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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 99116 (1)
   Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 20/2022 απόφαση του Περιφερει-

ακού Συμβουλίου Αττικής.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47) όπως συμπλη-
ρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 48 
του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) περί δημοσί-
ευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’  98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019.

8. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).

9. Την υπ’ αρ. 15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) με την οποία ο Σπυρίδων 
Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Την υπ’ αρ. 97109/31.12.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1114) απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί αυτοδί-
καιης απαλλαγής του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη του Χρήστου 
από τα καθήκοντα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής και ορισμός Ασκούσης καθήκοντα 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

11. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613/16.02.2011 (Β’ 905) 
απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων με θέμα: «Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Οδι-
κών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων 
(ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (Β’ 905).

12. Την υπ’ αρ. 6952/14.02.2011 κοινή υπουργική από-
φαση με θέμα: «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προ-
ορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β’ 420).

13. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01.07.2003 από-
φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων με θέμα: «Έγκριση Τεχνικής Προδια-
γραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός 
και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» 
(Β’ 946).

14. Την υπ’ αρ. 52907/28.12.2009 υπουργική απόφαση 
με θέμα: «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων 
με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών 
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β’ 2621).

15. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

15 Σεπτεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4870

49843



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ49844 Τεύχος B’ 4870/15.09.2022

κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

16. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

17. Την υπ’ αρ. οικ.41663/10866/01.06.2020 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με θέμα: «Άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής για τη λήψη μέτρων ρύθμισης 
οδικής κυκλοφορίας», όπως συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αρ. οικ.84792/20916/07.10.2020 μεταγενέστερη και 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 49884/14.04.2022 (ΑΔΑ: 
65Ι1ΟΡ1Κ-ΠΡ8) απόφαση του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

18. Το υπ’ αρ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Δι-
ευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερ-
σαίους χώρους λιμένων».

19. Το υπ’ αρ. 82069/16.05.2022 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, 
όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αρ. 
20/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ατ-
τικής, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα 
συνημμένα της.

20. Το υπ’ αρ. 6415/28.04.2022 έγγραφο του Δήμου 
Ελευσίνας με θέμα: «Συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά 
με την 20/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου της Περιφέρειας Αττικής» με τα συνημμένα του.

21. Το υπ’ αρ. 71183/31.01.2022 έγγραφο του Τμήμα-
τος Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργου της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση για την λήψη προσωρινών 
μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή 
εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων, για σύνδεση με 
τον δευτερεύοντα αγωγό ακαθάρτων υδάτων που είναι 
εγκατεστημένος κατά μήκος της οδού Ελευθερίου Βε-
νιζέλου από το ύψος της διασταύρωσης με την Ηρώων 
Πολυτεχνείου έως την διασταύρωση με την οδό Αλκιβι-
άδου στον Δήμο Ελευσίνας».

22. Την υπ’ αρ. 27/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής του Δήμου Ελευσίνας με την οποία εγκρί-
νονται ομόφωνα οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
(ΑΔΑ: 64Λ9ΩΡΒ-ΝΛΜ).

23. Την υπ’ αρ. 20/2022 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίνονται κατά πλει-
οψηφία οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

24. Το υπ’ αρ. 5627/04.04.2022 έγγραφο του Οργα-
νισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ Α.Ε.) με 
θέμα: «Προσωρινή τροποποίηση δρομολογίων λεω-
φορειακών γραμμών λόγω αποκλεισμού της οδού Ελ. 
Βενιζέλου στην Δ.Ε. Ελευσίνας» στο οποίο αναφέρεται 
ότι «ο ΟΑΣΑ δεν έχει αντίρρηση για την υλοποίηση των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» στα πλαίσια του έργου 
«Συνδέσεις αποχέτευσης 2021».

25. Το υπ’ αρ. 21/2022/12.04.2022 έγγραφο της ΚΤΕΛ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. με θέμα: «Προσωρινή τροποποίηση δρο-
μολογίου της ΚΤΕΛ Κορινθίας Α.Ε. λόγω αποκλεισμού 
της οδού Ελ. Βενιζέλου στην Δ.Ε. Ελευσίνας» στο οποίο 

αναφέρεται ότι «η εταιρεία ΚΤΕΛ Κορινθίας Α.Ε. δεν έχει 
καμία αντίρρηση για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων».

