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Θεσσαλονίκη, 7-10-2020 
Αριθμ. Πρωτ. 5426  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»  του Ε.Π. 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

Έχοντας υπόψη τη νομική βάση της δράσης:  
 

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. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).  

3. Η υπ’ αριθ. 7281/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά 
με την επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, για την 
ανάδειξη των περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

4. 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.  

5. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» ( Α΄68).  

6. Η με αρ. από 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με 
το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (αρθ. 
110 παρ. 2 στοιχ. α, αρθ. 115, αρθ. 125 παρ.2 στοιχ. γ και παρ.3, Παράρτημα ΧΙΙ).  
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8. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την 
κατάργηση του υπ. αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.  

9. Ο Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 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.  

 
10. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 

περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη 
μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής 
και αποθήκευσης των δεδομένων.  

11. Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).  

12. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013).  

13. Ο Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).  

14. H υπ' αριθ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική 
Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 
Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 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 - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». 

 
15. 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.  

16. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 
2014-2020 και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών 
ενισχύσεων  

17. Η 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].  

18. Η Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο 
σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.  
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19. Η με Α.Π.48087/ΕΥΚΕ5479/26.04.2017 εγκύκλιος της ΕΥΚΕ με θέμα: «Περιγραφή 
διαδικασιών, Ροών εργασίας και Ρόλων προς τους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση 
κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».  

20. Η με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα 
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με 
το αρ. 22 του Ν.4314/2014.  

21. Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) 
με την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 
Κεντρικής Μακεδονίας όπως ισχύει.  

22. Ο Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137Α/13-09-2017) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 
& 40.  

 
23. H με αριθμό C(2018) 8828 final / 12-12-2018 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την τροποποίηση της Εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10167 για την 
έγκριση ορισμένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Κεντρική Μακεδονία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002).  

24. Η υπ' αριθ. 5796/24-10-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με 
θέμα: «Ορισμός του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».  

25. Η απόφαση έγκρισης γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ 
Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η εξειδίκευση, η μεθοδολογία 
αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής της δράσης.  

26. Η υπ’ αρ. 80298/ΕΥΚΕ1190/28-7-2020 διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου 
πρόσκλησης για τη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από τον Covid-19 στη Κεντρική Μακεδονία».  

27. Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της πρόσκλησης «Ενίσχυση 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Κεντρική 
Μακεδονία» το οποίο είναι το από 28/8/2020 SA.58367/2020/Ν εγκεκριμένο καθεστώς 
της ΕΕ.  

28. Η με αρ.πρωτ. 4739/3-9-2020 απόφαση με θέμα: Πρόσκληση «Ενίσχυση μικρών και πολύ 
μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» στο 
πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020. (ΑΔΑ:6Τ7Λ7ΛΛ-Π6Ν), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

29. Το από 6-10-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΦΕΠΑΕ για τον ορισμό των 
εκπροσώπων του. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 4739/3-9-2020, με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης 
(και ιδίως στο Κεφάλαιο 10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ - 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 5132/22-9-2020 & 5301/30-9-2020 
αποφάσεις και ισχύει. 
Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη με δικαίωμα ψήφου εκ των οποίων :  

- Δύο (2) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές προέρχονται από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (μεταξύ των οποίων ο 
πρόεδρος και ο αναπληρωτής του)  

- Ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του προέρχεται από τον ΕΦΕΠΑΕ  
Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από στέλεχος του ΕΦΕΠΑΕ με τον αναπληρωτή του. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει όταν 
παρευρίσκονται όλα τα μέλη της. 
2. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αξιολόγησης εξειδικεύονται ως ακολούθως: 

- Με την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ, συντάσσει τον κατάλογο με το σύνολο των 
υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων σε φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη, που 
αποτυπώνει τον ακριβή βαθμό κάθε σχεδίου και την αιτούμενη δημόσια 
χρηματοδότηση. Ο βαθμός κάθε σχεδίου βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια (βλ. 
ενότητα 10.3 της πρόσκλησης) και προκύπτει αυτόματα, κατόπιν άντλησης και 
επεξεργασίας των απαιτούμενων στοιχείων που δηλώθηκαν στο ηλεκτρονικό έντυπο 
υποβολής στο ΠΣΚΕ. 

