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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

«ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

Στην Αθήνα, σήµερα την 29-12-2011, µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων : 

1. της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Χαλκοκονδύλη 31, Τ.Κ. 104 32 , όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον 

Ειδικό Γραµµατέα ∆ασών, κ. Γεώργιο Αµοργιανιώτη, και η οποία θα 

αποκαλείται στο εξής, χάριν συντοµίας, ως «Κύριος του Έργου»  

2. της Γενικής Γραµµατείας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής - Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού 

Περιβαλλοντικών ∆ράσεων, που εδρεύει στην Αθήνα, Ιτέας 2 & 

Ευρυτανίας, Τ.Κ. 115 23, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Γενικό 

Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ, κο Νεκτάριο Αλεξόπουλο, και η οποία θα 

αποκαλείται εφεξής στην παρούσα, χάριν συντοµίας, «Φορέας 

Υλοποίησης» 

Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις 

παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 

Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού, όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 

ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 53 Α/ 31-03-2010).  

2. Την µε αριθµ. πρωτ. 225392/2227/23.12.11 απόφαση του Ειδικού 

Γραµµατέα ∆ασών, για τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε τη 

Γενική Γραµµατεία ΥΠΕΚΑ (Αρµόδιος Φορέας: Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων), προκειµένου η τελευταία να 

λειτουργήσει ως ∆ικαιούχος του Έργου «Κωδικοποίηση της ∆ασικής 

Νοµοθεσίας». 

3. Την µε αριθµ. πρωτ. ΟΙΚ. 213735/27.12.11 απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ, για τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε την 

Ειδική Γραµµατεία ∆ασών, προκειµένου η Ειδική Γραµµατεία ∆ασών 
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να λειτουργήσει ως Κύριος του Έργου «Κωδικοποίηση της ∆ασικής 

Νοµοθεσίας». 

4. Το µε αριθ. πρωτ.168277/20-05-2011 έγγραφο επιβεβαίωσης της 

Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη», µε το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του 

Φορέα Υλοποίησης. 

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

 

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013 προγραµµατίζει την υλοποίηση της 

πράξης «ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», η οποία θα 

αναφέρεται στο εξής χάριν συντοµίας «το Έργο». 

Το φυσικό αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει:  

• Την συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση της νοµοθετικής, κανονιστικής 

και λοιπής ύλης σχετικής µε το ευρύτατο πεδίο της δασικής πολιτικής και 

της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δασικές εκτάσεις 

• την τεκµηριωµένη ανάπλαση της δασικής νοµοθεσίας σε καίρια σηµεία 

αυτής, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις αρχές καλής νοµοθέτησης και την 

ανάγκη µακροπρόθεσµης προσαρµογής για την αντιµετώπιση της 

κλιµατικής αλλαγής. 

• Τη δηµιουργία Κώδικα, µε ενοποίηση και συστηµατική ταξινόµηση των 

διατάξεων που εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο, ώστε το σχετικό νοµικό 

πλαίσιο να παρουσιάζεται µε απλό και εύληπτο τρόπο στο σύνολο των 

εµπλεκοµένων στο συγκεκριµένο τοµέα πολιτικής, (πολίτες, επιχειρήσεις, 

εµπλεκόµενοι εθνικοί και κοινοτικοί φορείς) 

• Την προβολή, δηµοσιότητα και εν γένει διάχυση των 

αποτελεσµάτων της παρούσας πράξης στο προσωπικό του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε όλους τους 

εµπλεκόµενους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς δηµοσίου, αλλά και 

στο ευρύ κοινό.  

• τη δηµιουργία κατάλληλης πληροφοριακής υποδοµής, στην οποία θα 

συγκεντρωθεί το σύνολο της νοµοθετικής, κανονιστικής και λοιπής ύλης 
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και η οποία θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητούν 

νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, νοµολογία, αρθρογραφία, 

αποφάσεις, γνωµοδοτήσεις ΝΣΚ και οποιαδήποτε άλλη σχετική νοµική 

πληροφορία που αφορά τα δάση και την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος.  

Συνεπώς το έργο περιλαµβάνει τόσο κάθετη όσο και οριζόντια κωδικοποίηση, 

ενώ πέρα από την στατική κωδικοποίηση της νοµοθεσίας (consolidation) 

περιλαµβάνει και στην ουσιαστική κωδικοποίηση (ανάπλαση/ recast) σύµφωνα 

µε τις αρχές της καλής νοµοθέτησης (βλ. εγκύκλιος Πρωθυπουργού 

Υ/190/2006). 

