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ΘΕΜΑ: Ανασύσταση Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου του 

άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ’ & δ’ του Ν.3299/2004 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/30-5-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 

διατάξεις». 

2. Το Π.Δ. 51/87 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/6-3-1989) «Καθορισμός των Περιφερειών της χώρας για 

τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της περιφερειακής ανάπτυξης».  

3. Την 3015/26-05-2004 απόφασή μας για την σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ΄ & δ’ του Ν.3299/2004(ΦΕΚ 261/τ. Α΄/23-12-

2004) «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή 

ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις.  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  



ΑΡΘΡΟ  1 

Ανασυστήνουμε την Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου ως εξής: 

1.  Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή τον Γεν. Δ/ντή 

Περιφέρειας Ηπείρου 

2.  Προϊστάμενος της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου με τον 

αναπληρωτή του 

3.  Εκπρόσωπος της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου με τον 

αναπληρωτή του 

4.  Εκπρόσωπος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν. Α. Ιωαννίνων με τον αναπληρωτή του 

5.  Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ηπείρου με τον αναπληρωτή 

του 

6.  Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με τον αναπληρωτή του 

7.  Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Άρτας με τον αναπληρωτή του 

8.  Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας με τον αναπληρωτή του 

9.  Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας με τον αναπληρωτή του 

10.  Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον αναπληρωτή του 

11.  Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηπείρου με τον αναπληρωτή του 

12.  Εκπρόσωπος της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος με τον αναπληρωτή του 

13.  Εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος με τον αναπληρωτή του 

14.  Εκπρόσωπος της EUROBANK ERGASIAS A.E. με τον αναπληρωτή του  

15.  Εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου με τον αναπληρωτή του 

 

 

Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής προεδρεύει η Γενική Γραμματέας 

Περιφέρειας Ηπείρου ή ο νόμιμος αναπληρωτής της Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας. 

Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να ορίζεται και 

αναπληρωτής του. 

Γραμματέας και Αναπληρωτής Βοηθός Γραμματέα της Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι 

της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηπείρου και έργο τους θα είναι η διοικητική 

υποστήριξη και γενική μέριμνα των συνεδριάσεων της Επιτροπής, η τήρηση και 

καθαρογραφή των πρακτικών και των σχετικών αποφάσεων. 



 

ΑΡΘΡΟ  2 

Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση: 

Για αιτήσεις υπαγωγής στον Ν.3299/04 επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής 

μίσθωσης εξοπλισμού που υποβάλλονται στην Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και για για 

αιτήματα τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας, μεταβίβασης επιχειρήσεων ή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, 

καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν 

καταβληθεί και αφορούν σε επενδύσεις ή και προγράμματα ή επιχειρησιακά σχέδια για την 

υπαγωγή των οποίων γνωμοδότησαν κατά περίπτωση. 

Επίσης γνωμοδοτούν για τα παρακάτω θέματα: 

- Επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή 

επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν.1262/82, Ν.1892/90, Ν.2601/98, 

Ν.3299/04, εφόσον αυτά είναι της αρμοδιότητας των κατά περίπτωση αντίστοιχων 

υπηρεσιών ή φορέων των κινήτρων των εν λόγω νόμων και 

- Επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους αναπτυξιακούς Νόμους εφόσον οι 

σχετικοί φάκελοι των επενδύσεων αυτών είναι της αρμοδιότητας των κατά 

περίπτωση αντίστοιχων υπηρεσιών ή φορέων και τηρούνται σε αυτούς. 

 

ΑΡΘΡΟ  3 

1. Αρμόδια για την εισήγηση των θεμάτων, που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας 

απόφασης, είναι η Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία 

συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις. 

2. Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

που χειρίζονται το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα. 

3. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας ο οποίος 

επικουρεί τον Γραμματέα κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Δ/νσης 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Ο Γραμματέας και ο Αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας είναι 

αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή 

υποστήριξη και απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής. 

 



ΑΡΘΡΟ  4 

1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής γίνονται στα Γραφεία της 

Περιφέρειας Ηπείρου μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, 

οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή εκτός ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών. 

2. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται η Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των 

σχετικών φακέλων. 

3. Από τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην Επιτροπή για συζήτηση, 

καταρτίζεται η ημερήσια διάταξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της 

Γραμματείας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής μαζί με τα αντίστοιχα εισηγητικά 

σημειώματα της Υπηρεσίας. 

4. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε 

συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της 

Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την κοινοποίηση των πρακτικών για τις 

περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Μια σειρά 

επικυρωμένων πρακτικών καθώς και τα σχέδια των εισηγητικών σημειωμάτων τηρείται 

στο αρχείο της Γραμματείας. 

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, και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. 

6. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής του Ν.3299/04 στην Γνωμοδοτική Επιτροπή, 

τηρείται η απόλυτη σειρά προτεραιότητας με την οποία έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις 

αυτές. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη εισαγωγή σε συγκεκριμένη συνεδρίαση της 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής αιτήσεων που έχουν υποβληθεί σε διαφορετικά χρονικά 

σημεία εντός του διμήνου με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παραληφθεί η εισαγωγή 

καμιάς αίτησης υπαγωγής που έχει υποβληθεί κατά τον ίδιο ή προγενέστερο χρόνο από 

τον χρόνο υποβολής εκείνων που εισάγονται στην συγκεκριμένη συνεδρίαση. 

7. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατόν να καλούνται εκπρόσωποι των 

επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων εφόσον κρίνεται 

σκόπιμο για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ  5 

1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής μέλη που, κατά την τελευταία 5ετία είναι σύμβουλοι ή συμμετέχουν στο 



εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή 

συμμετάσχει στην κατάρτιση μελετών ή ως εξωτερικοί αξιολογητές έχουν συντάξει την 

αξιολόγηση επενδύσεων, προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή 

επιχειρηματικών σχεδίων που κατά την τελευταία 5ετία έχουν υπαχθεί στο Ν.1892/90, 

στο Ν.2601/98 ή στο Ν.3299/04 ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις 

διατάξεις του Ν.3299/04 εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των 

επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.  

2. Για μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των άρθρων 6 και επόμενα περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής 

κατάστασης του Ν.2429/96. 

 

ΑΡΘΡΟ  6 

 Η αποζημίωση του Προέδρου των μελών, των εισηγητών, του Γραμματέα, του 

Αναπληρωτή βοηθού Γραμματέα καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 15, 16, 17, 18 

του άρθρου 7 καθώς και τις παραγράφους 2 (ιη), 6 και 7 του άρθρου 12 του Ν.3299/04 και 

την υπ αριθ. 2/8781/0022 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 70/23-02-2007. 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την υπογραφή της από την Γενική Γραμματέα 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

 ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
1. Γραφείο Γ.Γ.Π.Η. 
2. Τμήμα Γ’ 

3. Οριζόμενα μέλη 

4. Χρον. Αρχείο 


