
 

 

Αρ.Πρωτ. : 155 - 11/2016 

Θεσσαλονίκη,  02/11/2016 

Προς  

 
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού  
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Τηλ: 210 333 2902 και 210 333 2906 
Φαξ: 210 333 2390 
Email: depminister@mnec.gr 
 
ΕΓ Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 

Ευγενία Φωτονιάτα  

Email: sec.erdf_cf@mnec.gr 

Τηλ: 210 33 32 845/ 210 33 32 844 

Φαξ: 210 33 32 427 

 

ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

Παναγιώτης Κορκολής 

Email: hellaskps@mnec.gr 

Τηλ: 210-33 32 402 /406 /442 

Φαξ: 210-33 32 449 

 

Κοινοποίηση: ΕΛΑΝΕΤ (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης) ,ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος 

Φορέας ΕΠΑΝΕΚ) 

Από 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΩΛΕΤΤΗ 25Β 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Website: www.sysep.org 
E-mail: info@sysep.org 
Τηλέφωνο : 2310567898 
 
 

Θέμα: «Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προγράμματος Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης 

Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Κατόπιν έκδοσης των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση της 

αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» σας επισημαίνουμε ότι 
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παρατηρήθηκαν μεγάλες και πολλές φορές αδικαιολόγητες βαθμολογικές αποκλίσεις σε 

παρόμοια ή και σε ομοειδή επιχειρηματικά σχέδια. 

Αυτό συνέβη κυρίως γιατί σύμφωνα με τη διαδικασία ένταξης στο μητρώο αξιολογητών υπήρχε η 

δυνατότητα συμμετοχής άνευ ορίου προσπαθειών στο τεστ των υποψήφιων αξιολογητών κάτι το 

οποίο επέτρεψε την ένταξη σε αυτό ατόμων με τυπικά προσόντα μεν, χωρίς όμως ουσιαστικές 

γνώσεις και εμπειρία. 

Περαιτέρω η απουσία οποιασδήποτε περαιτέρω επιμόρφωσής τους με την υποχρεωτική 

παρακολούθηση κάποιου σεμιναρίου και τη σαφή τους καθοδήγηση από κάποιο Κεντρικό 

Όργανο Ελέγχου, είχε ως αποτέλεσμα να τίθενται στη διακριτική ευχέρεια, τον επαγγελματισμό 

και την ορθή ή μη αξιολογική κρίση του εκάστοτε αξιολογητή ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

επενδυτικών σχεδίων (πληρότητα επενδυτικού σχεδίου, τεκμηρίωση προβλέψεων εσόδων-

εξόδων, συμπληρωματικότητα ή μη της δευτερεύουσας δραστηριότητας κλπ) 

Στο πλαίσιο αυτό σας επισημαίνουμε ότι χαιρετίζουμε μεν την ανεξαρτησία του μητρώου 

αξιολογητών, σας καλούμε όμως να επανεξετάσετε τους όρους εισαγωγής σε αυτό, καθώς επίσης 

τη διαδικασία και τις κατευθύνσεις που δίνονται στους αξιολογητές, προκειμένου να διασφαλίζεται 

η αντικειμενικότητα σε κάθε βαθμολογούμενο επενδυτικό σχέδιο και η ελαχιστοποίηση του  

ανθρώπινου σφάλματος. 

 

Επίσης, σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής μας (Αρ. Πρωτ.: 145, 31/03/2016), επισημαίνουμε 

εκ νέου το γεγονός της τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος, λίγες μόνο μέρες πριν 

εκπνεύσει η (αρχική) καταληκτική ημερομηνία υποβολής και ενώ ήδη είχε κατατεθεί μεγάλος 

αριθμός αιτήσεων υποψηφίων επενδυτών.  

Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την τροποποίηση, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στα κριτήρια 

επιλεξιμότητας (On/Off), με αποτέλεσμα πολλοί ενδιαφερόμενοι οι οποίοι ήδη είχαν υποβάλλει 

αίτηση (με βάση τα μέχρι τότε ισχύοντα) να θεωρούνται πλέον ως μη επιλέξιμοι, κάτι που 

επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 

Για το λόγο αυτό, σας καλούμε όπως προβείτε στην επανεξέταση και επαναξιολόγηση των 

περιπτώσεων που υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα πριν την έκδοση του 

τροποποιημένου οδηγού, για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης. 

 

 

Για τον Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων 

  

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥ.Σ.ΕΠ. 


