
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Αριθμ. 80/5/Α3 
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δρά-

ση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιού-

χων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β΄ Κύκλος» του 

ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 -2020.

  Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ

1.   Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265/23.12.2014) «Για τη δι-
αχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020», όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04.11.2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.», και ιδίως το 
άρθρο 2, παρ (2) αυτού.

4. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α΄/13.12.2017) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

5. Τον υπ’ αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Διο-
ρισμό της μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και 
ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού.

6. Την με α.π. 67743/ΕΥΘΥ 615/24.06.2015 (Β΄ 1248) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ-
τιλίας και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της 
με αριθμ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης.

7. Την με α.π. 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (Β΄ 2064/
15.06.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομίας, και Ανάπτυξης "Τροποποίηση της με αριθμό 
67743/ΕΥΘΥ/615/24.06.2015 υπουργικής απόφασης 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ. 1 
του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθμ. 1121/408Δ/
Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής υπουργικής απόφασης»"
(Β΄ 1248).

8. Την με α.π. 113091/05.11.2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση 
αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ 
ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).

9. Την με α.π. 73016/30.06/2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τοποθέτηση 
Προϊσταμένων στις Μονάδες A3 και Γ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ».

10. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
«Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για 
το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αριθμ. απόφασης 
C(2014)3542 final/23.05.2014.

11. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 
Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
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την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 
2014GR16M2OP001).

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτρο-
πής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας 
(De Minimis) όπως ισχύει.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αριθμ. 1080/2006 
Κανονισμού του Συμβουλίου.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευ-
ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορι-
σμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1083/2006.

15. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
την κατάργηση του υπ’ αριθμ. 1081/2006 Κανονισμού 
του Συμβουλίου.

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 821/2014 της Επιτροπής 
της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1302/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των 
συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσε-
ων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και 
επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής 
και αποθήκευσης των δεδομένων.

17. Την με α.π. 177229/15.12.2014 κοινή υπουργική 
απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΑΔΑ: 7ΠΧΒ0-2ΥΜ).

18. Την με α.π. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουρ-
γική απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 υπουργικής απόφασης 
«Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξε-
ων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμε-
σους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελε-
σμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β΄3521).

19. Την υπουργική απόφαση με α.π. 3357/ΕΥΣ/1338/
27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευ-
σης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

20. Την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης 
Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη 
Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].

21. Το με α.π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο 
της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχεί-
ρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο 
πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση».

22. Το με α.π. 4843/119432/03.11.215 έγγραφο της Γε-
νικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».

23. Την με α.π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμ-
μάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» 
(ΦΕΚ 2784/Β΄/21.12.2015).

24. Την με α.π. 62550/10.6.2016 υπουργική απόφαση 
με θέμα «Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευ-
μένου) Λογαριασμού (Escrow Account)» (ΦΕΚ Β΄ 1738).

25. Την με α.π. 1158/314 Α1/09.03.2017 απόφαση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ για την 
έγκριση μέσω της 15ης Γραπτής Διαδικασίας, της Μεθο-
δολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και επιλογής 
πράξεων για τη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπα-
σχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- Β΄Κύ-
κλος» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με α.π. 2179/641 
Α1/10.05.2017 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθη-
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι-
κότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020» 
(ΕΠΑνΕΚ).

26. Το με α.π. 53132/ΕΥΚΕ 5529/09.05.2017 (α.π. ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ 2205/818/Α2/11.05.2017) έγγραφο της ΕΥΚΕ 
με θέμα: «Έκφραση γνώμης για Πρόσκληση υποβολής 
αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων 
στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχι-
ούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β΄ Κύκλος» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

27. Την με α.π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2713/1046/Α2/08.06.2017 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση 
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης- Β΄ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότη-
τα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 
2014 - 2020", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

28. Την υπ’ αριθμ. 1557/432Γ/Γ01/30.03.2016 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατι-
κών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).
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29. Την υπ’ αριθμ. 2640/803Γ01/20.5.2016 σύμβαση 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιά-
μεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του 
ΕΠΑΝΕΚ.

