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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ  ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που έθεσαν Ενδιαφερόμενοι και αφορούν την 

από 30.12.2021 και με αρ. 03 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 – Α΄ 

Τεύχος».

Σχετ.: Η με αρ. 03/30.12.2021 Δημόσια Πρόσκληση για τη δημιουργία καταλόγου αξιολογητών, όπως 

εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 168312 ΕΞ 2021/30.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών (ΑΔΑ: 9Ζ90Η-ΚΟΝ).

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).
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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.»).

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 «Καθορισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων των επενδύσεων 

που δανειοδοτούνται από το Ταμείο 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 
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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 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 με αρ. 03/30.12.2021 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, όπως 

εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 168312 ΕΞ 2021/30.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών (ΑΔΑ: 9Ζ90Η-ΚΟΝ).

Αποφασίζουμε

1. Επί των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν μέχρι και την 17.01.2022 σχετικά με την με αρ. 

03/30.12.2021 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 («η Πρόσκληση»), 

παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
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Ερώτημα 1: Στο κεφάλαιο 2.1.1 «ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ» της σχετικής πρόσκλησης, παράγραφος Β. 

«Προσόντα και εμπειρία της ομάδας έργου», αναφορικά με την απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία 

και προσόντα των Νομικών Συμβούλων αναφέρεται:

«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)».

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε, αν η απαιτητή ειδική επαγγελματική εμπειρία (5 έτη) σε θέματα 

κρατικών ενισχύσεων συμπεριλαμβάνεται στην γενική επαγγελματική εμπειρία (10 έτη), ή αν 

απαιτείται να είναι πλέον της γενικής επαγγελματικής εμπειρίας (δηλαδή συνολικά έτη εμπειρίας 15 

έτη).

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι η απαιτητή στον όρο 2.1.1 «ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ» παρ. Β6 της Πρόσκλησης 

ειδική επαγγελματική εμπειρία (5 έτη) σε θέματα κρατικών ενισχύσεων συμπεριλαμβάνεται στην 

γενική επαγγελματική εμπειρία (10 έτη) του Νομικού Συμβούλου.

Ερώτημα 2: Στο κεφάλαιο 2.1.1 «ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ» της σχετικής πρόσκλησης, παράγραφος Β. 

«Προσόντα και εμπειρία της ομάδας έργου», αναφορικά με την απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία 

και προσόντα των στελεχών αξιολόγησης σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού αναφέρεται:

«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)».

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε, αν η απαιτητή γενική επαγγελματική εμπειρία στο

αντικείμενο της πληροφορικής είναι τουλάχιστον 15 ή 10 έτη και η ειδική επαγγελματική εμπειρία

τουλάχιστον 10 ή 8 έτη.

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι η απαιτητή στον όρο 2.1.1 «ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ» παρ. Β7 της Πρόσκλησης 

γενική επαγγελματική εμπειρία για τα Στελέχη αξιολόγησης σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού 

είναι τα  δεκαπέντε (15) έτη και η αντίστοιχη ειδική επαγγελματική εμπειρία τα δέκα (10) έτη.

Ερώτημα 3: Στην Παράγραφο 2.1.1 Β. «Προσόντα και εμπειρία της ομάδας έργου», σημείο 7. 
αναφέρεται ότι: 

«Τα Στελέχη αξιολόγησης σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού απαιτείται:
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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)».

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν τα ελάχιστα απαιτούμενα έτη γενικής και ειδικής επαγγελματικής 

εμπειρίας των στελεχών αξιολόγησης σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού, δεδομένου ότι υπάρχει 

αναντιστοιχία μεταξύ των ετών που είναι γραμμένα ολογράφως και αριθμητικώς. 

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι η απαιτητή στον όρο 2.1.1 «ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ» παρ. Β7 της Πρόσκλησης 

γενική επαγγελματική εμπειρία για τα Στελέχη αξιολόγησης σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού 

είναι τα  δεκαπέντε (15) έτη και η αντίστοιχη ειδική επαγγελματική εμπειρία τα δέκα (10) έτη.

Ερώτημα 4: Στην Παράγραφο 2.1 «Δικαίωμα υποβολής Αίτησης», αναφέρεται ότι: 

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

ελεγκτές λογιστές, ελεγκτικές εταιρείες εφόσον: α) ….., 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».