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής 

επάρκειας των φορέων υλοποίησης (∆ικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων 

έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειµένου να 

επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση 

και διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

  

∆εδοµένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του 

επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριµένου Έργου, σύµφωνα 

µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, ο δε 

Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για 

έργα συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαµβάνει επιβεβαίωση 

τύπου Β που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα συµβαλλόµενα µέρη 

προβαίνουν, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη 

σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την οποία προσδιορίζουν 

το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειµένου της.   

 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η µεταβίβαση 

της αρµοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της 

παρούσας σύµβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να 
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λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας 

Στρατηγικού Σχεδιασµού Συντονισµού & Εφαρµογής Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΕΠ) 

– Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών και να 

εκτελέσει, σε συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου, όπου είναι απαραίτητο, τις 

παρακάτω ενέργειες:  

1) Ωρίµανση του Έργου  

2) Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης. 

3) Σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης για την ένταξη της 

στο ΕΠ 

4) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων σε συνεργασία µε την 

Ειδική Γραµµατεία ∆ασών. 

5) ∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε 

τη νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

6) Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων. 

7) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 

8) ∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 

9) Παρακολούθηση χρηµατορροών του Έργου. 

10) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του. 

11) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριό του. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 

δικαιώµατα: 

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει: 

• Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα 

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας 

σύµβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και 

πληροφοριών. 

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει 

στη διάθεσή του και να συνεργάζεται µαζί του για την κατάρτιση του 

Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης. 
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• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του ή τους εκπροσώπους του στην Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 5 της 

παρούσας.  

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα στελεχών του και να διαθέσει στον 

Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας. 

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση 

σχετικά µε οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την 

υλοποίηση του Έργου. 

• Να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση του Έργου µεριµνώντας για την 

εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηµατοδότησης και για την ετήσια 

κατανοµή πιστώσεων. 

• Να προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για τη διασφάλιση της οµαλής 

χρηµατοδότησης του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωµές. 

• Να διασφαλίσει την αξιοποίηση του Έργου µετά την ολοκλήρωσή του. 

 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει: 

• Να ενεργεί ως ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό 

περιγράφεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα 

και ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα 

υλοποίησης του Έργου. 

• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου (σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των 

Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων) για την εξέλιξη του φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρµόδια 

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασµού Συντονισµού & Εφαρµογής 

Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΕΠ) – Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

• Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού 

∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική 

Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασµού Συντονισµού & Εφαρµογής 

Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΕΠ) – Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του 

Υπουργείου Εσωτερικών 
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• Να συνεργάζεται µε τον Κύριο του Έργου, προκειµένου να προβαίνει στις 

απαιτούµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και τη 

σύνταξη των Τεχνικών ∆ελτίων Υποέργων, τα οποία και θα υποβάλει 

στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασµού Συντονισµού & 

Εφαρµογής Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΕΠ) – Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

• Να υπογράψει ως ∆ικαιούχος το σύµφωνο αποδοχής όρων της 

απόφασης ένταξης πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του 

άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης.  

• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισµών, σε συνεργασία µε 

τον Κύριο του Έργου. 

• Να διενεργεί τους διαγωνισµούς, σε συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου, 

σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 

• Να αξιολογεί τις προσφορές, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων του Κυρίου 

του Έργου, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 

• Να υπογράφει τις σχετικές συµβάσεις, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία 

και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. 

• Να ελέγχει τα παραδοτέα και να τα παραλαµβάνει βάσει των σχετικών 

συµβάσεων, σε συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου. 

• Να ελέγχει την τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας, σε συνεργασία µε τον 

Κύριο του Έργου  

• Να παρακολουθεί τις χρηµατορροές του Έργου, σε συνεργασία µε τον 

Κύριο του Έργου.  

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

3.1. Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της 

προγραµµατικής σύµβασης, δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 

1.545.000,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µε τη σύµφωνη γνώµη της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 

αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασµού Συντονισµού & 
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Εφαρµογής Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΕΠ) – Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις 

έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη 

έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

και λήγει µε την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη 

λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου, εκτός εάν, µε 

βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο πλαίσιο του εγκεκριµένου Συστήµατος 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, τροποποιηθεί η 

Απόφαση Ένταξης του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, µε τρόπο που 

να επηρεάζεται ο ορισµός του «∆ικαιούχου» του Έργου.  

