E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.08.04 16:09:35
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

2655

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.

Αρ. Φύλλου 584

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
1

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 75026
α) Αποδοχή παραίτησης του Γεωργίου Κόλλια
του Αθανασίου από τη θέση του Διευθυντή του
Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών
«Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ»)
και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, β) αποδοχή παραίτησης του Γεωργίου Παναγιώτου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΕΚΕΒΕ «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ» με την ιδιότητα του εκπροσώπου των ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ» και
ορισμός αυτού ως Διευθύνοντος του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ») και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και
γ) ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
του εν λόγω φορέα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. 9 της παρ. Α του άρθρου 13α και των άρθρων 15 και 16 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄258),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
β) του π.δ. 93/1995 «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ερευνητικό Κέντρο
Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ” (Ε.ΚΕ.Β.Ε.
“Α. ΦΛΕΜΙΓΚ”)» (Α΄ 57), όπως έχει τροποποιηθεί με τα
π.δ. 362/1995 (Α΄ 193) και 198/1997 (Α΄ 156),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
δ) της υπ’ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β΄2901),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ’ αρ. 48/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β΄ 3100).
3. Την υπ’ αρ. 215321/15.12.2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα: Διορισμός Γεωργίου Κόλλια
στη θέση του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλ.Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α.Φλέμιγκ»),
ορισμός αυτού ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Ερευνητικού Φορέα και ανασυγκρότηση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 709/2016 και Διορθώσεις Σφαλμάτων Υ.Ο.Δ.Δ.
38/2017).
4. Την υπ’ αρ. 57322/12.04.2018 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα: Ορισμός αιρετών εκπροσώπων α) των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων και β) του Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού και
Διοικητικού Τακτικού Προσωπικού του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», ως
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού (Υ.Ο.Δ.Δ. 213).
5. Την υπ’ αρ. 3841/15.01.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: “Τροποποίηση
της 57322/12.04.2018 υπουργικής απόφασης” (Υ.Ο.Δ.Δ.
65).
6. Το γεγονός ότι η θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΒΒΕ) του Ερευνητικού
Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
(ΕΚΕΒΕ «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ») είναι κενή, καθόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσής της κατόπιν της υπ’ αρ.
34269/05.03.2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα:
«Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΒΒΕ) του Ερευνητικού
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Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ”
(Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Α. Φλέμιγκ”)» (ΑΔΑ: 7Ν4Γ4653ΠΣ-Ξ71).
7. Το γεγονός ότι η θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιοκαινοτομίας (ΙΒΚ) του Ερευνητικού Κέντρου
Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ
«Α. ΦΛΕΜΙΓΚ») είναι κενή, καθόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσής της κατόπιν της υπ’ αρ.
63047/18.06.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιοκαινοτομίας
(ΙΒΚ) του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών
“Αλέξανδρος Φλέμιγκ” (Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Α. Φλέμιγκ”)» (ΑΔΑ: ΩΑΧΑ46ΜΤΛΡ-ΕΓ2).
8. Την υπ’ αρ. 28503/11.03.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ερευνητικού
Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ”
(Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Α. Φλέμιγκ”)» (ΑΔΑ: ΩΑΨΞ46ΜΤΛΡ- ΣΗΞ).
9. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 233ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ»/ 23 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με το οποίο η θητεία
των αιρετών εκπροσώπων των ερευνητών και ειδικών
λειτουργικών επιστημόνων και του ειδικού επιστημονικού - τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού
προσωπικού είναι τριετής.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’αρ. 236 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ»/ 22 Ιουνίου 2020, στο οποίο δηλώνεται η παραίτηση του Γεωργίου Παναγιώτου από τη θέση του αιρετού
εκπροσώπου των ερευνητών και ειδικών λειτουργικών
επιστημόνων στο Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω
φορέα.
11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8689/24.06.2020 επιστολή του
Γεωργίου Κόλλια με θέμα: «Επιστολή παραίτησης από
τη θέση του Διευθυντή του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ».
12. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8690/24.06.2020 έγγραφο του Προέδρου και Διευθυντή του ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέμιγκ» με θέμα:
«Αναπλήρωση Διευθυντού του ΕΚΕΒΕ “Α. Φλέμιγκ” και ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου», αποφασίζουμε:
1. Την αποδοχή της παραίτησης του Γεωργίου Κόλλια
του Αθανασίου (ΑΔΤ: Ξ 029644) από τη θέση του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών
«Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ») και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.
2. α) Την αποδοχή της παραίτησης του Γεωργίου Παναγιώτου του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΙ 549268) από μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΒΕ «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ» με την
ιδιότητα του εκπροσώπου των ερευνητών και ειδικών
λειτουργικών επιστημόνων του ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ» και
β) Τον ορισμό του Γεωργίου Παναγιώτου του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΙ 549268), αναπληρωτή Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιοκαινοτομίας του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α.
