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Θέμα: «Έγκριση Δημόσιας Πρόσκλησης για τη δημιουργία καταλόγου αξιολογητών, οι οποίοι συνεργάζονται 

με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται για χρηματοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια 

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

9. Την υπ’ αριθμ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική 

Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της 

Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).
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10. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 

10152/21 ADD 1).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

12. Τον  ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207) 

και ειδικότερα τα άρθρα 270-281 αυτού, όπως ισχύουν.

13. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130) και 

ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 196.

14. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

Συνθήκης (L 187/1)[Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)].   

16. Την  Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Οικονομικών και τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών που υπεγράφη στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου 2021 και στις Βρυξέλλες στις 

26 Ιουλίου 2021 και κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4822/2021 (Α’ 135).

17. Την υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

«Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄ 4521), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 

2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Κριτήρια 

αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β 4521)» (Β΄5885).

18. Την υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων 

της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου 

ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των 

επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β 4522), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 

2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: 

«Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων 
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της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου 

ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των 

επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β 4522)» (Β΄5886).

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους γενικούς δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης (L 193/1).

20. Την από 28.12.2021 Εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την από 30.12.2021 Δημόσια Πρόσκληση για τη δημιουργία καταλόγου αξιολογητών, οι οποίοι 

συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται για χρηματοδότηση από τα 

δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 196 

του ν. 4820/2021 (Α΄ 130), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εσωτερική διανομή:

Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

Ειδική Υπηρεσία  Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα με κεφαλαία έχουν την έννοια που παρατίθεται κατωτέρω. Η 

κατάταξη των ορισμών ακολουθεί την αλφαβητική σειρά στο ελληνικό κείμενο της παρούσας. 

«Αίτηση»: Η αίτηση που υποβάλλεται από τον υποψήφιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

Πρόσκληση. 

«Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης»: Η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία που έχει συσταθεί 

στο Υπουργείο Οικονομικών, δυνάμει του άρθρου 271 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και υπάγεται στον Υπουργό 

Οικονομικών. Η Ειδική Υπηρεσία έχει ως σκοπό την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης 

των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους που θα διατεθούν στην Ελλάδα 

κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Φεβρουαρίου 2021. Στην Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης υπάγονται και ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Recovery and Resilience Financing Agreement) και της 

Δανειακής Σύμβασης (Recovery and Resilience Loan Agreement) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που 

υπεγράφησαν από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών αρμόδιο για την 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό στις 20/23 Ιουλίου του 2021 και 20/26 

Ιουλίου του 2021, αντίστοιχα, και κυρώθηκαν με τα άρθρα πρώτο και δεύτερο του ν. 4822/2021 (Α΄ 135) 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 14, 15 και 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης 

και ανθεκτικότητας.

«Έργο»: Ο έλεγχος των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται για χρηματοδότηση από 

τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατόπιν συνεργασίας με τα πιστωτικά 

ιδρύματα που έχουν συνάψει σύμβαση με τον αρμόδιο Υπουργό σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 

του ν. 4820/2021 και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων.

«Υποψήφιος»: Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του Όρου 2 και υποβάλει Αίτηση 

σύμφωνα με την παρούσα. Κατόπιν της εγγραφής του στο Μητρώο ο Υποψήφιος ορίζεται ως ο 

«Αξιολογητής».
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Το περιβάλλον της Πρόσκλησης  

Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για 

τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε την 

28.04.2021 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Το 

εν λόγω σχέδιο εγκρίθηκε με την με αρ. 10152/21 Εκτελεστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην 

συνέχεια υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομικών, η από 20/26 Ιουλίου 2021 Δανειακή Σύμβαση (Recovery and Resilience Facility Loan 

Agreement στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4822/2021 (Α΄ 

135).

Το κεφάλαιο ΙΗ. Συνιστώσα 4.7 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών περιλαμβάνει ως μια ιδιαίτερα 

σημαντική μεταρρύθμιση/επένδυση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, τη δημιουργία 

του πλαισίου και την παροχή δανείων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Η Ελλάδα δικαιούται να αντλήσει από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δάνεια ανώτατου 

ύψους 12.727.538.920 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της 10152/21 Εκτελεστικής 

απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η 

Ελλάδα σκοπεύει να αξιοποιήσει το σύνολο αυτών των δανειακών κεφαλαίων προκειμένου να προωθήσει 

και να χρηματοδοτήσει επιχειρηματικές προτάσεις που θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις που εμπίπτουν 

στους ακόλουθους πέντε θεματικούς άξονες: α) ψηφιακός μετασχηματισμός, β) πράσινη μετάβαση, γ) 

εξωστρέφεια, δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, ε) 

καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη, όπως αυτοί εξειδικεύονται στην υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 

2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  (Β΄ 4521).

Οι ως άνω προωθούμενες επενδύσεις αφορούν ιδιωτικές πρωτοβουλίες συγχρηματοδοτούμενες 

(τουλάχιστον κατά 50%) με τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών και δάνεια χορηγούμενα, μεταξύ άλλων, από 

πιστωτικά ιδρύματα  και Διεθνείς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς. 

1.2. Σύντομη περιγραφή της Πρόσκλησης 

Δεδομένης της πολυπλοκότητας των επενδυτικών σχεδίων και κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται, 
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α) οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σχετικά με το εάν ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο προς ένταξη 

για χρηματοδότηση από τους δανειακούς πόρους  του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 

β) η κατηγοριοποίηση των δαπανών  στους πέντε άξονες , όπου αρμόζει, (βα) ψηφιακός μετασχηματισμός, 

ββ) πράσινη μετάβαση, βγ) εξωστρέφεια, βδ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών 

και συγχωνεύσεων καθώς και βε) καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη,  εξασφαλίζοντας ότι η ανωτέρω 

κατηγοριοποίηση αντανακλάται στους ισολογισμούς, 

γ) η καταγραφή των δαπανών εξωστρέφειας με βάση τις παρελθούσες οικονομικές καταστάσεις, 

δ) η λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών δαπανών με βάση τις οικονομικές καταστάσεις σε 

περίπτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου, 

διενεργούνται από πρόσωπα που έχουν πιστοποιηθεί από κρατικούς θεσμούς για να επιτελούν ένα είδος 

κρατικού λειτουργήματος και υπόκεινται σε αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας οι οποίες καλύπτουν 

τουλάχιστον την ιδιότητά τους ως προστατών του δημοσίου συμφέροντος, την ακεραιότητα και 

αντικειμενικότητά τους, καθώς και την επαγγελματική τους ικανότητα και τη δέουσα επιμέλεια.