Δεδομένου ότι ως αποδεικτικό της ως άνω απαίτησης (β) αποτελεί η υποβολή των σχετικών 

ισολογισμών, καθώς και του γεγονότος ότι διανύουμε τις αρχές του 2022 και οι εταιρείες έχουν το 

δικαίωμα να κλείσουν τους ισολογισμούς τους έως τις 30/9/2022, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε 

ότι η ανωτέρω απαίτηση δύναται να καλυφθεί με την προσκόμιση των ισολογισμών για τις κλεισμένες 

χρήσεις ετών 2017 έως 2020.  

Απάντηση: Δεν επιβεβαιώνεται. Σύμφωνα με την παρ. 2.1 της Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής 

Αίτησης ένταξης στο μητρώο έχουν ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, ελεγκτικές εταιρείες εφόσον, μεταξύ 

άλλων έχουν συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, κατά την 

τελευταία τετραετία από την υποβολή της Αίτησης. Συνεπώς εφόσον η Αίτηση υποβάλλεται εντός 

του έτους 2022 απαιτείται οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, ελεγκτικές εταιρείες να έχουν τον ως άνω 

κύκλο εργασιών κατά τα έτη 2018-2021.
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Ερώτημα 5: Στην Παράγραφο 2.1.1 Β. «Προσόντα και εμπειρία της ομάδας έργου» και ειδικότερα για 

ορισμένες από τις απαιτούμενες θέσεις της ομάδας έργου απαιτείται η «άριστη γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας», ή η «καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας», ή η «καλή γνώση της Αγγλικής ή/και άλλης 

ευρωπαϊκής γλώσσας» (όπως ενδεικτικά στις θέσεις του ΥΕ, του ΑΥΕ, των στελεχών αξιολόγησης 

επιχειρηματικών σχεδίων). Επίσης, στην Παράγραφο 2.1.1 Γ. «Αποδεικτικά μέσα» αναφέρεται ότι: 

«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».

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, πέρα από την 

προσκόμιση διπλωμάτων ξένων γλωσσών, αποδεικνύεται και με άλλα μέσα, όπως ενδεικτικά (α) 

μέσω απόκτησης πτυχίων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ξενόγλωσσου ιδρύματος τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, (β) μέσω της απασχόλησης σε έργα φορέων ή σε φορείς εκτός Ελλάδας με απαίτηση 

γνώσης και χρήσης της αγγλικής ή/και άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας,(γ) μέσω απόκτησης 

επαγγελματικών τίτλων ξενόγλωσσου ιδρύματος π.χ. ACCA ή ACA.

Απάντηση: Για την απόδειξη της άριστης ή καλής γνώσης ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται σύμφωνα 

με την Πρόσκληση εφαρμόζεται το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως εκάστοτε ισχύει.

Ερώτημα 6: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α «Δομή και μέλη Ομάδας Έργου» του όρου 

2.1.1. της ανωτέρω πρόσκλησης με τίτλο «Ομάδα Έργου» αναφέρεται ότι απαιτείται να συσταθεί 

ομάδα έργου, στην οποία θα συμμετέχει Υπεύθυνος Έργου - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. Παρακαλώ να διευκρινιστεί αν στην 

Ομάδα Έργου μπορούν να οριστούν ως Υπεύθυνος Έργου και Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου 

περισσότεροι από ένας Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για καθεμία από τις θέσεις αυτές.

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται, εφόσον κάθε ένας από αυτούς πληροί τα αντίστοιχα προβλεπόμενα 

στην Πρόσκληση προσόντα.

Ερώτημα 7: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β «Προσόντα και εμπειρία της ομάδας 

έργου» του όρου 2.1.1. της ανωτέρω πρόσκλησης με τίτλο «Ομάδα Έργου» αναφέρεται ότι ο 

υπεύθυνος έργου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής πρέπει να διαθέτει συνολική επαγγελματική εμπειρία 

δέκα πέντε (15) ετών στην ελεγκτική, ο αναπληρωτής έργου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής πρέπει να 

διαθέτει συνολική επαγγελματική εμπειρία δέκα (10) ετών στην ελεγκτική και τα στελέχη 

αξιολόγησης Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να διαθέτουν συνολική επαγγελματική εμπειρία 
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πέντε (15) ετών στην ελεγκτική. Παρακαλώ να διευκρινιστεί εάν η συνολική εμπειρία των 15, 10 και 

5 ετών στην ελεγκτική αντίστοιχα υπολογίζεται από την ημερομηνία που οι Ορκωτοί Ελεγκτές 

Λογιστές έλαβαν το βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή από την ημερομηνία που έλαβαν το 

βαθμό του Ασκούμενου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι συνολική εμπειρία των 15, 10 και 5 ετών στην ελεγκτική αντίστοιχα 

υπολογίζεται από την ημερομηνία που οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές έλαβαν το βαθμό του Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή.

