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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1140/17-3-2015 
(ΦΕΚ 493/Β/1-4-2015) απόφασης του Περιφερει-
άρχη Ηπείρου «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ήπειρος» 2014-2020».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 143555/2413 (1)
    Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 42 «περί εξου-

σιοδοτήσεων» του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α΄) σχετικά με 
την εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν. 998/1979, μετά την 
αντικατάστασή του από το άρθρο 38 του Ν. 4280/2014. 

2. Τις δ/ξεις των άρθρων 4, 45 και 47 του Ν. 998/1979, 
όπως σήμερα αυτές ισχύουν.

3. Τις δ/ξεις του Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 
(Φ.Ε.Κ. 167 Α΄).

4. Τις δ/ξεις του Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ 114 Α΄) «Ανασύ-
σταση του ΥΠΑΠΕΝ σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας».

5. Τις δ/ξεις του Π.δ. 72/2015 (Φ.Ε.Κ 115 Α΄) «Aποδοχή 
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

6. Τις δ/ξεις του Π.δ. 73 /2015 (Φ.Ε.Κ 116 Α΄) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Tην με αριθμ. Y 31/12-10-15 (ΦΕΚ 2183 Β΄) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
Ιωάννη Τσιρώνη».

8. Tη με αριθμ. Y 14/06-10-15 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

9. Το από 02-06-16 Ενημερωτικό σημείωμα.
10. Τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Δασών και Δ.Π.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τρόπο, την ακολουθητέα διαδικασία, 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις, τις 
υποχρεώσεις του δικαιούχου για την παραχώρηση, κατά 
χρήση, δενδροκομικής εκμετάλλευσης καστανοτεμα-
χίων τα οποία βρίσκονται σε Δημόσια δάση και δασι-
κές εκτάσεις καθώς και σε Δημοτικές ή διακατεχόμενες 
δασικές εκτάσεις. Επίσης καθορίζουμε τους λόγους και 
την διαδικασία με την οποία κηρύσσεται έκπτωτος ο 
δικαιούχος.

Άρθρο 1.
Προϋποθέσεις:

Οι παραχωρήσεις αυτές διενεργούνται εφόσον συ-
ντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Οι εκτάσεις φέρουν τουλάχιστον πέντε (5) κατά 
στρέμμα καστανόδενδρα, εξημερωμένα ή όχι

β) Οι εκτάσεις δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις β΄ 
της παρ. 1 και α΄ και ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του 
Ν. 998/1979.

γ) Η κλίση του εδάφους είναι μικρότερη του είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) και

δ) Δεν υφίσταται κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους ή 
άλλως να είναι δυνατή η λήψη των απαραίτητων προ-
στατευτικών μέτρων. 

Άρθρο 2.
Σειρά προτίμησης

α) Μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ με κύριο επάγ-
γελμα του γεωργού ή κτηνοτρόφου (σύμφωνα με αρθρ. 
66 του Ν. 998/1979 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και 
μεταξύ αυτών προτεραιότητα έχουν οι ακτήμονες.

β) Ακτήμονες μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ
γ) Άνεργοι μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ
δ) Λοιποί μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ
ε) Συνταξιούχοι, μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ

Άρθρο 3.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

α) Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του εν δυνάμει δικαι-
ούχου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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β) Πιστοποιητικό από τις τοπικές Δημοτικές Αρχές με 
τα πλήρη στοιχεία του εν δυνάμει δικαιούχου.

γ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση 
Δημοτικής ή Κοινοτικής έκτασης.

δ) Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης και βεβαίωση 
τελεσιδικίας.

ε) Βεβαίωση από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ότι η 
έκταση δεν ανήκει σε αρχαιολογική περιοχή.

στ) Ειδική μελέτη, συνταχθείσα από Δασολόγο μελε-
τητή, η οποία θα αναφέρεται σε εμβολιασμούς, περιποι-
ήσεις, καθαρισμούς της άγριας βλάστησης και συμπλη-
ρωματικές φυτεύσεις καστανόδενδρων, που γίνονται με 
υπόδειξη της τοπικής Δασικής Αρχής, καταγραφή του 
υπάρχοντος ξυλώδους κεφαλαίου και επίσης του προ-
βλεπομένου να αποληφθεί κατά τις περί δασών δ/ξεις. Η 
μελέτη αυτή θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της έκτασης 
(θέση, όρια, εμβαδόν, ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.λ.π.) θα 
συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο 
από το εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ ΄87) και θα 
προβλέπει την οριοθέτηση της έκτασης με σταθερά - 
κτιστά ορόσημα

