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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 
Θέμα: «Έγκριση του πρακτικού 11/12.09.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013» 

 
 
 
 Έχοντας υπόψη: 
 
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 Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

3. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27.01.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

4. Το Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) «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», και ιδίως το 
άρθρο 2, παρ (1) αυτού 

5. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 
267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το 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» (ΦΕΚ 
265/23.12.2014) . 
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7. Την υπ.αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Απόφαση Διορισμού μετακλητής 
Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του 
ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 

8. Την με αριθμό C(2008) 6479/03.11.2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό 
Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) όπως ισχύει κάθε φορά. 

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 

10. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 
210/31.7.2006) “περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, όπως ισχύει. 

11. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 
317/27.12.2006) “για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 
1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15.12.2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις 
Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει. 

13. Την υπ’ αριθμ. 019020//ΕΥΣ 2141/03.05.2011 (ΦΕΚ949/Β/24.05.2011) 
Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 
Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό 
Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 

14. Την με Α.Π5577/1640/Φ. 0020/10.11.2011 (ΦΕΚ Β 2698/11.11.2011) Υπουργική 
Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στον 
Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), όπως ισχύει. 

15. Την με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ 615/22.6/2015 (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 Ν.4314/2014 και κατάργηση της με αριθμ 
1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) κοινής υπουργικής απόφασης. 

16. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/4.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1826/22.11.2010) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον 
Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον 
Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους 
Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού»”. 

17. Την υπ’ αριθ.  11301/05.11.2015  Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού  «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης 
της Ε.Υ.Δ ΕΠΑΝΕΚ» 

18. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών 
Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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20. Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & 
Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

21. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την 
ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών 
Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 
98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009).  

22. Την με Α.Π. 5078/1017/Α2/12.10.2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα 
«Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας 
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής 
και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης». 

23. Την με Α.Π. 130/37/Α2/13.01.2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Παράταση, συμπλήρωση 
ουσιαστικών προϋποθέσεων και διόρθωση εσφαλμένων ή ασαφών διατυπώσεων 
στον Οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την 
στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, 
μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της 
απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής 
κρίσης»”. 

24. Την με Α.Π. 906/227/Α2/17.02.2012 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μετάθεση, για τεχνικούς λόγους, 
του καταληκτικού σημείου οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων 
υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη 
της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω 
δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης 
σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» για τους 
υποψήφιους επενδυτές που έχουν ξεκινήσει την επεξεργασία της πρότασής τους 
μέχρι και την Παρασκευή 17/02/2012 και ώρα 24:00». 

25. Την με Α.Π. 2358/669/Α2/04.05.2012 Απόφαση Ένταξης και Έγκρισης 
χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο 
παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και 
στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης». 

26. Την με Α.Π. 3970/1082/Α2/23.07.2012 Υπουργική Απόφαση «Παράταση στην 
προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και συμπλήρωση διευκρινίσεων στον 
οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη 
της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω 
δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης 
σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης». 

27. Την με Α.Π. 4355/Α2/1206/21.08.2012 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση του 
Οδηγού του Προγράμματος “Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη 
της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω 
δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης 
σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης”». 

28. Την με Α.Π. 4772/1298/Α2/19.09.2012 Υπουργική Απόφαση «Ένταξη και έγκριση 
χρηματοδότησης επιλαχόντων έργων στο Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένο σχέδιο 
παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και 
στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης”». 

29. Την με Α.Π. 6003/1548/Α2/19.11.2012 Απόφαση με θέμα: Παράταση στις 
προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών και δημιουργίας νέας θέσης εργασίας 
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μέχρι τις 28/12/2012, των έργων που με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ 4772/1298/Α2/19.09.2012 έχουν ενταχθεί και εγκριθεί για χρηματοδότηση 
ως επιλαχόντα στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την 
στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, 
μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της 
απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» 
του ΕΠ “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων” 

30. Την με Α.Π. 6790/1710/A2/19.12.2012 Απόφαση με θέμα: “Τροποποίηση του 
Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη 
της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω 
δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης 
σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του ΕΠ Εθνικό 
Αποθεματικό Απροβλέπτων”. 

31. Την με Α.Π. 8906/2328/Α2 3.12.2013 Απόφαση με θέμα: “Τροποποίηση του 
Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη 
της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω 
δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης 
σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Ε.Π. 
Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 

32. Την με Α.Π. 5935/3679/Α2 02.05.2014 Απόφαση με θέμα: “Τροποποίηση του 
Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη 
της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω 
δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης 
σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Ε.Π. 
Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 

33. Την με Α.Π. 15292/09-09-2016 επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ με την οποία υποβλήθηκε 
ο πίνακας με τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ.. 

34. Το Πρακτικό 11/12.09.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης 
που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 
1254/25.11.2013 για την παρακολούθηση των ενταγμένων έργων στο 
Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της 
επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω 
δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης 
σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στο οποίο 
καταγράφεται η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης επί των εισηγήσεων 
του ΕΦΕΠΑΕ.  

 
 
 

Αποφασίζουμε 
 
 
 
1. Την έγκριση του πρακτικού 11/12.09.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με 
Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013 για την παρακολούθηση των ενταγμένων έργων 
στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της 
επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω 
δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης 
σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στο οποίο 
καταγράφεται η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης επί των εισηγήσεων 
του ΕΦΕΠΑΕ του σημείου 33 του προοιμίου της παρούσας. 
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2.  Την ενημέρωση από τον ΕΦΕΠΑΕ κάθε ενδιαφερόμενου για την απόφαση 
αυτή. 

 
3. Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ 
www.efepae.gr, του ΕΠΕΑΑ www.epeaa.gr. 

 
 
     Η Ειδική Γραμματέας 

   Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 
    

  
  

 
     Ευγενία Φωτονιάτα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Συνημμένα: 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 
 
Κοινοποίηση: 
 Γραφείο Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
 ΕΥΔ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 
 ΕΥΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Νίκης 5-7, 10180 

Αθήνα 
 Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα 
 ΕΦΕΠΑΕ 
 
Εσωτερική διανομή: 
 Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 
 Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
 Μονάδες Α2, Β3, Δ 

 

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.epeaa.gr/
ΑΔΑ: ΩΛ1Ν4653Ο7-ΔΒ4


		2016-09-27T15:04:34+0300
	Athens