Ερώτημα 8: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β «Προσόντα και εμπειρία της ομάδας 

έργου» του όρου 2.1.1. της ανωτέρω πρόσκλησης με τίτλο «Ομάδα Έργου» αναφορικά με τα στελέχη 

αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων και ειδικά ένα (1) τουλάχιστον από αυτά να διαθέτει μεταξύ 

άλλων εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών στην εκπόνηση, παρακολούθηση και έλεγχο 

επενδυτικών/επιχειρηματικών σχεδίων, η οποία αποδεικνύεται από κατάλογο σχετικών έργων και 

δυο (2) τουλάχιστον από αυτά να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ένα ή 

περισσότερα από τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο 4.2. αντικείμενα. Παρακαλώ να 

διευκρινιστεί πως αποδεικνύεται η εμπειρία των στελεχών αυτών όταν τα έργα που αναφέρονται 

στον κατάλογο έχουν εκτελεσθεί μεν από αυτούς αλλά για λογαριασμό της εταιρείας στην οποία είναι 

ενταγμένοι ή συνεργάζονται και η οποία έχει συνάψει και τη σχετική σύμβαση και εκδώσει τα σχετικά 

τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.   

Απάντηση: Η εν λόγω εμπειρία δύναται να αποδειχθεί με την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 

2.1.1 της Πρόσκλησης, όπως απαιτείται να υποβληθούν σύμφωνα με την Πρόσκληση, και ειδικότερα, 

εν προκειμένω, είτε με την υποβολή ή τιμολογίων ή πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής ή σύμβασης 

της εταιρείας που έχει συνάψει τη σύμβαση με τον αντισυμβαλλόμενο φορέα – αρχή και επιπλέον 

με την υποβολή σύμβασης ή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών  του στελέχους – μέλους προς την 

εταιρεία στην οποία απασχολήθηκε ή με την οποία συνεργάστηκε για την εκπόνηση του 

συγκεκριμένου έργου, από τα οποία να προκύπτουν τα έργα, είτε ελλείψει αυτών υπεύθυνης 

δήλωσης του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας από την οποία να προκύπτει η 

απασχόληση του στελέχους – μέλους στα συγκεκριμένα έργα που υλοποίησε η εταιρεία, την ιδιότητα 

αυτού, τη θέση και τα καθήκοντα αυτού σε σχέση με το έργο καθώς και τον χρόνο εκτέλεσης του 

έργου.

Ερώτημα 9: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ «Αποδεικτικά Μέσα» του όρου 2.1.1. της 

ανωτέρω πρόσκλησης με τίτλο «Ομάδα Έργου» αναφέρεται ότι για την απόδειξη της εμπειρίας και 

των προσόντων του συνόλου των στελεχών της ομάδας έργου απαιτείται η υποβολή μεταξύ άλλων 
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των ακόλουθων αποδεικτικών στοιχείων: β) αντιγράφων ακαδημαϊκών πτυχίων και των διπλωμάτων 

ξένων γλωσσών, όπου απαιτείται και ειδικά ως προς τα στελέχη αξιολόγησης περιβαντολλογικών 

επιπτώσεων/μελετών απαιτείται η υποβολή μεταξύ άλλων δβ) καταλόγου που τεκμηριώνει την 

ζητούμενη εμπειρία και των αναγραφόμενων στο στοιχείο δγ) εγγράφων από τα οποία 

αποδεικνύονται τα δηλούμενα στον κατάλογο δβ). 

Παρακαλώ να διευκρινιστούν: α.- αν μπορούν να οριστούν στελέχη της ομάδας έργου που είναι 

κάτοχοι ακαδημαϊκών τίτλων της αλλοδαπής, που δεν έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα στην Ελλάδα, 

β.-  η άριστη γνώση ξένων γλωσσών από ποια ακριβώς διπλώματα ξένων γλωσσών αποδεικνύεται, 

καθώς και αν ο πανεπιστημιακός ή μεταπτυχιακός τίτλος από πανεπιστήμια της αλλοδαπής, 

αποτελούν αποδεικτικό της άριστης γνώσης ξένων γλωσσών, και γ.- πως αποδεικνύεται η εμπειρία 

των στελεχών αυτών, όταν τα έργα που αναφέρονται στον κατάλογο έχουν εκτελεσθεί από αυτούς 

αλλά για λογαριασμό της εταιρείας στην οποία είναι ενταγμένοι ή συνεργάζονται και η οποία έχει 

συνάψει και τη σχετική σύμβαση και εκδώσει τα σχετικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. 