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του προϋπολογισμού του έτους 2022 της Περιφέρειας 
Αττικής.

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλ-

λουν στην εξυπηρέτηση της οδικής κυκλοφορίας κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «Συνδέσεις αποχέτευ-
σης 2021» του Δήμου Ελευσίνας, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Συνδέσεις αποχέτευ-
σης 2021» του Δήμου Ελευσίνας:

1. Τμηματική κατάληψη του οδοστρώματος της οδού 
Ελευθερίου Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό 
Ηρώων Πολυτεχνείου έως τη συμβολή της με την οδό 
Αλκιβιάδου ως εξής:

- Α’ Φάση εργασιών:
Α1. Κατάληψη του οδοστρώματος της οδού Ελευθε-

ρίου Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου έως τη συμβολή της με την οδό Ι. Αγαθού. 
Από τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο 
τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου εξαιρούνται τα 
οχήματα του εργοταξίου.

Α2. Για τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Ηρώων 
Πολυτεχνείου με κατεύθυνση προς Μαγούλα προβλέ-
πεται παράκαμψη της κυκλοφορίας δεξιά στην οδό Ι. 
Παπανικολάου και στη συνέχεια δεξιά ή αριστερά στη 
Λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως για να κατευθυνθούν προς 
Μαγούλα.

Α3. Για τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Ελευ-
θερίου Βενιζέλου με κατεύθυνση προς την οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου προβλέπεται παράκαμψη της κυκλοφορί-
ας: α) αριστερά στην οδό Ι. Αγαθού και δεξιά στην οδό 
Δήμητρος ή β) δεξιά στην οδό Ι. Αγαθού και αριστερά 
στην οδό Ι. Παπανικολάου για να κατευθυνθούν προς 
την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

- Β’ Φάση εργασιών:
Β1. Κατάληψη του οδοστρώματος της οδού Ελευθερί-

ου Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό Ι. Αγαθού 
έως τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσε-
ως. Από τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο συγκεκρι-
μένο τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου εξαιρούνται 
τα οχήματα του εργοταξίου.

Β2. Για τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Ελευ-
θερίου Βενιζέλου με κατεύθυνση προς Μαγούλα προ-
βλέπεται παράκαμψη της κυκλοφορίας αριστερά στην 
οδό Ι. Αγαθού, δεξιά στην οδό Ι. Παπανικολάου και στη 
συνέχεια δεξιά ή αριστερά στη Λεωφόρο Εθν. Αντιστά-
σεως για να κατευθυνθούν προς Μαγούλα.

Β3. Για τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Ελευ-
θερίου Βενιζέλου με κατεύθυνση προς την οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου προβλέπεται παράκαμψη της κυκλοφο-
ρίας: α) αριστερά στη Λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως και 
δεξιά στην οδό Δήμητρος ή β) δεξιά στη Λεωφόρο Εθν. 
Αντιστάσεως και αριστερά στην οδό Ι. Παπανικολάου για 
να κατευθυνθούν προς την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.
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- Γ’ Φάση εργασιών:
Γ1. Κατάληψη του οδοστρώματος της οδού Ελευθερί-

ου Βενιζέλου από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Εθνι-
κής Αντιστάσεως έως τη συμβολή της με την οδό Πίνδου. 
Από τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο 
τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου εξαιρούνται τα 
οχήματα του εργοταξίου.

Γ2. Για τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Ελευ-
θερίου Βενιζέλου με κατεύθυνση προς Μαγούλα προ-
βλέπεται παράκαμψη της κυκλοφορίας αριστερά στη 
Λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά στην οδό Αρκαδίου, 
δεξιά στην οδό Αλκιβιάδου και αριστερά στην οδό Ελευ-
θερίου Βενιζέλου για να κατευθυνθούν προς Μαγούλα.