Βάσει των ανωτέρω και για να διαφυλαχθούν πλήρως  τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και 

να διασφαλιστεί  ότι τηρούνται οι   υποχρεώσεις  προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ο τελικός έλεγχος 

των επιλεξιμοτήτων  να διενεργείται και η τελική αξιολόγηση να πιστοποιείται από ορκωτούς λογιστές- 

ελεγκτές είτε από  ελεγκτικές εταιρείες  που έχουν λάβει άδεια από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σύμφωνα με την οδηγία (ΕΚ) 2006/43 (L 157/87) προκειμένου να διενεργούν ελέγχους και είναι 

εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017. Στο σχήμα υποχρεωτικά  

συμμετέχουν ως υπεύθυνος έργου ένας ορκωτός ελεγκτής και ως αναπληρωτής υπεύθυνος έργου ένας 

ορκωτός ελεγκτής,  ενώ ένας σύμβουλος επιχειρήσεων υπογράφει σχετική θετική εισήγηση σε συνέχεια 

της έκθεσης των ορκωτών. 

Για τους παραπάνω λόγους η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης  προτίθεται να 

δημιουργήσει μέσω της παρούσας πρόσκλησης ανοιχτό  κατάλογο - μητρώο ελεγκτών/ αξιολογητών 

πενταετούς διάρκειας, στο οποίο δύνανται να εγγραφούν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας 

πρόσκλησης  και οι οποίοι θα συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς των επενδυτικών 

σχεδίων στο πλαίσιο του ελέγχου των επιλεξιμοτήτων.

Το Μητρώο ελεγκτών/ αξιολογητών δύναται να χρησιμοποιείται και από την Επιτροπή Δημοσιονομικού 

Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών κατά την διενέργεια τυχόν μελλοντικών ελέγχων στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων 

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  
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1.3. Θεσμικό πλαίσιο 

Για την Πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το παρακάτω θεσμικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει: 

21. Ο ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

22. Η υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

23. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και 

άλλες διατάξεις» (Α΄207) και ιδίως το άρθρο 271 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της 

αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

24. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

25. Ο ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130) και 

ειδικότερα τα άρθρα 194-197 αυτού και ιδίως η παρ. 2 του άρθρου 196 αυτού.

26. Ο ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135).

27. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 

108 της Συνθήκης (L 187/1)[Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)].   

28. Η υπ’ αρ. 10152/21 Εκτελεστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε το 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα.

29. Η Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Οικονομικών και τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών που υπεγράφη στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου 2021 και στις 

Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 2021 και κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4822/2021 (Α’ 135).

30. Η υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

«Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας» (Β΄ 4498).
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31. Η υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  

«Κριτήρια  αξιολόγησης  της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων  που χρηματοδοτούνται με 

δάνεια του  Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄ 4521), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 

στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: « 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών  με θέμα : «Κριτήρια  αξιολόγησης  της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων  που 

χρηματοδοτούνται με δάνεια του  Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄ 4521)» (Β΄5885).

32. Η υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και 

προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των 

κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με 

πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των 

κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β΄ 4522), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών με θέμα: « Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: « «Καθορισμός της διαδικασίας 

διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας 

χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της 

επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές 

των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β΄ 4522)»,(Β’ 5886).
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2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Δικαίωμα υποβολής Αίτησης

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης ένταξης στο μητρώο, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, έχουν ορκωτοί ελεγκτές 

λογιστές, ελεγκτικές εταιρείες  εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 

4449/2017 και δεν τελούν σε αναστολή, β) έχουν συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων 

(2.000.000) ευρώ, είτε κατά την τελευταία τετραετία από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης, 

συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του 11μήνου του 2021 εφόσον έχει γίνει έλεγχος των οικονομικών 

τους καταστάσεων από ορκωτό λογιστή/ ελεγκτή ή και φοροτεχνικό Α’ τάξης, (2017 έως 11/2021), είτε κατά 

την τελευταία τετραετία από την υποβολή της Αίτησης εφόσον η Αίτηση υποβληθεί από το έτος 2022 και 

έπειτα γ) διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου 

(1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ 

ετησίως και δ) διαθέτουν ομάδα έργου όπως αυτή αναλύεται κατωτέρω στην παρ. 2.1.1.

Σε περίπτωση ένωσης τα ανωτέρω κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά από τα μέρη αυτής. 

2.1.1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ:

Α. Δομή και μέλη ομάδας έργου

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να διαθέτουν προσωπικό ή/ και συνεργάτες επαρκείς σε πλήθος και 

επαγγελματικού τύπου δεξιότητες για την υλοποίηση του Έργου. Συγκεκριμένα, απαιτείται να συσταθεί 

ομάδα έργου η οποία θα έχει την παρακάτω δομή:

1. Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ) – ορκωτός ελεγκτής λογιστής,  ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη των 

εργασιών του αξιολογητή, τη διοίκηση, την πρόοδο και το συντονισμό όλων των μελών της ομάδας 

έργου, θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας του Έργου, καθώς και για την τήρηση 

όλων των προδιαγραφών πληρότητας που θέτει η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του 

Ταμείου Ανάκαμψης. 

2. Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου (ΑΥΕ), - ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ο οποίος υποβοηθά και 

αναπληρώνει τον ΥΕ στα καθήκοντά του.