30. Την υπ’ αριθμ. 3505/815/Α1/30.6.2016 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις 
Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία - ΕΦΕΠΑΕ», αποφασίζουμε:

Α. Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης 
για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχι-
ούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β΄ Κύκλος», σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην απόφαση με α.π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ  
2713/1046/Α2/08.06.2017 (ΑΔΑ: ΩΘΗΑ465ΧΙ8-ΛΙΝ) με 
την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (και ιδίως το Πα-
ράρτημα V αυτής), όπως ισχύει.

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη με δικαίωμα 
ψήφου εκ των οποίων:

- Δύο (2) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές τους προ-
έρχονται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (μεταξύ των οποίων ο 
πρόεδρος και ο αναπληρωτής του).

- Ένα (1) Μέλος με τον αναπληρωτή του προέρχεται 
από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από στέλεχος 
του ΕΦΕΠΑΕ με τον αναπληρωτή του.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης βρίσκεται σε απαρτία και 
μπορεί να συνεδριάσει όταν παρευρίσκονται και τα τρία 
(3) μέλη της.

Β. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. Μεριμνά, με την συνδρομή του ΕΦΕΠΑΕ, για κάθε 

ενέργεια που απαιτείται στο πλαίσιο της οργάνωσης και 
εποπτείας της διαδικασίας αξιολόγησης.

2. Διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη σε περιπτώσεις 
για τις οποίες εγείρονται αμφισβητήσεις σε θέματα που 
αφορούν στη διαδικασία αξιολόγησης και εφόσον απαι-
τηθεί για την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας αξιολό-
γησης εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο για τη λήψη 
σχετικής απόφασης, στην περίπτωση που δεν προβλέ-
πεται στην παρούσα και στην Πρόσκληση της δράσης.

3. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται διαφωνία με-
ταξύ των δύο επικρατουσών αξιολογήσεων ως προς 
τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής (σύμφωνα με το 
Παράρτημα V της Πρόσκλησης) γνωμοδοτεί, μετά από 
τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

4. Επικυρώνει το αποτέλεσμα των δύο επικρατουσών 
αξιολογήσεων, στις οποίες διαπιστώνεται συμφωνία ως 
προς την πλήρωση των όρων και των τυπικών προϋπο-
θέσεων συμμετοχής, ή/και ως προς την αναφορά στοι-
χείων ταυτότητας του δικαιούχου.

5. Επικυρώνει την τελική βαθμολογία και οριστικοποιεί 
το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του κάθε επιχει-
ρηματικού σχεδίου που αφορά στα εξής:

ί. Στα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε επιχειρηματι-
κού σχεδίου.

ii. Στο βαθμό του κάθε αξιολογητή και στην τελικά δια-
μορφούμενη συνολική βαθμολογία του επιχειρηματικού 
σχεδίου.

iii. Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για κάθε επιχο-
ρηγούμενο επιχειρηματικό σχέδιο και την αναλογούσα 
δημόσια χρηματοδότηση.

6. Προβαίνει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων 
κάθε τμήματος (παρτίδας) και αποστέλλει στην ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ την εισήγησή της για την έκδοση της σχετικής 
απόφασης ένταξης.

7. Με την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ, συντάσσει πρακτι-
κό για τα επιχειρηματικά σχέδια που ολοκλήρωσαν τα 
δύο στάδια αξιολόγησης, που περιλαμβάνει:

- Τη βαθμολογική κατάταξη των προς χρηματοδότηση 
επιλέξιμων επιχειρηματικών σχεδίων με τον αιτούμενο 
και τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τους, ανά ομά-
δα Περιφερειών, Κατηγορία Δικαιούχων και ανά περίοδο 
υλοποίησης της Δράσης.

- Τη σχετική τεκμηρίωση για τα μη επιλέξιμα επιχει-
ρηματικά σχέδια που συγκεντρώνουν βαθμολογία ίση 
ή μεγαλύτερη της βαθμολογικής βάσης των προς χρη-
ματοδότηση επιλέξιμων επιχειρηματικών σχεδίων, όπως 
διαμορφώνεται ανά ομάδα Περιφερειών, Κατηγορία Δι-
καιούχων και ανά περίοδο υλοποίησης της Δράσης. 

- Τη βαθμολογική κατάταξη όλων των υπολοίπων 
επιχειρηματικών σχεδίων, με τον αιτούμενο και τον 
επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τους και ανά περίοδο 
υλοποίησης της δράσης.

