
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθμ. 4519/Β3/700 
Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Παρα-

κολούθησης των ενταγμένων Πράξεων στη Δρά-

ση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνι-

στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ Τ.Σ. 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A΄/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Για τη δι-
αχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020», όπως ισχύει.

3. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

4. 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 υπ’ αριθμ. 1080/2006 
Κανονισμού του Συμβουλίου.

5. 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 και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού 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) αριθμ. 1083/2006.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του υπ’ αριθμ. 1081/2006 Κανονισμού του 
Συμβουλίου.

7. 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.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρ-
θρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας 
(De Minimis) όπως ισχύει.

9. 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 20.5.2003].

10. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
«Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για 
το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αριθμ. απόφασης 
C(2014)3542 final/23.5.2014.

11. Την με Α.Π. 177229/15.12.2014 κοινή υπουργική 
απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία.

12. 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 
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στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 
2014GR16M2OP001).

13. Την υπουργική απόφαση με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/
27.1.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευ-
σης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

14. Το με Α. Π. 4843/119432/3.11.215 έγγραφο της Γε-
νικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».

15. Την με Α.Π. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 
3521/Β΄/1.11.2016) απόφαση του Υφυπουργού Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση και αντι-
κατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 
(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «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 - Διαδικα-
σία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων»

16. Το με Α.Π. 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.

17. 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 Προγραμ-
μάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» 
(ΦΕΚ 2784/Β΄/21.12.2015).

18. Την με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/15.6.2017 (ΦΕΚ Β΄/
2064/2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθ-
μό 6743/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 αριθμ. 
1121/408Δ/Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής υπουργικής από-
φασης» (Β΄ 1248).

19. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4.11.2016) περί «Ανα-
σύσταση και μετονομασία ... Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

20. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5.11.2016) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών».

21. Τον υπ’ αριθμ. 34686/27.3.2015 (ΥΟΔΔ 178) Διο-
ρισμό της μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και 
ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού.

22. Την με Α.Π. 113091/5.11.2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση 
αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ 
ΕΠΑΝΕΚ».

23. Την υπ’ αριθμ. 1557/432Γ/Γ01/30.3.2016 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατι-
κών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).

24. Την υπ’ αριθμ. 2640/803Γ01/20.5.2016 σύμβαση 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιά-
μεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του 
ΕΠΑΝΕΚ.

25. Την με Α.Π. 3505/815 A1/30.6.2016 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών 
Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία -
ΕΦΕΠΑΕ».

26. Την υπ’ αριθμ. 62550/10.6.2016 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη 
σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (δεσμευμένου) Λο-
γαριασμού (escrow account) (ΦΕΚ 1738/Β΄/15.6.2016).

27. Την από 19.12.2016 Σύμβαση για την σύσταση ανοι-
χτών καταπιστευτικών λογαριασμών (Escrow Accounts), 
μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
και του ΕΦΕΠΑΕ.

28. Την από 25.6.2015 απόφαση της 1ης συνεδρίασης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την 
οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση του Ε.Π., και ειδικότερα 
η εξειδίκευση της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχό-
λησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

29. Το με Α.Π. 9939/ΕΥΚΕ 631/28.1.2016 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑ-
νΕΚ 481/116/Α2/2.2.2016) έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: 
«Έκφραση γνώμης για Οδηγούς δράσεων κρατικών ενι-
σχύσεων του ΕΠΑνΕΚ».

30. Την με Α.Π. 594/103/Α1/8.2.2016 απόφαση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικό-
τητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία 
εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των 
επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενί-
σχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης».

31. Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 668/148/Α2/11.2.2016 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού με θέμα: “Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση 
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 
2014–2020’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

32. Την με Α.Π. 3581/ 994/A2/5.7.2016 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
με θέμα: «Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απα-
ντήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλη-
σης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020».

33. Την με Α.Π. 2179/641/Α1/10.5.2017 απόφαση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ για την έγκρι-
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ση, μέσω της 17ης Γραπτής Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδί-
κευσης, Μεθοδολογίας και κριτηρίων Αξιολόγησης και 
επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 
8iii,3c,2a,4a και 4b του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ). Ειδικότερα την απόφασή της ως 
προς την τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της 
δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-01 και τίτλο «Ενίσχυση της 
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης» - Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ που αφορά 
κυρίως στην αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης 
(συνολική Δημόσια Δαπάνη από 120 εκ. € σε 180 εκ. €) 
και την αντίστοιχη αύξηση των δεικτών εκροής.

34. Την με Α.Π. 6292/1921/A2/25.10.2016 απόφαση 
της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του 
ΕΤΠΑ και Τ.Σ. με θέμα: «Προσωρινός κατάλογος Δυνη-
τικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική 
κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δρά-
ση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 
2014 - 2020».