3. Στελέχη αξιολόγησης- ορκωτοί ελεγκτές  λογιστές (κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) άτομα).

4. Στελέχη αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων (κατ’ ελάχιστον πέντε (5)  άτομα).

5. Στελέχη αξιολόγησης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων / μελετών (κατ’ ελάχιστον πέντε (5)   άτομα)

6. Νομικούς Συμβούλους εξειδικευμένους σε θέματα κρατικών ενισχύσεων (κατ’ ελάχιστον δύο (2) 

άτομα)
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7. Στελέχη αξιολόγησης σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού (κατ’ ελάχιστον ένα (1) άτομο:

8. Γραμματειακή Υποστήριξη (κατ’ ελάχιστον ένα (1) άτομο)

Α.1. Σε περίπτωση που μέλος της ομάδας έργου δεν είναι υπάλληλος του υποψηφίου οφείλει να υποβάλλει 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεσμεύεται να συμμετάσχει στην ομάδα έργου του υποψηφίου για όλο το χρονικό 

διάστημα συμμετοχής του τελευταίου στο μητρώο έχοντας λάβει γνώση των σχετικών διατάξεων που 

διέπουν τη λειτουργία του μητρώου.

Α.2. Σε περίπτωση που μέλος της ομάδας έργου είναι υπάλληλος τρίτου οικονομικού φορέα, 

συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου ότι συναινεί στην συμμετοχή του 

υπαλλήλου του στη συγκεκριμένη ομάδα έργου του υποψηφίου, έχοντας λάβει γνώση των σχετικών 

διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του μητρώου. 

Β. Προσόντα και εμπειρία της ομάδας έργου

Ειδικότερα τα μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα και επαγγελματική 

εμπειρία:

1. Ο Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ), ορκωτός ελεγκτής λογιστής απαιτείται: 

Α)  να είναι εγγεγραμμένος στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 

Β) να διαθέτει συνολική επαγγελματική εμπειρία δεκαπέντε (15) ετών  στην ελεγκτική – η 

οποία θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων (ΕΛΤΕ), και 

Γ) να έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

2. Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου (ΑΥE), ορκωτός ελεγκτής - λογιστής , απαιτείται: 

Α)  να είναι εγγεγραμμένος στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 

Β) να διαθέτει συνολική επαγγελματική εμπειρία δέκα (10) ετών  στην  ελεγκτική – η οποία 

θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων (ΕΛΤΕ), και 

Γ) να έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Τα Στελέχη αξιολόγησης – ορκωτοί λογιστές- ελεγκτές, απαιτείται:  

α) να είναι Εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 

β) να διαθέτουν  συνολική επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών στην ελεγκτική– η οποία 

θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων (ΕΛΤΕ), και 

γ) να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής ή/και άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας.
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4.  Αναφορικά με τα  Στελέχη αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων: Ειδικότερα, τα Στελέχη αξιολόγησης 

επιχειρηματικών σχεδίων πρέπει να διαθέτουν αθροιστικά τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία: 

4.1.  Τουλάχιστον Ένα (1) στέλεχος με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία:

α) να διαθέτει πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης

β) να διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών  στην εκπόνηση, παρακολούθηση και 

έλεγχο επενδυτικών/ επιχειρηματικών σχεδίων η οποία και αποδεικνύεται από κατάλογο σχετικών 

έργων, και 

     γ) να έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

4.2. Τουλάχιστον δύο  (2) στελέχη  αξιολόγησης σχεδίων με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία 

(α) να διαθέτουν πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης, και 

(β) να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω 

αντικείμενα, ήτοι:

(βα) στην εκπόνηση ή/και παρακολούθηση υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων,

(ββ) στην αξιολόγηση επιχειρηματικών / επενδυτικών σχεδίων,

(βγ) στον έλεγχο επενδυτικών σχεδίων,

(γ) να έχουν καλή γνώση της αγγλικής ή /και άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας.

4.3. Τουλάχιστον δύο (2) στελέχη απαιτείται να διαθέτουν τα προσόντα των υποπερ. α) και γ) της περ. 4.1. 

ανωτέρω καθώς και  ειδικότερη εμπειρία σε παροχή συμβουλών για θέματα κρατικών ενισχύσεων. 

Τα Στελέχη αξιολόγησης  πρέπει να διαθέτουν αθροιστικά τα ανωτέρω προσόντα. 

5. Τα Στελέχη αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων / μελετών απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία και 

ενασχόληση με την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και 

την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων / προγραμμάτων. Ειδικότερα, τα Στελέχη 

αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων / μελετών πρέπει να διαθέτουν αθροιστικά τα ακόλουθα 

προσόντα και εμπειρία: 

5.1. Ένα (1) στέλεχος απαιτείται να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία δέκα (10) ετών σε ένα τουλάχιστον 

από τα κάτωθι αντικείμενα:

α) σε εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

β) σε εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε περιβαλλοντικά θέματα δημοσίων και 

ιδιωτικών αναπτυξιακών έργων υποδομής (ενδεικτικά σε έργα Λιμενικά, Ενεργειακά, Μεταφοράς – 

διακίνησης καυσίμων και χημικών ουσιών, Οδοποιίας, Σταθερής Τροχιάς, Κτιριακά, Εξορυκτικά, 

Τουριστικών υποδομών κ.α.),
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γ) σε θέματα χαρτογράφησης, αξιολόγησης, διαχείρισης και προστασίας τύπων οικοσυστημάτων, ειδών 

χλωρίδας και οικοσυστημικών υπηρεσιών, εντός και εκτός προστατευόμενων περιοχών. 

