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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 – Γ΄ 

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).



2

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).

21. Η υπό στοιχεία 7876 ΕΞ 2022/19.01.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

με 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» (ΑΔΑ: 6ΥΝΚΗ-

ΠΓΣ).
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22. Η υπό στοιχεία 18245 ΕΞ 2022/10.02.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών με 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» (ΑΔΑ: 6Κ3ΙΗ-Τ65).

Αποφασίζουμε

1. Επί των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν μέχρι και την 24.02.2022 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:

Ερώτημα 1: Αναφορικά με το σημείο (δγ) της παραγράφου 2.1.1 (σελ. 15 της πρόσκλησης) για τα 

[Στελέχη αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων / μελετών]:

«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.»

Παρακαλούμε για τη διευκρίνιση για το τί πρέπει να προσκομίσει στέλεχος (προκειμένου να αποδείξει 

τα δηλούμενα στον κατάλογο) από προηγούμενες εταιρείες στις οποίες εργαζόταν ως μισθωτός 

υπάλληλος.

Απάντηση: Η εν λόγω εμπειρία δύναται να αποδειχθεί με την υποβολή των δικαιολογητικών του 

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

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

της οποίας δεν έχει λήξει ο χρόνος ισχύος, της εταιρείας που έχει συνάψει τη σύμβαση με τον 

αντισυμβαλλόμενο φορέα – αρχή ή φωτοαντίγραφα αποδεικτικών πληρωμής και εξόφλησης από τα 

οποία αποδεικνύονται τα δηλούμενα στον κατάλογο της περ. δβ) της παρ. Γ) του όρου 2.1.1. 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
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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, ή εφόσον δεν είναι εφικτό υπεύθυνη δήλωση του στελέχους  με την οποία δηλώνει ότι δεν 

δύναται να προσκομιστεί η αρχική σύμβαση για λόγους εμπορικού απορρήτου / μη συναίνεσης της 

αρχικώς συμβαλλόμενης εταιρείας και ότι απασχολήθηκε στο συγκεκριμένο έργο για το χρονικό 

διάστημα που αναφέρεται στην αίτηση/ βιογραφικό σημείωμα, προσκομίζει δε αυτή μαζί με τα 

σχετικά τιμολόγια πληρωμής ή/και την σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του στελέχους και της 

αρχικώς συμβαλλόμενης εταιρείας. 

Ερώτημα 2: Αναφορικά με τα προσόντα & εμπειρία της ομάδας έργου, αναφορικά με τα παρακάτω 

στελέχη:

i. Αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων / μελετών

ii. Νομικοί σύμβουλοι

iii. Αξιολόγησης σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού

iv. Γραμματειακής υποστήριξης

Καθώς στην πρόσκληση δεν αναφέρεται ως απαίτηση η γνώση ξένης γλώσσας, παρακαλούμε για την 

επιβεβαίωσή σας ότι δε χρειάζεται να καταθέσουμε αντίγραφα διπλωμάτων ξένων γλωσσών για 

αυτές τις θέσεις.

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται.

Ερώτημα 3: Παρακαλούμε για την επιβεβαίωσή σας ότι αποδεικτικά του καταλόγου έργων (που θα 

αναγράφεται στο βιογραφικό κάθε μέλους) χρειάζονται μόνο για τις παρακάτω θέσεις:

i. 4.1 – Στέλεχος αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων (15ετή εμπειρία)

ii. 5 – Στελέχη αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων / μελετών, δηλ. οι υποκατηγορίες 5.1, 

5.2, 5.3.

Απάντηση: Ο κατάλογος έργων της περ. δβ) της παρ. Γ) του όρου 2.1.1 της Πρόσκλησης 

προσκομίζεται για την απόδειξη της εμπειρίας των στελεχών αξιολόγησης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων / μελετών της περ. 5 της παρ. Β) του όρου 2.1.1 της Πρόσκλησης. Για την απόδειξη της 

εμπειρίας του στελέχους αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων της υποπερ. β’ της περ. 4.1 της παρ. 

Β) του όρου 2.1.1 της Πρόσκλησης υποβάλλεται κατάλογος έργων και βιογραφικό σημείωμα.

Ερώτημα 4: Στην Πρόσκληση για το Μητρώο Αξιολογητών στην παράγραφο 2.2.2 
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α) με ποια δικαιολογητικά κάνετε αποδεκτή την μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού?

β) αφορούν μόνο τα νομικά πρόσωπα

γ) τα Πιστοποιητικά από Πρωτοδικείο θα πρέπει να είναι εντός τριμήνου, εντός εξαμήνου? 

Ειδικότερα:

2.2.2.1) ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - με ένορκη βεβαίωση από ειρηνοδικείο, υπεύθυνη δήλωση ή άλλο 

έγγραφο? 