Γ3. Για τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Ελευ-
θερίου Βενιζέλου με κατεύθυνση προς την οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου προβλέπεται παράκαμψη της κυκλοφο-
ρίας: α) αριστερά στην οδό Πίνδου και δεξιά στην οδό 
Δήμητρος ή β) δεξιά στην οδό Αλκιβιάδου, αριστερά 
στην οδό Αρκαδίου, αριστερά στη Λεωφόρο Εθν. Αντι-
στάσεως και δεξιά στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου για 
να κατευθυνθούν προς την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

- Δ’ Φάση εργασιών:
Δ1. Κατάληψη του οδοστρώματος της οδού Ελευθε-

ρίου Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό Πίνδου 
έως τη συμβολή της με την οδό Αλκιβιάδου. Από τον 
αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα 
της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου εξαιρούνται τα οχήματα 
του εργοταξίου.

Δ2. Για τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Ελευ-
θερίου Βενιζέλου με κατεύθυνση προς Μαγούλα προ-
βλέπεται παράκαμψη της κυκλοφορίας αριστερά στη 
Λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά στην οδό Αρκαδίου, 
δεξιά στην οδό Αλκιβιάδου και αριστερά στην οδό Ελευ-
θερίου Βενιζέλου για να κατευθυνθούν προς Μαγούλα.

Δ3. Για τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Ελευ-
θερίου Βενιζέλου με κατεύθυνση προς την οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου προβλέπεται παράκαμψη της κυκλοφο-
ρίας: α) αριστερά στην οδό Αλκιβιάδου και δεξιά στην 
οδό Δήμητρος ή β) δεξιά στην οδό Αλκιβιάδου, αριστερά 
στην οδό Αρκαδίου, αριστερά στη Λεωφόρο Εθν. Αντι-
στάσεως και δεξιά στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου για 
να κατευθυνθούν προς την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

2. Μονοδρόμηση της οδού Δήμητρος από τη συμβολή 
της με την οδό Αλκιβιάδου έως τη συμβολή της με την 
οδό Ηρώων Πολυτεχνείου με κατεύθυνση κυκλοφορίας 
προς την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

3. Αντιστροφή της υφιστάμενης κατεύθυνσης κυκλο-
φορίας στο σκέλος της οδού Ι. Αγαθού που βρίσκεται 
βορείως των σιδηροδρομικών γραμμών στο τμήμα 
της από τη συμβολή της με την οδό Ι. Παπανικολάου 
έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, το 
συγκεκριμένο τμήμα της οδού Ι. Αγαθού θα είναι μονό-
δρομος με κατεύθυνση κυκλοφορίας προς την οδό Ι. 
Παπανικολάου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας εκτιμά ότι 
οι σχετικές εργασίες στο υπόψη τμήμα της οδού Ελευ-
θερίου Βενιζέλου θα έχουν ολοκληρωθεί σε δώδεκα 
(12) εβδομάδες (Εκτιμάται χρονικό διάστημα τριών (3) 
εβδομάδων για κάθε φάση κατασκευής).

Η έγκριση αυτή χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 

των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
5. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους.

6. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ελευσίνας για το έργο «Συνδέσεις αποχέτευσης 2021».

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα οι διατάξεις των (11.), 
(12.) και (13.) σχετικών.

8. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης 
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική 
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμ-
φωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Ι

    Αριθμ. 98691 (2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 16/2020 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεταμόρφωσης.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
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σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47) όπως συμπλη-
ρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57), που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 48 
του ν. 4313/2014 (Α΄ 261).

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) περί δημοσί-
ευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’  98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019.

8. Την παρ. 13α του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) 
που αφορά σε Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

9. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228).

10. Την υπουργική απόφαση «Ειδικές ρυθμίσεις για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ΑμεΑ σε κοινόχρη-
στους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών» (Β΄ 2621/2009).

11. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/3050 απόφαση Υπουρ-
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα: 
«Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμ-
βάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους 
σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με 
αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας» (Β΄ 2302/2013).

12. Την υπ’ αρ. 15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) με την οποία ο Σπυρίδων 
Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

13. Την υπ’ αρ. 97109/31.12.2021 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Αυτοδίκαιη 
απαλλαγή του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη του Χρήστου από 
τα καθήκοντα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής και ορισμός Ασκούσης καθήκοντα 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1114) με την οποία η Καλλιόπη Καρδαμίτση 
ορίστηκε ως ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

14. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

15. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

16. Την υπ’ αρ. οικ. 41663/10866/01.06.2020 (ΑΔΑ: 
ΩΗΤΙΟΡ1Κ-9ΗΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση 
των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής για την λήψη μέτρων οδικής κυκλοφορίας», όπως 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

17. Το υπ’ αρ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Δι-
ευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερ-
σαίους χώρους λιμένων».

