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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Ιανουαρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.

Αρ. Φύλλου 9

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

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
1

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

2

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

3

Περιφέρειες

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αριθμ. 14/1/Α2
Καθορισμός αποζημίωσης των Αξιολογητών και
των Επιτροπών Αξιολόγησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες
αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ
2014 - 2020.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α' 194/22.11.2010) και το άρθρο 90 του
«Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (98/Α/22.04.2005).
2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5.11.2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265/23.12.2014) «Α) Για
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο

2014-2020 και ειδικότερα το άρθρο 20, το Άρθρο 47,
παράγραφος 1, όπως ισχύει, το άρθρο 48 και την παρ.
15 του άρθρου 59 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
διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Το ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» και ειδικότερα το Άρθρο 21 παρ. 1, 2
και 3 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
52 παρ. 1 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27.02.2016).
6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α΄/
22.12.1978), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του
ν.2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α΄/14.04.1993).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 (Α΄ 3/14.01.2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων».
8. Την υπ' αριθμ. Υ29/08.10.2015 Απόφαση (ΦΕΚ Β΄
2168/9.10.2015, άρθρο 23) του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη».
9. Την υπ'αριθμ. ΕΜΠ1018/0004/21.10.2015 (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ/757/2015) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί διορισμού του Γενικού Γραμματέα
Δημοσιονομικής Πολιτικής.
10. Την υπ' αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση
(ΦΕΚ/Β/3722/17.11.2016) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως ισχύει.
11. 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.
12. Την με α.π. 113091/05.11.2015 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της
Ε.Υ.Δ ΕΠΑΝΕΚ».
13. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαί-
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σιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542
final/23.05.2014.
14. 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).
15. 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 (ΑΔΑ: 7ΠΧΒ0 - 2ΥΜ).
16. Την με α.π. 67743/ΕΥΘΥ 615/22.06.2015 (ΦΕΚ
Β/1248/24.06.2015) 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.
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), όπως
ισχύει.
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», όπως ισχύει.
19. Την με α.π. 1557/432Γ/Γ01/30.03.2016 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020,
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 (β) του ν. 4314/2014
(ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).
20. Την υπ' αριθ. 2640/803Γ01/20.5.2016 σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και ΕΦΕΠΑΕ για την ανάθεση του έργου «Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ 2014-2020”».
21.Την με α.π. 669/149/Α2/11.02.2016 (ΑΔΑ: ΩΘΥ
24653Ο7-Κ42) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους
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στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το Κεφάλαιο Ι,
1.10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ, όπως ισχύει.
22. Την με α.π. 4797/1386/Α2/16.09.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
504/27.09.2016) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. με θέμα
«Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση
«Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (ΑΔΑ:
6ΔΚ64653Ο7-Λ3Ο).
23. Την με α.π. 6195/1885/Α2/21.10.2016 (ΑΔΑ:
62ΨΚ4653Ο7-ΠΝ7) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. με θέμα:
Ορισμός Αξιολογητών της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.
24. Την ανάγκη για τεκμηριωμένη και αντικειμενική
αξιολόγηση 9.577 επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού 1.139,4 εκατ. € που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της
με α.π. 669/149/Α2/11.02.2016 Πρόσκλησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
25. Το γεγονός ότι λόγω του μεγάλου όγκου των υποβεβλημένων αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση
και της άμεσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, προκύπτει η ανάγκη για τη λειτουργία της/των
Επιτροπής/ών Αξιολόγησης εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από
υπερωριακή απασχόληση.
26. Το γεγονός ότι η αξιολόγηση των προτάσεων αυτών έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί εξυπηρετεί ουσιαστικά την άμεση, έγκαιρη, έγκυρη και διαφανή ένταξη στο
ΕΣΠΑ και υλοποίηση επενδύσεων που ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), την μετάβαση στην ποιοτική
επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη η οποία δεν θα υπερβεί το ποσό των
650.000 (εξακοσίων πενήντα χιλιάδων) ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ όπου
και αν εφαρμόζεται) και η οποία θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του έργου «Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑνΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5000118 και κωδικό
ΠΔΕ 2015ΣΕ11910000 που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Για τους αξιολογητές - μέλη του μητρώου αξιολογητών
του ΕΦΕΠΑΕ όπως αυτοί ορίστηκαν με την απόφαση του
σημείου 23 του προοιμίου:
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Ορίζουμε αποζημίωση είκοσι (20) ευρώ ανά αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ - όπου και αν εφαρμόζεται. Το ποσό είναι μικτό και ισχύει για όλους τους αξιολογητές. Η ως άνω αποζημίωση δεν μπορεί να ξεπερνά
το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ το μήνα και
το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) το έτος.
Οι αξιολογήσεις ανέρχονται σε τριάντα μία χιλιάδες
(31.000) και θα διενεργηθούν στο χρονικό διάστημα,
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ορισμού
των αξιολογητών της Δράσης, ήτοι από 21.10.2016, έως
την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αξιολογήσεων που θα προκύψουν μετά τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης
των ενστάσεων, ήτοι έως 31.05.2018.
Άρθρο 2
Για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς της/των
Επιτροπής/ών Αξιολόγησης της Δράσης «Αναβάθμιση
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» όπως αυτή
συγκροτήθηκε και αναφέρεται στο σημείο 23 του προοιμίου, ορίζουμε μηνιαία αποζημίωση ως εξής:
1. Για τον Πρόεδρο, διακόσια ευρώ (200,00 €)
2. Για τα μέλη, εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €)
3. Για τον γραμματέα, εκατό ευρώ (100,00 €)
4. Οι ανωτέρω μηνιαίες αποζημιώσεις καταβάλλονται
με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα εκτός ωραρίου εργασίας
και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή
απασχόληση. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες
συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. Τα
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής αποζημιώνονται
σε περίπτωση αναπλήρωσης και ανάλογα με τις συνεδριάσεις.
Το έργο της Επιτροπής θα διαρκέσει από την ημερομηνία συγκρότησης της Επιτροπής ήτοι 27.09.2016 έως
29.06.2018.
Άρθρο 3
Οι ως άνω αποζημιώσεις θα καταβληθούν από τον
ΕΦΕΠΑΕ στους δικαιούχους: αξιολογητές, Πρόεδρο,
μέλη και γραμματέα των Επιτροπών αξιολόγησης από
τις πιστώσεις του έργου «Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑνΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5000118 και κωδικό
ΠΔΕ 2015ΣΕ11910000, το οποίο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2017
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. 17/3/A2
Καθορισμός αποζημίωσης των Αξιολογητών και
των Επιτροπών Αξιολόγησης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α' 194/22.11.2010) και το άρθρο 90 του
«Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 ( 98/Α/22.04.2005).
2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5.11.2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. 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»
και ειδικότερα το Άρθρο 20, το Άρθρο 47, παράγραφος 1,
όπως ισχύει, το άρθρο 48 και την παρ. 15 του άρθρου 59.
5. Το ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» και ειδικότερα το Άρθρο 21 παρ. 1, 2
και 3 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
52 παρ. 1 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27.02.2016).
6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α΄/
22.12.1978), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του
ν.2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α΄/14.04.1993).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 (Α'3/14.01.2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων».
8. Την υπ' αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση (ΦΕΚ Β΄
2168/9.10.2015, άρθρο 23) του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη».
9. Την υπ' αριθμ. ΕΜΠ1018/0004/21.10.2015 (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ/757/2015) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί διορισμού του Γενικού Γραμματέα
Δημοσιονομικής Πολιτικής.
10. Την με α.π. 113091/05.11.2015 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της
Ε.Υ.Δ ΕΠΑνΕΚ».
11. Τον υπ’ αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Διορισμό της μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής
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Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και
ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού.
12. Την υπ' αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση (ΦΕΚ Β΄
3722/17.11.2016) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως ισχύει.
13. 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.
14. 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.
15. Την με α.π. 67743/ΕΥΘΥ 615/24.06.2015 (Β΄ 1248)
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 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).
17. Το με α.π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο
της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 που
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο
πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την
Απασχόληση».
18. Την με α.π. 1557/432Γ/Γ01/30.03.2016 απόφαση
Ανάδειξης ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων του Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο
13 παρ. 5 (β) του ν. 4314/2014 (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).
19. Την υπ' αριθ. 2640/803Γ01/20.5.2016 σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και ΕΦΕΠΑΕ για την ανάθεση του έργου «Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ 2014-2020”».
20. Την υπ' αριθμ. 3505/815 Α1/30.06.2016 (ΦΕΚ
Β'2143/11.07.2016) υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών
Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα-
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γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
στον “Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
- ΕΦΕΠΑΕ”».
21. Την με α.π. 667/147/Α2/11.02.2016 (ΑΔΑ:
ΩΙΧΘ465307-ΝΧΩ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: Πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών
σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Την με α.π. 3662/1019/Α2/08.07.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
381/15.07.2016) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ
2014 - 2020 (ΑΔΑ: 662Μ4653Ο7-ΥΜΒ).
23. Την με α.π. 3964/1098/Α2/26.07.2016 (ΑΔΑ:
7ΨΧΝ4653Ο7-ΞΟΨ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: Ορισμός Αξιολογητών για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.
24. Το γεγονός ότι λόγω του μεγάλου όγκου των υποβεβλημένων αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση
και της άμεσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, προκύπτει η ανάγκη για τη λειτουργία της/των
Επιτροπής/ών Αξιολόγησης εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από
υπερωριακή απασχόληση.
25. Την ανάγκη για τεκμηριωμένη και αντικειμενική
αξιολόγηση 5.700 επιχειρηματικών σχεδίων προϋπολογισμού 340 εκατ. € που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της
με α.π. 667/147/Α2/11.02.2016 αναλυτικής πρόσκλησης
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
26. Το γεγονός ότι η αξιολόγηση των προτάσεων αυτών έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί εξυπηρετεί ουσιαστικά την άμεση, έγκαιρη, έγκυρη και διαφανή ένταξη στο
ΕΣΠΑ και υλοποίηση επενδύσεων που ενισχύουν την
ίδρυση νέων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, από
άνεργους και από ατομικούς επιχειρηματίες παροχής
υπηρεσιών, ιδιαίτερα σημαντικών για την οικονομία της
χώρας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της και
συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των
επιχειρήσεων και των δυνητικών δικαιούχων.
27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη η οποία δεν θα υπερβεί το ποσό των
390.000 (τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων) ευρώ (μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ όπου
και αν εφαρμόζεται) και η οποία θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του έργου «Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑνΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5000118 και κωδικό
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ΠΔΕ 2015ΣΕ11910000 που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2017