8. Με την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ, και κατόπιν και της 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των δικαιολογη-
τικών συντάσσει πρακτικό/πρακτικά, που περιλαμβάνει/
νουν τα επιχειρηματικά σχέδια που κρίθηκαν μη επιλέ-
ξιμα, είτε κατά το στάδιο εξέτασης των δικαιολογητι-
κών ή σε προγενέστερα στάδια, τη σχετική τεκμηρίωση 
απόρριψης, και τον αιτούμενο προϋπολογισμό του κάθε 
επιχειρηματικού σχεδίου.

9. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και 
διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης η Επιτροπή δι-
ενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο μετά την ολοκλήρωση 
της προβλεπόμενης διαδικασίας ελέγχου των δικαιο-
λογητικών και πριν την σύνταξη των τελικών πινάκων 
βαθμολογικής κατάταξης των επιχειρηματικών σχεδίων. 
Ειδικότερα, διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των 
πραγματοποιηθεισών αξιολογήσεων σε ποσοστό έως 
δύο τοις χιλίοις επί του συνόλου των αιτήσεων χρηματο-
δότησης που θα προωθηθούν προς ένταξη και έως δύο 
τοις χιλίοις επί του συνόλου των προς απόρριψη επιχει-
ρηματικών σχεδίων. Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί για 
την επιλογή των δειγμάτων θα είναι η τυχαία επιλογή 
επί του Αύξοντα Αριθμού (Α/Α) υποβολής των αιτήσε-
ων χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που διαπιστώσει 
λανθασμένες αξιολογήσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 0,5 τοις χιλίοις θα προβεί σε έλεγχο ισόποσου με 
το αρχικό δείγμα, με βάση τα κριτήρια που θα αποφα-
σίσει. Επιπλέον, σ' αυτή την περίπτωση εισηγείται προς 
το αρμόδιο όργανο τη διαπίστωση του λανθασμένου 
δείγματος, καταγράφοντας τα αναλυτικά σε πρακτικό, 
προκειμένου να ληφθεί σχετική μέριμνα ως προς τους 
λόγους της λανθασμένης αξιολόγησης.
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Τα επιχειρηματικά σχέδια στα οποία έχουν εντοπιστεί 
λανθασμένες αξιολογήσεις ανατίθενται εκ νέου σε δυο 
αξιολογητές, με την ίδια διαδικασία τυχαίας επιλογής 
μέσω ΠΣΚΕ και επαναλαμβάνεται η διαδικασία αξιολό-
γησης.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, καταγράφουν 
στο πρακτικό κάθε συνεδρίασης τις αποφάσεις - γνω-
μοδοτήσεις τους και διατυπώνουν σχετική εισήγηση στη 
Μονάδα A3 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί 
με την υπογραφή και έκδοση των αποφάσεων ένταξης 
ή απόρριψης (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα 
προκύψουν μετά την εξέταση των ενστάσεων).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και οι εισηγητές δεν έχουν 
πρόσβαση στα στοιχεία της επιχείρησης ούτε στον ηλε-
κτρονικό κωδικό της πρότασης, μέχρι και τη δημοσίευση 
του Προσωρινού Καταλόγου των Δυνητικών Δικαιούχων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει κατά κανόνα 
εντός ωραρίου εργασίας, αλλά οι εργασίες δύναται να 
παραταθούν και εκτός ωραρίου εργασίας. Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής δύναται να συγκαλεί συνεδριάσεις της 
Επιτροπής και εκτός ωραρίου εργασίας εάν οι συνθή-
κες το απαιτούν, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της το 
συντομότερο δυνατόν.

Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν θα 
εξετάσει πιθανές ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων. 

Γ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση 
της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης- Β΄ Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», συγκροτείται 
ως εξής:

- Μαλανδράκη Αντωνία του Ιωάννη, ΑΔΤ ΑΜ023020, 
Στέλεχος Μονάδας A3, Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξε-
ων ΘΣ 3, 6, 8, 10 και 11, συμπεριλαμβανομένων πράξεων 
ΤΠΕ των ΘΣ αυτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία», ως Πρόεδρος. 

Αναπληρωματικός: Δρίτσας Μιχάλης του Μιχαήλ, ΑΔΤ 
ΑΖ634141, Στέλεχος Μονάδας Α1, Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος και 
Οριζοντίων Θεμάτων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι-
σης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία».

