
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

   Αριθμ. 5343/998/Α2 
Επανασυγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Αντα-

γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-

τομία» - Κωδικός Πρόσκλησης 016 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - 

ΟΠΣ 2925, 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 Κυ-

βέρνηση 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) «Α) Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2017/17 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 δια-
τάξεις», όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄ 119/08.07.2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

4. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121/09.07.2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄ 123/17.07.2019) «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

6. Την. 80261/01.08.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 511) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμμα-
τέως Διαρθρωτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

7. Τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/07.08.2019) «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης».

8. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α΄/13.12.2017) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

9. Την 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (Β΄ 2064/ 
15.06.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης "Τροποποίηση της με αριθμό 
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 1121/408Δ/
Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής υπουργικής απόφασης»" (Β΄ 
1248).

10. Την 113091/05.11.2015 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση απο-
κλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑ-
νΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).

11. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
«Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το 
πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, απόφασης 0(2014)3542 
final/23.05.2014.

12. Την 177229/15.12.2014 κοινή υπουργική απόφαση 
Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΑΔΑ:7ΠΧΒ0-2ΥΜ).

13. Την με αριθμό 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 (ΕΕ) αριθμ. 1407/18.12.2013 της Επι-
τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημα-
σίας (De Minimis) όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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15. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 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.

16. Το 4234/12.07.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολι-
τικής και Αστικής Ανάπτυξης.

17. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την κατάργηση του αριθμ. 1080/2006 Κα-
νονισμού του Συμβουλίου.

18. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 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 Ευ-
ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορι-
σμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1083/2006.

19. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
την κατάργηση του αριθμ. 1081/2006 Κανονισμού του 
Συμβουλίου.

20. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 821/2014 της Επιτροπής 
της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 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.

21. Την 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργι-
κή απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της 
81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 υπουργικής απόφασης 
«Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 -Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξε-
ων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμε-
σους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελε-
σμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β'3521), όπως ισχύει.

22. Την 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. Τον ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δη-
μοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της 
προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137 Α΄/13-09-2017) 
και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 και 40.

24. Την υπουργική απόφαση με   3357/ΕΥΣ/1338/ 
27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώ-
ρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

25. Το  12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της 
ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχεί-
ρισης 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», όπως ισχύει.

26. Την αριθμ.  48087/ΕΥΚΕ5479/26.04.2017 εγκύκλιο 
της ΕΥΚΕ με θέμα: «Περιγραφή διαδικασιών, Ροών εργα-
σίας και Ρόλων προς τους φορείς που εμπλέκονται στη 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμμα-
τική περίοδο 2014-2020».

27. Το  4843/119432/03.11.215 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοι-
νοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».

28. Την 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και 
διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως κα-
ταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγ-
χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/
Β΄/21.12.2015).

29. Την 1557/432Γ/Γ01/30.3.2016 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την 
Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενι-
σχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ:6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).

30. Την αριθμ. 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.

31. Την εγκεκριμένη Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-
2021 (Δεκέμβριος 2016).

32. Το με αριθμ. 46568/ΕΥΚΕ662/02.05.2018 έγγραφο 
της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) με 
θέμα: Απόψεις για το σχεδιασμό προσκλήσεων «Ψηφι-
ακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».

33. Το με αριθμ. 53055/ΕΥΚΕ/804/17.05.2018 έγγραφο 
της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) με 
θέμα: «Έκφραση Γνώμης επί των προσκλήσεων «Ψηφι-
ακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».

34. Την με αριθμ. 7003/2018/22.05.2018 Γνωμοδότηση 
της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής σχετικά με 
την έκδοση της Παρούσας Πρόσκλησης.

35. Το Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης, όπως εγκρί-
θηκε στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" 
στις 01/12/2017 και τροποποιήθηκε με την   2977/ 
876Α1/24.05.2018 απόφαση με γραπτή διαδικασία 
(27η) της ίδιας Επιτροπής.

36. Την από 25.06.2015 απόφαση της Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία».

37. Την  2977/876/Α1/24.05.2018 απόφαση της Επι-
τροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3587Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 785/27.09.2019

γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) για την έγκριση, 
μέσω της 28ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας 
και των Κριτηρίων Αξιολόγησης της δράσης με κωδ. 01-
2b-1.2-11 και τίτλο «Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα».

38. Την 3006/886 Α1/30.05.2018 (ΦΕΚ  Β΄ 1938/
30.05.2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Ανάθεση καθηκό-
ντων διαχείρισης για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο 
πλαίσιο των Δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό 
Άλμα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον 
«Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία -ΕΦΕΠΑΕ».

