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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 6302/1408/0020 – A9 (1)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ (2007−
2013) στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματι−
σμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Ηπείρου. 

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005).

2. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και το Π.Δ. 
86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012).

3. Το Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 “Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών” (Α/141)» άρθρο 4 (ΦΕΚ Α΄ 160/10.8.2012).

4. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμο−
γή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 5, 6 
και 7 αυτού όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά 
(ΦΕΚ Α΄ 267/03.12.2007).

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 
Κανονισμού 1260/99, (L 210/31.7.2006 σελ. 25−78) όπως 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, (L210/31.7.2006 σελ. 1−11) 
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

7. Τον Κανονισμό 1828/2006 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί κα−
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής και του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης, (L 371/27.12.2006 σελ. 1−183) όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

8. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
(ΥΠΑΣΥΔ) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540 Β΄/ 
27.03.2008), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

9. Την υπ’ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008 απόφα−
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Ανάπτυξης “Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1502/8.12.2000) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικής Γραμματεί−
ας για την Ανταγωνιστικότητα και Σύσταση Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος «Ανταγωνιστικότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης”» 
(ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008) όπως τροποποιείται και ισχύει 
κάθε φορά.

10. Την υπ’ αριθμ. 1121/408Δ/Φ03.2.3.2012/(ΦΕΚ)Β΄ 655/ 
7.3.2012 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντι−
κατάσταση της υπ’ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008/
(ΦΕΚ)Β΄ 2555/17.12.2008 κοινή υπουργική απόφαση σύ−
στασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνι−
στικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
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Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)”. 

11. Το Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ Α΄ 202/19.10.2012) “Σύσταση, 
συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων” και ιδίως το άρθρο 1 
παρ. 2 (δ) αυτού.

12. Την υπ’ αριθμ. 37142/ΔΙΟΕ 883/(ΦΕΚ) Β΄ 2379/27.8.2012 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων “Κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και 
της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα”.

13. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση 
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική 
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις 
Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001) όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

14. Tην υπ’ αριθμ. 14225/27.3.2008 εγκύκλιο της Ειδι−
κής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολό−
γησης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 
σχετικά με τη εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων. 

15. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για τις 
κατηγορίες πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενί−
σχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας» 
στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου−
Υπηρεσιών».

16. Το Ν. 3299/2004/(ΦΕΚ) 261/Α΄/23.12.2004, και τις τρο−
ποποιήσεις αυτού. 

17. Το Ν. 3852/2010/(ΦΕΚ) 87/Α΄/7.6.2010 «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

18. Το Π.Δ. 140/2010 «Oργανισμός της Περιφέρειας 
Ηπείρου» και ειδικότερα το άρθρο 4.

19. Οι υπ’ αριθμ. 46483/ΕΥΣ 5272/31.10.2012 και 47204/ 
ΕΥΣ 9352/ 2.11.12 επιστολές της Ειδικής Υπηρεσίας Συ−
ντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ όσον αφορά την 
εξέταση μέτρων/ενεργειών επιτάχυνσης υλοποίησης 
των ΕΠ 2007−2013 για την επίτευξη των μνημονιακών 
στόχων 2012 από τις οποίες προκύπτει η ανάγκη με−
ταφοράς εν όλω ή εν μέρει στο ΕΣΠΑ δαπανών έργων 
που έχουν ενταχθεί στο εθνικό Π.Δ.Ε.

20. Τη θετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δια−
χείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγω−
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται

αρμοδιότητες διαχείρισης

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) 
της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία ασκεί σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 4 του Π.Δ. 140/2010/
(ΦΕΚ) 233/27.12.2010) αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων 
κρατικών ενισχύσεων οι οποίες χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του εκάστοτε επενδυτικού νόμου και εμπίπτουν 
στα προσδιοριζόμενα από τον επενδυτικό νόμο όρια 

προϋπολογισμού, ορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 
του Ν. 3614/2007 ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ (2007−2013). 

Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης

1. Ο φορέας του άρθρου 1 αναλαμβάνει αρμοδιότητες 
διαχείρισης για τις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα»:

α) «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξω−
στρέφειας στον τομέα της Μεταποίησης»,

β) «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων μέσω του Ανα−
πτυξιακού Νόμου με στόχο την επέκταση, την διεύρυνση 
και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος».