5.2. Τρία (3) στελέχη απαιτείται να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών σε ένα τουλάχιστον 

από τα κατωτέρω αντικείμενα:

α) σε εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

β) σε εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε περιβαλλοντικά θέματα δημοσίων και 

ιδιωτικών αναπτυξιακών έργων υποδομής (ενδεικτικά σε έργα Λιμενικά, Ενεργειακά, Μεταφοράς – 

διακίνησης καυσίμων και χημικών ουσιών, Οδοποιίας, Σταθερής Τροχιάς, Κτιριακά, Εξορυκτικά, 

Τουριστικών υποδομών κ.α.),

γ) σε εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών,

δ) σε θέματα χαρτογράφησης, αξιολόγησης, διαχείρισης και προστασίας τύπων οικοσυστημάτων, ειδών 

χλωρίδας και οικοσυστημικών υπηρεσιών, εντός και εκτός προστατευόμενων περιοχών. 

5.3. Ένα (1) στέλεχος απαιτείται να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων (4) ετών σε ένα τουλάχιστον 

από τα κάτωθι αντικείμενα: 

α) σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς ελέγχους (environmental and social due diligence) επενδύσεων, 

ή/και

β) σε θέματα μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και στην εκτίμηση κλιματικού 

κινδύνου.

Τα στελέχη αξιολόγησης πρέπει να διαθέτουν Αθροιστικά τα ανωτέρω προσόντα.  

6. Οι Νομικοί Σύμβουλοι εξειδικευμένοι σε θέματα κρατικών ενισχύσεων απαιτείται:

α) να διαθέτουν τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης,

β) να είναι μέλη σε Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας, 

γ) να διαθέτουν γενική επαγγελματική εμπειρία ως νομικοί δέκα (10) ετών και ειδική επαγγελματική 

εμπειρία σε θέματα κρατικών ενισχύσεων πέντε (5) ετών).

7. Τα Στελέχη αξιολόγησης σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού απαιτείται:

α) να διαθέτουν τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής ή/και της 

μηχανικής.

β) να διαθέτουν γενική επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της πληροφορικής τουλάχιστον 

δεκαπέντε (10) ετών, εκ των οποίων ειδική επαγγελματική εμπειρία σε έργα ψηφιακού 

μετασχηματισμού τουλάχιστον δέκα (8) ετών).
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8. Γραμματειακή υποστήριξη: εμπειρία τουλάχιστον διετής σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω 

θέματα:

o Γραμματειακή υποστήριξη έργων ελέγχου επιχειρήσεων.

o Γραμματειακή υποστήριξη επενδυτικών έργων επιχειρήσεων συγχρηματοδοτούμενων μέσω 

κρατικές ενισχύσεων.

Γ. Αποδεικτικά μέσα

Για την απόδειξη της εμπειρίας και των προσόντων του συνόλου των στελεχών της ομάδας έργου απαιτείται 

η υποβολή των ακόλουθων αποδεικτικών στοιχείων:

α) βιογραφικών σημειωμάτων, 

β) αντιγράφων των ακαδημαϊκών πτυχίων και των διπλωμάτων ξένων γλωσσών, όπου απαιτείται

γ) αποδεικτικών εγγράφων εγγραφής σε Μητρώα – Επαγγελματικούς Συλλόγους, όπου απαιτείται σύμφωνα 

με την παρούσα,

δ) ειδικά για τα Στελέχη αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων / μελετών, πέραν των ανωτέρω, 

απαιτείται η υποβολή 

δα) αντιγράφου του μελετητικού τους πτυχίου (όπου απαιτείται),

δβ) καταλόγου που τεκμηριώνει τη ζητούμενη εμπειρία, με συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων 

στα οποία το στέλεχος συμμετείχε, με ένδειξη της οικονομικής αξίας του έργου, του χρόνου υλοποίησης, 

του αποδέκτη του έργου, τη θέση στην ομάδα έργου, και

δγ) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή σύμβαση της οποίας δεν έχει λήξει ο χρόνος ισχύος ή 

φωτοαντίγραφα αποδεικτικών πληρωμής και εξόφλησης από τα οποία αποδεικνύονται τα δηλούμενα στον 

κατάλογο της περ. δβ) ανωτέρω.

2.2. Αποκλεισμός Υποψηφίων 

2.2.1. Δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται από τη συνεργασία:

 - Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον όρο 2.1 της παρούσας  Πρόσκλησης 

2.2.2 Αποκλείεται από την συμμετοχή στην διαδικασία:

2.2.2.1 ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκείνος, εις βάρος του οποίου υφίσταται αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 
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(a) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

(b) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ.  1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 

επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

(c) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 

σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 

δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 

(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 

390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 

2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 

23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

(d) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση 

της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 

187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

(e) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
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χρηματοδότηση της τρομοκρατίας την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 

141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),

(f)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323 Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

2.2.2.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Επίσης αποκλείονται όσοι εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Εάν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν  υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης και δεν τηρούν τους όρους αυτής ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Ειδική Υπηρεσία 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 

θέση να εκτελέσει τις υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

2. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, παραβιάζοντας τις εφαρμοστέες νομοθετικές ή 

κανονιστικές διατάξεις ή τα πρότυπα δεοντολογίας του επαγγελματικού κλάδου τους και αυτό έχει 

διαπιστωθεί με δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με το 

ελληνικό δίκαιο.

3. Έχουν επιδείξει επιζήμια συμπεριφορά που θέτει εν αμφιβόλω την επαγγελματική τους αξιοπιστία, όταν 

η συμπεριφορά αυτή είναι δηλωτική πρόθεσης διάπραξης παραπτώματος, και ιδίως, μεταξύ άλλων σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) εκ δόλου ή εξ αμελείας παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της υποβολής των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την επαλήθευση της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων ένταξης 

στο μητρώο  σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. 

ii) σύναψη συμφωνίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την στρέβλωση του ανταγωνισμού.
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iii) έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο την διαδικασία για την λήψη απόφασης από τα 

αρμόδια όργανα, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, ή έχουν επιχειρήσει να αποκτήσουν εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στο πλαίσιο της παρούσας 

διαδικασίας.

