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Άρθρο 1 

Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
(ΕΠ) Ηπείρου 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 συγκροτήθηκε µε την 
αριθ. 1140/17-5-2015 (ΦΕΚ 493/τΒ/1-4-2015) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στην οποία καθορίζεται η αποστολή και 
εξειδικεύονται οι αρµοδιότητές της σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 
4314/2014 (ΦΕΚ Α 265) και τα άρθρα τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 του 
κανονισµού ΕΕ 1303/2013. 

 

Άρθρο 2 

Αρµοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ηπείρου 2014-2020:  

1. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) Ηπείρου 2014-2020στις οποίες 
και προεδρεύει. 

2. Καθορίζει την ηµερήσια διάταξη σύµφωνα µε το άρθρο 4. 

3. ∆ιευθύνει τη συζήτηση και τις εργασίες των συνεδριάσεων. 

4. Υπογράφει τα πρακτικά, τις αποφάσεις και τα συµπεράσµατα των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

Άρθρο 3 

Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ηπείρου 
2014-2020 συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά ετησίως ή και τακτικότερα 
κατά την κρίση του Προέδρου της. Η Επιτροπή Παρακολούθησης 
συγκαλείται από τον Πρόεδρό της µε πρόσκλησή του, είτε µε πρωτοβουλία 
του, είτε ύστερα από αίτηση τουλάχιστον του ενός τρίτου των µελών της 
µε δικαίωµα ψήφου. 

 

Άρθρο 4 

Ηµερήσια ∆ιάταξη 

Ο Πρόεδρος καθορίζει την ηµερήσια διάταξη µετά από εισήγηση της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου και την υποβάλλει για 
έγκριση κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 

Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης που έχουν δικαίωµα ψήφου, 
µπορούν να υποβάλουν γραπτώς θέµατα, τουλάχιστον 3 εργάσιµες µέρες, 
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πριν τη συνεδρίασή της, προκειµένου να περιληφθούν στην ηµερήσια 
διάταξη. 

Θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και προτείνονται 
προς συζήτηση από τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά τη 
συνεδρίαση της Επιτροπής, συζητούνται µε τη σύµφωνη γνώµη του 
σώµατος. 

 

Άρθρο 5 

Πρόσκληση στα µέλη 

Οι προσκλήσεις, η ηµερήσια διάταξη καθώς και τα σχετικά έγγραφα που 
απαιτούνται για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 
διαβιβάζονται µέσω της επιχειρησιακής πλατφόρµας «∆ΙΑΥΛΟΣ» στα µέλη 
κατά κανόνα τουλάχιστον 10 εργάσιµες µέρες πριν από τη συνεδρίασή της.  

Για την ενηµέρωση και προετοιµασία των µελών της Επιτροπής 
Παρακολούθησης ενηµερώνεται η ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ηπείρου 2014-2020 (www.peproe.gr) µε επικαιροποιηµένα 
στοιχεία και πληροφορίες για το ΕΠ.  

 

Άρθρο 6. 

Λήψη αποφάσεων 

Α. ∆ιαδικασία λήψης αποφάσεων 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει απαρτία όταν παρίσταται το 60% των 
µελών µε δικαίωµα ψήφου. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαµβάνονται σε πνεύµα 
συναίνεσης. 

Σε περίπτωση που µία απόφαση δεν µπορεί να ληφθεί µε τη συναίνεση 
όλων των µελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, η απόφαση αυτή 
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της που 
έχουν δικαίωµα ψήφου. 