35. Την με Α.Π. 1894/695/Α2/12.4.2017 (ΑΔΑ: 
ΨΝ47465ΧΙ8-ΕΕΑ) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως 
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: 
«Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιού-
χων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” με κωδικό ΟΠΣ 002ΚΕ 
(Α/Α 1385) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστι-
κότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 
ΕΣΠΑ 2014-2020».

36. Την με Α.Π. 3299/100/Α3/6.7.2017 (ΑΔΑ:
Ω8ΚΧ465ΧΙ8-Ι2Ρ) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Δι-
αχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: “Τρο-
ποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών 
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση 
της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης - Τροποποίηση” με Κωδικό ΟΠΣ 1385 , στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία», όπως κάθε φορά ισχύει.

37. Την με Α.Π. 4025/299/A3/10.8.2017 απόφαση της 
Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του 
ΕΤΠΑ και Τ.Σ. με θέμα: «Συμπληρωματικός Προσωρινός 
Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογοι όλων 
των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμο-
λογική τους κατάταξη στη Δράση “Ενίσχυση της Αυτο-
απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” 
του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020».

38. Το από 4385/Β3/680/12.9.2017 ηλεκτρονικό μή-
νυμα του ΕΦΕΠΑΕ προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για τον ορισμό 
εκπροσώπων του ΕΦΕΠΑΕ στην Επιτροπή Παρακολού-
θησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

39. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης Επιτρο-
πής Παρακολούθησης για την εξέταση των θεμάτων που 
αφορούν την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων 
που έχουν ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοα-
πασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παρακο-
λούθησης των ενταγμένων επιχειρηματικών σχεδίων 
στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιού-
χων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Η Επιτροπή αποτελεί-
ται από τρία (3) μέλη με δικαίωμα ψήφου. Η Επιτροπή 
βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει όταν 
παρευρίσκονται όλα τα μέλη της.

Τα μέλη της παραπάνω Επιτροπής μετά τη σχετι-
κή γνωμοδότηση για κάθε θέμα υπογράφουν σχετικό 
Πρακτικό και διατυπώνουν σχετική εισήγηση στην ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ.

Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης των ενταγμένων επι-
χειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτο-
απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 
είναι αρμόδια:

• για την εξέταση αιτημάτων τροποποίησης, καθώς 
και θεμάτων ολοκλήρωσης και ανάκλησης της ένταξης 
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Παραγράφους Ι.1.11, 
Ι.1.12, Ι.1.13 και Ι.1.14 της Πρόσκλησης της Δράσης) και

• γενικότερα ειδικών θεμάτων που έχουν να κάνουν με 
την υλοποίηση, την παρακολούθηση, την ολοκλήρωση 
και την παραλαβή των Πράξεων, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της Πρόσκλησης της Δράσης, όπως αυτή ισχύει 
κάθε φορά.

Ειδικότερα όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτρο-
πής, διευκρινίζονται τα εξής:

i. Εάν κατά την εξέταση αιτήματος τροποποίησης επεν-
δυτή από τον ΕΦΕΠΑΕ, διαπιστωθεί ότι επηρεάζονται τα 
κριτήρια βαθμολόγησης του επιχειρηματικού σχεδίου, 
ο ΕΦΕΠΑΕ προχωρεί σε επαναξιολόγηση των κριτηρί-
ων αξιολόγησης του σχεδίου. Στη συνέχεια, ο ΕΦΕΠΑΕ 
εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή την επανακατάταξη 
του επιχειρηματικού σχεδίου ή την απένταξή του στην 
περίπτωση που με τη νέα κατάταξη η βαθμολογία του 
είναι χαμηλότερη του κατώτατου ορίου ένταξης των 
επιχειρηματικών σχεδίων. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί κατά 
περίπτωση για την τελική απόρριψη ή μη του επιχειρη-
ματικού σχεδίου και την έκδοση σχετικής απόφασης.

ii. Εάν κατά την εξέταση αιτήματος τροποποίησης 
επενδυτή από τον ΕΦΕΠΑΕ, διαπιστωθεί ότι επηρεάζο-
νται τα κριτήρια επιλεξιμότητας (ON/OFF) του ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑΤΟΣ V, Κεφ. Β. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ της Πρόσκλησης της Δράσης, ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται 
σχετικά στην Επιτροπή περί μη αποδοχής του αιτήματος.

iii. Οι περιπτώσεις τροποποιήσεων ΦΟΑ καθώς και 
τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας, δεν περιλαμβάνο-
νται στις προς εξέταση από την Επιτροπή Παρακολού-
θησης περιπτώσεις. Σε αυτές, ο ΕΦΕΠΑΕ θα αποφασίζει 
αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις χωρίς 
να απαιτείται σύγκλιση της Επιτροπής. Εξαίρεση αποτε-
λούν οι περιπτώσεις που εντάσσονται σε κάποια από τις 
περιπτώσεις (i) και (ii).

