
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ 
ΠΟΛ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β’ 2536/21-7-2017) περί 
επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου 
των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης 
του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματο-
ποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με 
ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised 
Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων 
διαδικασιών».

2 Έγκριση εποχικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
από 01/07 εώς 31/8 κάθε έτους, σύμφωνα με την 
αριθμ. 294/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Πρέβε-
ζας, για την εποχική κυκλοφοριακή ρύθμιση στην 
περιοχή της Κυανής Ακτής.

3 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου του άρ-
θρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του 
τρόπου λειτουργίας της.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1238 (1)
   Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ 

ΠΟΛ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β' 2536/21-7-2017) περί 

επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου 

των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης 

του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματο-

ποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με 

ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised 

Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων 

διαδικασιών». 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 42 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικα-

σίας (ν. 4174/2013 - ΦΕΚ 170 Α') και ειδικότερα της παρ. 5, 
όπως ισχύουν.

β) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, και του 
άρθρου 41.

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 32, της παρ. 1 του άρθρου 34 
καθώς και του άρθρου 57 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με 
το ν. 2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α'/7.11.2000), όπως ισχύουν.

δ) Του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013-
ΦΕΚ 170 Α') και ειδικότερα των άρθρων 12, 36, 44, 48 
παρ. 2, όπως ισχύουν.

ε) Των ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 (ΦΕΚ 1146 Β'/10-4-2012) 
«Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις 
και επιτηδευματίες» και ΠΟΛ 1067/2013 (ΦΕΚ 775 Β'/
3-4-2013) «Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχει-
ρήσεις και επιτηδευματίες - Τροποποίηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 
1090/2012 και ΠΟΛ 1073/2004 - Κατάργηση των ΑΥΟ 
ΠΟΛ 1016/2010 και 1108/2010».

στ) Της απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1103/2017 (ΦΕΚ 
Β' 2536/21-7-2017) «Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού 
υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτω-
σης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματο-
ποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, 
είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic 
Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Απόφαση Διοι-
κητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1070/2018 (ΦΕΚ Β' 1374/24.4.2018)».

ζ) Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β' 968)
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β' 130 
και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενι-
κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 
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του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, καθώς και την αριθμ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΥΟΔΔ 
689/20-12-2017) περί ανανέωσης της θητείας του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

4. Την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας επιστροφής 
ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν 
επιβαρύνουν τις πράξεις που πραγματοποιούν με ΦΠΑ, 
που λόγω του μεγέθους τους είναι χαμηλού κινδύνου, 
με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και 
τη μείωση του διοικητικού κόστους της φορολογικής 
διοίκησης.

5. Την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας επιστροφής 
ΦΠΑ σε υποκείμενους που έχουν ενταχθεί στον κατά-
λογο των υποκειμένων για την επίσπευση επιστροφής 
φόρου και θεωρούνται χαμηλού κινδύνου για την επα-
νένταξη τους. 

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Α.Α.Δ.Ε, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε τη με αριθμ. ΠΟΛ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β' 

2536/21-7-2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τη επίσπευση 
επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων 
που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών 
τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν 
επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. 
Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευ-
μένων διαδικασιών», ως κατωτέρω:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1. «Οι υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι είτε:
α) είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic 

Operator» ή κάτοχοι «αδειών απλουστευμένων διαδικα-
σιών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενωσιακό Τελω-
νειακό Κώδικα, εξαιρουμένων των άμεσων και έμμεσων 
τελωνειακών αντιπροσώπων, που έχουν άδειες σε ισχύ,

β) πραγματοποιούν πράξεις που δεν επιβαρύνονται 
με ΦΠΑ σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό 
(50%) του κύκλου εργασιών τους για σκοπούς ΦΠΑ 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό δωδεκάμηνο, 
εντάσσονται σε κατάλογο υποκειμένων, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και οι αιτήσεις 
τους διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα και χωρίς 
έλεγχο, καθώς θεωρούνται για τους σκοπούς της ανά-
λυσης κινδύνου που ορίζεται στις ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 
και ΠΟΛ 1067/2013 ως εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου.