39. Την  3168/531/Α2/04.06.2018 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: 
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επεν-
δυτικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία» - Κωδικός Πρόσκλησης 016 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2925 
(ΑΔΑ:ΩΙΕΖ465ΧΙ8-ΚΨΔ), όπως ισχύει.

40. Την  5215/906/Α2/24.08.2018 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: 
Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων -Απαντήσεων για 
τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότη-
τα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 (ΑΔΑ: 6Κ6Π465ΧΙ8-3ΡΙ), όπως ισχύει.

41. Την απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. 6174/1119/Α2/05.10.2018 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 597/16.10.2018/ΑΔΑ: Ψ1ΤΑ465ΧΙ8-0ΨΓ) και 
θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση 
«Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία» - Κωδικός Πρόσκλησης 016 
ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2925, ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει.

42. Την ανάγκη αντικατάστασης τακτικού μέλους της 
Επιτροπής μετά την αποχώρηση του από το Γραφείο της 
πρώην Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. 
του ΕΤΠΑ και ΤΑ, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της απόφασης της Ειδικής 
Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και 
Τ.Σ. με αριθμ.  6174/1119/Α2/05.10.2018 (ΦΕΚ  ΥΟΔΔ 
597/16.10.2018/ΑΔΑ: Ψ1ΤΑ465ΧΙ8-0ΨΓ) και θέμα: Συγκρό-
τηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακό 
Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία» -Κωδικός Πρόσκλησης 016 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - 
ΟΠΣ 2925, ΕΣΠΑ 2014-2020 ως προς τα σημεία Α και Γ.

Συγκεκριμένα, η απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχεί-
ρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. με αριθμ. 6174/1119/
Α2/05.10.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 597/16.10.2018/ΑΔΑ: Ψ1ΤΑ-
465ΧΙ8-0ΨΓ) τροποποιείται ως προς το σημείο Α ως εξής:

Α. Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης 
για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα», σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην απόφαση με  ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3168/531/Α2/ 
04.06.2018 με την Αναλυτική Προκήρυξη της Δράσης 
και ιδίως το Παράρτημα III ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κεφάλαιο 6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ), όπως ισχύει.

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη με δικαίωμα 
ψήφου, με ισάριθμους αναπληρωτές, εκ των οποίων:

• Ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, από την ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ (ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του).

• Ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, από την ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ.

• Ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, από τον ΕΦΕ-
ΠΑΕ.

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

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει και αποφασίζει 
μόνο σε απαρτία ήτοι όταν παρευρίσκονται και τα τρία 
(3) μέλη της.

Επίσης, η απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρι-
σης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. με αριθμ. 6174/1119/
Α2/05.10.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 597/16.10.2018/ ΑΔΑ: Ψ1ΤΑ-
465ΧΙ8-0ΨΓ) τροποποιείται ως προς το σημείο Γ.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αξιολόγησης για τη Δράση 
«Ψηφιακό Βήμα» επανασυγκροτείται ως εξής:

• Μουστακάτου Φλώρα του Ιωάννη, ΑΔΤ AM 643349 
στέλεχος Μονάδας Α2, Αξιολόγησης και Επιλογής πρά-
ξεων των ΘΣ 1, 2, 4 και 7, συμπεριλαμβανομένων πράξε-
ων ΤΠΕ των ΘΣ αυτών, καθώς και πράξεις ΤΒ οριζόντιου 
χαρακτήρα, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία», ως Πρόεδρος.

Αναπληρωματική Προέδρου: Κρητικού Ελένη του 
Νικολάου, ΑΔΤ Ρ 054857, Προϊσταμένη Μονάδας Α2 
Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των ΘΣ 1, 2, 4 και 
7, συμπεριλαμβανομένων πράξεων ΤΠΕ των ΘΣ αυτών 
καθώς και πράξεις ΤΒ οριζόντιου χαρακτήρα, της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

• Δρυμούσης Χρήστος του Γεωργίου, ΑΔΤ ΑΚ 594165, 
στέλεχος της Μονάδας Α1, Προγραμματισμού και Αξιο-
λόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος και οριζόντιων 
θεμάτων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία», ως τακτικό μέλος.

Αναπληρωματική: Βασιλική Κούκου του Ανδρέα, ΑΔΤ 
ΑΝ 162587, στέλεχος Μονάδας Α2, Αξιολόγησης και Επι-
λογής πράξεων των ΘΣ 1, 2, 4 και 7, συμπεριλαμβανομέ-
νων πράξεων ΤΠΕ των ΘΣ αυτών καθώς και πράξεις ΤΒ 
οριζόντιου χαρακτήρα, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι-
σης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία».