2. Η ενδεικτική δημόσια δαπάνη για όλες τις κατηγο−
ρίες πράξεων ανέρχεται σε 38.000.000 € και καλύπτεται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
& Επιχειρηματικότητα» 

Κατανέμεται δε στις επιμέρους πράξεις ως εξής:
α) «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 

εξωστρέφειας στον τομέα της Μεταποίησης», ποσό 
15.000.000 € και

β) «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων μέσω του Ανα−
πτυξιακού Νόμου με στόχο την επέκταση, την διεύρυνση 
και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος», ποσό 
23.000.000 €.

3. Η εκχωρούμενη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δα−
πάνη και η ετήσια κατανομή της αποτυπώνονται στους 
χρηματοδοτικούς πίνακες εκχώρησης διαχείρισης του 
συνημμένου Παραρτήματος I και ΙΙ.

4. Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Ηπεί−
ρου.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) 
της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο του Άξονα Προ−
τεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και 
της Εξωστρέφειας» του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του 
ΕΣΠΑ (2007−2013) και για τις κατηγορίες πράξεων του 
άρθρου 2 (Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας:09), ως 
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ασκεί τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 

i. Παρέχει στοιχεία στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την αναγκαία 
εξειδίκευση των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ii. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση 
των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του Προγράμ−
ματος. 

iii. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των κατηγο−
ριών πράξεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρη−
ματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους 
δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται 
στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ προτάσεις αναθεώρησής τους.

iv. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται 
από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την υποβολή των ετήσιων και 
τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιμασία της 
ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 
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την προετοιμασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος κ.λπ. 

v. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε 
πληροφορία που ζητείται. 

vi. Μεριμνά για εξειδίκευση, όπου απαιτείται, των απα−
ραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για 
τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που 
του έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με την ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
και την Εθνική Αρχή Συντονισμού. 

vii. Επεξεργάζεται και εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ για 
τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται, αναλυτικά 
κριτήρια επιλογής και ένταξης, σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

viii. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευ−
ρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρη−
ματοδότησης για τις κατηγορίες πράξεων που διαχει−
ρίζεται. Στο πλαίσιο αυτό εκδίδει τις προκηρύξεις των 
κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβολή 
προτάσεων από τις ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις 
που αιτούνται τη λήψη δημόσιας ενίσχυσης (δυνητικούς 
δικαιούχους) και παρέχει προς αυτές, σαφείς και λεπτο−
μερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:

(viii.i) τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει 
να πληρούν τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια/αιτή−
σεις επιχορήγησης (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν 
για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ, 

(viii.ii) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων 
υπαγωγής / επιχορήγησης και τις σχετικές χρονικές 
περιόδους, 

(viii.iii) τα κριτήρια για την επιλογή των προτεινόμενων 
αιτήσεων υπαγωγής / επιχορήγησης επενδυτικών σχε−
δίων και ένταξής τους στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, 

(viii.iv) τα αρμόδια στελέχη της ΔΙΑΠ μπορούν να πα−
ρέχουν πληροφορίες, 

(viii.v) την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η αί−
τηση επιλεγεί, του τίτλου του επενδυτικού σχεδίου / 
της επιχορήγησης, του δικαιούχου και του ποσού της 
δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.

ix. Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις αιτήσεις υπα−
γωγής /επιχορήγησης που υποβάλλονται και ελέγχει 
την πληρότητα των στοιχείων τους.

x. Αξιολογεί τις αιτήσεις υπαγωγής/επιχορήγησης 
που υποβάλλονται εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από 
τις Επιτροπές Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ κριτήρια 
ένταξης.

xi. Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης 
των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του επι−
χειρησιακού προγράμματος ΕΠΑΝ ΙΙ, και μεριμνά για την 
δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην ιστοσε−
λίδα στην οικεία ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου 
ή/και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. 

xii. Μεριμνά για την έκδοση τροποποιήσεων των απο−
φάσεων ένταξης ή ανάκλησης αυτών και τη δημοσιοποί−
ηση των σχετικών αποφάσεων στην οικεία ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Ηπείρου ή/και στην ιστοσελίδα του 
ΕΣΠΑ.