- Με την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ, διενεργεί έλεγχο πληρότητας δικαιολογητικών και 
τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, 
βάσει του καταλόγου κατάταξης που έχει συνταχθεί στο προηγούμενο στάδιο, και 
μόνο για τα επενδυτικά σχέδια που επαρκεί η διαθέσιμη δημόσια χρηματοδότηση. 
Κατά τον έλεγχο αυτό, πραγματοποιείται και η επιβεβαίωση των δηλωθέντων από 
τις επιχειρήσεις στοιχείων ώστε να επιβεβαιωθεί η ορθότητα της βαθμολογίας και 
να προσδιοριστεί το ύψος της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης κάθε 
πρότασης. Σημειώνεται ότι, εφόσον είναι διαθέσιμα, δύναται να χρησιμοποιούνται 
στοιχεία που παρέχονται από εθνικές βάσεις δεδομένων (π.χ. ΕΡΓΑΝΗ, ΑΑΔΕ). 

- Διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη για κάθε αίτηση χρηματοδότησης και συντάσσει 
τα πρακτικά με τους οριστικούς πίνακες, τους οποίους μεταβιβάζει στον 
περιφερειάρχη και εισηγείται προς έκδοση των σχετικών αποφάσεων ένταξης και 
απόρριψης. Πιο συγκεκριμένα, συντάσσονται οι εξής πίνακες: 
o πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των 

εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, στον οποίο περιλαμβάνεται η αναλογούσα 
δημόσια δαπάνη καθενός από αυτά  

o πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των μη 
ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων, λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού της πρόσκλησης  

o πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων, με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις 
χρηματοδότησης με σχετική τεκμηρίωση (ο πίνακας περιλαμβάνει τις αιτήσεις 
που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, ή/και έχουν ελλείψεις στα 
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συνημμένα δικαιολογητικά, οι οποίες δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλούς 
συμπεράσματος για την ικανοποίηση των τυπικών προϋποθέσεων).   

Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή και έκδοση των 
αποφάσεων ένταξης ή απόρριψης. 
Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν θα εξετάσει πιθανές ενστάσεις επί των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων 
3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης για τη Δράση συγκροτείται ως εξής: 

 Στέλλα Αικατερινιάδου του Βύρωνα ΑΔΤ ΑΑ244823 προϊσταμένη της Μονάδας Α2  
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ως 
Πρόεδρος. Αναπληρωματικός: Τρύφων Χατζηιωάννου του Ιωάννη, ΑΔΤ ΑΝ 755533 
στέλεχος της Μονάδας Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020», 
 

 Χριστίνα Εδιππίδη του Θεοδώρου, ΑΔΤ ΑΟ229317 στέλεχος της Μονάδας Α2 της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ως 
τακτικό μέλος. Αναπληρωματικός: Νικόλαος Λεβεντάκης του Αλεξάνδρου, ΑΔΤ ΑΚ 
322244 στέλεχος της Μονάδας Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», 
 

 Αθανάσιος Κακούδης του Δημητρίου, ΑΔΤ ΑΝ201215 Δ/ντής Διαχείρισης 
Προγραμμάτων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΕΠΑ – 
ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ), εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα του 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΦΕΠΑΕ), ως τακτικό μέλος. Αναπληρωματική: 
Καλλίς Τσελεκίδου του Ιωάννη, ΑΔΤ ΑΕ163859, στέλεχος του ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ), εταίρου 
του ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020» (ΕΦΕΠΑΕ). 

Γραμματέας ορίζεται ο κ. Νικόλαος Στράβας του Αθανασίου, ΑΔΤ ΑΗ675249, στέλεχος του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ), εταίρου του 
ΕΦΕΠΑΕ, ως εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 
(ΕΦΕΠΑΕ).  
Αναπληρωματική: Μαρία Μπούκη του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ Φ478534, στέλεχος του ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ), εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ως 
εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΦΕΠΑΕ). 

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει κατά κανόνα εντός ωραρίου εργασίας, αλλά οι 
εργασίες δύναται να παραταθούν και εκτός ωραρίου εργασίας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
δύναται να συγκαλεί συνεδριάσεις της Επιτροπής και εκτός ωραρίου εργασίας εάν οι συνθήκες 
το απαιτούν, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της το συντομότερο δυνατόν. 
5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 57 001 Πυλαία – 
Θεσσαλονίκη) και είναι μη αμειβόμενη. 

ΑΔΑ: ΨΔΠ87ΛΛ-ΑΕΕ



6. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 
Κοινοποίηση: 
1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ) 
2. ΕΦΕΠΑΕ 
 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Στέλλα Αικατερινιάδου 
2. Χριστίνα Εδιππίδη 
3. Νίκος Λεβεντάκης 
4. Τρύφων Χατζηιωάννου 
 

ΑΔΑ: ΨΔΠ87ΛΛ-ΑΕΕ
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