 

Β. Γραπτή διαδικασία 

Για επείγοντα θέµατα ή για θέµατα για τα οποία υπάρχει εξουσιοδότηση 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης, ο Πρόεδρος πραγµατοποιεί τη γραπτή 
διαδικασία, µε την υποστήριξη της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου,  ως 
ακολούθως: 

i. Αποστέλλει στα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης σχέδιο 
εισήγησης µέσω της επιχειρησιακής πλατφόρµας «∆ΙΑΥΛΟΣ».  

ii. Τα µέλη εντός 10 εργάσιµων ηµερών πρέπει να εκφράσουν γραπτά 
τη γνώµη τους, µέσω της επιχειρησιακής πλατφόρµας «∆ΙΑΥΛΟΣ». Η 
προθεσµία των 10 εργάσιµων ηµερών σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις µπορεί να οριστεί σε µικρότερο διάστηµα όχι κάτω των 5 
εργάσιµων ηµερών. 
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iii. Η εισήγηση θεωρείται εγκριθείσα όταν έχει απαντήσει θετικά η 
απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών της 
Επιτροπής Παρακολούθησης. Η παράλειψη αποστολής γραπτής 
απάντησης ως ανωτέρω, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται 
κάθε φορά, θεωρείται ως αποδοχή. 

Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση τεχνικού προβλήµατος της 
επιχειρησιακής πλατφόρµας «∆ΙΑΥΛΟΣ», η αποστολή του σχεδίου 
εισήγησης ή/και της γραπτής γνώµης µπορεί να γίνει εναλλακτικά µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή τηλεοµοιοτυπία. 

 

Γ. Σύνταξη κειµένου Αποφάσεων και Συµπερασµάτων 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και στη 
βάση της συζήτησης που διεξάγεται, η γραµµατεία της Επιτροπής του 
άρθρου 9 του παρόντος, συντάσσει το Σχέδιο της απόφασης και των 
συµπερασµάτων της Επιτροπής Παρακολούθησης, το οποίο, µετά την 
ολοκλήρωση των συζητήσεων και τη σύµφωνη γνώµη του Προέδρου, 
διανέµεται στα παρευρισκόµενα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ή 
παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο. 

 

∆. Οριστικοποίηση και υπογραφή των αποφάσεων και 
συµπερασµάτων 

Το κείµενο οριστικοποιείται, µε βάση τις παρατηρήσεις των µελών της 
Επιτροπής Παρακολούθησης, είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είτε 
εντός προθεσµίας 5 εργάσιµων ηµερών για τη λήψη γραπτών 
παρατηρήσεων µέσω της επιχειρησιακής πλατφόρµας «∆ΙΑΥΛΟΣ» επί τη 
βάσει των συζητήσεων που έγιναν κατά τη συνεδρίαση της ΕπΠα..  

Οι αποφάσεις και τα συµπεράσµατα της συνεδρίασης υπογράφονται από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

Ε. Κοινοποίηση Αποφάσεων και συµπερασµάτων 

Με ευθύνη της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, οι αποφάσεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΠ (www.peproe.gr) 
και στην επιχειρησιακή πλατφόρµα «∆ΙΑΥΛΟΣ». 

 

Άρθρο 7 

∆ιεξαγωγή Τεχνικής Σύσκεψης 

Πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και για την καλύτερη προετοιµασία της, δύναται να 
πραγµατοποιηθεί Τεχνική Σύσκεψη, στην οποία καλούνται από τον 
Πρόεδρό της, όσοι εκ των µελών της -µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου-  
κρίνεται ότι είναι απαραίτητο να συµµετάσχουν.  
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Επιπλέον, στις Τεχνικές Συσκέψεις δύναται να προσκληθούν και να 
συµµετάσχουν στελέχη της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και 
εµπειρογνώµονες, εκπρόσωποι ∆ικαιούχων ή Ενδιάµεσων Φορέων 
∆ιαχείρισης, εφόσον παρίσταται ανάγκη. 

 

Άρθρο 8  

Υποεπιτροπές – Οµάδες εργασίας 

Με στόχο την ενίσχυση τόσο της ενεργού συµµετοχής των µελών της 
Επιτροπής Παρακολούθησης, όσο και της συνεργασίας µεταξύ των 
αρµοδίων δηµοσίων αρχών και των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, 
µε απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, ύστερα από εισήγηση του 
Προέδρου της, δύναται να συγκροτούνται µη αµειβόµενες Υποεπιτροπές ή 
οµάδες εργασίας, οι οποίες θα µελετούν επιµέρους θέµατα που αφορούν 
στην εξειδίκευση, εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος και θα εισηγούνται σχετικά 
στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης. Οι Υποεπιτροπές ή Οµάδες 
εργασίας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ηπείρου 2014-2020 µπορούν 
να συνεργάζονται µε τις αντίστοιχες Υποεπιτροπές ή Οµάδες Εργασίας 
άλλων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 