Άρθρο 4.
Γνωμοδότηση - εισήγηση προς την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση (Α.Δ.) που ανήκει η περιοχή

1. Η παραλαβούσα την αίτηση Δασική Αρχή προβαίνει 
σε αυτοψία διενεργούμενη παρουσία αρμόδιου υπαλλή-
λου της οικείας Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων (Δ.Α.Υ) και 
του αιτούντος και συντάσσει σχετική γνωμοδότηση με 
συνυπογραφή του παριστάμενου στην αυτοψία υπαλ-
λήλου της Δ.Α.Υ. στην οποία θα διαλαμβάνονται τα εξής:

α) Επαληθεύονται τα στοιχεία της υποβληθείσας από 
τον ενδιαφερόμενο μελέτης και ιδίως των ορίων, των 
πλευρικών διαστάσεων, της θέσης, της περιφέρειας, του 
εμβαδού, της κλίσης του εδάφους, της υπάρχουσας βλά-
στησης, σε συνάρτηση με τις κρατούσες εδαφολογικές 
και οικολογικές συνθήκες της περιοχής.

β) Βεβαιώνεται, ότι η προς δενδροκομική καλλιέργεια 
έκταση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του πα-
ρόντος και ότι οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες 
συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης, 
χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού οι-
κοσυστήματος. Δύνανται να διατυπώνονται προτάσεις 
για την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, τα 
προτεινόμενα μέτρα, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που 
κρίνεται αναγκαίο για την προστασία και την αποκατά-
σταση του φυσικού περιβάλλοντος, είτε περιλαμβάνεται 
στην υποβληθείσα μελέτη είτε όχι. 

γ) Υπολογίζεται το αντάλλαγμα χρήσης το οριζόμε-
νο στην παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979, όπως 
ισχύει, καθώς και στην υπουργική απόφαση με αριθμ. 
117653/6833 /28-12-14 (ΦΕΚ 3302 Β΄).

δ) Προτείνεται το απαιτούμενο εμβαδό προς εκπλή-
ρωση του επιδιωκομένου σκοπού, κατά τα ειδικώς στο 
άρθρο 6 της παρούσας οριζόμενα.

2. Η γνωμοδότηση, το αίτημα του ενδιαφερόμενου 
και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποβάλλονται ιε-
ραρχικά, με τις ανάλογες απόψεις προς το Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αποφασίζει για 
την έκδοση της έγκρισης παραχώρησης χρήσης.

Άρθρο 5.
Καταβολή ανταλλάγματος χρήσης

Πριν την εγκατάσταση στην έκταση θα καταβληθεί 
το αντάλλαγμα χρήσης ή η πρώτη δόση αυτού, όπως 
ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979, 
όπως ισχύει, καθώς και στην υπουργική απόφαση με 
αριθμ. 117653/6833/28-12-14 (ΦΕΚ 3302 Β΄)

Άρθρο 6.
Εμβαδόν έκτασης και χρονική διάρκεια της
παραχώρησης

Το εμβαδό εκάστης έκτασης δεν δύναται να υπερβαίνει 
τα 30 στρέμματα σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 47 του 
Ν. 998/1979, όπως ισχύει. Η διάρκεια της παραχώρησης 
θα είναι είκοσι (20) χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης

Άρθρο 7.
Έκδοση απόφασης

Στην απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης, σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, ανα-
γράφονται τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με το υπό-
δειγμα του παραρτήματος που συνοδεύει την παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Σύμφωνα με την παρ.16. του αρθρ. 45 του Ν. 998/1979: 
Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση 
εκ μέρους τρίτων της έκτασης, επί της οποίας εγκρίθη-
κε επέμβαση κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Στ΄ του 
παρόντος νόμου ή σε περίπτωση που η ανωτέρω έκτα-
ση είχε μεν αρχικώς χαρακτηρισθεί ως δασική, κρίθηκε 
όμως, κατόπιν σχετικών αντιρρήσεων επί της εκδοθείσας 
πράξης χαρακτηρισμού, ως μη δασική.