2. Οι υποκείμενοι της περίπτωσης β' της παραγράφου 1
κατατάσσονται με βάση το συνολικό ύψος του αιτού-
μενου ποσού τους για το προηγούμενο ημερολογιακό 
δωδεκάμηνο, κατά φθίνουσα σειρά και εντάσσονται 
στον ανωτέρω κατάλογο μέχρι εξαντλήσεως ποσοστού 
τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικά αιτούμενου προς 
επιστροφή ποσού, από όλους τους υποκείμενους για το 
ίδιο ημερολογιακό διάστημα.

3. Οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, εντάσσονται 
στον κατάλογο της παραγράφου αυτής, μόνο εφόσον 

έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών και 
κατά τα τελευταία τρία (3) φορολογικά έτη, συμπερι-
λαμβανομένου του τρέχοντος, πληρούν σωρευτικά τα 
παρακάτω κριτήρια:

α) Δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις 
του παραρτήματος Ι της παρούσας καθώς και σε τελω-
νειακές παραβάσεις του παραρτήματος II της παρούσας, 
οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα μηχανογραφικά συ-
στήματα «TAXIS» και «ICIS» αντίστοιχα

β) Δεν χαρακτηρίζονται ως ύποπτοι για συμμετοχή 
σε απάτη που αφορά στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, 
κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, τα 
οποία εξετάζονται σε κεντρικό επίπεδο αποκλειστικά 
και δεν δημοσιοποιούνται.

Για τους υποκείμενους της περίπτωσης β' της παρα-
γράφου 1 απαιτείται επιπλέον να έχουν ελεγχθεί για του-
λάχιστον τρεις (3) φορολογικές περιόδους και το σύνο-
λο των επιστραφέντων κατόπιν ελέγχου ποσών να μην 
διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε ποσοστό 
άνω του πέντε τοις εκατό (5%).

4. Σε κάθε περίπτωση κατά την εξόφληση των εκκαθα-
ρισμένων επιστροφών (Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης - 
Α.Φ.ΕΚ.) τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις περί συμψη-
φισμού και αποδεικτικού ενημερότητας κατά τις διατά-
ξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων και των άρθρων 12, 42 παρ. 1, άρθρου 48 παρ. 2
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύουν. 
Επίσης τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της περίπτω-
σης 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α'85) σχετικά με τη 
υποχρεωτική διενέργεια συμψηφισμών με οφειλές προς 
τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά τα ει-
δικότερα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση/
Β΄/7/35889/2582/17-10-2014 (ΦΕΚ Β'2795) όπως ισχύ-
ουν».

2. Στο άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 8 ως ακο-
λούθως:

«8. Για την επανένταξη στον κατάλογο της παραγρά-
φου 1 υποκειμένων της περίπτωσης β' της παραγράφου 1
του άρθρου 1 οι οποίοι έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον 
κατάλογο αυτό σε προηγούμενες αξιολογήσεις, η προ-
ϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 
του άρθρου 1 πληρείται, εφόσον οι ως άνω υποκείμενοι 
ελεγχθούν τουλάχιστον για μία φορολογική περίοδο αντί 
για τρεις».

Άρθρο 2
1. Οι ως άνω τροποποιήσεις ισχύουν για καταλόγους 

υποκειμένων που καταρτίζονται από την δημοσίευση 
της παρούσας και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Αριθμ. 89149 (2)
   Έγκριση εποχικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

από 01/07 εώς 31/8 κάθε έτους, σύμφωνα με την 

αριθμ. 294/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Πρέ-

βεζας, για την εποχική κυκλοφοριακή ρύθμιση 

στην περιοχή της Κυανής Ακτής. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ-57Α΄/23-3-1999) «Κύρωση του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα το αρθ. 10
παρ. 2 και το αρθ. 52 αυτού όπως αντικαταστάθη-
κε με την παρ. 9 του άρθ. 48. του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ-
261Α΄/17-12-2014).

2. Το ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄/30-5-1997) «Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά-
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237Α΄/7-6-1998) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

4. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2012) «Νέα αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα 
άρθρα 6 και 280 αυτού.

5. Το ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού.

6. Το ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α΄/21-2-2016) «Μέτρα για 
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες δι-
ατάξεις».

7. Το π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234Α΄/27-12-2010) «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτι-
κής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 
του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240Α΄/22-12-2016) «Πτωχευτικός 
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικει-
οθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων 
ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του 
ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

8. Την με αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003(ΦΕΚ 946/Β΄/2003) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής 
σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».

9. Την με αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(ΦΕΚ 905/Β΄/2011) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση Προδιαγραφών και οδη-
γιών σήμανσης εντελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».