• Γεωργουλόπουλος Ηλίας του Δημητρίου, ΑΔΤ Ξ 
003441, στέλεχος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσωπος του 
Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ), ως τακτικό 
μέλος.

Αναπληρωματικός: Στράβας Νικόλαος του Αθανασίου, 
ΑΔΤ ΑΗ 675849, στέλεχος του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του 
ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα του Ε. 
Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-
τομία» (ΕΦΕΠΑΕ).
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Γραμματέας ορίζεται η Κουκολιά Αικατερίνη του 
Νικολάου, ΑΔΤ ΑΙ 045078, στέλεχος του ΕΦΕΠΑΕ, ως 
εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
(ΕΦΕΠΑΕ).

Αναπληρωματική: Πασχαλίνα Νιζάμη του Δημητρίου, 
ΑΔΤ ΑΝ 103000, στέλεχος του ίδιου φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Η Ειδική Γραμματέας

ΝΙΚΗ ΔΑΝΔΟΛΟΥ

 

    Αριθμ. 5345/999/Α2 
Συγκρότηση 2ης Επιτροπής Αξιολόγησης για τη 

Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστι-

κότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - 

Κωδικός Πρόσκλησης 016 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2925, 

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. Την διάταξη του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005).

2. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) Α) «Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες δια-
τάξεις», όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

4. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄ 123) «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

6. Την  80261/01.08.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 511) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμμα-
τέως Διαρθρωτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

7. Τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/07.08.2019) «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης».

8. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α΄/13.12.2017) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

9. Την 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (Β΄  2064/ 
15.6.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης "Τροποποίηση της 67743/
ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρ-
θρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του 
ν. 4314/2014 και κατάργηση της 1121/408Δ/Φ03/2012 
(Β΄ 655) κοινής υπουργικής απόφασης»" (Β΄ 1248).

10. Την 113091/05.11.2015 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση απο-
κλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑ-
νΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).

11. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
«Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το 
πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, απόφασης 0(2014) 3542 
final/23.05.2014.

12. Την 177229/ 15.12.2014 κοινή υπουργική απόφα-
ση για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακού 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: 7ΠΧΒ0-2ΥΜ).

13. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρ-
θρων 107 και 1089 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας 
(De Minimis) όπως ισχύει.

14. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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. Το με αριθμ. 4234/12-07-2018 μήνυμα ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερεια-
κής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης.

16. Την με αριθμό 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).

17. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την κατάργηση του αριθμ. 1080/2006 Κα-
νονισμού του Συμβουλίου.

18. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 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 
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και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού 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) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει.

19. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
την κατάργηση του αριθμ. 1081/2006 Κανονισμού του 
Συμβουλίου.

20. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 480/2014 της Επιτροπής 
της 3ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση του Κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου περί καθορισμού Κοινών διατά-
ξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘ και 
Α και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, 
το ΕΚΤ, το ΤΣ και το ΕΤΘ και Α», όπως ισχύει.

21. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 821/2014 της Επιτροπής 
της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 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.

22. Τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευ-
ρωπαϊκού 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) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και 
της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

23. Την ανακοίνωση της επιτροπής σχετικά με την έν-
νοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στο άρ-
θρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).

24. Την 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ  Β΄ 
5968/31.12.2018) υπουργική απόφαση «Αντικατάστα-
ση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) 
υπουργικής απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντι-
κατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/24.08.2015 (ΦΕΚ  Β΄ 
1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλε-
ξιμότητας 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 πρά-
ξεων"», όπως ισχύει.

25. Την 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].

26. Τον ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δη-
μοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της 
προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137 Α΄/13-09-2017) 
και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 και 40.

27. Την υπουργική απόφαση   3357/ΕΥΣ/1338/ 
27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώ-
ρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

28. Το με αριθμ.  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», όπως ισχύει.

29. Η με αριθμ. 48087/ΕΥΚΕ5479/26.04.2017 εγκύκλι-
ος της ΕΥΚΕ με θέμα: «Περιγραφή διαδικασιών, Ροών 
εργασίας και Ρόλων προς τους φορείς που εμπλέκονται 
στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμ-
ματική περίοδο 2014-2020».

30. Την 126829/ΕΥΘΥ1217/08.12.2015 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων 
και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανό-
μως 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).

31. Την 1557/432Γ/Γ01/30.3.2016 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την 
Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενι-
σχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).

32. Την αριθμ. 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.

33. Την εγκεκριμένη Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-
2021 (Δεκέμβριος 2016).

34. Το με αριθμ. 53055/ΕΥΚΕ/804/17.05.2018 έγγραφο 
της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) με 
θέμα: «Έκφραση Γνώμης επί των προσκλήσεων «Ψηφι-
ακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».

