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 Πληροφορίες: 

 Καλογερομήτρου Κωνσταντίνα 

 Τηλ.: 210 6985210   

 Email: k.kalog@efepae.gr                                                                                                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  

 

          ΑΠ: 6213 

          Αθήνα, 18-10-2021 

        

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση «Επιχορήγηση 

αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

 

 

 O Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕ 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Την με ΑΠ: 3224/747/Α3/ 01-06-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση 

«Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (039ΚΕ), καθώς και το σκεπτικό 

αυτής, ως ισχύει. 

2. Την με ΑΠ: 3624 /23-06-2021 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ 

και ΤΣ για τον ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ ως δικαιούχο, με Θέμα: «Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση 

Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5126311 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Τη σύσταση και τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση 

«Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση με 

Α.Π.: 3224/747/Α3/ 01-06-2021 (ΑΔΑ:Ψ95546ΜΤΛΡ-ΚΓΣ) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως ισχύει. 
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• Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.   
 

• Τα μέλη προέρχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ. 

• Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται επίσης από στέλεχος του ΕΦΕΠΑΕ με τον/την 

αναπληρωτή/ρια του. 

 

Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει όταν παρευρίσκονται 

και τα τρία (3) μέλη της. Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους η Επιτροπή συνέρχεται με παρουσία 

ενός εκ των αναπληρωματικών. 

 

Β.  Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων είναι επιφορτισμένη με τις παρακάτω αρμοδιότητες:  

• Εξετάζει και εισηγείται αιτιολογημένα [ή γνωμοδοτεί επί της] την αποδοχή ή την απόρριψη, εν 

όλω ή εν μέρει, των ενστάσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται στην εκδοθείσα απόφαση ένταξης/απόρριψης των αιτήσεων 

χρηματοδότησης τις οποίες αφορούν οι ενστάσεις. 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων που περιέχουν τις θετικές και 

αρνητικές εισηγήσεις επί των εξετασθέντων ενστάσεων, υποβάλλονται προς έγκριση στο αρμόδιο 

όργανο του ΕΦΕΠΑΕ. Ακολούθως τα εγκεκριμένα πρακτικά διαβιβάζονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και τη μετ’ αυτήν έκδοση 

των αποφάσεων αποδοχής και απόρριψης από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων 

ΕΤΠΑ και ΤΣ. 

Διευκρινίζεται ότι η εκδοθείσα επί της ενστάσεως απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, καθιστά οριστική την ένταξη της αίτησης χρηματοδότησης στους πίνακες 

αποτελεσμάτων χωρίς τη δυνατότητα ετέρου σταδίου διοικητικής προσφυγής. 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων ενεργοποιείται εκ νέου η διαδικασία Έκδοσης 

Πίνακα Αποτελεσμάτων (έγκρισης ή απόρριψης) και εκδίδονται συμπληρωματικοί Πίνακες ληπτών της 

ενίσχυσης 

 

✓ Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων πραγματοποιούνται είτε με φυσική παρουσία 

είτε εξ’ αποστάσεως, με χρήση εργαλείων  τηλεδιάσκεψης.  

✓ Η Επιτροπή συνεδριάζει κατά κανόνα εντός ωραρίου εργασίας, αλλά οι εργασίες δύναται να 

παραταθούν και εκτός ωραρίου εργασίας.  
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✓ Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως συνεδριάσεις της Επιτροπής και 

εκτός ωραρίου εργασίας, εάν οι συνθήκες το απαιτούν, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της το 

συντομότερο δυνατόν. 

✓ Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται στους συμμετέχοντες οι προβλεπόμενές από το νόμο 

υπερωρίες.  

✓ Τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων δεν επιτρέπεται να ασχοληθούν με την 

παρακολούθηση και παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων στα οποία αφορούσαν οι 

υποβληθείσες και εξετασθείσες ενστάσεις.  

 

Γ.     Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων»   

συγκροτείται ως εξής: 

 

• Γεωργιτσόπουλος Φώτιος του Ιωάννη, ΑΔΤ: ΑΕ 222555, Στέλεχος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, ως Πρόεδρος. 

 

• Μουμούρης Σπυρίδων του Γεώργιου, ΑΔΤ: ΑΜ 739656, Στέλεχος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, ως τακτικό μέλος. 

 

• Βραχνός Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ: ΑΝ 035290, Στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ, ως τακτικό μέλος. 

 

Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι:  

•  Λιακόπουλος Χριστόφορος του Γεώργιου, ΑΔΤ: ΑΖ 022247, Στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ. 

 

• Βυζάς Ιωάννης του Βασιλείου, ΑΔΤ: ΑΝ 804780, Στέλεχος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων. 

 

Γραμματέας ορίζεται η Τρικόγια Ιωάννα του Παναγιώτη, ΑΔΤ: ΑΜ 621108, Στέλεχος της Διαχειριστικής 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

 
Αναπληρωματική Γραμματέας ορίζεται η  Γαντζούδη Πόπη του Βασιλείου, ΑΔΤ: Χ 276527 Στέλεχος της 

Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ 

 

Πλάτων Μαρλαφέκας 
 



 

-4- 
 

Κοινοποίηση: 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 

2. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ 

3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ 

4. Μονάδες ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Α1, Α3, Β2 

5. ΟΔΕ ΕΦΕΠΑΕ 

6. ΜΟΔ 

7. Μέλη Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων  