Απάντηση: α) Για τα στελέχη – μέλη της ομάδας έργου για τα οποία απαιτείται από την Πρόσκληση 

η κατοχή τίτλων σπουδών, οι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να προέρχονται από ακαδημαϊκά ιδρύματα 

της ημεδαπής ή να είναι αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής ως ισότιμοι, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.

β) Για την απόδειξη της άριστης ή καλής γνώσης ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται σύμφωνα με την 

Πρόσκληση εφαρμόζεται το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως εκάστοτε ισχύει.

γ) Η εν λόγω εμπειρία δύναται να αποδειχθεί με την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2.1.1 

της Πρόσκλησης, όπως απαιτείται να υποβληθούν σύμφωνα με την Πρόσκληση, και ειδικότερα, εν 

προκειμένω, είτε με την υποβολή ή τιμολογίων ή πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής ή σύμβασης 

της εταιρείας που έχει συνάψει τη σύμβαση με τον αντισυμβαλλόμενο φορέα – αρχή και επιπλέον 

με την υποβολή σύμβασης ή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών του στελέχους – μέλους προς την 

εταιρεία στην οποία απασχολήθηκε ή με την οποία συνεργάστηκε για την εκπόνηση του 

συγκεκριμένου έργου, από τα οποία να προκύπτουν τα έργα, είτε ελλείψει αυτών υπεύθυνης 

δήλωσης του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας από την οποία να προκύπτει η 

απασχόληση του στελέχους – μέλους στα συγκεκριμένα έργα που υλοποίησε η εταιρεία, την ιδιότητα 

αυτού, τη θέση και τα καθήκοντα αυτού σε σχέση με το έργο καθώς και τον χρόνο εκτέλεσης του 

έργου.

Ερώτημα 10: Κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο Μητρώο υποβάλλεται η 

προτεινόμενη ομάδα έργου με βάσει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.1. Αν κατά την ανάθεση 
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αξιολόγησης επενδυτικού σχεδίου, επιθυμεί η εταιρεία μας να χρησιμοποιήσει στελέχη αξιολόγησης 

τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ομάδα έργου η οποία περιλαμβάνεται στην αρχική 

προσφορά, αυτό θα είναι εφικτό; Ενδεικτικά αναφέρουμε στελέχη ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι 

οποίοι θα υπογράφουν τα επιχειρηματικά σχέδια και δεν περιλαμβάνονται στην ομάδα έργου της 

υποβληθείσας προσφοράς. Αν ναι, θα απαιτηθεί κάποια ειδική διαδικασία επικαιροποίησης της 

ομάδας έργου και υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών (πτυχία, πιστοποιήσεις, CV κλπ);

Απάντηση:  Η απάντηση είναι αρνητική. Η Ομάδα Έργου θα απαρτίζεται από τα μέλη που θα 

δηλωθούν κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης, εφόσον η Αίτηση γίνει αποδεκτή, με απόφαση του 

αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζεται ο όρος 9.2 της Πρόσκλησης.

Ερώτημα 11: Στην εν λόγω Πρόσκληση και στην 11η σελίδα αυτής αναφέρεται ως προς τα Στελέχη 

αξιολόγησης σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού ότι: «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.  Καθώς ο αριθμός που γράφεται για τα έτη στις παρενθέσεις δεν συνάδει με το λοιπό κείμενο, 

παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε ποιο είναι το σωστό. 

Απάντηση:  Διευκρινίζεται ότι η απαιτητή στον όρο 2.1.1 «ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ» παρ. Β7 της Πρόσκλησης 

γενική επαγγελματική εμπειρία για τα Στελέχη αξιολόγησης σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού 

είναι τα  δεκαπέντε (15) έτη και η αντίστοιχη ειδική επαγγελματική εμπειρία τα δέκα (10) έτη.

2. Σε περίπτωση υποβολής και άλλων ερωτημάτων, θα εκδοθούν συμπληρωματικές διευκρινίσεις 

σύμφωνα με τον όρο 2.3.5 της Πρόσκλησης. 

3. Οι παρούσες διευκρινίσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

Ταμείου Ανάκαμψης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Πρόσκλησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ



10

Εσωτερική διανομή:

Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

Ειδική Υπηρεσία  Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
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