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ΘΕΜΑ:  Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ 
μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις 
νέες αγορές», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

  
 

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

 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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 διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014−2020», όπως ισχύει. 

3. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

4. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Τον υπ. αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Διορισμό της μετακλητής Ειδικής 
Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και 
ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 

6. Την υπ’ αριθμ. 105755/14.10.2015 απόφαση (ΦΕΚ Β 2222/15.10.2015) «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Αλέξανδρο Χαρίτση». 
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7. Την με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ 615/24.06.2015 (Β1248) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού “Αναδιάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” του άρθρου 
5 παρ 1 του N.4314/2014 και κατάργηση της με αριθμ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 
655) κοινής υπουργικής απόφασης. 

8. Την με Α.Π.  11301/05.11.2015  Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού  «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ 
ΕΠΑΝΕΚ» 

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

10. Την με Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. 

11. Την με αριθμό 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 2014GR16M2OP001. 

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. 

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 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. 

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 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 τοθ κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 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. 

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί 
καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.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. 

17. Την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 «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» (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015). 

18. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο 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». 
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19. 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 Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 
2784/Β/21.12.2015).  

20. Την με Α.Π. 669/149/Α2/11.02.2016 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής 
αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ 
μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 
αγορές», ΕΣΠΑ 2014–2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

21. Την υπ’ αριθ. 1557/432Γ/Γ01/30.3.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 
Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0). 

22. Την υπ’ αριθ. 2640/803Γ01/20.5.2016 σύμβαση του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου  
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ. 

23. To από 03.06.2016 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΦΕΠΑΕ με το οποίο ορίζονται τα 
στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ για συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης της Δράσης. 

24. Το από 02.09.2016 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου της Ειδικής Γραμματέως της 
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με το οποίο προωθούνται στην ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΕΚ τα ονόματα των στελεχών για συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης 
της Δράσης. 

                                                   
Αποφασίζουμε 

 
Α. Τη συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Αναβάθμιση 

πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις 
νέες αγορές», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
669/149/Α2/11.02.2016 με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (και ιδίως το 
Κεφάλαιο Ι.1.10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΑΞΕΩΝ), όπως ισχύει.  

Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη με δικαίωμα ψήφου εκ των οποίων : 

 Τρία (3) μέλη προέρχονται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (μεταξύ των οποίων ο 
πρόεδρος και ο αναπληρωτής του), με ισάριθμους αναπληρωτές που 
προέρχονται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και την ΜΟΔ Α.Ε..  

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

 Ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του προέρχεται από το Γραφείο του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.  

 

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

Η Επιτροπή Αξιολόγησης βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει όταν 
παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον από τα 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. 
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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. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται διαφωνία των δύο αξιολογητών ως προς 
τις Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής, γνωμοδοτεί, μετά από τεκμηριωμένη 
εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.  
 

4. Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το φυσικό αντικείμενο 
ή/και απόκλιση προϋπολογισμών μεγαλύτερη του 25% του αρχικού, 
οριστικοποιεί το φυσικό ή/και οικονομικό αντικείμενο επιχειρηματικών σχεδίων, 
μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. 
 

5. Οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 
του κάθε επιχειρηματικού σχεδίου που αφορά στα εξής: 

i. στα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε επιχειρηματικού σχεδίου  
ii. στο βαθμό του κάθε αξιολογητή  και στην τελικά διαμορφούμενη συνολική 

βαθμολογία των δύο αξιολογητών.  
iii. στο Μ.Ο. της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών. 
iv. στον προτεινόμενο προϋπολογισμό από κάθε αξιολογητή και στην 

αναλογούσα δημόσια επιχορήγηση.  
 

6. Με την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ, συντάσσει πρακτικό, που περιλαμβάνει : 
-  τη βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων 
-  για κάθε επιλέξιμο επιχειρηματικό σχέδιο (που συγκεντρώνει δηλαδή 

βαθμολογία από 50 και άνω και δεν έχει προβλήματα επιλεξιμότητας) 
καταγράφεται λεπτομερώς ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κατά κατηγορία 
δαπανών 

-  για τα μη επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια ή δαπάνες τη σχετική 
τεκμηρίωση. 