Δυνατότητα μεταβίβασης σε τρίτους του δικαιώματος 
χρήσης, υπάρχει μόνο για τους καθολικούς διαδόχους και 
απαιτεί την σύμφωνη γνώμη της οικείας Δασικής Αρχής. 
Αυτή απαιτείται και κατά την μεταβίβαση στους ειδικούς 
διαδόχους και μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις περι-
πτώσεις αιφνιδίου θανάτου ή πιστοποιημένης εμφάνισης 
ανίατη ασθενείας του δικαιούχου φυσικού προσώπου. 
Διαφορετικά ανακαλείται το παραχωρητήριο.

Η παραπάνω απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερό-
μενο και στην οικεία δασική Αρχή, λαμβάνεται δε υπόψη 
κατά τη σύνταξη Δασολογίου της περιοχής.

Άρθρο 8.
Πρωτόκολλο εγκατάστασης

1. Μετά την εφ’ άπαξ καταβολή του ανταλλάγματος 
χρήσης ή της πρώτης δόσης αυτού, ακολουθεί η εγκα-
τάσταση του δικαιούχου στην έκταση

2. Συντάσσεται πρωτόκολλο εγκατάστασης εις πε-
νταπλούν, εκ των οποίων το πρώτο τηρείται στο αρχείο 
της Δασικής Υπηρεσίας, το δεύτερον παραδίδεται στον 
εγκατασταθέντα, το τρίτο και τέταρτο αντίγραφο της 
απόφασης του Συντονιστή Α.Δ. κοινοποιούνται στην Δι-
εύθυνση Δασών Περιφερειακής Ενότητας και στην Δ/
νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και τέλος το 
πέμπτο στην Γενική Δ/νση του ΥΠ.ΕΝ.
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3. Πριν την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης και 
τη σύνταξη του πρωτοκόλλου εγκατάστασης ουδεμία 
επέμβαση θεωρείται επιτρεπτή.

Άρθρο 9.
Υποχρεώσεις μετά την εγκατάσταση

Ο δικαιούχος υποχρεούται από την εγκατάστασή του:
α) Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 66 του Ν. 998/1979, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να προβαίνει σε περι-
ποίηση των καστανοδένδρων, εμβολιασμούς αυτών, 
καθαρισμό της άγριας βλάστησης, συμπληρωματικές 
φυτεύσεις καστανοδένδρων και σε άλλα δασοκομικά 
ή διαχειριστικά μέτρα, σύμφωνα με τους όρους της πα-
ραχώρησης κατόπιν μελέτης, που έχει συνταχθεί από 
δασολόγο. 

β) Να προβεί στην εφαρμογή των προτεινομένων 
από τη δασική υπηρεσία μέτρων, για τη διατήρηση και 
περιποίηση της εγκεκριμένης εκμετάλλευσης επί της 
έκτασης.

γ) Να προβεί εντός τριετίας στη φύτευση και τη δεν-
δροκομική αξιοποίηση της έκτασης, σύμφωνα με την 
εγκριθείσα σχετική μελέτη.

δ) Να μη μεταβιβάζει το δικαίωμα εκμετάλλευσης σε 
τρίτους παρά μόνο κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 
7 της παρούσας. 

ε) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά και 
κατασταλτικά μέτρα κατά τους όρους του παραχωρη-
τηρίου ή τις υποδείξεις της δασικής υπη ρεσίας για την 
αποτελεσματική προστασία του παρακειμένου δάσους 
ή δασικής έκτασης.

στ) Να μη μεταβάλλει ή επεκτείνει τη χρήση της έκτα-
σης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού και να ασκεί διαρκή 
και συστηματική καλλιέργεια της έκτασης καθ’ όλο το 
χρόνο διάρκειας της έγκρισης επέμβασης. 

ζ) Να γίνεται έλεγχος προέλευσης φυτευτικού υλικού 
για τυχόν προσβολές από το έντομο σφήκα της καστα-
νιάς (Dryocosmus kuriphillus) για την αποφυγή εξάπλω-
σής του.

Σε περίπτωση προσβολής να υποχρεούται να ενημε-
ρώσει άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού 
ελέγχου ώστε στην περιοχή να παρθούν τα απαραίτητα 
μέτρα.

η) Να αποφεύγεται η φύτευση εισαγόμενων ποικιλιών 
του είδους της καστανιάς για τη γενετική προστασία της 
ποικιλότητάς της. 