ΦΛΕΜΙΓΚ») και αρχαιότερου ερευνητή Α΄ του Κέντρου,
ως Διευθύνοντος του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών
Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ»)
και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, έως
τον ορισμό του νέου Διευθυντή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω φορέα.
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3. Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ»), η οποία έχει
πλέον, ως εξής:
α. Γεώργιος Παναγιώτου του Νικολάου (ΑΔΤ:
ΑΙ 549268), αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου
Βιοκαινοτομίας και αρχαιότερος ερευνητής Α΄ του Κέντρου, ως Πρόεδρος,
β. Έλσα Ροκοφύλλου του Αιμιλίου (ΑΔΤ: ΑΒ 281222),
εκπρόσωπος του «Ελληνικού Ιδρύματος Βασικής Βιολογικής Έρευνας “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” (ΕΙΒΒΕ “Α. Φλέμιγκ”)»,
ως μέλος,
γ. Ευθύμιος Σκουλάκης του Χαραλάμπους (ΑΔΤ:
ΑΗ 568778), εκπρόσωπος των ερευνητών και ειδικών
λειτουργικών επιστημόνων του ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ», ως
μέλος, χωρίς αναπληρωτή,
δ. Γεώργιος Παπαθανασίου του Σταύρου (ΑΔΤ:
Π 648836), εκπρόσωπος του ειδικού επιστημονικού τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ», ως μέλος, με αναπληρωτή
τον Πέτρο Σκουλούδη του Αντωνίου (ΑΔΤ: ΑΝ 028057).
4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
μπορεί να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Ιωάννης Κωνσταντής του Αθανασίου (ΑΔΤ: ΑΚ 558808), δικηγόρος, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
5. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει
η παρ. 2 του διατακτικού της υπ’ αρ. 57322/12.04.2018
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(Υ.Ο.Δ.Δ. 213), η οποία απόφαση έχει τροποποιηθεί με
την 3841/15.01.2020 όμοια, του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων (Υ.Ο.Δ.Δ. 65).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Αριθμ. 3944/820/Α3
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση «Εργαλειοθήκη
Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ
2014 - 2020.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
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άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄ 265), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ 147/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως
ισχύει.
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), και ειδικότερα το
άρθρο 2.
7. Την υπ’ αρ. 80261/01.08.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως Διαρθρωτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 511), σε συνδυασμό με τον
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
άρθρο 111.
8. Την υπ’ αρ. 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
“Τροποποίηση της υπ’ αρ. 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015
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 υπ’ αρ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 1248)” (Β’ 2064).
9. Την υπ’ αρ. 113091/05.11.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση
αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ.
ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).
10. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
«Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για
το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, υπ’ αρ. C(2014)3542
final/23.05.2014 απόφασης.
11. Την υπ’ αρ. C(2014) 10162 final/18.12.2014 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 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
2014GR16M2OP00), όπως ισχύει.
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής 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.
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13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της Επιτροπής
της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αρ.
1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού 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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006.
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών
(ΕΕ) υπ’ αρ. 1296/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013, (ΕΕ)
υπ’ αρ. 1303/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. 1304/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ.
1309/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. 1316/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. 223/2014,
(ΕΕ) υπ’ αρ. 283/2014 και της απόφασης υπ’ αρ. 541/2014/
ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
υπ’ αρ. 966/2012, όπως ισχύει.
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ’ αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 821/2014 της Επιτροπής
της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των
συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων 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.
19. Την υπ’ αρ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργική απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της
81986/EYΘY712/31.07.2015 υπουργικής απόφασης
«Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους
Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων» (Β’ 3521), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 55944/ΕΥΘΥ 421/24.05.2018 απόφαση
και ισχύει.
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20. 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].
21. Την υπ’ αρ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 υπουργική
απόφαση «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.
22. Το υπ’ αρ. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο
της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα Ε.Π. 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.
23. Το υπ’ αρ. 4843/119432/03.11.2015 έγγραφο της
Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».
24. Την υπ’ αρ. 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 Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014»
(Β’ 2784).
25. Την υπ’ αρ. 1557/432Γ/Γ01/30.03.2016 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).
26. Την υπ’ αρ. 2640/803Γ01/20.05.2016 σύμβαση του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για
τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ.
27. Την υπ’ αρ. 3505/815/Α1/30.06.2016 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με
θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις
Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία” στον “Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία - ΕΦΕΠΑΕ”».
28. Την υπ’ αρ. 8491/3123/Α1/11.12.2018 (ΑΔΑ:
654Ω465ΧΙ8-Μ19) απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η νέα
εξειδίκευση της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», καθώς και η
μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των επενδυτικών
σχεδίων στο πλαίσιο αυτής.