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και 

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της, που υπερβαίνουν τους 6 µήνες, γίνονται µετά 

από σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται όργανο 

µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα αυτήν της 

Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών, οδός Χαλκοκονδύλη 31, Αθήνα Τ.Κ. 104 32.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος 

της Επιτροπής, µε τον αναπληρωτή του 

- δύο (2) εκπροσώπους του Κυρίου του Έργου και των αναπληρωτών τους. 

Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της 

πράξης στο Ε.Π. «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013», οι 

συµβαλλόµενοι φορείς ορίζουν τα µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  
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Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 

παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της 

προγραµµατικής σύµβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν 

υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών 

κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η 

αιτιολογηµένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν 

του εξαµήνου παράταση του χρονοδιαγράµµατος και η επίλυση κάθε διαφοράς 

µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των 

όρων της παρούσας σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής της.  

 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 

πρόσκληση αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται 

τα µέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται 

υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέµατα που θα ζητήσει 

εγγράφως έστω και ένα από τα µέλη της. Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της 

συνεδρίαση. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από 

ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και 

εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται 

να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωµοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών 

επιστηµονικών θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν 

έχει δικαίωµα ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της 

Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσµευτικές για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι µήνες και 

έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Κάθε µέλος της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις 

συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα 

οποία είναι εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. Τα 

πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα 

µέλη αφού υπογραφούν . 
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα 

τα µέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε 

κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους 

συµβαλλόµενους φορείς.  

 

Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της 

Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της.  

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της 

καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχει στο άλλο 

µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή 

αποθετική ζηµία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας 

Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραµµατικής 

σύµβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων 

του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του 

Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη 

της µεταβίβασης της αρµοδιότητας υλοποίησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  
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Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και 

ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να 

επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια της Αθήνας.  

 

ΑΡΘΡΟ 10  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 

Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύµβασης 

είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα 

Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριµένου Έργου. Το 

προσωπικό αυτό ορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Κυρίου του 

Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 11  

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η 

υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει 

υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσµα του 

τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από 

υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 

 

11.2 Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (µελέτες, εκθέσεις, στοιχεία, 

εµπειρογνωµοσύνης, κ.ο.κ.), που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης 

(και τους προστηθέντες και αντισυµβαλλοµένους του), στο πλαίσιο εκτέλεσης 

της παρούσας Σύµβασης και των συµβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας 

Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία 

του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει 

ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά 

το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη 

ή λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς 

εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αµοιβής. 
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11.3 Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και 

µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης και οι προστηθέντες του 

αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, 

συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, 

χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά 

την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 12  

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής 

σύµβασης γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων 

µερών. 

Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την 

προγραµµατική σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που 

προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί 

να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή 

απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα 

συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραµµατική 

σύµβαση. 

 
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα 

µέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία 

πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί 

στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασµού Συντονισµού & Εφαρµογής 

Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΕΠ) – Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του Υπουργείου 

Εσωτερικών.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΕΚΑ 

 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1. Τίτλος Πράξης: 

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

τίτλος υποέργου 1: ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ / ΥΠΕΚΑ 

3. ∆ικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΚΑ - ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

4. Φορέας λειτουργίας: 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ /ΥΠΕΚΑ 

5. Φυσικό αντικείµενο της Πράξης  

Η δασική πολιτική και νοµοθεσία, όπως απορρέει από τα άρθρα 24 και 117 του 

Συντάγµατος, αφορά στη δασική προστασία και την αειφορική διαχείριση των 

δασών. Η Ειδική Γραµµατεία ∆ασών είναι αρµόδια για τη δασική πολιτική που 

υλοποιείται από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, ρυθµίζοντας, µεταξύ 

άλλων, θέµατα όπως ο χαρακτηρισµός εκτάσεων ως δασών, οι εγκρίσεις 

επεµβάσεων σε δάση και η εν γένει την οργάνωση, ρύθµιση και διαχείριση 

δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα εντός δασικών εκτάσεων. 

Το χωρικό πεδίο αναφοράς της δασικής πολιτικής αφορά σε άνω του 60% της 

επικράτειας της χώρας και έχει αποτελέσει αντικείµενο νοµικών και κανονιστικών 

ρυθµίσεων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.  

Πέραν των αµιγώς δασοκοµικών εργασιών, η δικαιοδοσία της Ειδικής 

Γραµµατείας ∆ασών αφορά και στη ρύθµιση άλλων παρεµβάσεων σε δάση και 

δασικές εκτάσεις, όπως η κτηνοτροφία, η γεωργία, η µελισσοκοµία, η οικοδοµή, 

η εγκατάσταση βιοτεχνικών και βιοµηχανικών µονάδων, η προστασία της 

βιοποικιλότητας, τα έργα ΑΠΕ και τα πάσης φύσεως δηµόσια έργα. 