10. Την αριθμ. 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) με την 
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ο Βασίλειος 
Μιχελάκης του Πολυκάρπου.

11. Την με αρ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 Εγκύκλιο του 
ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέ-
λεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή των 
διατάξεων του αρθ. 52 του ν.2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ. 48 του ν.4313/2014».

12. Το αριθμ. ΔΟΥ/1626/Φ-922/2-4-2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέ-
τησης του ΥΠΟΜΕΔΙ «Διευκρινίσεις για τη λήψη των 
μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας».

13. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

14. Το με αρ. 15109/13-0-513 έγγραφο της Δ/νσης Ορ-
γάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.

15. Την αρ. οικ.35082/1652/5-6-2014 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΒΝΛ50Ρ1Γ-ΓΟΤ) για την 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας σύμ-
φωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του ν.2696/1999 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει».

16. Την αρ. οικ.19783/269/14-4-2015 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Ω7ΑΟΡ1Γ-ΤΟ2) για την 
«Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 35082/1652/
5-6-2014 απόφασης Γενικής Γραμματέως περί άσκησης 
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφο-
ρούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τα άρθρα 52 και 52Α του ν.2696/1999 όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει».

17. Το αρ. οικ.33278/394/8-6-2015 έγγραφο του προ-
ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Πε-
ριβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. «Οδηγίες για τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία πληρότητας φακέ-
λου της διαδικασίας έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων σύμφωνα με το αρθ. 52 παρ. 1 και 3 του ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ-57Α΄/23-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του 
άρθ. 48, του ν. 4313/2014, ΦΕΚ-261Α΄/17-12-2014)».

18. Το αριθμ. ΔΟΥ/1978Φ-922/18-5-2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών και Δ/νσης Οδικών 
Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού, «διευκρινήσεις σχετικά με την 
έγκριση μελετών καθορισμού μέτρων, που αφορούν στη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση προγραμ-
ματισμένων έργων σε οδούς που εμπίπτουν στο άρθρο 52 
του ΚΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

19. Το αριθμ. ΔΟΥ/4373/Φ-255/5-10-2015 έγγραφο 
της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων «περί έγκρισης μελετών 
καθορισμού μόνιμων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας 
σε οδούς, που εμπίπτουν τις διατάξεις του άρθρου 52 
του ΚΟΚ».

20. Την αριθμ. οικ.: 121885/20-9-2018 (ΦΕΚ 4107Β΄/
2018) απόφαση Σ.Α.Δ.Η.Δ.Μ.: «Μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών 
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» 
στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στους Προϊσταμένους 
των Υπηρεσιών της Γενικής Διαύθυνσης της Χωροταξι-
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κής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».

Ειδικότερα:
21. Το αριθμ.: 13235/22-6-2018 έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας με το οποίο 
μας διαβιβάστηκε:

Α) Η αριθμ. 294/2018 (ΑΔΑ: ΩΕ53ΩΞΧ-ΚΕΙ) απόφαση 
του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας.

Β) Το με αριθμ. 94188/21-6-2018 έγγραφο του Τμή-
ματος Διοικητικού - Οικονομικού Πρέβεζας Α.Δ.Η.Δ.Μ., 
σύμφωνα με το οποίο, η πιο πάνω απόφαση Δ.Σ. Δήμου 
Πρέβεζας πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο τυπι-
κές προϋποθέσεις νομιμότητας.

Γ) Θεωρημένη κυκλοφοριακή μελέτη της Δ/νσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας, για τις κυκλοφοριακές 
παρεμβάσεις στην περιοχή της ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ, συμπε-
ριλαμβανομένων και σχεδίων υπάρχουσας κατάστασης 
και προτεινόμενων ρυθμίσεων.

22. Το γεγονός ότι από τα συνημμένα προκύπτει ότι 
με την προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση, διαχειρί-
ζεται ικανοποιητικά το πρόβλημα της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης στη περιοχή της Κυανής Ακτής κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες και παράλληλα δημιουργούνται 
επιπλέον θέσεις στάθμευσης.

23. Το με αριθμ. 3235/5-6-2019 έγγραφο της ΚΤΕΛ Ν. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε., με το οποίο συμφωνούν ως προς την 
τροποποίηση του δρομολογίου, όπως αυτό περιγρά-
φεται, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στη περιοχή της 
Κυανής Ακτής.

24. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν θα 
προκληθεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Εγ κρίνουμε τις εποχιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στην περιοχή της Κυανής Ακτής Πρέβεζας από 01/07 εώς 
και 31/8 κάθε έτους, σύμφωνα με την αριθμ. 294/2018 
απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πρέβεζας και συγκεκρι-
μένα:

• Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού στο τμήμα από 
την οδό Αγ. Γεωργίου έως τη μονοδρομημένη κάθετη 

οδό (μεταξύ της παραλιακής και τη βόρειας παράλληλης 
της- Οδός Ε), με φορά προς ανατολάς, δημιουργώντας 
ζεύγος μονόδρομων με την βόρεια παράλληλη.

• Μονοδρόμηση της Ανώνυμης Οδού (Οδός Ζ) με φορά 
προς την παραλιακή οδό, δημιουργώντας ζεύγος πεζο-
δρόμων με την Οδό Ε.

• Διατήρηση των υφιστάμενων μονοδρομήσεων
Επιπλέον για όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις να προ-

βλεφθεί και η τοποθέτηση των απαραίτητων μέσων ορι-
ζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, όπως αυτό προβλέ-
πεται από το άρθρο 10, παρ. 2 του (1) σχετικού νόμου.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις παρακάτω προ-
ϋποθέσεις:

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

2. 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 τον χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

3. Την αυτοδίκαιη ανάκληση της, σε περίπτωση μη 
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν 
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την από-
φαση αυτή.

4. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
5. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

6. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην θεωρημένη κυκλοφοριακή μελέτη και τα θεωρη-
μένα σχέδια που τη συνοδεύουν.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση-
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 26 Ιουνίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού Ηπείρου

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΙΠΕΛΗΣ
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Αριθμ. 16206/40269 (3)
    Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι-

τροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου του άρ-

θρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του 

τρόπου λειτουργίας της.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.4399/2016 (Α'117) «Θεσμικό πλαί-

σιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανά-
πτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 27 καθώς 
και την παρ. 7 του άρθρου 85, αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.

3. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις..........», όπως ισχύει.

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

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α'87) «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικρότης», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 131/2010 (Α'224) «Οργανισμός 
Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπωε τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

7. Την εγκύκλιο 133583/14-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΑ8465307-
23Ζ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Πα-
ροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθε-
στώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την πε-
ριφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύ-
σταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» 
(Υποβολή αιτημάτων ελέγχου επενδύσεων, Τμηματική 
Καταβολή των Ενισχύσεων, Λειτουργία Γνωμοδοτικών 
Επιτροπών)».

8. Την απόφαση 26226/3-3-2017 (ΥΟΔΔ 117) των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών 
«Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις 
διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθη-
σης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4399/2016».

9. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (Α'171/13-11-2017) 
«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγ-
χρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις.», όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 106 
"Τροποποιήσεις αναπτυξιακών νόμων" (παρ. 9) αυτού.

10. Τις διατάξεις του ν.4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο 
για την σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών 
επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανά-
πτυξη της χώρας - Σύσταση αναπτυξιακού συμβουλίου 
και άλλες διατάξεις », όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις προγενέστερων αναπτυξιακών 
ν. 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.

12. Την ανάγκη σύστασης της Περιφερειακής Γνω-
μοδοτικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου του 

άρθρου 27 του ν.4399/2016 και καθορισμός του τρόπου 
λειτουργίας της».

13. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της  
της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την ανά-
πτυξη και γενικότερα την οικονομία της χώρας δύναται 
να συνεδριάζει εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Συστήνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμ-
φωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016, η Περιφερειακή 
Γνωμοδοτική Επιτροπή για την εξέταση επενδυτικών 
σχεδίων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Αναπτυ-
ξιακού Προγραμματισμού.

2. Μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:
Ι. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
ΙΙ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Υποδομών, Δι-

κτύων και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου.

III. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προ-
γραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

IV. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμ-
ματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

V. Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Αγροτικής Οικο-
νομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

VI. Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου.

VII. Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμή-
μα Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. Αρκαδίας.

VIII. Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Δια Βίου Μάθη-
σης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου.