29. Το υπ’ αρ. 132977/ΕΥΚΕ2101/10-12-2018 (Α.Π. ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ 8480/2822/11-12-2018) έγγραφο της ΕΥΚΕ με
θέμα: «Έκφραση γνώμης για Σχέδιο Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση,
Εκπαίδευση».
30. Την υπ’ αρ. 8755/2893/Α3/19.12.2018 πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας:
Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ:
Ψ4ΛΖ465ΧΙ8-ΝΑ8), όπως ισχύει.
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31. Την υπ’ αρ. 1788/329/Α3/24.03.2020 (ΑΔΑ:
ΡΓΕΧ46ΜΤΛΡ-ΨΗΠ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Αναστολή προθεσμιών σε
δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ».
32. Την υπ’ αρ. 3212/674/Α3/11.06.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΘΥ46ΜΤΛΡ-Λ42) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων με θέμα: «Άρση της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ».
33. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Α. Τη σύσταση και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής
Αξιολόγησης ενστάσεων για τη Δράση «Εργαλειοθήκη
Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»,
(Α/Α 3429, Κωδ. 022ΚΕ) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ
2014 - 2020, όπως ισχύει.
Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη με δικαίωμα
ψήφου εκ των οποίων:
• Ένα μέλος με την ιδιότητα του Προέδρου, με τον
αναπληρωματικό του, που προέρχονται από την ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ.
• Ένα μέλος, με τον αναπληρωματικό του, που προέρχονται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.
• Ένα μέλος, με τον αναπληρωματικό του, που προέρχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από στέλεχος
του ΕΦΕΠΑΕ, με τον αναπληρωματικό του.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει και αποφασίζει
μόνο όταν βρίσκεται σε απαρτία ήτοι όταν παρευρίσκονται και τα τρία (3) τακτικά μέλη της ή αναπληρωτές
αυτών.
Β. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
Εξετάζει και γνωμοδοτεί, τεκμηριωμένα, για την αποδοχή ή την απόρριψη, εν μέρει ή εν όλω, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, των ενστάσεων που
υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) εντός της
αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται στην εκδοθείσα
απόφαση βαθμολογίας/ένταξης/απόρριψης των αιτήσεων χρηματοδότησης των οποίων αφορούν οι ενστάσεις.
Η Επιτροπή, για κάθε ένσταση που εξετάζει, καταγράφει την απόφασή της σε πρακτικά και εισηγείται στη
Μονάδα Α3, της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, για την έκδοση σχετικής
απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ περί αποδοχής ή απόρριψής τους.
Εκδοθείσα απορριπτική απόφαση επί ενστάσεως, που
αφορά οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης,
όπως περιγράφεται (στο Κεφάλαιο 9 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της
Δράσης, στο Παράρτημα I «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ» και στο Παράρτημα IV
«ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ») καθιστά οριστική την πράξη
απόρριψης βαθμολογίας/ένταξης/τροποποίησης (αποκλειομένου έτερου σταδίου διοικητικής προσφυγής).
Σε περίπτωση αποδοχής ένστασης (επί του προσβαλλόμενου σημείου του αποτελέσματος του Β’ σταδίου αξι-
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ολόγησης) η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων προβαίνει σε επαναξιολόγηση, για τη βαθμολογία, την ένταξη
ή την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της αίτησης
χρηματοδότησης (αποκλειομένου έτερου σταδίου διοικητικής προσφυγής και σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο Κεφάλαιο 9 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ» της
Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, στο Παράρτημα I
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ» και στο Παράρτημα IV «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»)
ή την τυχόν αναπομπή της αίτησης χρηματοδότησης
(αφορά μόνο ενστάσεις του Α’ σταδίου αξιολόγησης)
προς τον ΕΦΕΠΑΕ για εισαγωγή της στο Β’ στάδιο της
διαδικασίας.
Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων περαιώνεται με την ολοκλήρωση της έκδοσης των αποφάσεων
βαθμολογίας, ένταξης/τροποποίησης, απόρριψης των
αιτήσεων χρηματοδότησης και σε κάθε περίπτωση μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης κριθεί απαραίτητο να αξιολογηθούν στο
πλαίσιο της παρούσας δράσης.
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων θα πραγματοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας.
Γ. O ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της διοργάνωσης και υποστήριξης της διαδικασίας
αξιολόγησης των ενστάσεων, καθώς και της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
Δ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων για τη Δράση
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση,
Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020»,
συγκροτείται ως εξής:
• Μαλανδράκη Αντωνία του Ιωάννη, ΑΔΤ ΑΜ 023020,
στέλεχος Μονάδας Α3, 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: Καμπίλαυκου Αικατερίνη του Λεωνίδα, ΑΔΤ Φ350009, στέλεχος Μονάδας Β3, Διαχείρισης
Πράξεων Θ.Σ. 6, 8, 10 και 11 πλην των Πράξεων ΤΠΕ, της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα Καινοτομία».