xiii. Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για τα 
μεγάλα έργα πληροφορίες με βάση το άρθρο 40 του 
Κανονισμού 1083/2006 όπως ισχύει.

xiv. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματο−
δοτούμενων επενδυτικών σχεδίων / επιχορηγήσεων 
(πράξεων) με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς 
κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής τους. 

xv. Διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 8 του Ν. 3614/2007 προκειμένου να επιβεβαι−
ωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊό−
ντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση 
των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς και η 
συμμόρφωση των επενδυτικών σχεδίων /επιχορηγήσεων 
(πράξεων) προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. 

Στο πλαίσιο αυτό: 
xvi. Συλλέγει τις αιτήσεις χορήγησης της επιχορήγη−

σης που υποβάλλονται από τους δικαιούχους (επεν−
δυτές) και τις καταχωρεί στο ΟΠΣ ή εφόσον προβλέ−
πεται και στο πληροφοριακό σύστημά του, μετά από 
πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου για κάθε αίτηση 
χορήγησης της επιχορήγησης, κατά την οποία επιβε−
βαιώνεται ότι: 

(α) ο δικαιούχος έχει πράγματι καταβάλλει τις δαπά−
νες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χορή−
γησης της επιχορήγησης, σύμφωνα με τους κανόνες 
του εφαρμοζόμενου καθεστώτος ενίσχυσης,

(β) το αντίστοιχο τμήμα του έργου έχει υλοποιηθεί 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της από−
φασης υπαγωγής / έγκρισης και τα προϊόντα ή οι υπη−
ρεσίες έχουν παραδοθεί, 

(γ) οι αιτήσεις των δικαιούχων είναι ακριβείς,
(δ) η ενίσχυση και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το 

εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, 
(ε) τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την απο−

φυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα 
κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη 
προγραμματική περίοδο.

Στην περίπτωση που σύμφωνα με τους κανόνες του 
εφαρμοζόμενου καθεστώτος ενίσχυσης παρέχεται η 
δυνατότητα προκαταβολής, η ΔΙΑΠ διενεργεί διοικητική 
επαλήθευση στην αίτηση του δικαιούχου (επενδυτή), με 
την οποία επιβεβαιώνονται σωρευτικά ότι:

(α) προσκομίζεται τουλάχιστον ισόποση εγγυητική 
επιστολή από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 
νόμιμα,

(β) καλύπτονται από τις δαπάνες που καταβάλλονται 
από τους δικαιούχους στα πλαίσια της εφαρμογής του 
επενδυτικού σχεδίου / της επιχορήγησης και δικαιολο−
γούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα 
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας το αργότερο τρία έτη 
μετά το έτος καταβολής της προκαταβολής, 

(γ) τηρούνται τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου καθε−
στώτος ενίσχυσης.

xvii. Παρακολουθεί μετά την ολοκλήρωση της πράξης 
τους δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των όρων που 
προβλέπονται στην απόφαση ένταξης αυτής.

xviii. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν το συ−
ντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της 
δημόσιας συνεισφοράς. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται 
ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε 
ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέ−
σματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 
των ποσών αυτών για τους δικαιούχους.
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xix. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ ή εφόσον προβλέπεται και 
στο πληροφοριακό σύστημά του για τις διοικητικές επα−
ληθεύσεις και τις πιστοποιήσεις που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες του εφαρμοζό−
μενου καθεστώτος ενίσχυσης. 

xx. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου 
της δημόσιας συνεισφοράς από το επιχειρησιακό πρό−
γραμμα, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος πιστο−
ποίησης καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές 
εγγραφές στο ΟΠΣ ή εφόσον προβλέπεται και στο 
πληροφοριακό σύστημα της ΔΙΑΠ 

xxi. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαλη−
θεύσεων που διενεργούνται αχρεωστήτως καταβληθεί−
σα δαπάνη, εφαρμόζει τις διαδικασίες για την ανάκτησή 
της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ 
της ΥΠΑΣΥΔ όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

xxii. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή στην 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ των τεκμηριωμένων απαντήσεών του στα 
σχετικά πορίσματα ελέγχου. 