- Βαβάση Ευαγγελία του Γεωργίου, ΑΔΤ Ξ135873, Στέ-
λεχος Μονάδας Β1, Διαχείρισης Πράξεων των Θεματικών 
Στόχων 1, 4 και 7 πλην πράξεων ΤΠΕ, της Ειδικής Υπηρε-
σίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία», ως Μέλος.

Αναπληρωματικός: Δρυμούσης Χρήστος του Γεωργίου, 
ΑΔΤ ΑΚ 594165 Στέλεχος Μονάδας Α1, Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ορι-
ζοντίων Θεμάτων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-
τομία».

- Γεωργιτσόπουλος Φώτιος του Ιωάννη, ΑΔΤ ΑΕ222555, 
Στέλεχος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμά-

των ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ -
 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ), εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, 
ως εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
(ΕΦΕΠΑΕ), ως τακτικό Μέλος.

Αναπληρωματική: Χατζάκη Άννα του Κωνσταντίνου, 
ΑΔΤ ΑΚ474121, Στέλεχος της Εταιρείας Στήριξης και 
Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Κρήτης (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΚΡΗΤΗΣ), εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσωπος του 
Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ).

Γραμματέας ορίζεται η Λαμπροπούλου Μαρία του 
Αναστασίου, ΑΔΤ ΑΒ323401, στέλεχος της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Εταιρείας (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ) εταίρου του Ενδι-
άμεσου Φορέα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ).

Αναπληρωματική: Κουκολιά Αικατερίνη του Νικολάου, 
ΑΔΤ ΑΙ045078, στέλεχος της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Εταιρείας (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ) εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ).

Δ. Η αμοιβή του Προέδρου, των μελών της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και της Γραμματείας, που θα εργαστούν 
εκτός ωραρίου εργασίας θα καθοριστεί με κοινή υπουρ-
γική απόφαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2018

Η Ειδική Γραμματέας
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ

Ι

    Αριθμ. 79/4/A3 
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δρά-

ση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 

Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ   

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

βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265/23.12.2014) «Α) Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2017/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατά-
ξεις», όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04.11.2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
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ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α΄/13.12.2017) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

5. Τον υπ’ αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Διο-
ρισμό της μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ.

6. Την με α.π. 67743/ΕΥΘΥ 615/24.06.2015 (Β΄ 1248) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ-
τιλίας και Τουρισμού "Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" 
του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της 
με αριθμ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης.

7. Την με α.π. 66135/ΕΥΘΥ455/15.06.2017 (ΦΕΚ/
Β΄/2064/2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθ-
μό 67743/ΕΥΘΥ/615/24-06-2015 υπουργικής απόφασης 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 
5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθμ. 
1121/408Δ/Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής υπουργικής από-
φασης» (Β΄1248).

8. Την με α.π. 113091/05.11.2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση 
αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ 
ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).

9. Την με α.π. 73016/30.06.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τοποθέτηση 
Προϊσταμένων στις Μονάδες A3 και Γ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ», 
όπως ισχύει.

10. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμ-
φωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαί-
σιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης 0(2014)3542 
final/23.05.2014.

11. Την με α.π. 177229/15.12.2014 κοινή υπουργική 
απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΑΔΑ: 7ΠΧΒ0-2ΥΜ).

12. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 
Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 
2014GR16M2OP001.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερι-
κή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αριθμ. 1080/2006 
Κανονισμού του Συμβουλίου.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευ-
ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορι-
σμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1083/2006.

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
την κατάργηση του υπ’ αριθμ. 1081/2006 Κανονισμού 
του Συμβουλίου.

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 821/2014 της Επιτροπής 
της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1302/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των 
συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή  εκθέσε-
ων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής , τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και 
επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής 
και αποθήκευσης των δεδομένων.

18. Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 
υπουργική απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης 
της 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 υπουργικής απόφα-
σης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμό-
τητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β΄3521).

19. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης 
Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη 
Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].

20. Το με α.π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο 
της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχεί-
ρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο 
πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση», όπως ισχύει.

21. Το με α.π. 4843/119432/03.11.2015 έγγραφο της 
Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού», 
όπως ισχύει.
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22. Την με α.π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμ-
μάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» 
(ΦΕΚ 2784/Β΄/21.12.2015).