• Περίδης Σταύρος του Χρήστου, ΑΔΤ Σ257125, στέλεχος Μονάδας Β2, Διαχείρισης Πράξεων του Θ.Σ. 3 πλην
Πράξεων ΤΠΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ως τακτικό μέλος.
Αναπληρωματική: Κανελλοπούλου Μαρία του Νικολάου, ΑΔΤ Χ 186182, στέλεχος Μονάδας Β3, Διαχείρισης
Πράξεων Θ.Σ. 6, 8, 10 και 11 πλην των Πράξεων ΤΠΕ, της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα Καινοτομία».
• Σπηλιόπουλος Λουκάς του Γεωργίου, ΑΔΤ Φ 441074,
στέλεχος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ), εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ,
ως εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
(ΕΦΕΠΑΕ), ως τακτικό μέλος.
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Αναπληρωματικός: Σκοτίδας Σπυρίδων του Αναστασίου, ΑΔΤ: ΑΜ682217, Γενικός Δ/ντής του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ),
εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου
Φορέα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ), του Ενδιάμεσου Φορέα του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ).
Γραμματέας ορίζεται η Δάφνη Χάλκου του Πέτρου,
ΑΔΤ: ΑΜ741762, στέλεχος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ),
εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου
Φορέα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ).
Αναπληρωματική: Μαρία Ξυπολιά του Δημητρίου,
ΑΔΤ: ΑΒ384882, Στέλεχος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ),
εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου
Φορέα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020
Η Ειδική Γραμματέας
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ
ΝΙΚΗ ΔΑΝΔΟΛΟΥ
Ι

2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΥΕΦ/368829/27847/27333/26350/867
Ανανέωση της θητείας του Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 του ν. 1348/1983 «Διάλυση του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Άρμα Θέσπιδος“ και άλλες
διατάξεις» (Α΄47),
β) της παρ 1 του άρθρου 3 του ν. 1881/1990 (Α΄42),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 περ. β΄ του άρθρου 5 του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις της
πολιτιστικής ανάπτυξης» (A΄ 271), καθώς και των παρ. 3
και 4 του άρθρου 3 του ν. 1881/1990 “Κύρωση απόφασης
για κλιμάκωση του ποσοστού της Α.Τ.Α. στις συντάξεις
και τα βοηθήματα του Δημοσίου από 1-1-1990 και άλλες
διατάξεις” (Α΄42),
γ) της περ. ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/
1994 « Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή
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προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28),
όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 13 του ν. 4598/2019 «Ίδρυση παιδικού
σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση
του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης
και άλλες διατάξεις» (Α’ 36),
ε) του άρθρου 73 του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του
αύριο» (Α’ 201) καθώς και του υπ’ αρ. 2/2011/16-1-2020
εγγράφου του Υπ. Οικονομικών,
στ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
ζ) του π.δ. 253/1983 «Προσόντα και αρμοδιότητες
Δ/ντών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και Θεσσαλονίκης» (Α΄95),
η) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄7), όπως ισχύει,
θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121),
ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
2. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/
187943/16978/16024/1191/22-5-2017 απόφαση της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία ανανεώθηκε η θητεία του Στέφανου Τσιαλή ως Διευθυντή
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Δημόσια Υπηρεσία
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εποπτευόμενη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού) για τρία χρόνια από τη λήξη της (Υ.Ο.Δ.Δ. 263).
3. Το υπ’ αρ. 2/16758/14-4-2020 έγγραφο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την κάλυψη της
απαιτούμενης δαπάνης.
4. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/65/8809/3-6-2020 (ορθή
επανάληψη στις 9-6-2020) απόφαση της Επιτροπής της
παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ (Α΄280)
όπως ισχύει, σχετικά με την έγκριση κίνησης των διαδικασιών για την πλήρωση της θέσης ή για την ανανέωση
της θητείας του Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας
Αθηνών, αποφασίζουμε:
1. Ανανεώνουμε από τη λήξη της προηγούμενης ( λήξη
θητείας 16-5-2020) και μέχρι 30-9-2020 τη θητεία του
Στέφανου Τσιαλή του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΝ 613906,
Διευθυντή Ορχήστρας, ως Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Δημόσια Υπηρεσία εποπτευόμενη από
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού),
2. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πλήρωση της
ανωτέρω θέσης θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3189282333/17-3-2020).
(Αρ. βεβ. Υπ. Οικονομικών ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/
ΤΚΠ/ΥΠΠΟΑ/22877/15-7-2020).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020
H Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*14005840408200008*