Άρθρο 10.
Λόγοι ανάκλησης της έγκρισης παραχώρησης 
χρήσης

1. Αν εκλείψει ή ήθελε οποτεδήποτε μεταβληθεί ο σκο-
πός για τον οποίο δίνεται η έγκριση η σε περίπτωση μη 
τήρησης οιασδήποτε εκ των οριζομένων στο προηγού-
μενο άρθρο υποχρέωσης, συνεπάγεται την έκπτωση του 
δικαιούχου από παντός δικαιώματός του, την ανάκληση 
της έγκρισης παραχώρησης χρήσης και την διοικητική 
αποβολή του δικαιούχου.

2. Η πιστοποίηση περί της συνδρομής των προϋπο-
θέσεων ανάκλησης της έγκρισης παραχώρησης χρήσης 
ενεργείται μετά προηγουμένη αυτοψία δασικού υπαλ-
λήλου με αιτιολογημένη έκθεση του, η οποία υποβάλ-
λεται ιεραρχικά προς τον οικείο Συντονιστή Α.Δ. για την 
έκδοση απόφασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του 
παρόντος, αφού κληθεί ο ενδιαφερόμενος σε ακρόαση 
κατά τις διατάξεις αρθ. 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας (Κ.Δ.Δ.)

Άρθρο 11.
Έκδοση απόφασης ανάκλησης

1. Ο Συντονιστής της Α.Δ. μετά τη λήψη της κατά το 
προηγούμενο άρθρο έκθεσης και των λοιπών στοιχείων 
του φακέλου εκδίδει απόφαση ανάκλησης της έγκρισης 
επέμβασης και κηρύσσει έκπτωτο το δικαιούχο, στον 
οποίο και επιδίδεται η παραπάνω απόφαση.

2. Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης ο δικαι-
ούχος αποβάλλεται από την έκταση, μη δικαιούμενος 
αποζημίωσης δι’ οιανδήποτε δαπάνη εις την οποίαν 
υπεβλήθη για την καλλιέργεια ή τον εμβολιασμό των 
αγρίων δένδρων και σύμφωνα με την παρ. 2 αρθρ. 38 
του Ν. 4280/2014 του επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 € ανά 
στρέμμα.

3. Η έκταση κηρύσσεται αναδασωτέα.

Άρθρο 12.
Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του Κρατικού προϋπολογισμού.
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Άρθρο 13.
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία 

δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει διαφορετικά το υπόψη 
θέμα παύει να ισχύει.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 2961 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1140/17-3-2015 

(ΦΕΚ 493/Β/1-4-2015) απόφασης του Περιφε-

ρειάρχη Ηπείρου «Συγκρότηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος «Ήπειρος» 2014-2020».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 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 Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίη-
ση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297) και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 265) και ιδίως των άρθρων 24, 24Α και 58 (παρ.6) 
αυτού.

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 κοινή υπουργική απόφαση 9767/ΕΥΣ 
1121/29-02-2008 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41544/
ΓΚΠΣ/279ΚΥΑ/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501/Β) σύστασης της Ει-
δικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ηπείρου με σκοπό την 
αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 
του Ν.3614/2007» με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου.

7. Τη με αρ. C(2014) 10172/18-12-2014 Εκτελεστική 
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 
ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ήπειρος» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανά-
πτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια Ηπείρου 
στην Ελλάδα, (Κωδικός CCI 2014GR16M2OP004).

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

9. Την υπ’ αριθμ. 1140/17-3-2015 (ΦΕΚ 493/Β/1-4-2015) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί «Συγκρότη-
ση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-2020».

10. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.

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

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1140/17-3-2015 (ΦΕΚ 
493/Β/1-4-2015) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
«Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-2020», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 
2014-2020

Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ήπειρος» 2014-2020, 
αποτελούμενη από τους κάτωθι:

Ι. 1. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-2020 
είναι ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο οποίος αναπληρώνε-
ται στα καθήκοντα του από την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλ-
λοντος και Υποδομών.

II. Μέλη1 της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ 
«Ήπειρος» 2014-2020 με δικαίωμα ψήφου είναι:

(α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού 
και πιστοποίησης

1 Για τη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνεται υπό-
ψη ο Κανονισμός (ΕΕ) 240/2014 της Επιτροπής σχετικά με τον ευρω-
παϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.
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2. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων επενδύσεων - ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

3. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
ΠΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή τον Προϊστά-
μενο της Μονάδας Α’ της ιδίας υπηρεσίας.

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

5. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνι-
κού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 
ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

6. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστο-
ποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων.

(β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών 
και επιτελικών δομών Υπουργείων και της ΜΟΔ

7. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020.

8. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020.

9. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας.

10. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

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

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

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

γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τομέα Ενέργειας.
15. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργεί-

ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τομέα Περιβάλλοντος
16. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουρ-

γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τομέα Παι-
δείας.

17. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

18. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τομέα 
Τουρισμού.

19. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
τομέας Εσωτερικών.

20. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Υγείας.

21. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

22. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οι-
κονομίας.

23. Εκπρόσωπος της Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

24. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τομέα Υπο-
δομών και Μεταφορών.

25. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής 
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).

27. Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
(ΠΕΔ) Ηπείρου.

28. Εκπρόσωπος της ’Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝΠΕ).

(δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί-
ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων

29. Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Επιστημονικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.

30. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 
με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).

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

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

33. Εκπρόσωπος της ΚεντρικήςΈνωσης Επιμελητηρίων 
(ΚΕΕ).

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

35. Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΞΕΕ)

36. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(TEE).

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

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

39. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).

40. Εκπρόσωπος(οι) νεοφυών επιχειρήσεων
41. Εκπρόσωπος(οι) της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων
42. Εκπρόσωπος(οι) φορέων κοινωνικής οικονομίας.
(ε) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχει-

ρίζονται τμήματα του προγράμματος,
43. Εκπρόσωποι Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης.
III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησια-

κού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-2020 συμμετέχουν 
χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:

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 Επενδύσε-

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

IV. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε πε-
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από 
τους αναπληρωτές τους. Κάθε φορέας που εκπροσωπεί-
ται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Ήπειρος» 
2014-2020 ορίζει εγγράφως και γνωστοποιεί στην Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου τον 
εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, δηλώνοντας αντί-
στοιχα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας, 
οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στην 
επιχειρησιακή πλατφόρμα «Δίαυλος». Η ίδια διαδικασία 
ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αντικατάσταση 
εκπροσώπου. Σε περίπτωση κωλύματος και του αναπλη-
ρωματικού μέλους για συμμετοχή σε κάποια συνεδρίαση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης, δύναται να ορίζεται 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για συμμετοχή στη συγκε-
κριμένη 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 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-
2020

Ι. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να 
παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του ΕΠ 
«Ήπειρος» 2014-2020, σύμφωνα με τα άρθρα 47, 48, 49 
και 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καθώς και 
να εγκρίνει την εξειδίκευση του.

II. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:
1. Τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδι-

κούς δείκτες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, 
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα/ στοιχείο σχετικό με την 
εφαρμογή του Προγράμματος και την πρόοδο ως προς 
την επίτευξη των ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων 
και των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσε-
ων και, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα ποιοτικών 
αναλύσεων.

2. Όλα τα λοιπά ζητήματα που επηρεάζουν την επίδο-
ση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

3. Την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγη-
σης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων των 
αξιολογήσεων.

4. Την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας.
5. Την υλοποίηση μεγάλων έργων.
6. Την υλοποίηση προγραμμάτων Ολοκληρωμένων 

Εδαφικών Επενδύσεων και Τοπικής Ανάπτυξης με Πρω-
τοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.

7. Την τυχόν υλοποίηση κοινών σχεδίων δράσης.
8. Τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, των ίσων ευκαιριών, την κατα-
πολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες.

9. Τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανά-
πτυξης.

10. Την πρόοδο των δράσεων που αφορούν στην τή-
ρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που σχετίζο-
νται με το ΕΠ, εφόσον αυτές δεν είχαν εκπληρωθεί κατά 
την ημερομηνία υποβολής του ΕΠ.

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 
αφορούν στο οικείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

III. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:
1. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

και κάθε αναθεώρηση της.
2. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πρά-

ξεων.
3. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής Ομάδων 

Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για προγράμματα ΤΑΠΤΟΚ.
4. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των στρα-

τηγικών των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.
5. Τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις υλοποίησης.
6. Το σχέδιο αξιολόγησης για το Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα και κάθε τροποποίηση του.
7. Τη στρατηγική επικοινωνίας για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα και κάθε τροποποίηση της.
8. Κάθε πρόταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου για τροποποίηση του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος πριν την υποβολή της στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

IV. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Ήπειρος» 
2014-2020 για την άσκηση των καθηκόντων της, έχει δι-
καίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις του ΕΠ. 
Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματος 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 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-
2020

Ι. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

II. H Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνειτον εσωτε-
ρικό κανονισμό λειτουργίας της κατά την πρώτη συνε-
δρίαση της.

III. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της 
Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Ήπειρος» 2014-2020.

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

Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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