23. Την από 13.10.2016 απόφαση της 2ης συνεδρίασης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την 
οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση του ΕΠ, και ειδικότερα 
η εξειδίκευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχει-
ρήσεων», όπως ισχύει.

24. Το με α.π. 9939/ΕΥΚΕ 631/28.01.2016 (α.π. ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ 481/116/Α2/02.02.2016) έγγραφο της ΕΥΚΕ με 
θέμα: «Έκφραση γνώμης για Οδηγούς δράσεων κρατι-
κών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ».

25. Την με α.π. 5648/1592/Α1/2.11.2017 (ΑΔΑ: 
ΨΤ0Θ465ΧΙ8 - 35Β) απόφαση της Επιτροπής Παρακολού-
θησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία 
και τα κριτήρια επιλογής των επιχειρηματικών σχεδί-
ων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχει-
ρήσεων».

26. Την με α.π. 5732/713/Α3/07.11.2017 απόφαση με 
θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυ-
σης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, 
όπως ισχύει.

27. Την υπ’ αριθμ. 2640/803Γ01/20.05.2016 σύμβαση 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιά-
μεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του 
ΕΠΑΝΕΚ.

28. Την υπ’ αριθμ. 3401/811Α1/10.07.2017 (ΦΕΚ/Β΄/
2484/2017) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης 
για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δρά-
σης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαί-
ων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία - ΕΦΕΠΑΕ», αποφασίζουμε:

Α. Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης 
για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020», σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην απόφαση με α.π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5732/713/
Α3/07.11.2017 με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δρά-
σης, όπως ισχύει.

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη με δικαίωμα 
ψήφου εκ των οποίων :

- Δυο (2) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές τους προ-
έρχονται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (μεταξύ των οποίων ο 
πρόεδρος και ο αναπληρωτής του).

- Ένα Μέλος με τον αναπληρωτή του προέρχεται από 
τον ΕΦΕΠΑΕ.

Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από στέλεχος 
του ΕΦΕΠΑΕ με τον/τους αναπληρωτές του.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να συνεδριάσει όταν 
βρίσκεται σε απαρτία- για την απαρτία απαιτείται να πα-
ρευρίσκονται τρία (3) τακτικά μέλη της ή αναπληρωτές 
αυτών.

Β. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. Μεριμνά, με την συνδρομή του ΕΦΕΠΑΕ, για κάθε 

ενέργεια που απαιτείται στο πλαίσιο της οργάνωσης και 
εποπτείας της διαδικασίας Αξιολόγησης.

2. Διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη σε περιπτώσεις 
για τις οποίες εγείρονται αμφισβητήσεις σε θέματα 
που αφορούν στη διαδικασία αξιολόγησης και εφόσον 
απαιτηθεί για την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας 
αξιολόγησης εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο για 
τη λήψη σχετικής απόφασης, στην περίπτωση που δεν 
προβλέπεται στην παρούσα και στην Πρόσκληση της 
δράσης.

3. Μετά την αξιολόγηση, με βάση την εισήγηση του 
ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εξέτασης των υποβληθέντων επεν-
δυτικών σχεδίων, συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει:

- Τη βαθμολογική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων.
- Τον προϋπολογισμό και την αναλογούσα δημόσια 

δαπάνη καθενός από αυτά.
- Για τα μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια ή δαπάνες τη 

σχετική τεκμηρίωση.
Η κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων γίνεται ανά ομά-

δα περιφερειών.
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, καταγράφουν 

στο πρακτικό κάθε συνεδρίασης τις αποφάσεις - γνω-
μοδοτήσεις τους και διατυπώνουν σχετική εισήγηση στη 
Μονάδα A3 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί 
με την υπογραφή και έκδοση των αποφάσεων ένταξης 
ή απόρριψης (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα 
προκύψουν μετά την εξέταση των ενστάσεων).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει κατά κανόνα 
εντός ωραρίου εργασίας, αλλά οι εργασίες δύναται να 
παραταθούν και εκτός ωραρίου εργασίας. Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής δύναται να συγκαλεί συνεδριάσεις της 
Επιτροπής και εκτός ωραρίου εργασίας εάν οι συνθή-
κες το απαιτούν, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της το 
συντομότερο δυνατόν.

Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν θα 
εξετάσει πιθανές ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

Γ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση 
της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 
2014-2020», συγκροτείται ως εξής:
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- Βισίλια Σοφία του Λυκούργου, ΑΔΤ Τ 063207, στέλε-
χος Μονάδας A3, Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων 
Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία», ως Πρόεδρος.

Αναπληρωματική: Αναστασοπούλου Αργυρώ του 
Γεωργίου, ΑΔΤ ΑΚ 572152, στέλεχος Μονάδας A3, Αξι-
ολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11, 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγω-
νιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ως 
αντιπρόεδρος .

- Σπηλιοπούλου Σπυριδούλα του Μαρίνη, ΑΔΤ Φ 071528, 
στέλεχος Μονάδας A3, Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων 
Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία», ως τακτικό Μέλος.

Αναπληρωματική: Κανελλοπούλου Μαρία του Νικο-
λάου, ΑΔΤ Χ 186182, στέλεχος Μονάδας Β4, Διαχείρι-
σης Πράξεων των θεματικών του θεματικού στόχου 2 
πράξεων ΤΠΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία».

- Παράσχη Μάριον του Αλεξάνδρου, ΑΔΤ ΑΚ 579017, 
στέλεχος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρείας (ΕΛΑ-
ΝΕΤ), εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσωπος του Ενδι-
άμεσου Φορέα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ), ως τακτικό 
Μέλος.

Αναπληρωματική: Μαγκλάρα Αλεξάνδρα του Αθανασί-
ου, ΑΔΤ Χ 638753, στέλεχος της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Εταιρείας (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσω-
πος του Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότη-
τα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ).

Γραμματέας ορίζεται η Γερασιμίδη Δήμητρα του Ιω-
άννη, ΑΔΤ ΑΕ 243657, στέλεχος της Ελληνικής Αναπτυ-
ξιακής Εταιρείας (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ως 
εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα του Ε. Π. «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
(ΕΦΕΠΑΕ).

Αναπληρωματική: Νιζάμη Πασχαλίνα του Δημητρί-
ου, ΑΔΤ ΑΑ 472907, στέλεχος της Ελληνικής Αναπτυ-
ξιακής Εταιρείας (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ως 
εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα του Ε. Π. «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
(ΕΦΕΠΑΕ).

Δ. Η αμοιβή του Προέδρου, των μελών της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και της Γραμματείας, που θα εργαστούν 
εκτός ωραρίου εργασίας θα καθοριστεί με κοινή υπουρ-
γική απόφαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2018

Η Ειδική Γραμματέας
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ

    Αριθμ. 82/6/Α3 
Τροποποίηση της με α.π. 3662/1019/Α2/08.07.2016 

απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης 

για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του 

ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020, όπως 

ισχύει.

 Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ  

 1.   Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265/23.12.2014) «Α) Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2017/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατά-
ξεις», όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04.11.2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α΄/13.12.2017) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

5. Τον υπ’ αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Διο-
ρισμό της μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ.

6. Την με α.π. 67743/ΕΥΘΥ 615/24.06.2015 (Β΄ 1248) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ-
τιλίας και Τουρισμού "Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" 
του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της 
με αριθμ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης.

7. Την με α.π. 66135/ΕΥΘΥ455/15.06.2017 (ΦΕΚ/Β΄/
2064/2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 
67743/ΕΥΘΥ/615/24-06-2015 υπουργικής απόφασης 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικό-
τητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 
5 παρ.1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθμ. 
1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) κοινής υπουργικής από-
φασης» (Β΄1248).

8. Την με α.π. 113091/05.11.2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση 
αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ 
ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).
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9. Την με α.π. 73016/30.06.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τοποθέτηση 
Προϊσταμένων στις Μονάδες A3 και Γ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ».

10. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμ-
φωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαί-
σιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 
final/23.05.2014.

11. Την με α.π. 177229/15.12.2014 κοινή υπουργική 
απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΑΔΑ: 7ΠΧΒ0-2ΥΜ).

12. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 
Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 
2014GR16M2OP001).

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτρο-
πής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας 
(De Minimis) όπως ισχύει.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αριθμ. 1080/2006 
Κανονισμού του Συμβουλίου.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευ-
ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορι-
σμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1083/2006.

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
την κατάργηση του υπ’ αριθμ. 1081/2006 Κανονισμού 
του Συμβουλίου.