xxiii. Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ ή εφόσον 
προβλέπεται και στο πληροφοριακό σύστημα του τα 
στοιχεία παρακολούθησης εκτέλεσης των επενδυτικών 
σχεδίων / επιχορηγήσεων. Οι αποφάσεις υπαγωγής /
επιχορήγησης που ανακαλούνται δημοσιεύονται στην 
κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. 

xxiv. Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την 
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την 
πορεία των επενδυτικών σχεδίων/ επιχορηγήσεων που 
εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των άρθρων 8 και 9 του Καν. 1828/06, 
την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς 
λογιστικής κωδικοποίησης και την τήρηση των πολιτι−
κών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες 
και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Προ−
τείνει μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων προκειμένου 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

xxv. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη 
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά 
με τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 90 του Κανονισμού (ΕΚ)1083/2006 σύμφω−
να με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου.

xxvi. Παρέχει στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ όλες τις αναγκαίες πλη−
ροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις πιστοποιή−
σεις / επαληθεύσεις που πραγματοποιεί για κάθε αίτηση 
χορήγησης επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων/ 
επιχορηγήσεων (πράξεων) που διαχειρίζεται, για σκο−
πούς πιστοποίησης.

xxvii. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου 
εκτέλεσης των επενδυτικών σχεδίων/ επιχορηγήσεων 
(πράξεων) στις αρμόδιες για τη χρηματοδότηση δη−
μόσιες υπηρεσίες και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων στους δικαιούχους για την υλοποίηση των 
επενδυτικών σχεδίων τους. 

xxviii. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα 
και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ 
ή εφόσον προβλέπεται και στο πληροφοριακό σύστη−
μά του, σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου. Στις περιπτώσεις που οι πι−
στοποιημένες δαπάνες και τα δεδομένα υλοποίησης 
που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, 
παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις και την αξιολόγηση 

καταχωρούνται σε άλλο πληροφοριακό σύστημα εκτός 
του ΟΠΣ, διασφαλίζει την σε ημερήσια βάση αξιόπιστη 
διαβίβαση των δεδομένων στο ΟΠΣ.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο

εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης

Οι αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται, ασκού−
νται από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με το Σύστημα Δι−
αχείρισης και Ελέγχου του εδαφίου (γ) της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του Ν. 3614/2007 και την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων του άρθρου 3 η 
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περι−
φέρειας Ηπείρου αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

1. Κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ ετήσιο πρόγραμμα 
ενεργειών και εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου και δια−
μορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ή/και 
προληπτικών ενεργειών με στόχο την αποτελεσματικό−
τερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος και ενημερώνει συστη−
ματικά το ΟΠΣ με τα στοιχεία προόδου εκτέλεσης του 
Προγράμματος. 

2. Αποδέχεται τους προβλεπόμενους από το Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επιθεωρήσεις, 
καθώς και ελέγχους από άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργα−
να της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέ−
χει σε αυτά τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη 
διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και παρέχει σε αυτή 
τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 
κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που 
του έχουν ανατεθεί.

3. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠΑΕ, την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης 
για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαι−
τούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

4. Διασφαλίζει − με την επιφύλαξη των κανόνων που 
διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 
87 της συνθήκης− ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα 
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους 
των πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελε−
γκτικού Συνεδρίου για:

− διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 89 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1083/2006, 

− διάστημα τριών ετών μετά το έτος κατά το οποίο 
πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτωση 
εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγ−
χους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο του 
μερικού κλεισίματος, 

τα ανωτέρω διαστήματα διακόπτονται είτε στην πε−
ρίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως 
αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω διασφαλίζει ότι τηρού−
νται λεπτομερή μητρώα για κάθε καθεστώς ενισχύσε−
ων επί δέκα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία 
χορηγήθηκε η τελευταία ατομική ενίσχυση βάσει του 
εν λόγω καθεστώτος. Τα εν λόγω μητρώα περιέχουν 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να διαπιστωθεί αν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής που ορίζονται 
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στους ισχύοντες Κανονισμούς περιλαμβανομένων των 
πληροφοριών για το καθεστώς των επιχειρήσεων των 
οποίων το δικαίωμα ενίσχυσης εξαρτάται από το κα−
θεστώς τους ως ΜΜΕ.