iv. Τα ζητήματα ανάκλησης της ένταξης επιχειρηματι-
κού σχεδίου θα εξετάζονται από τα μέλη της Επιτροπής, 
μετά από την παρουσίαση αυτών από τον ΕΦΕΠΑΕ.

v. Η ολοκλήρωση των Πράξεων γίνεται κυρίως με ευ-
θύνη του ΕΦΕΠΑΕ.
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Για τις παραπάνω περιπτώσεις, ο ΕΦΕΠΑΕ ως άμεσος 
φορέας υλοποίησης θα έχει την υποχρέωση κάθε φορά 
να παρουσιάσει τεκμηριωμένη εισήγηση επί του θέματος 
στην Επιτροπή.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου απαιτείται τροπο-
ποίηση, ολοκλήρωση ή ανάκληση της απόφασης έντα-
ξης, η Επιτροπή εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την 
έκδοση της σχετικής απόφασης.

Στην περίπτωση μη υλοποίησης μέρους του φυσικού 
αντικειμένου, απαιτείται στη σχετική έκθεση προόδου να 
αναφέρεται ρητά αν για την Πράξη, ως έχει υλοποιηθεί 
διαπιστώνεται ότι:

• Υλοποιήθηκε με βάση τους όρους της Πρόσκλησης 
της Δράσης.

• Υλοποιήθηκε από επιχείρηση - δικαιούχο που λει-
τουργεί νόμιμα.

• Έχουν εξοφληθεί όλες οι δαπάνες της.
Εφόσον συντρέχουν και οι τρεις προαναφερθείσες 

προϋποθέσεις, η Πράξη παραλαμβάνεται χωρίς να απαι-
τείται έγκριση από την Επιτροπή.

Τέλος, όσον αφορά στην απόφαση ολοκλήρωσης των 
Πράξεων, αυτή εκδίδεται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, κατόπιν 
εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ στην Επιτροπή Παρακολούθη-
σης και περιλαμβάνει το σύνολο των ολοκληρωμένων 
Πράξεων της Δράσης, τα οποία έχουν παραληφθεί από 
τον ΕΦΕΠΑΕ. Η απόφαση αυτή θα περιλαμβάνει πίνακα 
με τα στοιχεία των ολοκληρωμένων Πράξεων ανά πε-
ριφέρεια, όπως: Κωδικό MIS, τίτλο Πράξης, Δικαιούχο, 
ΑΦΜ Δικαιούχου, αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
(και αναλογούσα δημόσια δαπάνη), τελικό προϋπολο-
γισμό και καταβληθείσα δημόσια δαπάνη, καθώς και 
ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης της Πράξης.

Γ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης για τη Δράση «Ενί-
σχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης» συγκροτείται ως εξής:

1. Μητσού Ειρήνη του Σταματίου, με ΑΔΤ: ΑΜ 030678, 
στέλεχος της Μονάδας Β3 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, ως Πρόε-
δρος / Συντονίστρια, με αναπληρωματική τη Μιχαλοπού-
λου Μαρία του Διονυσίου, με ΑΔΤ ΑΝ 039622, στέλεχος 
επίσης της Μονάδας Β3 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

2. Αβδάλα Γεώργιο του Ιωάννη, με ΑΔΤ: ΑΗ 024902, 
Προϊστάμενο της Μονάδας Β3 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, ως μέλος, 
με αναπληρωματική την Καρδάση Ιωάννα του Γεωργίου, 
με ΑΔΤ: ΑΜ 216860, στέλεχος επίσης της Μονάδας Β3 
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

3. Μαγκλάρα Αλεξάνδρα του Αναστασίου με ΑΔΤ: 
Χ 638753, στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, 
ως μέλος, με αναπληρωματικό τον Παναγιώτου Σπυρί-
δωνα του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: ΑΖ 054174, στέλεχος 
του ΕΦΕΠΑΕ, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ.

Γραμματέας ορίζεται η Γερασιμίδη Δήμητρα του Ιωάν-
νη, με ΑΔΤ: Ρ 772197, στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ, εταίρου του 
ΕΦΕΠΑΕ, με αναπληρωματική την Δερμόν Καρολίνα Σμα-
ρώ του Ίβου, με ΑΔΤ: Ξ 471846, στέλεχος του ΕΦΕΠΑΕ.

Δ. Το έργο της Επιτροπής είναι μη αμειβόμενο και οι 
συνεδριάσεις της θα πραγματοποιούνται εντός του κα-
νονικού ωραρίου των μελών της.

Ε. Η χρονική διάρκεια του έργου της Επιτροπής ορί-
ζεται ως την ολοκλήρωση της Δράσης «Ενίσχυση της 
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Η συγκρότηση της Επιτροπής λύεται αυτοδίκαια μετά το 
πέρας της Δράσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

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

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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