Η παλαιότητα και το εύρος της σχετικής νοµοθεσίας και νοµολογίας καθιστά το 

έργο της κωδικοποίησης αναγκαίο αλλά και εξαιρετικά πολύπλοκο.  

Ο όγκος της ισχύουσας δασικής νοµοθεσίας ξεπερνά τα 150 νοµοθετήµατα 

(νόµοι και διατάγµατα) και τις 1.000 υπουργικές αποφάσεις, κοινές υπουργικές 

αποφάσεις και εγκυκλίους. Σε αυτές το έργο της κωδικοποίησης θα πρέπει να 

συµπεριλάβει τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και τις 

γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους οι οποίες έχουν γίνει 
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αποδεκτές σε υπουργικό επίπεδο. Το τελευταίο αυτό κοµµάτι του έργου είναι 

ιδιαιτέρως σηµαντικό καθώς για πρώτη φορά αυτή η πληροφορία θα διατεθεί 

στο ευρύ κοινό.  

Η πιο πρόσφατη κωδικοποίηση της δασικής νοµοθεσίας τέθηκε σε ισχύ το 1969. 

Παράλληλα, το θεσµικό πλαίσιο που αφορά το δασικό φυσικό περιβάλλον και τη 

διαχείριση των δασών επηρεάζεται άµεσα από την ύπαρξη σηµαντικού όγκου 

νοµοθεσίας και νοµολογίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που προκύπτει από τις 

πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, για την πολιτική προστασία, για 

τα ύδατα και για τη γεωργία. Η λειτουργική ενσωµάτωση του κοινοτικού 

κεκτηµένου θα αποτελέσει διακριτό τµήµα του προτεινόµενου έργου. 

Υπό το πρίσµα των παραπάνω, γενικός στόχος της πράξης είναι η συγκέντρωση 

και εκσυγχρονισµός της δασικής νοµοθεσίας σε ενιαίο και σύγχρονο κείµενο και 

η διασφάλιση και διευκόλυνση της άµεσης και ταχείας πρόσβασης σε αυτό από 

όλους τους ενδιαφερόµενους πολίτες, επιχειρήσεις, νοµικούς αλλά και 

ενδιαφερόµενους φορείς της δηµόσιας διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων των 

δικαστικών αρχών και των κατά τόπους δασικών υπηρεσιών.  

Για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου είναι απαραίτητη η συγκέντρωση, 

ενοποίηση, εκκαθάριση και συστηµατική ταξινόµηση των νοµοθετικών κειµένων 

και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν τη δασική πολιτική. 

Επιπλέον, η πράξη αποσκοπεί αφενός στη συγκέντρωση και καταγραφή των 

ειδικότερων νοµοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων από τις οποίες 

προκύπτουν διοικητικές απαιτήσεις προς τις επιχειρήσεις και τον Πολίτη και 

αφετέρου στη συγκέντρωση και καταγραφή κάθε άλλης σχετικής ύλης όπως: 

νοµολογίας, αρθρογραφίας, διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, 

αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας, γνωµοδοτήσεων του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους. 

Το φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης πράξης περιλαµβάνει:  

• Την συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση της νοµοθετικής, κανονιστικής 

και λοιπής ύλης σχετικής µε το ευρύτατο πεδίο της δασικής πολιτικής και 

της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δασικές εκτάσεις 

• την τεκµηριωµένη ανάπλαση της δασικής νοµοθεσίας σε καίρια σηµεία, 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις αρχές καλής νοµοθέτησης και την ανάγκη 

µακροπρόθεσµης προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή. 

• Τη δηµιουργία Κώδικα, µε ενοποίηση και συστηµατική ταξινόµηση των 

διατάξεων που εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο, ώστε το σχετικό νοµικό 
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πλαίσιο να παρουσιάζεται µε απλό και εύληπτο τρόπο στο σύνολο των 

εµπλεκοµένων στο συγκεκριµένο τοµέα πολιτικής, (πολίτες, επιχειρήσεις, 

εµπλεκόµενοι εθνικοί και κοινοτικοί φορείς) 

• Την προβολή, δηµοσιότητα και εν γένει διάχυση των 

αποτελεσµάτων της παρούσας πράξης στο προσωπικό του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε όλους τους 

εµπλεκόµενους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς δηµοσίου, αλλά και 

στο ευρύ κοινό.  

