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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

1    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Αριθμ. 38868 ΕΞ 2021 
Σύσταση, συγκρότηση - ορισμός μελών Ομάδας 

Εργασίας για την προσαρμογή της μεθοδολογίας 

ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 

(ΕΔΕΛ) στις νέες δράσεις της Ε Ε για την αντιμετώ-

πιση των συνεπειών της πανδημίας καθώς και για 

την ενίσχυση και ανάκαμψη της οικονομίας μέσω 

του ΕΣΠΑ και των νέων χρηματοδοτικών μέσων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 

β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45), 

γ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 131),

δ) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184),

ε) του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 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 διατάξεις» (Α’ 265), 

στ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 

ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181), 

2. Την υπό στοιχεία 82558 ΕΞ 2019/23.07.2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομικών «Διορισμός του Αθανάσιου Πετραλιά του Ιωάν-
νη σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 537).

3. Την υπ’ αρ. 18666/12-2-2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Απόφαση έγκρι-
σης του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 
χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους 
της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ), στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, για το έτος 2021» (ΑΔΑ: 
Ψ2ΑΘ46ΜΤΛΡ-2Τ5).

4. Το υπό στοιχεία 24833 ΕΞ 2021/1.3.2021 αίτημα της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων της 
Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων.

5. Την υπό στοιχεία 38394 ΕΞ 2021/31.03.2021 εισή-
γηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο-
νομικών, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης προκαλείται δημοσιονομική 
επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών η 
οποία εκτιμάται στα 20.500€ για το τρέχον οικονομικό 
έτος και η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις 
της ΣΑΕ 051/2.

6. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της αναφε-
ρομένης στο θέμα Ομάδας Εργασίας για τη διενέργεια 
των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
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πολογισμού για την αποζημίωση των μελών της Ομάδας 
Εργασίας το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με την 
έκδοση σχετικής απόφασης, αποφασίζουμε:

Α. Συνιστούμε στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρη-
ματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οι-
κονομικών Ομάδα Εργασίας για την προσαρμογή της 
μεθοδολογίας ελέγχων της ΕΔΕΛ στις νέες δράσεις της 
ΕΕ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, 
καθώς και για την ενίσχυση και ανάκαμψη της οικονομίας 
μέσω του ΕΣΠΑ και των νέων χρηματοδοτικών μέσων.

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα Εργασίας και 
ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. Χ 
081234, Προϊστάμενο του Τμήματος Β’ της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων του ΓΛΚ, του κλά-
δου ΠΕ δημοσιονομικών, ως Πρόεδρο.

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΙΚΟΠΟΥΛΟ του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ.
ΑΒ 835729, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Α’ Τμήματος 
της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων 
του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ του Ιωάννη, με 
Α.Δ.Τ. ΑΟ 186284, υπάλληλο του Τμήματος Β’ της Διεύ-
θυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων του ΓΛΚ, 
κλάδου ΠΕ δημοσιονομικών, ως μέλος.

4. ΑΡΓΥΡΗ ΒΕΡΒΕΡΗ του Τριαντάφυλλου, με Α.Δ.Τ.
ΑΙ 411686, υπάλληλο του Τμήματος Β’ της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων του ΓΛΚ, κλάδου 
ΠΕ δημοσιονομικών, ως μέλος.

5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΜΕΛΟ του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.
ΑΜ 166046, υπάλληλο του Τμήματος Β’ της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων του ΓΛΚ, του κλά-
δου ΠΕ δημοσιονομικών, ως μέλος.

6. ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ του Μάρκου, με Α.Δ.Τ.
ΑΒ 614466, υπάλληλο του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων του ΓΛΚ, του κλά-
δου ΠΕ δημοσιονομικών, ως μέλος.

7. ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΡΑΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.
ΑΜ 012743, υπάλληλο του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων του ΓΛΚ, του κλά-
δου ΠΕ δημοσιονομικών, ως μέλος.

8. ΦΙΛΙΤΣΑ ΖΗΣΗ του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 775989, 
υπάλληλος του Τμήματος Β’ της A’ Διεύθυνσης Ελέγχου 
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 
του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ δημοσιονομικών, ως μέλος.

9. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΗ του Βάϊου, με Α.Δ.Τ. Ν890799, 
υπάλληλο του Τμήματος Α’ της Β’ Διεύθυνσης Ελέγχου 
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 
του ΓΛΚ, του κλάδου ΠΕ μηχανικών, ως μέλος.

10. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με ΑΔΤ 
Π655605, υπάλληλο του Τμήματος Β’ της A’ Διεύθυνσης 
Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμ-
μάτων του ΓΛΚ, του κλάδου ΠΕ μηχανικών, ως μέλος.

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΕ-
ΛΟΣ του Γεωργίου.

Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:
1. Ο προσδιορισμός των ιδιαιτεροτήτων και των δια-

φοροποιήσεων στη διαχείριση και στην υλοποίηση των 
δράσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και 
για την ενίσχυση και ανάκαμψη της οικονομίας

2. Η επικαιροποίηση των υπαρχόντων ερωτηματολογί-
ων ελέγχων της ΕΔΕΛ ή/και η κατάρτιση κατευθυντήριων 
γραμμών για τις ελεγκτικές εργασίες που απαιτούνται, 
ώστε να καλύπτονται οι ιδιαιτερότητες και οι διαφορο-
ποιήσεις διαχείρισης και υλοποίησης των νέων δράσεων.

3. Η κατάρτιση νέων ερωτηματολογίων στις περιπτώ-
σεις νέων προγραμμάτων ή ταμείων.

4. Ο σχεδιασμός θεματικών ελέγχων συστήματος στις 
αρμόδιες αρχές διαχείρισης, που θα αφορούν τις νέες 
δράσεις.

5. Η κατάρτιση μεθόδων δειγματοληψίας και υπο-δειγ-
ματοληψίας, καθώς και Σχεδίων/Στρατηγικών Ελέγχων 
που θα καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες των έργων που θα 
ενταχθούν στις νέες δράσεις.

Περαιτέρω εξειδίκευση του αντικειμένου του έργου 
μπορεί να γίνει από τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας, 
ανάλογα με την πορεία των εργασιών και τις ανάγκες 
των υπηρεσιών που υποστηρίζουν το έργο της ΕΔΕΛ.

Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει κατ’ ελάχιστο 
τέσσερις (4) φορές το μήνα.

Ε. Οι συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας θα πραγμα-
τοποιούνται είτε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης 
Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων είτε 
με τη χρήση τεχνολογιών απομακρυσμένης πρόσβασης, 
η δε διάρκειά της ορίζεται έως 31/12/2021.

Κατά τις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας θα εγκρί-
νονται τα Παραδοτέα.

ΣΤ. Για την καταβολή της μηνιαίας αμοιβής στα μέλη 
της ομάδας, προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή του 
κάθε μέλους σε τουλάχιστον ένα Παραδοτέο τον μήνα, 
καθώς και η συμμετοχή του κάθε μέλους σε όλες τις 
συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας. Σε περίπτωση μη 
συμμετοχής ενός μέλους σε όλες τις συνεδριάσεις της 
Ομάδας Εργασίας, θα περικόπτεται ανάλογα η αποζη-
μίωσή του.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Απριλίου 2021

  Ο Γενικός Γραμματέας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

     

 Αριθμ. οικ. 264 
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 126/4.2.2021 από-

φασης σύστασης και συγκρότησης ελεγκτικής 

ομάδας για τη διενέργεια ειδικού διαχειριστικού 

ελέγχου στο Κληροδότημα ΖΗΣΗ ΠΑΠΑΛΑΖΑ-

ΡΟΥ του Δήμου Καστοριάς (ΥΟΔΔ 100). 

 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Toν ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου 

για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί-
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ρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του 
κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» 
(Α’210), όπως ισχύει και ιδίως το εδ. α’, παρ. 1, άρθρου 13 
και παρ. 1 και 2 του άρθρου 14, όπως αυτή τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 42 του  ν. 4484/2017.

2. Την περ. ιδ’ του άρθρου 21 του ν.4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

4. Την υπό στοιχεία 2/40366/ΔΥΕΠ/19.04.2013 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού 
Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών 
Ελέγχων (ΓΔΔΕ) (παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3492/2006)» 
(Β’1075),

5. Την υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19.04.2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
της Γ.Δ.Δ.Ε.» (Β’ 1075).

6. Την υπό στοιχεία Οικ.36867 ΕΞ 2020/08.04.2020 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανο-
νισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Δι-
εύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)» (Β’ 1519).

7. Την υπ’  αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «1) Κατάρτιση και τήρηση Μη-
τρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της 
Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013, 2) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου 
Εμπειρογνωμόνων (ν. 4151/2013), 3) Θητεία Δημοσιο-
νομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών Ε.Δ.ΕΛ.(ν. 4151/2013)» 
(Β’2730).

8. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού 
Ελέγχων (ΕΣΕΛ) πρόγραμμα ελέγχων της Γενικής Δι-
εύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για την ελεγκτική 
περίοδο από 1.7.2020 έως 30.6.2021 (91η/30.06.2020 
συνεδρίαση της ΕΣΕΛ).

9. Τον α.ν. 2039/1939 «Περί τροποποιήσεως, συμπλη-
ρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων περί εκκα-
θαρίσεως και διοικήσεως τως εις το Κράτος και υπέρ 
κοινωφελών σκοπών καταλειπόμενων κληρονομιών, 
κληροδοσιών και δωρεών» (Α’ 455).

10. Το ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσι-
ών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» 
(Α’185), όπως τροποποιήθηκε.

11. Την υπό στοιχεία 70861 ΕΞ 2019/08.07.2020 από-
φαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Προγραμματισμού 
και Συντονισμού Ελέγχων (ΔΠΣΕ) με θέμα: «Κατανομή 
στη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου 
(ΔΥΕΕ) στο νομό Καστοριάς, ειδικού διαχειριστικού ελέγ-
χου στο «Κληροδότημα Ζήση Παπαλαζάρου» για την 
ελεγκτική περίοδο από 01.07.2020 - 30.06.2021.

12. Το υπ’ αρ. 66178/16.06.2020 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας/
Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, με το οποίο ζητά 
τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στο εν θέματι κλη-
ροδότημα για τις χρήσεις από το έτος 2010 και μετά.

13. Την ανάγκη επέκτασης των χρονικών ορίων του 
ελέγχου λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας του 
ελεγχόμενου φορέα, αλλά και της υπηρεσίας που διεξά-
γει τον έλεγχο, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 και 
των εκκρεμοτήτων που δημιούργησε η κατάσταση αυτή.

14. Την υπ’ αρ. 126-4/2/2021 απόφαση του προϊστάμε-
νου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων 
(Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις 
του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021, Ειδικός Φορέας 1023-204-0312600 και Λο-
γαριασμός 2120207001, για την ελεγκτική αποζημίωση 
υπαλλήλων του ΓΛΚ (παρ. 4, άρθρο 65 του ν. 4646/2019 
- Α’201, όπως καθορίστηκε με την υπό στοιχεία 2/10018/
ΔΕΠ/22.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομι-
κών (ΥΟΔΔ 326) καθώς και την υπό στοιχεία 11218 ΕΞ 
2021/29.01.2021 σχετική δέσμευση πίστωσης (ΑΔΑ: 
94ΓΧΗ-7ΞΝ), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παράγραφο 3 του διατακτικού της 
υπ’ αρ. 126/4.2.2021 - ΑΔΑ: ΩΦ09Η-ΣΜΕ (ΥΟΔΔ 100) από-
φασης με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής 
ομάδας για τη διενέργεια ειδικού διαχειριστικού ελέγχου 
στο «Κληροδότημα Ζήση Παπαλαζάρου», ως εξής:

3. Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών εργασίας 
που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του 
COVID-19 και της ανάγκης υλοποίησης των προγραμ-
ματισμένων ελέγχων και μη αναστολής αυτών, ο έλεγχος 
θα πραγματοποιηθεί είτε με επιτόπιες επισκέψεις στην 
έδρα του φορέα ή όπου αλλού απαιτηθεί, είτε με έλεγχο 
γραφείου σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών, μέχρι 
31.5.2021.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 126-4/2/2021 απόφαση 
του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονο-
μικών Ελέγχων.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Καστοριά, 30 Μαρτίου 2021

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
   Ι 

2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Αριθμ. 2142/442/Α3 
Δεύτερη (2η) τροποποίηση της υπό στοιχεία 

1053/228/Α3/21.2.2019 (ΥΟΔΔ 103) απόφασης 

σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγη-

σης για τη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικό-

τητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», 

του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότη-

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

  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 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 Κυ-
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βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020» (Α’ 265).

4. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και 
Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156) και ειδικότερα το άρθρο 3.

8. Την υπ’ αρ. 86593/13.08.2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προ-
γραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (ΥΟΔΔ 628).

9. Την υπό στοιχεία 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 
(Β’ 2064) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
67743/ΕΥΘΥ/615/24-06-2015 υπουργικής απόφασης 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότη-
τα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπό στοι-
χεία 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής 
απόφασης» (Β’ 1248).

10. Την υπ’ αρ. 113091/05.11.2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανά-
θεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της 
Ε.Υ.Δ ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).