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αίρονται και δεν ισχύουν στην περίπτωση που ο Υποψήφιος έχει λάβει 

διορθωτικά μέτρα τα οποία κρίνονται ως επαρκή για την απόδειξη της αξιοπιστίας του.

4. Εάν υπάρχει  κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα προβλεπόμενα στις οικείες επιχειρησιακές 

συμβάσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους Διεθνείς Χρηματοπιστωτικούς φορείς. 

5. Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 21 του ν. 4449/2017 (Α΄ 

7).

2.2.2.3 ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 

Επίσης αποκλείεται εκείνος που τελεί σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις:

 Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

και αυτό έχει διαπιστωθεί με δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Διευκρινίζεται ότι οι υποχρεώσεις του Υποψηφίου που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική. 

Ο παραπάνω λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται εφόσον ο Υποψήφιος εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του 

δεσμευτικού διακανονισμού.

2.2.2.4. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται ως προς τον ίδιο τον Υποψήφιο (νομικό ή φυσικό  πρόσωπο), 

εκτός από εκείνους της παραγράφου 2.2.2 περ. 2.2.2.1. (ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) που εξετάζονται σε 

περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο και στο πρόσωπο των μελών του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου και στο πρόσωπο εκείνων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης. Στις 

περιπτώσεις των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ελεγχόμενα πρόσωπα κατά την έννοια του προηγούμενου 

εδαφίου είναι ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι διαχειριστές.
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2.3. Αίτηση 

2.3.1 Διαδικασία υποβολής Αίτησης 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να  ενταχθούν στο μητρώο αξιολογητών – ελεγκτών των επιχειρηματικών 

σχεδίων,  υποβάλλουν Αίτηση στην Ελληνική γλώσσα. 

 Η Αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

Ταμείου Ανάκαμψης στην παρακάτω διεύθυνση: 

Υπουργείο Οικονομικών 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

Πανεπιστημίου 25-27

105 64, Αθήνα

Ο φάκελος της Αίτησης, πλέον των στοιχείων του Υποψηφίου, αναφέρει και τα εξής: 

[Αίτηση

Κωδικός Πρόσκλησης 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ] 

Η Αίτηση και όλα τα έγγραφα του φακέλου της Αίτησης πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, 

αποθηκευμένα σε μη επανεγγράψιμη ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης (π.χ. CD)  ή σε USB stick  και σε 

εύκολα προσβάσιμη μορφή. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ του πρωτοτύπου και των αντιγράφων 

σε ηλεκτρονική μορφή θα υπερισχύει το πρωτότυπο.

Η αποστολή της Αίτησης, γίνεται με απόδειξη (συστημένη αλληλογραφία ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς). 

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της Αίτησης αποστέλλει βεβαίωση παραλαβής στους αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, η οποία θα αναφέρει τα εξής: 

- Αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση 

- Κωδικό Πρόσκλησης 

Η ως άνω βεβαίωση δεν συνιστά δήλωση πληρότητας της αίτησης και των υποβληθέντων εγγράφων, ούτε 

οποιουδήποτε είδους αποδοχή αυτής. 
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Οι Υποψήφιοι μπορούν να αποσύρουν την αίτησή τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης, 

στέλνοντας (i) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (ii) σχετική επιστολή στην προαναφερθείσα 

ταχυδρομική διεύθυνση. 

Η υποβολή της αίτησης προς ένταξη στο μητρώο της παρούσας πρόσκλησης υπέχει θέση υπεύθυνης 

δήλωσης για την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στην παρούσα. 

2.3.2. Διάρκεια Πρόσκλησης 

Η διάρκεια της Πρόσκλησης είναι ανοιχτή και υπάρχει δυνατότητα υποβολής Αιτήσεων προς ένταξη στο 

Μητρώο όσο το Μητρώο είναι ενεργό.  Η απενεργοποίηση του μητρώου αξιολογητών – ελεγκτών λαμβάνει 

χώρα απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού.

2.3.4 Δημοσιότητα

Η παρούσα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

2.3.5 Διευκρινίσεις 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση είναι επαρκείς για την υποβολή της Αίτησης. 

Ωστόσο, εάν οι Υποψήφιοι έχουν ερωτήματα σχετικά με την Πρόσκληση ή άλλα ζητήματα κρίσιμα για την 

υποβολή της Αίτησής τους, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: rrfagov@minfin.gr    

Οι σχετικές γραπτές αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων και οι αντίστοιχες απαντήσεις τους που παρέχονται 

από την  Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης θα καθίστανται διαθέσιμες σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα της ανωτέρω Υπηρεσίας ανωνύμως, δηλαδή χωρίς να αποκαλύπτεται ο 

ενδιαφερόμενος που υπέβαλε τη συγκεκριμένη ερώτηση. Τυχόν πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες, 

κατά τα περιγραφόμενα ανωτέρω θα τεκμαίρονται ως αναντίρρητα γνωστές σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους.

2.3.6 Αναγκαία δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά την υποβολή της Αίτησης  

Η Αίτηση περιέχει τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία:

α) Αίτηση του Υποψηφίου σύμφωνα με το Παράρτημα Ι

β) Ταυτότητα του Υποψηφίου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του όρου 2.2.2.1 

της παρούσας, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. Τα ανωτέρω 
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προσκομίζονται υποχρεωτικά στην περίπτωση ανωνύμων εταιρειών από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου 

από τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ, από τα οποία να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

ε) Απόδειξη εγγραφής Μητρώο Ελεγκτών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

στ) Οικονομικές καταστάσεις  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.1 της παρούσης. 

ζ) Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας που έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 

του. 

η) Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η περί μη υπαγωγής της εταιρείας σε εκκαθάριση που έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν την υποβολή του. 

θ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο Υποψήφιος είναι νομικό 

πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς Υποψηφίους προσκομίζονται:

θα) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

θβ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του Υποψηφίου), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 

την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τις ανάγκες της παρούσας Πρόσκλησης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο 

πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό 
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του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι 

σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα 

πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του Υποψηφίου.