35. Την με αριθμ. 7003/2018/22.05.2018 Γνωμοδότηση 
της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής σχετικά με 
την έκδοση της Παρούσας Πρόσκλησης.

36. Την 2977/876/Α1/24.05.2018 απόφαση της Επιτρο-
πής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-
τομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) για την έγκριση, μέσω της 
28ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των 
Κριτηρίων Αξιολόγησης της δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-11
και τίτλο «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».

37. Την 3006/886 Α1/30.05.2018 (ΦΕΚ  1938/Β΄/
30.05.2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Ανάθεση καθηκό-
ντων διαχείρισης για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο 
πλαίσιο των Δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό 
Άλμα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον 
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«Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία -
ΕΦΕΠΑΕ».

38. Την  3168/531/Α2/04.06.2018 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: 
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επεν-
δυτικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία» - Κωδικός Πρόσκλησης 016 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2925 
(ΑΔΑ: ΩΙΕΖ465ΧΙ8-ΚΨΔ), όπως ισχύει.

39. Την 5215/906/Α2/24.08.2018 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: 
Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων -Απαντήσεων για 
τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότη-
τα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 (ΑΔΑ: 6Κ6Π465ΧΙ8-3ΡΙ), όπως ισχύει.

40. Την 1203/400 Α1/27.02.2019 (ΦΕΚ  Β΄ 833/
08.03.2019) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα: «1η Τροποποίηση της 3006/886 
Α1/25-05-2018 (ΦΕΚ Β΄ 1938/30-05-2018) απόφασης 
ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για πράξεις Κρατι-
κών Ενισχύσεων στο πλαίσιο των Δράσεων «Ψηφιακό 
Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία -ΕΦΕΠΑΕ».

41. Την  1071/346/Α1/22.02.2019 απόφαση της Επιτρο-
πής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-
τομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) για την έγκριση, μέσω της 
37ης Γραπτής Διαδικασίας της αύξησης προϋπολογισμού 
για τη Δράση με κωδ. 01-2b-1.2-11 και τίτλο «Ψηφιακό 
Βήμα και Ψηφιακό Άλμα».

42. Την απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχεί-
ρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και Τ.Σ.   6174/1119/
Α2/05.10.2018 (ΦΕΚ  ΥΟΔΔ 597/16.10.2018/ ΑΔΑ: 
Ψ1ΤΑ465ΧΙ8-0ΨΓ) και θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής 
Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία» - Κωδικός Πρόσκλησης 016 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2925, 
ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει.

43. Την ανάγκη επιτάχυνσης της Διαδικασίας Αξιολό-
γησης με τη συγκρότηση μιας επιπλέον Επιτροπής για 
την Αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο της  3168/531/Α2/Α2/04.06.2018 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με 
θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότη-
σης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» - Κωδικός Πρόσκλησης 016 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - 
ΟΠΣ 2925 (ΑΔΑ: ΩΙΕΖ465ΧΙ8-ΚΨΔ), όπως ισχύει, απο-
φασίζουμε:

Α. Τη συγκρότηση μιας δεύτερης (2ης) τριμελούς Επι-
τροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 016 με κωδικό ΟΠΣ 2925 
και αριθμ.  ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3168/531/Α2/Α2/04.06.2018, 
όπως ισχύει.

Β. Η 2η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη με 
δικαίωμα ψήφου, με ισάριθμους αναπληρωτές, εκ των 
οποίων:

• Ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, από την ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ (ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του).

• Ένα (1) μέλος, με τον αναπληρωτή του, από την ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ.

• Ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, από τον ΕΦΕ-
ΠΑΕ.

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

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει και αποφασίζει 
μόνο σε απαρτία ήτοι όταν παρευρίσκονται και τα τρία 
(3) μέλη της.

Γ. Η 2η Επιτροπή Αξιολόγησης, αντίστοιχα με την πρώ-
τη, 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.

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με το πέρας της ηλε-
κτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, 
δημιουργεί κατάλογο με τη βαθμολογική κατάταξη των 
επιχειρηματικών σχεδίων, όπως προέκυψε από την αξι-
ολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων βάσει αντικειμε-
νικών κριτηρίων, ο οποίος με δική της απόφασης αναρ-
τάται στο ΠΣΚΕ, ώστε να προκύψουν τα επιχειρηματικά 
σχέδια με βαθμολογία τουλάχιστον 50% για τα οποία θα 
γίνει ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής 
και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με την υποστήριξη του 
ΕΦΕΠΑΕ, διενεργεί και ολοκληρώνει την αξιολόγηση 
(έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών και έλεγχος 
πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής) λαμβάνοντας 
υπόψη το σύνολο των στοιχείων, δικαιολογητικών και ηλε-
κτρονικών εγγράφων τεκμηρίωσης που προσκομίστηκαν 
σε αυτήν από τον δυνητικό δικαιούχο και τον ΕΦΕΠΑΕ.

