ε. Λευκάδας
29. Εκπρόσωπος των Δήμων των Π.Ε. Κεφαλονιάς και 

Ιθάκης
30. Εκπρόσωπος των Δήμων της Π.Ε. Ζακύνθου
31. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 

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

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

Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.
33. Εκπρόσωποι (2) του Δικτύου για την Στρατηγική 

«Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Π.Ι.Ν.
34. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

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

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

γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).
37. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

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

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

Ελλάδας (ΞΕΕ)
40. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(TEE).
41. Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ-

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

ΩΤΕΕ).
43. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).
44. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων
45. Εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοι.Σ.Π.Ε.
46. Εκπρόσωπος του Δικτύου Μικρών Νησιών Ελλάδας
(ε) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχει-

ρίζονται τμήματα του προγράμματος,
47. Εκπρόσωποι Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης.
III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερει-

ακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων Νήσων» 
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.

8. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν.

IV. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνο-
νται από τους αναπληρωτές τους. Κάθε φορέας που 
εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Π.Ε.Π. «Ιονίων Νήσων» 2014-2020 ορίζει εγγράφως και 
γνωστοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων τον εκπρόσωπο και τον 
αναπληρωτή του, δηλώνοντας αντίστοιχα και τις ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας, οι οποίες θα χρη-
σιμοποιηθούν για την πρόσβαση στην επιχειρησιακή 
πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ». Η ίδια διαδικασία ακολουθείται 
κάθε φορά που υπάρχει αντικατάσταση εκπροσώπου. 
Σε περίπτωση κωλύματος και του αναπληρωματικού 
μέλους για συμμετοχή σε κάποια συνεδρίαση της Επι-
τροπής Παρακολούθησης, δύναται να ορίζεται εξουσι-
οδοτημένο 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 
«Ιονίων Νήσων» 2014-2020

I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να 
παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του Π.Ε.Π. 
«Ιονίων Νήσων» 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 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
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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 αφο-
ρούν στο οικείο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

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

Προγράμματος και κάθε αναθεώρηση της
2. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων
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 τροποποίηση του
7. τη στρατηγική επικοινωνίας για το Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίηση της
8. κάθε πρόταση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νή-

σων για τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος πριν την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

IV. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. «Ιονίων 
Νήσων» 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 
«Ιονίων Νήσων» 2014-2020

Ι. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτε-
ρικό κανονισμό λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ιο-
νίων Νήσων σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τον εσωτερικό κα-
νονισμό λειτουργίας της κατά την πρώτη συνεδρίαση της.

II. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της 
Τεχνικής Βοήθειας του Π.Ε.Π. «Ιονίων Νήσων».

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

Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Περιφερειάρχης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Αριθμ. οικ.: 390161/2924 (4)
Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι-

τροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός 

του τρόπου λειτουργίας της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Το Π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως 
ισχύει.

3. Tην υπ’ αριθμ. 9752/2014 απόφαση του Πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων αρχικών και επαναληπτικών πε-
ριφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μαϊου 2014 
και ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων 
συνδυασμών, του εκλεγέντος Περιφερειάρχη, Αντιπε-
ριφερειαρχών και μελών Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Η υπ’ αριθμ. 1827/8-6-2016 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 321/τ. ΥΟΔΔ/ 
21.6.2016), «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση 
τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 »(ΦΕΚ 45/τ.Α/9.3.1999) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 
και 15 αυτού.

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/22-4-2005).

7. Tις διατάξεις του N. 4399/2016 (ΦΕΚ  117/τ.A/ 
22.6.2016) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώ-
των Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφε-
ρειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση 
Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και ει-
δικότερα το άρθρο 27 καθώς και την παρ. 7 του άρθρου 
85, αυτού.

8. Το Άρθρο τρίτο «Δίκαιο Επενδυτικών Σχεδίων», του 
Ν. 4098/2012 (ΦΕΚ 249/τ.Α/20-12-2012).

9. Το άρθρο 21 του Νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α/ 
16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. 446444/3031/13-10-2015 (ΦΕΚ 2298/
τ.Β/23-10-2015) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας «Επανασύσταση της Περιφερειακής Γνω-
μοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της 
παρ. 15. του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός 
της διαδικασίας λειτουργίας της».

11. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της 
λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την ανάπτυ-
ξη και γενικότερα την οικονομία της χώρας δύναται να 
συνεδριάζει εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, 
αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής
Επιτροπής

1. Συστήνεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του 
Ν. 4399/2016, Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή για 
την εξέταση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί 
στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας.

2. Μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:
i. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ως Πρό-

εδρος.
ii. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
iii. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλο-

ντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
iv. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμμα-

τισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

v. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προ-
γραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

vi. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

vii. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προ-
γραμματισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

viii. Εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης, της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσε-
ων Κεντρικής Μακεδονίας.

ix. Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Του-
ρισμού Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης 
Τουριστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουρι-
στικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

x. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.).

xi. Εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης (Β.Ε.Θ.).

xii. Εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.
2. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Κε-

ντρικής Μακεδονίας ή ο αναπληρωτής του, που ορίζεται 
ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Αναπληρωτής δεν 
μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες της παραγράφου 
1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

3. Με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προ-
γραμματισμού και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επι-
τροπής, στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, συμ-
μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και στέλεχος της Νομικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

5. Η θητεία των μελών της Περιφερειακής Γνωμοδοτι-
κής Επιτροπής είναι διετής.