5. Διασφαλίζει, για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται, 
ότι δεν εκκρεμούν διαταγές ανάκτησης ενισχύσεων 
μετά από προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής ή 
άλλων αρμόδιων οργάνων, ότι τηρούνται οι κανόνες 
σώρευσης ενισχύσεων σύμφωνα με τους κοινοτικούς 
κανονισμούς και ότι το φυσικό και οικονομικό αντικεί−
μενο των πράξεων θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 
μέχρι τις 30.6.2015. 

6. Διαβιβάζει στην Εθνική Αρχή Συντονισμού τις ανα−
γκαίες πληροφορίες για την παρακολούθηση της τήρη−
σης των κανόνων σώρευσης των ενισχύσεων.

7. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και 
δημοσιότητας που προσδιορίζονται από το Σύστημα 
Διαχείρισης, την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 5 του Καν. 1828/2006 για τις κα−
τηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται. 

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

1. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων της ΔΙΑΠ στην οποία εκχωρούνται 
αρμοδιότητες διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής 
για τη διαχείριση του συνόλου του προγράμματος σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. 

2. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ενημερώνει έγκαιρα τη ΔΙΑΠ για το Σύ−
στημα Διαχείρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποίηση 
αυτού και την υποστηρίζει στην ορθή εφαρμογή του. 

3. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της 
ΔΙΑΠ, σε σχέση με τις δράσεις που εκχωρούνται, ώστε 
να βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελούνται σύμφωνα με το 
εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και 
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Στο 
πλαίσιο αυτό: 

3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση 
του ΟΠΣ από την ΔΙΑΠ με τα απαραίτητα δεδομένα 
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική 

διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, την 
αξιολόγηση καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για κάθε 
πράξη που διαχειρίζεται η ΔΙΑΠ.

3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, τα ετή−
σια προγράμματα ενεργειών που υποβάλλει η ΔΙΑΠ και 
τις εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου τους και διαμορφώνει 
τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτι−
κών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του επιχειρη−
σιακού προγράμματος. 

3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων 
και επιθεωρήσεων που διενεργούνται στη ΔΙΑΠ από 
την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά εθνικά και ευρωπαϊκά 
ελεγκτικά όργανα. 

3.4. Εγκρίνει την τροποποίηση της προβλεπόμενης 
στο συνημμένο πίνακα κατανομής κοινοτικής συνδρο−
μής ανά κωδικό θεματικής προτεραιότητας μετά από 
πρόταση της ΔΙΑΠ.

3.5. Δύναται να πραγματοποιεί διοικητικές και επιτό−
πιες επιθεωρήσεις στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης 
και στους δικαιούχους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί 
η άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί 
με βάση το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης.

4. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει 
τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες 
και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο 
πλαίσιο αυτό εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε 
αίτημα πληρωμής την πληρότητα των πληροφοριών 
που παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης.

Άρθρο 6
Ειδικοί Όροι

Με όμοια υπουργική απόφαση, οι κατηγορίες πράξεων, 
οι προϋπολογισμοί και οι δείκτες αυτών, των οποίων θα 
αναληφθεί η διαχείριση από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου δύνανται να 
τροποποιούνται προκειμένου για την καλύτερη εξυπη−
ρέτηση των στόχων του οικείου Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος, μετά από εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠΑΕ ή του 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Διεύθυνση Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου). 

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.
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    Αριθμ. 3948/236697 (2)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις 

“Νεράιδα” του Δημοσίου Δάσους Ορθοβουνίου και 
“Παλαιοχωρίου” του Συνδιακατεχόμενου Δάσους 
Μ.Κερασιάς Δήμου Καλαμπάκας της ΠΕ Τρικάλων .

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του (Ν. 177/75 
“περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του Δ.86/1969 περί Δασικού Κώδικα”.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες Δ/ξεις.» (Α΄ 237)

3. Τις διατάξεις της παρ. Ι του άρθρου 280 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/27.12.2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας.».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ. 
757/Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργί−
ας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16.12.1996 (ΦΕΚ 1188/
Β΄/31.12.1996), 294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.1998) και 
87578/703/6.3.2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23.4.2007) κοινές αποφά−
σεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Την υπ’ αριθμ. 99778/3949/7.9.2000 Διαταγή Υπ. Γε−
ωργίας, και την υπ’ αριθμ. 97650/4865/29.8.2007 εντολή 
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απαγόρευ−
ση θήρας και έκδοση ΔΑΔ στις πληγήσες από πυρκαγιά 
περιοχές της χώρας.