4. Οριστικοποιεί τη βαθμολογία και τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό για κάθε επιχορηγούμενο επιχειρημα-
τικό σχέδιο, καθώς και την αναλογούσα δημόσια χρη-
ματοδότηση.

5. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, καταγράφουν 
στο πρακτικό κάθε συνεδρίασης τις αποφάσεις - γνωμο-
δοτήσεις τους και διατυπώνουν σχετική εισήγηση στην 
Μονάδα Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

6. Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης θα ολοκλη-
ρωθεί με την υπογραφή και έκδοση των αποφάσεων 
ένταξης ή απόρριψης (συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που θα προκύψουν μετά την εξέταση των ενστάσεων).

7. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής αποστολής 
από τον ΕΦΕΠΑΕ και επικύρωσης από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

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 συνθή-
κες 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.
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Δ. Η 2η Επιτροπή Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακό 
Βήμα», συγκροτείται ως εξής:

• Ανδριάνα Μαρίνου - Ξύδη του Νικολάου, ΑΔΤ Ρ 
225860, στέλεχος της Μονάδας A3, Αξιολόγησης και 
Επιλογής πράξεων των Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11, συμπερι-
λαμβανομένων πράξεων ΤΠΕ των Θ.Σ. αυτών, της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ως Πρόεδρος.

Αναπληρωματική Προέδρου: Αναστασία Θανασούλη 
του Χρήστου, ΑΔΤ Χ 553921 στέλεχος Μονάδας Β1, Δια-
χείρισης πράξεων των Θ.Σ. 1, 4, και 7 πλην των πράξεων 
ΤΠΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

• Χρήστος Βλάχος του Αθανασίου, ΑΔΤ ΑΙ 626950 στέ-
λεχος της Μονάδας Β1, Διαχείρισης πράξεων των Θ.Σ. 1, 
4, και 7 πλην των πράξεων ΤΠΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-
κότητα και Καινοτομία», ως τακτικό μέλος.

Αναπληρωματική: Καμπίλαυκου Αικατερίνη του Λεω-
νίδα, ΑΔΤ Φ 350009, στέλεχος Μονάδας Β3, Διαχείρισης 
πράξεων των Θ.Σ. 6, 8, 10 και 11 πλην των πράξεων ΤΠΕ, 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

• Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος του Παντελή, ΑΔΤ ΑΝ 
519906, στέλεχος του ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσωπος του Εν-
διάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ), ως τακτικό μέλος.

Αναπληρωματική: Μαριλένα Λυτάκη του Ηλία, ΑΔΤ 
Χ 485471, στέλεχος του ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσωπος του 
Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ).

Γραμματέας ορίζεται ο Μιχαήλ Χριστοφοράκης του 
Γεωργίου, ΑΔΤ AM 589015, στέλεχος του ΕΦΕΠΑΕ, ως 
εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Ανταγω-
νιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΦΕ-
ΠΑΕ).

Αναπληρωματικός: Αναστάσιος Νανόπουλος του Αρι-
στομένη, ΑΔΤ AM 229433, στέλεχος του ίδιου φορέα.

Ε. Ο Πρόεδρος της 2ης Επιτροπής που συγκροτείται με 
την παρούσα και ο Πρόεδρος της 1ης Επιτροπής που συ-
γκροτήθηκε με την απόφαση  6174/1119/Α2/05.10.2018 
(ΑΔΑ: Ψ1ΤΑ465ΧΙ8-0ΨΓ), όπως ισχύει, έχουν την ευθύνη 
για την κατανομή των προτάσεων στις επί μέρους Επι-
τροπές.

Ζ. Το έργο της 2ης Επιτροπής Αξιολόγησης θα ολο-
κληρωθεί με την υπογραφή και έκδοση της απόφασης 
ένταξης ή απόρριψης επενδυτικών σχεδίων.

Η. Η αμοιβή του Προέδρου, των μελών της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και της Γραμματείας, που θα εργαστούν 
εκτός ωραρίου εργασίας θα καθοριστεί με κοινή υπουρ-
γική απόφαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Θ. Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέρ-
γειες της διοργάνωσης και υποστήριξης της διαδικασί-
ας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης όλων των 
απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Η Ειδική Γραμματέας

ΝΙΚΗ ΔΑΝΔΟΛΟΥ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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