Άρθρο 1
Για τους αξιολογητές - μέλη του μητρώου αξιολογητών
του ΕΦΕΠΑΕ όπως αυτοί ορίστηκαν με την απόφαση του
σημείου 23 του προοιμίου:
Ορίζουμε αποζημίωση είκοσι (20) ευρώ ανά αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ - όπου και αν
εφαρμόζεται. Το ποσό είναι μικτό και ισχύει για όλους
τους αξιολογητές.
Η ως άνω αποζημίωση δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό
των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ το μήνα και το ποσό
των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ το έτος.
Οι αξιολογήσεις ανέρχονται σε δεκαοκτώ χιλιάδες
πεντακόσιες (18.500) και θα διενεργηθούν στο χρονικό
διάστημα, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
ορισμού των αξιολογητών της Δράσης (26.07.2016) έως
την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αξιολογήσεων που θα προκύψουν μετά τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης
των ενστάσεων (30.03.2018).
Άρθρο 2
Για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς της/
των Επιτροπής/ών Αξιολόγησης της Δράσης «Νεοφυής
Επιχειρηματικότητα», όπως αυτή συγκροτήθηκε και αναφέρεται στο σημείο 22 του προοιμίου, ορίζουμε μηναία
αποζημίωση ως εξής:
1. Για τον Πρόεδρο, διακόσια ευρώ (200,00 €)
2. Για τα μέλη, εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €)
3. Για τον γραμματέα, εκατό ευρώ (100,00 €)
4. Οι ανωτέρω μηνιαίες αποζημιώσεις καταβάλλονται
με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα εκτός ωραρίου εργασίας
και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή
απασχόληση. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες
συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. Τα
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής αποζημιώνονται
σε περίπτωση αναπλήρωσης και ανάλογα με τις συνεδριάσεις.
Το έργο της Επιτροπής θα διαρκέσει από την ημερομηνία συγκρότησης της Επιτροπής, ήτοι 15.07.2016 έως
30.04.2018.
Άρθρο 3
Οι ως άνω αποζημιώσεις θα καταβληθούν από τον
ΕΦΕΠΑΕ στους δικαιούχους: αξιολογητές, Προέδρους,
μέλη και γραμματείς των Επιτροπών αξιολόγησης από
τις πιστώσεις του έργου «Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑνΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5000118 και κωδικό
ΠΔΕ 2015ΣΕ11910000, το οποίο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