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 821/2014 της Επιτροπής 
της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1302/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των 
συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσε-
ων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής , τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και 
επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής 
και αποθήκευσης των δεδομένων.

18. Την με α.π. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουρ-
γική απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της 
81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 υπουργικής απόφασης 
«Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξε-
ων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμε-
σους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελε-
σμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β΄3521).

19. Την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης 
Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη 
Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].

20. Το με α.π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο 
της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχεί-
ρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο 
πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση», όπως ισχύει.

21. Το με α.π. 4843/119432/03.11.215 έγγραφο της Γε-
νικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».

22. Την με α.π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμ-
μάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» 
(ΦΕΚ 2784/Β΄/21.12.2015).

23. Την από 25.06.2015 απόφαση της 1ης συνεδρίασης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την 
οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση του Ε.Π., και ειδικότερα η 
εξειδίκευση της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

24. Το με α.π. 9939/ΕΥΚΕ 631/28.01.2016 (α.π. ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ 481/116/Α2/ 02.02.2016) έγγραφο της ΕΥΚΕ με 
θέμα: «Έκφραση γνώμης για Οδηγούς δράσεων κρατι-
κών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ».

25. Την με α.π. 594/103/Α1/08.02.2016 απόφαση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικό-
τητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία 
εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των 
επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης «Νε-
οφυής Επιχειρηματικότητα».

26. Την με α.π. 667/147/Α2/11.02.2016 απόφαση με 
θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχει-
ρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 
(ΑΔΑ: ΩΙΧ0465307-ΝΧΩ).

27. Την με α.π. 1402/362/Α2/21.03.2016 απόφαση με 
θέμα: Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υπο-
βολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχε-
δίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (ΑΔΑ: 6ΥΑΦ465307-7Χ6).
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28. Την με α.π. 2168/571/Α2/25.04.2016 απόφαση με 
θέμα: Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υπο-
βολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχε-
δίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (ΑΔΑ: ΨΧΟΖ465307-Ξ9Μ).

29. Την με α.π. 337/94/Α2/27.01.2017 απόφαση με 
θέμα: Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβο-
λής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδί-
ων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (ΑΔΑ: 96ΦΖ465ΧΙ8-ΣΗΧ).

30. Την με α.π. 3496/176/Α3/14.07.2017 απόφαση με 
θέμα: Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υπο-
βολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχε-
δίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (ΑΔΑ:6Μ2Τ465ΧΙ8-2ΥΣ).

31. Την με α.π. 6523/ Β3/1103/06.12.2017 απόφαση με 
θέμα: Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Νεοφυής 
Επιχειρηματικότητα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 
- 2020 -Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υπο-
βολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχε-
δίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (ΑΔΑ:ΩΝΝΦ465ΧΙ8-Ζ53).

32. Την υπ’ αριθμ. 1557/432Γ/Γ01/30.03.2016 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατι-
κών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).

33. Την υπ’ αριθμ. 2640/803Γ01/20.05.2016 σύμβαση 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιά-
μεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του 
ΕΠΑΝΕΚ.

34. Την υπ’ αριθμ. 3505/815/Α1/30.06.2016 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις 
Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία - ΕΦΕΠΑΕ».

35. Την με α.π. 3662/1019/Α2/08.07.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
381/15.07.2016) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Δι-
αχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Συ-
γκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Νεο-
φυής Επιχειρηματικότητα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 (ΑΔΑ: 662Μ465307-ΥΜΒ), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με την με α.π. 1147/345/Α2/09-03-2017 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 119) όμοια απόφαση.

36. Την ανάγκη αντικατάστασης ορισμένων μελών 
της Επιτροπής Αξιολόγησης για υπηρεσιακούς λόγους, 
αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της απόφασης της Ειδικής 
Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και 
Τ.Σ. με α.π. 3662/1019/Α2/08.07.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 

381/15.07.2016) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής 
Αξιολόγησης για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματι-
κότητα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-
κότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 -2020 
(ΑΔΑ:662Μ465307-ΥΜΒ), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ως προς τα σημεία Α, Β και Γ.

Συγκεκριμένα, στο σημείο Α η παράγραφος:
Δύο (2) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές τους προ-

έρχονται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (μεταξύ των οποίων ο 
Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής του)

Ένα (1) Μέλος με τον αναπληρωτή του προέρχεται από 
το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.