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

12. Την υπό στοιχεία 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).

14. Ο Κανονισμός (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.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 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’ αρ. 1080/2006 
Κανονισμού του Συμβουλίου.

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 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 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006.

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) υπ’ αρ. 2018/1046 του 
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 18ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανό-
νες 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 κατάρ-
γηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) υπ’ αρ. 966/2012.

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

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 821/2014 της Επιτροπής 
της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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.

20. Την υπ’ αρ. 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).

21. Την υπό στοιχεία 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 
υπουργική απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης 
της υπό στοιχεία 81986/EYΘY712/31.07.2015 υπουργι-
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κής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπα-
νών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτού-
μενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρι-
σης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί 
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β’ 3521), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 55944/ΕΥΘΥ 
421/24.05.2018 απόφαση.

22. 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].

23. Το υπό στοιχεία 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγ-
γραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος 
Διαχείρισης 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».

24. Το υπ’ αρ. 4843/119432/03.11.2015 έγγραφο της 
Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».

25. Την υπό στοιχεία 1557/432Γ/Γ01/30.03.2016 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 
Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-
4Υ0).

26. Την υπό στοιχεία 2640/803Γ01/20.05.2016 σύμ-
βαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 
του ΕΠΑΝΕΚ.

27. Την υπό στοιχεία 3505/815/Α1/30.06.2016 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για 
Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία - ΕΦΕΠΑΕ».

28. Την υπό στοιχεία 8491/3123/Α1/11.12.2018 (ΑΔΑ: 
654Ω465ΧΙ8-Μ19) απόφαση με την 35η Γραπτή Διαδικα-
σία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγω-
νιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την 
οποία εγκρίθηκε η νέα εξειδίκευση της Δράσης «Εργα-
λειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων», καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια 
επιλογής των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο αυτής

29. Το υπό στοιχεία 128647/ΕΥΚΕ2019/30-11-2018 (ΑΠ 
ΕΠΑνΕΚ 8153/Α3/2744/5.12.2018) έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) με θέμα: «Έκ-
φραση γνώμης για Οδηγούς δράσεων κρατικών ενισχύ-
σεων του ΕΠΑΝΕΚ».

30. Την υπό στοιχεία 8756/2894/Α3/19-12-2018 (ΑΔΑ: 
60ΞΔ465ΧΙ8-ΓΤΩ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: Πρόσκληση υποβο-
λής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων 

στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών 
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», (Α/Α 3428, Κωδ. 019ΚΕ) 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

31. Την υπό στοιχεία 1053/228/Α3/21-02-2019 (ΥΟΔΔ 
103) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Το-
μεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Σύσταση και συ-
γκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Eργα-
λειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 
(Α/Α 3428, Κωδ. 019ΚΕ) (ΑΔΑ: Ψ7Α1465ΧΙ8-ΣΟΜ).

32. Την ανάγκη αντικατάστασης ορισμένων μελών της 
Επιτροπής Αξιολόγησης για υπηρεσιακούς λόγους.

33. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 1053/228/
Α3/21.2.2019 (ΥΟΔΔ 103) απόφασης της Ειδικής Γραμμα-
τέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα 
«Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για 
τη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών 
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», του Ε.Π. «Ανταγωνιστι-
κότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (Α/Α 3428, Κωδ. 019ΚΕ) (ΑΔΑ: Ψ7Α-
1465ΧΙ8-ΣΟΜ), ως προς τo σημείo Γ.

Συγκεκριμένα:
Στο σημείο Γ η παράγραφος:
- Αναστασοπούλου Αργυρώ του Γεωργίου, ΑΔΤ

ΑΚ 572152, 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: Βισίλια Σοφία του Λυκούργου, ΑΔΤ
Τ 063207, στέλεχος Μονάδας Α3, Αξιολόγησης και Επιλο-
γής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11, της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-
κότητα Καινοτομία».

Αντικαθίσταται από:
- Βισίλια Σοφία του Λυκούργου, ΑΔΤ Τ 063207, στέλε-

χος Μονάδας Α3, Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων 
Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα Καινο-
τομία», ως Πρόεδρος.

Αναπληρωματική: Δελημήτσου Χαρίκλεια του Αθανα-
σίου, ΑΔΤ ΑΚ 560252, στέλεχος Μονάδας Α3, Διαχείρισης 
Πράξεων των Θεματικών Στόχων 3, 6, 8, 10 και 11, της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικό-
τητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Απριλίου 2021

Ο Ειδικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
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    Αριθμ. 2141/441/Α3  
Δεύτερη (2) τροποποίηση Συγκρότησης της Επι-

τροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Αναβάθμιση 

πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγο-

ρές», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρημα-

τικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 

2020.  