Στις προαναφερόµενες Υποεπιτροπές και οµάδες εργασίας, συµµετέχουν 
στελέχη της ΕΥ∆ του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου και στελέχη των φορέων που 
εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Παρακολούθησης. ∆ύναται επίσης να 
προσκληθούν για να συµµετάσχουν και εµπειρογνώµονες, εκπρόσωποι 
αρµοδίων αρχών, ∆ικαιούχων ή Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης, καθώς 
και εκπρόσωποι άλλων φορέων, επαγγελµατικών ενώσεων, οικονοµικών 
και κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται µε το ΕΠ και τις παρεµβάσεις του. 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου είναι αρµόδια 
για το συντονισµό των εργασιών των Υποεπιτροπών και των οµάδων 
εργασίας καθώς και για κάθε υποστηρικτική ενέργεια που είναι απαραίτητη 
για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία τους. 

Επιπλέον στη Περιφέρεια Ηπείρου συγκροτείται Περιφερειακή Επιτροπή 
Αναπτυξιακού Σχεδιασµού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ σύµφωνα µε το άρθρο 24Α του Ν. 
4314/2014, η οποία λειτουργεί ως Υποεπιτροπή της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ηπείρου 2014-2020.  

 

Άρθρο 9 

Γραµµατεία – τήρηση πρακτικών 

Χρέη γραµµατείας της Επιτροπής Παρακολούθησης εκτελεί η Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σε κάθε συνεδρίαση η γραµµατεία µεριµνά για τη σύνταξη της ηµερήσιας 
διάταξης, την τήρηση µαγνητοφωνηµένων πρακτικών, τη σύνταξη των 
πρακτικών των αποφάσεων και συµπερασµάτων καθώς και του καταλόγου 
παρόντων µελών. Το τελικό κείµενο των πρακτικών εγκρίνεται είτε κατά 
την έναρξη της συζήτησης της επόµενης συνεδρίασης της Επιτροπής 
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Παρακολούθησης, είτε µε γραπτή διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 6 του 
παρόντος. 

 

 

Άρθρο 10 

Κώδικας δεοντολογίας των µελών της Επιτροπής  Παρακολούθησης 

Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης έχουν την υποχρέωση να τηρούν 
τους ακόλουθους κανόνες δεοντολογίας: 

1. να λαµβάνουν αποφάσεις για το ευρύτερο δηµόσιο συµφέρον και όχι 
µε βάση την εξυπηρέτηση χρηµατοοικονοµικών πλεονεκτηµάτων ή 
άλλων ωφελειών για τους ίδιους ή για άλλους. 

2. να δηλώνουν στον Πρόεδρο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια 
συνεδρίασης, κάθε περίπτωση πραγµατικής ή ενδεχόµενης 
σύγκρουσης συµφερόντων σε σχέση µε τη συµµετοχή τους στη 
λήψη αποφάσεων της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος 
προσδιορίζει αν το µέλος θα αποκλείεται από τη συζήτηση για το 
συγκεκριµένο θέµα και από κάθε συµµετοχή σε οποιαδήποτε σχετική 
απόφαση της Επιτροπής. Αυτές οι αρχές ισχύουν εξίσου για τις 
αποφάσεις και τις απόψεις µέσω γραπτής διαδικασίας. 

3. Να ενηµερώνει το φορέα του ή την οµάδα φορέων που εκπροσωπεί 
µετά από κάθε συνεδρίαση ή απόφαση µε γραπτή διαδικασία, τόσο 
για τη συζήτηση όσο και για τα συµπεράσµατα και τις αποφάσεις της 
Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

Άρθρο 11 

Τροποποίηση Κανονισµού Εσωτερικής λειτουργίας 

Ο παρών Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής 
Παρακολούθησης µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση των µελών της, 
µετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας 
Ηπείρου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. 

 

 