2

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθμ. 92197
Ορισμός Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών
Επιτάξεων Νομού Σάμου για το έτος 2017.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4442/1929
32 33 «Περί Στρατιωτικών και Ναυτικών Εισφορών και
Ναυλώσεων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του α.ν. 2278/1940, το άρθρο 1 του
ν.δ. 380/1947 και το άρθρο 12 του ν. 611/1977.
2) Τις διατάξεις του π.δ. 115/1984 «Διορισμός των Μελών των Διοικητικών Δικαστηρίων περί Στρατιωτικών
Επιτάξεων».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1 του ν. 1649/1986
«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα των Δικηγόρων και
άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες τα Διοικητικά
Δικαστήρια Στρατιωτικών Επιτάξεων μετονομάσθηκαν
σε Διοικητικές Επιτροπές Στρατιωτικών Επιτάξεων κ.λπ.
και λειτουργούν πλέον ως συλλογικά όργανα διοίκησης.
4) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 A΄/
30-5-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλες ρυθμίσεις».
5) Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα
με τις οποίες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις
αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών.
6) Το π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου».
7) Το άρθρο 56 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
8) Το άρθρο 28, παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α').
9) Το π.δ. 111/2014 και συγκεκριμένα το άρθρο 105
που αφορά στη σύσταση των Περιφερειακών Δ/νσεων
Δημόσιας Περιουσίας (ΦΕΚ 178/Α').
10) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 128126/15-11-2007 έγγραφο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί μη κωλύματος συμμετοχής δικαστικών λειτουργών στις Διοικητικές Επιτροπές
Στρατιωτικών Επιτάξεων.
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11) Τα αριθμ. 72754/12-10-2016, 72757/12-10-2016 και
72761/12-10-2016 έγγραφά μας προς τους αρμόδιους
φορείς για τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση της ΔΕΣΕ.
12) Tα υπ' αριθ. πρωτ. Φ.851.1/5/67910/Σ.283/
07-11-2016 έγγραφο της ΑΣΔΕΝ, με το οποίο προτείνονται τα στρατιωτικά μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
13) Το υπ' αριθμ. 888/7-12-2016 έγγραφο του Πρωτοδικείου Σάμου, με το οποίο προτείνονται δύο Πρωτοδίκες και ένας αναπληρωτής τους (ελλείψει έτερου
Πρωτοδίκη) ως μέλη της εν λόγω Επιτροπής.
14) Το υπ' αριθ. πρωτ. 11525/29-11-2016 έγγραφο της
Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου
του Υπουργείου Οικονομικών, για τον ορισμό του τακτικού μέλους της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων (ΔΕΣΕ) Νομού Λέσβου για το έτος
2017 τους κατωτέρω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΜΕΛΙΣΣΑΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου, Πρωτοδίκης Σάμου (AT: AB 852125)
2. ΚΑΛΟΥ ΑΝΝΑ του Ελευθερίου, Πρωτοδίκης Σάμου
(AT: AI 637695)
3. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, Προϊστάμενος της Περιφ. Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου
(AT: AZ 605350)
4. ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Φωτίου, Τ/χης (ΠΖ)
της 79 ΑΔΤΕ (AT: 1035185)
5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Γεωργίου, Λ/γος (MX)
του 79 ΤΜΧΕΘ (AT: 1038526)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θεοδοσίου, Πρωτοδίκης Σάμου (AT: Π 536886) ως αναπληρώτρια των
ανωτέρω δύο Πρωτοδικών, ελλείψει έτερου Πρωτοδίκη.
2. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του Αντωνίου, Μηχανικός TE του Αυτοτελούς Γραφείου Δημ. Περιουσίας Σάμου
(AT: AB 640467).
3. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Ανέστη, Τ/χης (ΠΒ) της
79 ΑΔΤΕ (AT: 1033060)
4. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου, Τ/χης
(ΠΖ) της 79 ΔΜΕΘ (AT: 1033037)
Η θητεία των παραπάνω μελών ορίζεται από 1-1-2017
μέχρι τις 31-12-2017.
Καθήκοντα προέδρου της Επιτροπής εκτελεί ο αρχαιότερος των Πρωτοδικών, ενώ καθήκοντα Επιτρόπου