Οι αλλοδαποί Υποψήφιοι προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 

αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, 

από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση 

του Υποψηφίου.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του Υποψηφίου, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 

στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 

του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται  ανωτέρω συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

νόμιμη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984. Ειδικά τα αλλοδαπά 

ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής τους νομοθεσίας. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται 

σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).  Ειδικά τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να  γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. Οι υπεύθυνες 

δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

Πρόσκλησης.

2.3.7 Ματαίωση της Πρόσκλησης  

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της Πρόσκλησης, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης δύναται να ματαιώσει αυτήν με σχετική ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Σε κάθε περίπτωση, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και το Ελληνικό Δημόσιο δεν 

φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία των Υποψηφίων από την υποβολή Αίτησης. 

2.3.8 Γενικοί όροι  

Οι Υποψήφιοι θα βαρύνονται με όλα τα έξοδα συμμετοχής τους στην παρούσα διαδικασία χωρίς το 

Ελληνικό Δημόσιο να φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη. 
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Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, των οργάνων, των υπαλλήλων, στελεχών ή 

των συμβούλων του και των εν γένει προστηθέντων του οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης 

(ούτε ως προς τα έξοδα υποβολής της Αίτησης) ή άλλη αποκαταστατική ζημίας αξίωση κατά του Ελληνικού 

Δημοσίου ως εκ της δημοσίευσης της Πρόσκλησης αυτής ή της συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία 

για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Ο αποκλεισμός από την παρούσα διαδικασία δεν αποτελεί βάση για 

οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή/και των προαναφερθέντων 

προσώπων. 
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κατά την εξέταση των Αιτήσεων, η Ειδική Επιτροπή Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης δεσμεύεται να 

σεβαστεί τις θεμελιώδεις αρχές του ενωσιακού δικαίου και ιδίως την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας, λαμβάνοντας επίσης όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της απάτης εις  

βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον έλεγχο των Αιτήσεων συστήνεται και συγκροτείται τριμελές γνωμοδοτικό όργανο (η «Επιτροπή 

Εξέτασης Αιτήσεων») με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

Υπουργού. Ως μέλη της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. 

Η εν λόγω επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Με την απόφαση περί σύστασης και 

συγκρότησης της Επιτροπής ρυθμίζεται κάθε σχετικό  με τις συνεδριάσεις και τη λειτουργία αυτής θέμα.

Η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία επί των 

υποβληθέντων από τους Υποψηφίους φακέλων.

Κατόπιν, η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων υποβάλλει τα σχετικά πρακτικά αποδοχής ή απόρριψης της Αίτησης 

των Υποψηφίων, στον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού  Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό, προς 

έγκριση. 

Ακολούθως, οι Υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της Αίτησής τους από την Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . Εφόσον πληρούνται οι όροι και 

τα κριτήρια της παρούσας τότε ο  Υποψήφιος εντάσσεται στο Μητρώο Αξιολογητών - Ελεγκτών που 

συστήνεται με την παρούσα πρόσκληση.

Οι Υποψήφιοι  μπορούν να ασκήσουν ένσταση σε περίπτωση  απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 4 της παρούσας. 
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4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κάθε Υποψήφιος δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της απορριπτικής πράξης που περιγράφεται  στη 

παράγραφο 3 της παρούσας. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του 

Ταμείου Ανάκαμψης εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης και εξετάζεται κατά 

νόμο και ουσία από τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων που συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του 

αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού για τον σκοπό αυτό. Ως μέλη 

της Επιτροπής Ενστάσεων ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών.  Η εν λόγω Επιτροπή 

λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Με την απόφαση περί σύστασης και συγκρότησης της 

Επιτροπής ρυθμίζεται κάθε σχετικό  με τις συνεδριάσεις και τη λειτουργία αυτής θέμα. Η Επιτροπή 

συντάσσει σχετικό πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης των ενστάσεων το οποίο υποβάλλεται στον αρμόδιο 

για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό προς έγκριση του. Η σχετική απόφαση 

κοινοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης στην Ειδική Υπηρεσία. 

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία και άσκηση των ενστάσεων δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαδικασίας της 

Πρόσκλησης.
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5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

5.1 Στάδια Αξιολόγησης 

1. Στον έλεγχο των Αξιολογητών  - ελεγκτών εμπίπτουν τα ακόλουθα για το επενδυτικό σχέδιο: 

α) ο έλεγχος ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου, 

β) η κατηγοριοποίηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου στους ακόλουθους πέντε άξονες, όπου 

αρμόζει,   βα) ψηφιακός μετασχηματισμός, ββ) πράσινη μετάβαση, βγ) εξωστρέφεια, βδ) ανάπτυξη 

οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων καθώς και βε) καινοτομία – έρευνα 

και ανάπτυξη,  εξασφαλίζοντας ότι η ανωτέρω κατηγοριοποίηση αντανακλάται στους σχετικούς 

ισολογισμούς, 

γ) η καταγραφή των δαπανών εξωστρέφειας με βάση τις παρελθούσες οικονομικές καταστάσεις, 

δ) η λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών δαπανών με βάση τις οικονομικές καταστάσεις σε 

περίπτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου, 

ε) ο έλεγχος της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με την Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής 

βλάβης (Do No Significant Harm principle - DNSH),

στ) ο έλεγχος της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στόχους του 

δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και ο υπολογισμός της ποσόστωσης του δανείου ΤΑΑ επί του 

προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου,

η) ο χαρακτηρισμός του επενδυτικού σχεδίου ως προς την παρέμβασή του σε σχέση με την επίτευξη των 

στόχων για την κλιματική αλλαγή και των περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και την παρέμβαση του για τη 

στήριξη της ψηφιακής μετάβασης και ο υπολογισμός της συνεισφοράς του προϋπολογισμού του 

επενδυτικού σχεδίου στους πράσινους και ψηφιακούς στόχους (Green and Digital Tagged investment 

budget), 

θ) ο έλεγχος της συμβατότητας του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις. 