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 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 Κυ-

βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133). 

3. Το ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020» (Α’ 265). 

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192). 

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121). 

7. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και 
Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156) και ειδικότερα το άρθρο 3. 

8. Την υπ’ αρ. 86593/13.08.2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προ-
γραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (ΥΟΔΔ 628). 

9. Την υπό στοιχεία 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 
(Β’ 2064) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπό στοι-
χεία 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής 
απόφασης»” (Β’ 1248). 

10. Την υπ’ αρ. 113091/05.11.2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανά-
θεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της 
Ε.Υ.Δ ΕΠΑΝΕΚ».

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

12. Την υπ’ αρ. 73016/30.06/2017 (ορθή επανάληψη 
01.11.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις 
Μονάδες Α3 και Γ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ». 

13. Την υπό στοιχεία 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. 

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1407/18.12.2013 της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμο-
γή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος 
Σημασίας (De Minimis). 

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 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’ αρ. 1080/2006 
Κανονισμού του Συμβουλίου. 

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 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 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006. 

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1304/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 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 εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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. 

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) υπ’ αρ 2018/1046 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανό-
νες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 
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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 κατάρ-
γηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) υπ’ αρ. 966/2012. 

20. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β’ 
5968) υπουργική απόφαση με θέμα: Αντικατάσταση της 
υπό στοιχεία 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’3521) 
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντι-
κατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 
(Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επι-
λεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικα-
σία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων”». 

21. Το υπό στοιχεία 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγ-
γραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος 
Διαχείρισης 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. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημο-
σιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλο-
ποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 
του ν. 4314/2014» (Β’ 2784). 

23. Την υπό στοιχεία 669/149/Α2/11.02.2016 απόφαση 
με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότη-
σης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014-2020, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

24. Την υπό στοιχεία 1557/432Γ/Γ01/30.3.2016 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 
Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-
4Υ0). 

25. Την υπό στοιχεία 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. 

26. Την υπό στοιχεία 4797/1386/A2/16-09-2016 (ΥΟΔΔ 
504) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Το-
μεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: «Συγκρότηση Επι-
τροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ 

μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», του Ε.Π. «Ανταγω-
νιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑ-
νΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020. (ΑΔΑ:6ΔΚ64653Ο7-Λ3Ο), όπως 
τροποποιήθηκε. 

27. Την ανάγκη αντικατάστασης ορισμένων μελών της 
Επιτροπής Αξιολόγησης για υπηρεσιακούς λόγους. 

28. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζει: 

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 4797/1386/A2/ 
16-09-2016 (ΥΟΔΔ 504) απόφαση της Ειδικής Γραμ-
ματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ 
με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη 
Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρή-
σεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 
αγορές», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-
κότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 
(ΑΔΑ:6ΔΚ64653Ο7-Λ3Ο), όπως τροποποιήθηκε, ως προς 
το σημείο Γ. 

Συγκεκριμένα: 
Στο σημείο Γ η παράγραφος:  
- Αναστασοπούλου Αργυρώ του Γεωργίου, ΑΔΤ

ΑΚ 572152, στέλεχος Μονάδας Α3, Διαχείρισης Πράξε-
ων των Θεματικών Στόχων 3, 6, 8, 10 και 11, της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ως Πρόεδρος. 

Αναπληρωματική: Περογιαννάκη Ελένη του Ιωάννη, 
ΑΔΤ ΑΝ 169357, στέλεχος Μονάδας Α1, Προγραμματι-
σμού και Αξιολόγησης Ε.Π και οριζόντιων θεμάτων, της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικό-
τητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Αντικαθίσταται ως εξής: 
- Περογιαννάκη Ελένη του Ιωάννη, ΑΔΤ ΑΝ 169357, 

στέλεχος Μονάδας Α1, Προγραμματισμού και Αξιολόγη-
σης Ε.Π και οριζόντιων θεμάτων, της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-
κότητα και Καινοτομία», ως Πρόεδρος. 

Αναπληρωματική: Δελημήτσου Χαρίκλεια του Αθανα-
σίου, ΑΔΤ ΑΚ 560252, στέλεχος Μονάδας Α3, Διαχείρισης 
Πράξεων των Θεματικών Στόχων 3, 6, 8, 10 και 11, της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικό-
τητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

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

Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 2 Απριλίου 2021

Ο Ειδικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ  
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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