18. Το υπ’ αρ. 136833/02.11.2021 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής με το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Τεχνικού 
Ελέγχου η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παρα-
πάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αρ. 16/28.02.20 απόφαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεταμόρ-
φωσης, για ρύθμιση κυκλοφορίας, με τα συνημμένα της.

19. Το υπ’ αρ. 1122/11.05.20 έγγραφο του Δήμου Με-
ταμόρφωσης.

20. Το υπ’ αρ. 36902/02.09.22 έγγραφο του Δήμου 
Μεταμόρφωσης.

21. Την υπ’ αρ. 7325/21.03.2019 Τεχνική Έκθεση - Κυ-
κλοφοριακή μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Μεταμόρφωσης, με θέμα «Απαγόρευση της εισόδου των 
φορτηγών αυτοκινήτων στην οδό Άργους» βάσει της 
οποίας λήφθηκε η υπ’ αρ. 16/28.02.20 απόφαση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής για τις υπόψη κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις.

22. Την υπ’ αρ. 16/28.02.20 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεταμόρφωσης με την 
οποία εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

23. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δή-
μου Μεταμόρφωσης, όπως βεβαιώνεται στο υπ’  αρ. 
36902/02.09.22 έγγραφο του Δήμου Μεταμόρφωσης, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, της 
υπ’ αρ. 16/28.02.20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής του Δήμου Μεταμόρφωσης και συγκεκριμένα:

Την απαγόρευση της εισόδου στα φορτηγά αυτοκίνη-
τα στο τμήμα της οδού Άργους από Γ. Παπανδρέου έως 
την οδό Ρόδου και στο τμήμα της οδού Ρόδου από Κ. 
Αρβανίτη έως Ερεσού με πινακίδες Ρ-13.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις 
(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Μεταμόρφωσης σε κατάλληλες θέσεις εκτός του 
οδοστρώματος, ώστε να επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη 
και ασφαλής κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών.

2. Να τοποθετηθούν πρόσθετες σημάνσεις (πινακί-
δες), με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δή-
μου Μεταμόρφωσης, που θα προσδιορίζουν τo μέγιστo 
επιτρεπόμενo βάρoς των φορτηγών πέραν του οποίου 
θα απαγορεύεται η είσοδός τους, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέτησης και τις λειτουργίες 
των χρήσεων της περιοχής.

3. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

4. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).
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5. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

6. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
7. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους.

8. Ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση του Δήμου Μεταμόρφωσης, βάσει 
της οποίας λήφθηκε η υπ’ αρ. 16/28.02.20 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

9. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης 
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική 
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμ-
φωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Ι

    Αριθμ. οικ. 4029 (3)
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Περιφερειακού Προγράμματος «Κρήτη» 

2021 - 2027 .

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  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 των άρθρων 29 και 63 
(παρ. 12) αυτού.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2021/1060 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. Την υπό στοιχεία C (2021) 5617/21-7-2021 εκτελεστι-
κή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.7.2021 
για την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την 
Ελληνική Δημοκρατία.

6. Την υπό στοιχεία C (2022) 6126 final/22-8-2022 
εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για 
την έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος “Κρήτη” 
για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στο 
πλαίσιο του στόχου “Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση” για την περιφέρεια Κρήτης στην Ελλάδα».

7. Την υπ’ αρ. 72962/19-7-2022 υπουργική απόφαση 
με θέμα: «Αναδιάρθρωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί-
ρισης Προγράμματος «Κρήτη» σύμφωνα με την παρ. 10 
του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και αντικατάστα-
ση της υπό στοιχεία 32668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015 (Β’ 716) 
υπουργικής απόφασης» (Β΄ 3931).

8. Την υπ’ αρ. 4019/02-09-2022 εισήγηση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη».

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

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Περιφερειακού Προγράμματος
«Κρήτη» 2021-2027

Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφε-
ρειακού Προγράμματος «Κρήτη» 2021- 2027, αποτελού-
μενη από τους κάτωθι:

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Πε-
ριφερειακού Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027 είναι ο 
Περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος αναπληρώνεται στα 
καθήκοντά του από Αντιπεριφερειάρχη που θα οριστεί 
με απόφαση του Περιφερειάρχη.