2. Ειδικότερα ο έλεγχος του Αξιολογητή περιλαμβάνει και λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στα άρθρα 8 και 9 της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών (Β΄ 4522), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 5886) , στην υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση 

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  (Β΄ 4521), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 

2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’5885) καθώς και στις οικείες 

συμβάσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα που συνάπτονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 

4820/2021, ως ισχύουν.
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3.  Ελεγκτικό Πλαίσιο και Έκθεση Διασφάλισης για έλεγχο επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 156 του 

ν.4820/2021

Ο ανωτέρω έλεγχος πραγματοποιείται βάσει του Διεθνούς Προτύπου  Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) 

3000, υπογράφεται από ορκωτό λογιστή – ελεγκτή και συνοδεύεται υποχρεωτικά  από σχετική θετική 

εισήγηση που υπογράφεται από σύμβουλο επιχειρηματικών σχεδίων. 

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του  ελέγχου τους 

σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 εφεξής «Έκθεση 

Διασφάλισης».  Η «Έκθεση Διασφάλισης» σύμφωνα με το άρθρο 156 του ν.4820/2021 διασφαλίζει το έργο 

της αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται για χρηματοδότηση από τα 

δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης.   Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών  προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου 

Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» και  αποτελεί εργασία που εντάσσεται στους 

υποχρεωτικούς ελέγχους.

2. Η Έκθεση Διασφάλισης συντάσσεται σύμφωνα με  υποδείγματα που εκδίδονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΛΤΕ.

3. Ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα και το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου θα αντιμετωπίζονται 

σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα 

Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 
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6. Επιλογή Αξιολογητή

Η επιλογή του Αξιολογητή/ ελεγκτή που θα κληθεί να προβεί σε αξιολόγηση του εκάστοτε επενδυτικού 

σχεδίου, γίνεται μέσω κλήρωσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 

υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 4521), 

όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών (Β’5885),  με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις οικείες επιχειρησιακές  συμβάσεις 

που υπογράφονται μεταξύ του Υπουργού αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης 

Υπουργού και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 3 της Υπουργικής Απόφασης 120536 ΕΞ2010 (ΦΕΚ Β’ 

4522/30.09.2021),- ), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 5886) ο έλεγχος έκαστου επενδυτικού σχεδίου λαμβάνει χώρα ως 

εξής: με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις οικείες επιχειρησιακές συμβάσεις, διενεργείται  κλήρωση η 

οποία μπορεί να λαμβάνει χώρα με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο μέσο, όπως με χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου, για την επιλογή αξιολογητή από το Μητρώο αξιολογητών. 

Εφόσον συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπο του αξιολογητή, που κληρώθηκε διενεργείται 

νέα κλήρωση. Η μη συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο των αξιολογητών 

αποδεικνύεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από τον αξιολογητή.

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2 της Υπουργικής Απόφασης 120536 ΕΞ2010 (Β’ 4522) όπως 

τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών (Β’ 5886), οι αξιολογητές δεν τελούν σε οιαδήποτε συμβατική σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο, 

η αμοιβή τους, δε, καταβάλλεται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου πριν από τον έλεγχο του 

προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. 

Σε συνέχεια της διενέργειας κλήρωσης για την επιλογή αξιολογητή από το Μητρώο Αξιολογητών και την 

εξέταση της μη συνδρομής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο του αξιολογητή, ως αυτή 

αποδεικνύεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από τον αξιολογητή, θα συνάπτεται 

σύμβαση ανάθεσης έργου προσυμφωνημένων διαδικασιών αξιολόγησης μεταξύ του φορέα του 

επενδυτικού σχεδίου  και του αξιολογητή, με ελάχιστο περιεχόμενο την περιγραφή των κριτηρίων και του 

τρόπου ελέγχου επιλεξιμότητας της εκάστοτε επένδυσης από τον αξιολογητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 8 της Υπουργικής Απόφασης 120536 ΕΞ2010 (Β’ 4522), όπως τροποποιήθηκε  με την υπό στοιχεία 

159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 5886), την ανάθεση 

σύνταξης από τον αξιολογητή έκθεσης ελέγχου, στην οποία αποτυπώνεται το σύνολο των ελεγχόμενων από 

αυτόν στοιχείων, ως ορίζονται στο άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης και στην παρούσα,  τον 

καθορισμό της αμοιβής του αξιολογητή, σύμφωνα με το ακόλουθο άρθρο 7 της παρούσας πρόσκλησης και 

την υποχρέωση καταβολής της αμοιβής από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου πριν από τον έλεγχο αυτού.
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Σε περίπτωση που ο έλεγχος επιλεξιμότητας από τον αξιολογητή έχει αρνητική έκβαση, ο φορέας 

υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δύναται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της 

οικείας έκθεσης να ζητήσει τη διενέργεια νέου ελέγχου της επιλεξιμότητας. Ο νέος έλεγχος επιλεξιμότητας 

πραγματοποιείται από τρείς (3) αξιολογητές του Μητρώου Αξιολογητών. Το πόρισμα του νέου ελέγχου είναι 

δεσμευτικό για τα μέρη. Η αμοιβή για την διενέργεια του ελέγχου της παρούσας παραγράφου ισούται με 

ποσοστό 45% της αρχικής αμοιβής  που κατέβαλλε ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου για την αξιολόγηση 

η οποία καταβάλλεται ισόποσα στους τρείς αξιολογητές.  
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7. Οικονομικό Αντικείμενο

Η αμοιβή  του αξιολογητή- ελεγκτή  προσδιορίζεται ως εξής: 

Κατηγορία Προϋπολογισμός επενδυτικού 
σχεδίου  (€) Εύρος τιμών για  Αμοιβή Ελεγκτή  (€) 

Μικρά επενδυτικά Έως 50.000 1500

50.001-  100.000 
2.500

100.001-200.000 3.500

Μεσαία επενδυτικά 
200.001 - 300.000 4.000

300.001 - 500.000 5.000

500.001 – 1.000.000 7.000

1.000.001 -10.000.000 7.000+0,2% ανά 1.000.000 ευρώ (για το 
μέρος που υπερβαίνει το 1 εκατ.) 