Επικρατείας εκτελεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λέσβου.
Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Κανακάκη
Πελαγία του Στυλιανού (Α.Τ.: ΑΗ 440697), υπάλληλο της
Δ/νσης Διοικ. - Οικον. Β. Αιγαίου - Τμήμα Διοίκησης Ν.
Σάμου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με αναπληρώτρια την Γιουρέλη Μαρία του Κωνσταντίνου (Α.Τ.:
AB 941091), υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 28 Δεκεμβρίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένη Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αριθμ. 335550/51552
Κατάρτιση ενιαίου πίνακα εξεταστών πρωτοβάθμιων επιτροπών δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών της υπηρεσίας
Μεταφορών - Επικοινωνιών Αιγίου Π.Ε. Αχαΐας.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την αριθμ. οικ. 296693/5006/03-11-2014 (ΦΕΚ 3081/
Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
4. Την αριθμ. πρωτ. 2899/185/28-01-2011 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Τοποθετήσεις
υπαλλήλων στις υπηρεσιακές μονάδες της έδρας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλ/νιας, Αχαΐας και Ηλείας».
5. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του
π.δ. 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α/27-04-2012).
6. Τις διατάξεις των παρ. 2 έως και 6 του άρθρου 21
του κεφαλαίου Γ΄ της αριθμ. πρωτ. Α3/οικ. 50984/7947/
22-11-2013 (ΦΕΚ 3056/Β/02-12-2013) απόφασης του
Υφυπουργού Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων,
μοτοσικλετών και αυτοκινήτων».
7. Την αριθμ. 2/33204/0022/13-05-2013 (ΦΕΚ 1226/
Β/21-05-2013) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός
της αποζημίωσης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών,
των βοηθών εξεταστών και των Επιθεωρητών Ελεγκτών
του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4402/2016 (ΦΕΚ 121/
Α/29-06-2016) «Κύρωση της Συμφωνίας για την Επιτροπή
Συντονισμού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM) και άλλες διατάξεις».
9. Την αριθμ. πρωτ. Οικ. 4954/606/16.01.2016 (ΦΕΚ
59/ΥΟΔΔ/05.02.2016) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας «Κατάρτιση ενιαίου πίνακα εξεταστών
πρωτοβάθμιων επιτροπών δοκιμασίας προσόντων και
συμπεριφοράς οδηγών».
10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Αποφασίζουμε:
Καταρτίζουμε τον παρακάτω ενιαίο πίνακα για τον
ορισμό των εξεταστών δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών
αδειών οδήγησης, προκειμένου να ορίζεται ο Εξεταστής
Α και ο εξεταστής Β κατά την συγκρότηση των πρωτοβάθμιων εξεταστικών επιτροπών στο Τμήμα Μεταφορών
και Επικοινωνιών Αιγίου της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας, ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΙΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
1 Χωρίκη Βασιλική του Σωτηρίου, ΠΕ,
βαθμός Α', Α.Δ.Τ. ΑΕ 707508
2 Μπακρόζης Ανδρέας του Γεωργίου, ΠΕ,
βαθμός Α', Α.Δ.Τ. Τ 279015
3 Πανουτσόπουλος Ανδρέας του Αργυρίου, ΔΕ,
βαθμός Α', Α.Δ.Τ. Χ 301040
4 Νικολόπουλος Ιωάννης του Φωτίου, ΔΕ,
βαθμός Α΄ Α.Δ.Τ. ΑΑ 326767
5 Παπανικολόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου, ΔΕ,
βαθμός Β', Α.Δ.Τ. Χ 299489
6 Γούσας Παναγιώτης του Νικολάου, ΔΕ,
βαθμός Β', Α.Δ.Τ. ΑΖ 713025
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Οι εξεταστές του πίνακα με α/α 1, 2 οι οποίοι είναι μέλη
των δευτεροβάθμιων επιτροπών δοκιμασίας προσόντων
και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, όταν δεν διεξάγονται τέτοιες εξετάσεις κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα,
υποχρεούνται να συμμετέχουν στο έργο των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και ισχύει
έως και 31/12/2017 και κάθε προηγούμενη απόφαση με
το ίδιο θέμα καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αίγιο, 28 Δεκεμβρίου 2016
Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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
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