Αντικαθίσταται ως εξής:
Δύο (2) μέλη προέρχονται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (με-

ταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής του) 
με ισάριθμους αναπληρωτές από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και 
την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του 
ΕΤΠΑ και ΤΣ.

Ένα (1) Μέλος προέρχεται από το Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων με τον αναπληρω-
τή του να προέρχεται από το Γραφείο του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στο σημείο Β η παράγραφος:
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, καταγράφουν 

στο πρακτικό κάθε συνεδρίασης τις αποφάσεις - γνω-
μοδοτήσεις τους και διατυπώνουν σχετική εισήγηση στη 
Μονάδα Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, αντικαθίσταται ως εξής:

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, καταγράφουν 
στο πρακτικό κάθε συνεδρίασης τις αποφάσεις - γνω-
μοδοτήσεις τους και διατυπώνουν σχετική εισήγηση στη 
Μονάδα A3 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

Τέλος, το σημείο Γ διαμορφώνεται ως εξής:
Γ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης για τη Δράση «Νεοφυής 

Επιχειρηματικότητα», συγκροτείται ως εξής:
- Μαλανδράκη Αντωνία του Ιωάννη, ΑΔΤ AM 023020, 

στέλεχος Μονάδας A3, Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξε-
ων ΘΣ 3, 6, 8, 10 και 11, συμπεριλαμβανομένων πράξεων 
ΤΠΕ των ΘΣ αυτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία», ως Πρόεδρος.

Αναπληρωματική: Μουστακάτου Φλώρα του Ιωάννη 
ΑΔΤ AM 643349, στέλεχος Μονάδας Α2, Αξιολόγησης και 
Επιλογής Πράξεων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία».

- Σακέλλης Παναγιώτης του Νικολάου, ΑΔΤ ΑΚ 129672, 
στέλεχος Μονάδας Β2, Διαχείρισης Πράξεων του Θεματι-
κού Στόχου 3 πλην Πράξεων ΤΠΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-
κότητα και Καινοτομία», ως τακτικό Μέλος.

Αναπληρωματική: Πουρναρά Ευτυχία του Μάρκου, 
ΑΔΤ Π 851237, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης Ειδικής 
Γραμματέως Διαχείρισης Τομέακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και Τα-
μείου Συνοχής, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

- Μαγκλάρα Αλεξάνδρα του Αθανασίου, ΑΔΤ Χ 638753, 
στέλεχος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
(ΕΛΑΝΕΤ), εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσωπος του 
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Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ), ως τακτικό 
Μέλος.

Αναπληρωματική: Κιούση Φανή του Βασιλείου, ΑΔΤ Π 
452498, στέλεχος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ), εταίρου 
του ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ).

- Πουλάκη Μαρία του Νικολάου, ΑΔΤ ΑΒ 280023, Στέλε-
χος της ΜΟΔ Α.Ε., αποσπασμένη στην Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, ως τακτικό 
Μέλος.

Αναπληρωματική: Πλυταριά Μαρία του Μιχαήλ, ΑΔΤ 
ΑΖ 552351, Στέλεχος της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ 
Α.Ε., Ομάδας Υποστήριξης Δικαιούχων ΕΣΠΑ.

- Ρένεση Νικολέττα του Διονυσίου, ΑΔΤ ΑΝ 082690, Ει-
δική Συνεργάτης ΙΔΟΧ στο γραφείο του Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ως τακτικό Μέλος.

Αναπληρωματική: Μανωλοπούλου Κυριακή του Σταύ-
ρου, ΑΔΤ Τ 530917, στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε., με απόσπαση 
στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης.

Γραμματέας ορίζεται η Νιζάμη Πασχαλίνα του Δημη-
τρίου, ΑΔΤ ΑΑ 472907, στέλεχος του Ενδιάμεσου Φορέα 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ).

Αναπληρωματική: Παρούσου Χριστίνα του Μιχαήλ, 
ΑΔΤ ΑΑ 048143, στέλεχος του Ενδιάμεσου Φορέα του 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ).

2. Κατά τα λοιπά η απόφαση παραμένει ως έχει.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2018

Η Ειδική Γραμματέας
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ    





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ90 Τεύχος ΥΟΔΔ 18/18.01.2018

*14000181801180012*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 

του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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