I. Μέλη1 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προ-
γράμματος «Κρήτη» 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 «Κρήτη», με αναπληρωτή τον Προϊστά-
μενο της Μονάδας Α’ της ιδίας υπηρεσίας.

1 Για τη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνεται 
υπόψη το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 1060/2021 σχετικά με την 
εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και το άρθρο 29 
του ν. 4914/2022 (B΄ 61).
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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) 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 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 ΜΟΔ ΑΕ.
9. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
10. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 

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

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

Υπουργείου Τουρισμού.
13. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Υγείας.
14. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 

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

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

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

Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας.

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

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

19. Εκπρόσωπος της ΠΕΔ Κρήτης.
20. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 

(ΕΝΠΕ).
21. Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Επιτροπής Ανα-

πτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) της Περιφέρειας Κρήτης.
(δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί-

ρων και των οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών
22. Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Επιστημονικού 

Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.
23. Εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαι-

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

με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).
25. Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.
26. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα-

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

γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE).

28. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
(ΚΕΕ).

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

30. Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΞΕΕ).

31. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(ΤΕΕ).

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

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

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

35. Εκπρόσωποι νεοφυών επιχειρήσεων.
36. Εκπρόσωπος/οι φορέων κοινωνικής οικονομίας.
37. Εκπρόσωπος/οι περιβαλλοντικών οργανώσεων.
(ε) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχει-

ρίζονται τμήματα του προγράμματος.
38. Εκπρόσωποι Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης.
39. Εκπρόσωποι των φορέων Ολοκληρωμένων Χωρι-

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

II. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερεια-
κού Προγράμματος «Κρήτη» 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 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των 

προγραμμάτων INTERREG 2021- 2027.
8. Εκπρόσωπος του Εθνικού Συντονιστή Μακροπερι-

φέρειας Αδριατικής - Ιονίου αρμόδιου για τα Διαρθρω-
τικά Ταμεία.

III. Κάθε φορέας που εκπροσωπείται στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος 
«Κρήτη» 2021-2027 ορίζει εγγράφως και γνωστοποιεί 
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 
«Κρήτη» τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, δη-
λώνοντας αντίστοιχα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
επικοινωνίας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την 
πρόσβαση στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ». 
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει 
αντικατάσταση εκπροσώπου. Σε περίπτωση κωλύμα-
τος και του αναπληρωματικού μέλους για συμμετοχή σε 
κάποια συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, 
δύναται να ορίζεται εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για συμ-
μετοχή στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

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.
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Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Περιφερειακού Προγράμματος
«Κρήτη» 2021-2027

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

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 στην παρ. 
3  του άρθρου 58 και στο σχετικό έγγραφο στρατηγικής 
που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 59 του Καν. 
2021/1060, 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 την παρ. 7ε 
του άρθρου 69 του Kαν. 2021/1060), 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 
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. 2021/1060 ή των πό-
ρων που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
Καν. 2021/1060, 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. 2021/1060,

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 την παρ. 5 του άρθρου 24 και το 
άρθρο 26 του Καν. 2021/1060.

IV. Η Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να διατυ-
πώνει συστάσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή ή/και την 
ΕΑΣ, μεταξύ άλλων σχετικά με μέτρα για τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους.

V. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού 
Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027 για την άσκηση των 
καθηκόντων της, έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες 
τις παρεμβάσεις του Περιφερειακού Προγράμματος. 
Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει δικαίωμα πρό-
σβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή 
καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, τηρουμένου 
του θεσμικού πλαισίου σε θέματα εμπιστευτικότητας 
και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

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

I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσω-
τερικό κανονισμό λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος 
«Κρήτη» σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συ-
ντονισμού.

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

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κρή-
τη» είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτητης 
τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, την 
πρόταση ημερήσιας διάταξης, την εξαγωγή των συμπε-
ρασμάτων και των πρακτικών των συνεδριάσεων, καθώς 
και για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

II. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Τε-
χνικής Βοήθειας του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027.

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις

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

Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 2 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Περιφερειάρχης 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ   
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*02048701509220008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

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

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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