• τη δηµιουργία κατάλληλης πληροφοριακής υποδοµής, στην οποία θα 

συγκεντρωθεί το σύνολο της νοµοθετικής, κανονιστικής και λοιπής ύλης 

και η οποία θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητούν 

νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, νοµολογία, αρθρογραφία, 

αποφάσεις, γνωµοδοτήσεις ΝΣΚ και οποιαδήποτε άλλη σχετική νοµική 

πληροφορία που αφορά τα δάση και την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος.  

Συνεπώς το φυσικό αντικείµενο της πράξης περιλαµβάνει τόσο κάθετη και 

οριζόντια κωδικοποίηση, ενώ πέρα από την στατική κωδικοποίηση της 

νοµοθεσίας (consolidation) περιλαµβάνει και στην ουσιαστική κωδικοποίηση 

(ανάπλαση/ recast) σύµφωνα µε τις αρχές της καλής νοµοθέτησης (βλ. 

εγκύκλιος Πρωθυπουργού Υ/190/2006). 

 

Τα παραδοτέα της πράξης ανά ενότητα είναι τα εξής: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 0  Οργάνωση και διοίκηση υποέργου 

Π 0.1 Μεθοδολογία υλοποίησης πράξης 

Π 0.2 Τετραµηνιαίες εκθέσεις προόδου 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Καταγραφή και συγκέντρωση της Υφιστάµενης Νοµοθετικής και 

Κανονιστικής ύλης και της σχετικής Νοµολογίας  

Π 1.1 Συλλογή της δασικής νοµοθεσίας 

Π 1.2 Ειδικές συλλογές νοµοθεσίας σε έγγραφη και ηλεκτρονική µορφή, βάσει 

οµαδοποίησης των διατάξεων.  Οι ειδικές συλλογές θα είναι τουλάχιστον 

δώδεκα (12). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών  

Π 2.1 Εφαρµογή ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης  

Π 2.2 Βάση δεδοµένων δασικής νοµοθεσίας  

Π 2.3 ∆ύο εκπαιδευτικά σεµινάρια 

Π 2.4 Εγγύηση και συντήρηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Αξιολόγηση των διατάξεων και ∆ιάγνωση Αναγκών 

Π 3.1 Έκθεση αναγκών βελτίωσης της δασικής νοµοθεσίας  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Προτάσεις Ρυθµιστικού Πλαισίου  

Π 4.1 Προτάσεις βελτίωσης και συνοδευτικές αναλύσεις κανονιστικών 

επιπτώσεων (σε τουλάχιστον είκοσι επιµέρους θεµατικές ενότητες) 

Π 4.2. Προτάσεις εφαρµογής 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:  Κατάρτιση Σχεδίου ∆ασικού Κώδικα 

Π 5.1 Σχέδιο Κώδικα και Αιτιολογική έκθεση Σχεδίου Νόµου, που θα 

περιλαµβάνει τα παρακάτω κύρια µέρη: 

- Γενικά περί του Κώδικα (Αιτιολογική έκθεση) 

- Παρατηρήσεις επί των άρθρων του Σχεδίου Νόµου 

- Σχέδιο Νόµου 

- Καταργούµενες διατάξεις 

- Αιτιολογική Έκθεση Σχεδίου Νόµου (Νέου ∆ασικού Κώδικα) 

- Αξιολόγηση Κανονιστικών Επιπτώσεων του παραγόµενου κώδικα. 

Π 5.2 Έκθεση Απολογισµού ∆ιαβούλευσης 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση 

Π 6.1 Τρεις ηµερίδες (τουλάχιστον) για στελέχη των κεντρικών και 

περιφερειακών δασικών υπηρεσιών 

Π 6.2 Τρεις ηµερίδες (τουλάχιστον) για λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς 

(πολίτες, επιχειρήσεις, κ.λπ.) για τα αποτελέσµατα της πράξης  

Π 6.3 Υλικό προβολής και προώθησης (παραγωγή και διανοµή έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού) των αποτελεσµάτων της πράξης  

 

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: όλη η Επικράτεια 
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7. Προϋπολογισµός 

 

 

 

8. ∆ιάρκεια υλοποίησης  

 

 

 

 

 

Προϋπολογισµός υποέργου 1 1.545.000 

Συνολικός προϋπολογισµός Πράξης 1.545.000 

 ∆ιάρκεια σε µήνες 

υποέργο 1 18 

Σύνολο Πράξης 18 