10.000.001 - 50.000.000 23.000+,06% ανά 1.000.000 ευρώ (για το 
μέρος που υπερβαίνει τα 10 εκατ.)

50.000.001 - 100.000.000 46.000+,04% ανά 1.000.000 ευρώ

Μεγάλα επενδυτικά 

100.000.001 και άνω 70.000

8.1. Σύγκρουση συμφερόντων 

Οι Αξιολογητές - ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες αποφυγής δημιουργίας προϋποθέσεων 

σύγκρουσης συμφερόντων. Η αρχή της αποφυγής δημιουργίας προϋποθέσεων ή/και συνθηκών 

σύγκρουσης συμφερόντων εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, είτε αφορούν παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών προς τρίτα πρόσωπα ή υπηρεσίες χρηματοδότησης τρίτων προσώπων ή οικονομικού ή/και 

λογιστικού ελέγχου τρίτων προσώπων, που ισχύει για τον ελεγκτή θα ισχύει και για κάθε ένα μέλος της 

Ομάδας Έργου. 

8.2  Ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους

Οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο Αξιολογητές/ ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οφείλουν 

να ενεργούν με αμεροληψία και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και το νομικό πλαίσιο που διέπει 

αυτούς και την άσκηση της ελεγκτικής τους δραστηριότητας. 

 Οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο αξιολογητές- ελεγκτές ευθύνονται για κάθε ζημία από θετική ενέργεια ή 

παράλειψη έναντι τρίτων που ζημιώθηκαν από την έκθεση ελέγχου σε περιπτώσεις δόλου ή βαριάς 

αμέλειας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
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Το συνολικό ύψος της αποζημίωσης όλων των ζημιωθέντων από συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο δεν μπορεί 

να υπερβεί το δεκαπλάσιο της αμοιβής που καταβλήθηκε για το έργο αυτό.

Για την καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 της παρούσας, σε περίπτωση 

ένωσης προσώπων ευθύνονται τα μέρη αυτής εις ολόκληρον και αλληλεγγύως. 
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9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ   

9.1. Απαγόρευση συμμετοχής προσώπου σε παραπάνω από μία Αιτήσεις

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει ατομικά ή σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

ως ένωση προσώπων ή κοινοπραξία στη διαδικασία ανάδειξης του Υποψηφίου στον οποίο θα ανατεθεί το 

Έργο καθώς και φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέλος της ομάδας έργου ή έχων την ιδιότητα του υπεργολάβου 

σε αυτήν, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία Αιτήσεις. 

9.2. Οψιγενείς μεταβολές

Ο Αξιολογητής/ελεγκτής υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί και εγγράφως την Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στην πλήρωση των προϋποθέσεων 

ένταξης στο Μητρώο που τίθενται με την παρούσα  καθώς και να υποβάλλει ετησίως υπεύθυνη δήλωση 

του ν. 1599/86 περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων ένταξης στο Μητρώο. Σε περίπτωση διαπίστωσης με 

οιονδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης ότι Αξιολογητής έχει πάψει 

να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο η Υπηρεσία εισηγείται τη διαγραφή του από το Μητρώο 

προς τον αρμόδιο Υπουργό.
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10. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Το Μητρώο Αξιολογητών – Ελεγκτών καταρτίζεται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης με την εγγραφή σε αυτό κάθε Υποψηφίου για τον οποίο έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση 

εγγραφής, σύμφωνα με την παρούσα και τηρείται για πέντε έτη και σε κάθε περίπτωση έως την 

απενεργοποίησή του με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Το Μητρώο Αξιολογητών – Ελεγκτών αναρτάται 

στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αίτηση του Υποψηφίου 

Προς:  Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης– Υπουργείο Οικονομικών 

Υπόψη: 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ 

Κωδικός Πρόσκλησης:

Υποψήφιος :

Α.Μ. ΕΛΤΕ

Κυρίες/Κύριοι,

Με την παρούσα σας υποβάλλουμε την αίτησή του  ……….. (υποψήφιος) σε απάντηση της πρόσκλησης 

με κωδικό……  της Ειδικής Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο υπογράφων, [που νόμιμα εκπροσωπεί το…….(την ελεγκτική εταιρεία) σε περίπτωση νομικού 

προσώπου], με την υπογραφή της παρούσης αποδέχεται ανεπιφύλακτα [για λογαριασμό του …. 

(ελεγκτική εταιρεία)] το σύνολο των όρων της με κωδικό ….. Πρόσκλησης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών και πιστοποιεί και δηλώνει ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την 

αίτηση είναι πλήρεις και αληθείς. Ο υπογράφων, κατόπιν αιτήσεως, θα παράσχει όλα τα επιπλέον 

απαραίτητα στοιχεία που ενδεχομένως ζητηθούν από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης, για τον σκοπό της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής του. 

Με εκτίμηση,

ΑΔΑ: 9Ζ90Η-ΚΟΝ



 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ταυτότητα Νομικού Προσώπου

ΙΙ.2.1. Ταυτότητα Ελεγκτικής Εταιρείας 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax:

E-mail:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ --- ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρ. ΓΕΜΗ : 

Φορέας:

Χώρα:

Ημερομηνία: 

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ

ΙΙ.2.2. Νόμιμος εκπρόσωπος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax:

E-mail:

ΑΔΑ: 9Ζ90Η-ΚΟΝ



 

 

 
ΙΙ.2.3. Υπεύθυνος επικοινωνίας σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από ΙΙ.2.2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax:

E-mail:

ΑΔΑ: 9Ζ90Η-ΚΟΝ