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1.9.2010 
(ΦΕΚ 1495/Β΄/6.9.2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού 
Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής.

8. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31.3.2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/ 
19.4.2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας 
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − 
Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι−
ευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανω−
τέρω Γενικής Διευθύνσεως.

9. Την υπ’ αριθμ. 3613/215181/23.8.2012 (ΦΕΚ 648/Δ΄/ 
20.11.2012 απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας «Κήρυξη 

ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3.325,4 στρεμμάτων 
στις θέσεις “Νεράιδα” του Δημοσίου Δάσους Ορθοβου−
νίου και “Παλαιοχωρίου” του Συνδιακατεχόμενου δάσους 
Μ. Κερασιάς Δήμου Καλαμπάκας της Π.Ε Τρικάλων..

10. Το υπ’ αριθμ. 6383/232178/5.11.2012 έγγραφο του 
Δασαρχείου Καλαμπάκας με το οποίο προτείνει την 
απαγόρευση θήρας στην παραπάνω περιοχή που επλή−
γη από πυρκαγιά για την αποκατάσταση του οικοσυστή−
ματος, την προστασία και τον επανεποικισμό των ειδών 
της άγριας πανίδας που υπέστησαν σοβαρό πλήγμα 
μετά την πυρκαγιά.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
τρία (3) χρόνια, από 1.11.2012 μέχρι 1.11.2015, σε έκταση 
5.433,4 στρεμμάτων στις θέσεις “Νεράιδα” του Δημοσίου 
δάσους Ορθοβουνίου και “Παλαιοχωρίου” του Συνδια−
κατεχόμενου δάσους Μεγάλης Κερασιάς Δήμου Καλα−
μπάκας ΠΕ Τρικάλων, όπως φαίνεται στο από 1−11−2012 
τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και πε−
ρικλείεται από τα παρακάτω όρια:

Νότια: Με αφετηρία τη θέση “Παραλλαγή” και ακολου−
θώντας την παλαιά Εθνική οδό Τρικάλων − Ιωαννίνων 
με κατεύθυνση δυτική συναντάμε τον κοινοτικό δρόμο 
που οδηγεί στο χωριό Ορθοβούνι.

Δυτικά : Ακολουθώντας τον παραπάνω δρόμο με κα−
τεύθυνση βόρεια αφήνουμε έξω το χωριό Ορθοβούνι 
και συναντάμε τη Νέα Εθνική οδό Τρικάλων − Ιωαννίνων. 
Με την ίδια κατεύθυνση συνεχίζουμε και συναντάμε την 
κορυφή “Νεράιδα”.

Βόρεια: Από εκεί και με κατεύθυνση Βορειοανατολι−
κή κατηφορίζοντας συναντάμε τον δασικό δρόμο που 
οδηγεί στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου εκ Μετσό−
βου. Ακολουθούμε το δρόμο για 300 μέτρα και μετά με 
κατεύθυνση νοτιοανατολική ανεβαίνουμε στη ράχη και 
από εκεί ακολουθώντας νοητή ευθεία φτάνουμε στη 
νέα Εθνική οδό Τρικάλων − Ιωαννίνων.

Ανατολικά: Ακολουθούμε τη νέα Εθνική οδό Τρικάλων 
Ιωαννίνων για 600 μέτρα περίπου και μετά με κατεύ−
θυνση νοτιοανατολική ακολουθώντας τη ράχη ανάμεσα 
στα χωριά Ορθοβούνι και Κερασιά φτάνουμε στη θέση 
“Παραλλαγή” και συναντάμε την παλαιά εθνική οδό Τρι−
κάλων − Ιωαννίνων όπου είναι και η αφετηρία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (άρθρο 3 Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α΄/1975) και 
θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2012 − 2013.

  Τρίκαλα, 28 Νοεμβρίου 2012

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών κ.α.α.

Ο Προϊστάμενος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ    
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