 
7. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και διαφάνεια της διαδικασίας 

αξιολόγησης η Επιτροπή διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο μετά την 
ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών και 
πριν την σύνταξη των τελικών πινάκων βαθμολογικής κατάταξης των 
επιχειρηματικών σχεδίων. Ειδικότερα, διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί 
των πραγματοποιηθεισών αξιολογήσεων σε ποσοστό έως τρία τοις χιλίοις επί 
του συνόλου των επιλέξιμων (βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 50%) και προς 
ένταξη αιτήσεων χρηματοδότησης και έως δύο τοις χιλίοις επί του συνόλου των 
προς απόρριψη προτάσεων. Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί για την επιλογή 
των δειγμάτων θα είναι η τυχαία επιλογή επί του Αύξοντα Αριθμού (Α/Α) 
υποβολής των προτάσεων. Σε περίπτωση που διαπιστώσει λανθασμένες 
αξιολογήσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% θα προβεί σε έλεγχο ισόποσου 
με το αρχικό δείγμα, με βάση τα κριτήρια που θα αποφασίσει. 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. 
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 αξιολόγησης. 
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Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, καταγράφουν στο πρακτικό κάθε 
συνεδρίασης τις αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις τους και διατυπώνουν σχετική 
εισήγηση στη Μονάδα Α2 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 ηλεκτρονικό 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 συνθήκες 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 «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών 

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 
συγκροτείται ως εξής: 

 

 Αναστασοπούλου Αργυρώ του Γεωργίου, ΑΔΤ ΑΚ 572152,  στέλεχος 
Μονάδας Α2, Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων, της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», 
ως Πρόεδρος. Αναπληρωματική:  Σπηλιοπούλου Σπυριδούλα του Μαρίνη, 
ΑΔΤ Φ 071528, στέλεχος Μονάδας Α2, Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων, 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

 Φαλαγγά Αργυρώ  του Γεωργίου, ΑΔΤ ΑΗ 587345, στέλεχος Μονάδας Δ, 
Οριζόντιων Θεμάτων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ως τακτικό μέλος. 
Αναπληρωματική: Παπανικολάου Ιωάννα  του Μελισσάρη, ΑΔΤ Χ 067996, 
στέλεχος Μονάδας Β2, Διαχείρισης Πράξεων του Θεματικού Στόχου 3 πλην 
πράξεων ΤΠΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

 Σκοτίδας Σπυρίδων του Αναστασίου,  ΑΔΤ ΑΜ 682217  Γενικός Δ/ντής του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ), εταίρου του 
ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ), ως 
τακτικό μέλος. 
Αναπληρωματικός: Μουμούρης Σπυρίδων του Γεωργίου, ΑΔΤ ΑΜ 739656, 
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). 

 Αβδάλας Γεώργιος  του Ιωάννη, ΑΔΤ ΑΗ 024902, στέλεχος Μονάδας Δ, 
Οριζόντιων Θεμάτων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ως τακτικό μέλος.  
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Αναπληρωματική: Πουλάκη Μαρία του Νικολάου, ΑΔΤ ΑΒ 280023, Στέλεχος 
Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε., Ομάδας Υποστήριξης Δικαιούχων ΕΣΠΑ.  

 Τσώμου Αναστασία του Ιωάννη, ΑΔΤ ΑΒ 167317, Στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε., 
αποσπασμένη στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, ως τακτικό μέλος. Αναπληρωματική: Σβέρκου Ασπασία  του 
Δήμου,  ΑΔΤ Σ 521127, αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Αυτοτελές  Tμήμα  
Eσωτερικού  Eλέγχου του Yπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
με διάθεση στο γραφείο του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

 
Γραμματέας ορίζεται η Νιζάμη Πασχαλίνα του Δημητρίου, 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 
Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ). 
 

Δ. Η αμοιβή της Προέδρου, των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και της 
Γραμματείας, που θα εργαστούν εκτός ωραρίου εργασίας θα καθοριστεί με ΚΥΑ 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
 

 
Ε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 

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

 
 
 

Ευγενία Φωτονιάτα 
 

 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλέξανδρου Χαρίτση 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 
4. ΕΦΕΠΑΕ 
5. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης  
6. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) 

 
 Εσωτερική Διανομή:  

 Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ  

 Μονάδες ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Α1, Α2, Β2, Γ, Δ 
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