Άρθρο 2
Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
είναι η γνωμοδότηση για την έκδοση:

α. Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, 
εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των 
φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο συμ-
μόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις 
ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 αυτού.

β. Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσε-
ων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων 
των φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο 
συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστά-
σεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Νόμων 3908/2011, 
3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.

γ. Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφα-
σης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις δια-
τάξεις του Νόμου 4399/2016 ή των Νόμων 3908/2011, 
3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση 
της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και 
αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται 
θέματα τα οποία:

i) αφορούν παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης 
της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας,

ii) εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας 
της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, 
ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν 
υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους,

iii) σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των 
φορέων των επενδύσεων.

δ. Αποφάσεων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των 
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατά-
ξεις του Νόμου 4399/2016 ή των Νόμων 3908/2011, 
3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση 
της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και 
αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται 
θέματα τα οποία:

i) εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας 
της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, 
ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν 
υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους,

ii) σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των 
φορέων των επενδύσεων.

iii) αφορούν ιδιαίτερα χαμηλό ενισχυόμενο κόστος, 
σύμφωνα με την πιστοποίηση του οργάνου ελέγχου, 
ήτοι μικρότερο του 60% του ενισχυόμενου κόστους της 
εγκριτικής απόφασης.

ε. Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής από-
φασης και πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης 
παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 4399/2016 ή 
των Νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/ 
1990, όταν ο Περιφερειάρχης το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων

1. Αρμόδια για την σύνταξη των εισηγήσεων των θε-
μάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας 
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απόφασης είναι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμ-
ματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού συ-
ντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες 
εισηγήσεις. Εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι της ανωτέρω Διεύθυνσης.

3. Γραμματείς της Επιτροπής καθώς και αναπληρω-
τές Γραμματείς, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Οι Γραμματείς και οι 
αναπληρωτές Γραμματείς είναι αρμόδιοι για την τήρηση 
των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμ-
ματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λει-
τουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής πραγματοποιούνται στην έδρα της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οποιαδήποτε εργάσιμη 
ημέρα εντός ή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, 
μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον 
Πρόεδρο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν 
από τη συνεδρίαση.

2. Η ημερησία διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόε-
δρο της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα 
της Γραμματείας, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες 
πριν από τη συνεδρίαση, μαζί με τις αντίστοιχες εισηγή-
σεις της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγεί-
ται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και 
τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των 
θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

4. Η αποστολή της πρόσκλησης, της ημερήσιας διάτα-
ξης, των εισηγήσεων και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Η Γραμματεία της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των 
συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρα-
κτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους 
Γραμματείς της Επιτροπής. Η Γραμματεία της Επιτροπής 
μεριμνά για την κοινοποίηση των πρακτικών στη Διεύ-
θυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, για τις περαιτέ-
ρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Τα υπογεγραμμένα πρακτικά καθώς και τα σχέδια των 
εισηγήσεων τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας. Η 
Γραμματεία τηρεί στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και 
τα θέματα των συνεδριάσεων, τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής καθώς και τις αποφάσεις που εκδίδονται στο 
πλαίσιο λειτουργίας της.

6. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν 
είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα 
μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου 
μέλη της Επιτροπής.

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτω-
ση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να κα-
λούνται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί με από-
φαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εκπρόσωποι των 

επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και 
λοιπών φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την 
παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων προς υποβοήθηση 
του έργου της Επιτροπής.

Άρθρο 5
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη
της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής
Επιτροπής Επενδύσεων

1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις 
της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής μέλη που 
είναι σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν 
στο εταιρικό ή Μετοχικό Κεφάλαιο ή στη διοίκηση 
επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην 
κατάρτιση επενδύσεων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει 
αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που 
έχουν υπαχθεί στους νόμους 4399/2016, 3908/2011, 
3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, εφόσον στις συ-
νεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων 
αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς 
αντικειμένου.

2. Στα μέλη με δικαίωμα ψήφου και στους εισηγητές 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3213/2003 (Α΄309), όπως 
ισχύει, περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κα-
τάστασης.

Άρθρο 6
1. Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής της παρούσας απόφασης γίνεται, σύμφωνα 
με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016, με απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μη 
δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με 
την απόφαση συγκρότησης ορίζονται επίσης οι εισηγη-
τές των θεμάτων καθώς και οι τακτικοί και αναπληρω-
ματικοί Γραμματείς της Επιτροπής.

2. Στην περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα σχετικά 
με τον τρόπο λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
που δεν αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις της παρού-
σας απόφασης, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14 και 
15 του νόμου 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας, όπως ισχύει.

Άρθρο 7
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

3. Τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση για την αμοι-
βή του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και της 
Γραμματείας θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του 
άρθρου 27 και της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του 
νόμου 4399/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015).

Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του α΄ 
εδαφίου της περίπτωσης αυτής έχουν εφαρμογή τα 
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οριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 85 του 
νόμου 4399/2016.

4. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 
446444/3031/13-10-2015 (ΦΕΚ 2298/τ.Β/23-10-2015) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02032891310160008*
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