IX. Ένας (1) εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. (Περιφερειακό Τμή-
μα Πελοποννήσου).

Χ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
XI. Ένας (1) εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητη-

ρίου Αρκαδίας.
XII. Ένας (1) εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου ή Π.Ε.
3. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Πελο-

ποννήσου ή ο αναπληρωτής του. Ως αναπληρωτής του 
ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Υποδομών, 
Δικτύων και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου. Ο Αναπληρωτής δεν μπορεί να ασκήσει τις αρ-
μοδιότητες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 4 της 
παρούσης απόφασης.

4. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να καλού-
νται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί με απόφαση 
της εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών 
του Δημοσίου και λοιπών φορέων, εφόσον αυτό κρίνε-
ται σκόπιμο για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων 
προς υποβοήθηση του έργου της.

5. Το στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου συμμετέχει στη Γνωμοδοτική Επιτροπή 
ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.
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6. Για κάθε μέλος της Επιτροπής δύναται να ορίζεται 
και αναπληρωτής του.

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 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 των ν. 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 ν. 4399/2016 ή των ν. 3908/2011, 3299/2004, 
2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου 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 ν. 4399/2016 ή των ν. 3908/2011, 3299/2004, 
2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου 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,αφορούν ιδιαίτερα χαμηλό ενι-
σχυόμενο κόστος, σύμφωνα με την πιστοποίηση του 
οργάνου ελέγχου, ήτοι μικρότερο του 50% του ενισχυ-
όμενου κόστους της εγκριτικής απόφασης.

ε. Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής από-
φασης και πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρ-

ξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων 
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 ή των 
ν. 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 
απόφασης είναι η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματι-
σμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2. Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου, συντάσσει για την Επιτροπή 
πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις. Εισηγητές της 
Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται 
υπάλληλοι της ανωτέρω Διεύθυνσης.

3. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτές 
βοηθοί Γραμματείς, ορίζονται υπάλληλοι της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου. Ο Γραμματέας και οι αναπληρωτές 
βοηθοί Γραμματείς είναι αρμόδιοι για την τήρηση των 
πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματεια-
κή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία 
της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας 
της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής πραγματοποιούνται στην έδρα της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα 
εντός ή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, μετά 
από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρό-
εδρο, 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 ειση-
γήσεις της Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται 
η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου και τα μέλη της δύνανται να ενη-
μερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των 
σχετικών φακέλων.

4. Η Γραμματεία της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συ-
ζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά 
μετά τη σύνταξη τους κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στα 
παρευρισκόμενα στη συνεδρίαση μέλη, τα οποία εντός 
τριών (3) ημερών δύνανται να διατυπώσουν τις τυχόν 
αντιρρήσεις τους, διαφορετικά τεκμαίρεται η σύμφωνη 
γνώμη τους. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρό-
εδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Η δια-
δικασία έγκρισης των πρακτικών ολοκληρώνεται εντός 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Ο Γραμματέας της Επιτρο-
πής μεριμνά για την κοινοποίηση των πρακτικών στην 
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου, για τις περαιτέρω ενέργειες και την 
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έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Τα υπογεγραμμένα 
πρακτικά καθώς και τα σχέδια των εισηγήσεων τηρού-
νται στο αρχείο της Γραμματείας. Η Γραμματεία τηρεί 
αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και τα θέματα 
των συνεδριάσεων, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής 
καθώς και τις αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο 
λειτουργίας της.

5. 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.

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

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

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 επι-
χειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κα-
τάρτιση επενδυτικών σχεδίων ή έχουν αξιολογήσει ή 
ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής κατά την τελευταία πενταε-
τία, που έχουν υπαχθεί ή έχουν υποβάλλει αίτηση για να 
ενταχθούν στους ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004, 
2601/1998 και 1892/1990, εφόσον στις συνεδριάσεις 
αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή 
θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επι-
χειρήσεων ιδίου 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 έκδοση της συγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επι-

τροπής της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του 
ν. 4399/2016, πραγματοποιείται με απόφαση του Περι-
φερειάρχη Πελοποννήσου.

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 ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας, όπως ισχύει.

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

δημοσίευση 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 αμοιβή 
του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών, του Γραμμα-
τέα και των αναπληρωτών βοηθών του Γραμματέα θα 
καταβληθεί σύμφωνα με την απόφαση 26226/3-3-2017
(ΥΟΔΔ 117) των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημιώσεων των 
συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγ-
χου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων 
των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4399/2016» και τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
ν. 4354/2015 (Α'176), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 11 Ιουνίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

  ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ   

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