2.2.2.2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Περί μη πτώχευσης ή περί μη θέσης σε διαδικασία ειδικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή μη αναστολής των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή θέσης σε 

διαδικασία εξυγίανσης - από Πρωτοδικείο ή από ΓΕΜΗ? σας καλύπτει το  Ενιαίο Πιστοποιητικό 

δικαστικής φερεγγυότητας?

2-3. ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,  δεν έχει επιδείξει επιζήμια 

συμπεριφορά που θέτει εν αμφιβόλω την επαγγελματική τους αξιοπιστία,  εκ δόλου ή εξ αμελείας 

παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της υποβολής των πληροφοριών, σύναψη συμφωνίας με άλλα 

νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την στρέβλωση του ανταγωνισμού - με υπεύθυνη δήλωση?

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

επιχειρησιακές συμβάσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους Διεθνείς Χρηματοπιστωτικούς φορείς 

- με ποιο δικαιολογητικό?

5. Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 21 του ν. 

4449/2017 (Α΄7) - με ποιο δικαιολογητικό?

Απάντηση: Ως προς τα υποερωτήματα α) και β): Τα αποδεικτικά μέσα για την τεκμηρίωση της μη 

συνδρομής στο πρόσωπο των Υποψηφίων των λόγων αποκλεισμού των όρων 2.2.2.1 έως και 2.2.2.3 

ορίζονται στον όρο 2.3.6 της Πρόσκλησης. Οι λόγοι αποκλεισμού των ανωτέρω όρων εξετάζονται στο 

πρόσωπο των προσώπων της παρ. 2.2.2.4., συνεπώς δεν αφορούν μόνο νομικά πρόσωπα.

Ως προς το υποέρωτημα γ) δεν είναι σαφές ποιο αποδεικτικό μέσο αφορά το ερώτημα.

Η απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.2.1 της Πρόσκλησης λαμβάνει χώρα με την υποβολή 

απόσπασματος 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 Πρόσκλησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την 

υποβολή του, σύμφωνα με τον όρο 2.3.6 της Πρόσκλησης. Τα ανωτέρω προσκομίζονται υποχρεωτικά 
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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.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της περ. 1) του όρου 2.2.2.2 της 

Πρόσκλησης υποβάλλονται πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας που έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν την υποβολή του και Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η περί μη υπαγωγής της εταιρείας σε 

εκκαθάριση που έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, σύμφωνα με τον όρο 

2.3.6 της Πρόσκλησης.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των περ. 2) έως και 5) του όρου 2.2.2.2 

της Πρόσκλησης είναι αποδεκτή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986.

Ερώτημα 5: Αναφορικά με την Πρόσκληση για το Μητρώο Αξιολογητών ΤΑΑ, η οποία λέει:

Η Αίτηση γίνεται από μια ελεγκτική εταιρεία η οποία θα διαθέτει την απαιτούμενη ομάδα έργου. 

(σελ. 12) Φυσικά πρόσωπα της ομάδας έργου  τα οποία δεν εργάζονται στην εταιρεία υποβάλλουν 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεσμεύονται να συμμετάσχουν 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 και ο κατάλογος - μητρώο ελεγκτών/ αξιολογητών 

είναι πενταετούς διάρκειας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο μετά από π.χ. 2 χρόνια δεν δύναται να συνεχίσει να συμμετέχει στην ομάδα 

έργου υπάρχει η δυνατότητα να απεμπλακεί; Θα έχει κάποιες κυρώσεις;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον όρο 9.2 της Πρόσκλησης 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. Συνεπώς, σε περίπτωση αποχώρησης ενός μέλους από την 

ομάδα έργου, τούτο δηλώνεται αμελλητί και εγγράφως την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον όρο 9.2. 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.

Ερώτημα 6: Η Πρόσκληση για το Μητρώο Αξιολογητών ΤΑΑ, επίσης αναφέρει (σελ. 8): οι έλεγχοι 

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

είδος κρατικού λειτουργήματος και υπόκεινται σε αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας οι οποίες 
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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

Τι υποχρεώσεις έχουν τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην ομάδα έργου; Ελέγχονται με 

κάποιο τρόπο πχ υποβάλλουν πόθεν έσχες;

Απάντηση: Τα μέλη της ομάδας έργου υπέχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην Πρόσκληση και 

στην υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή

Υπουργού Οικονομικών (Β’ 5886).

Ερώτημα 7: 3)  Η Πρόσκληση για το Μητρώο Αξιολογητών ΤΑΑ, επίσης αναφέρει (σελ. 30):

Οι Αξιολογητές - ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες αποφυγής δημιουργίας 

προϋποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων. 

Ποιες είναι οι διαδικασίες αποφυγής δημιουργίας προϋποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων;

Απάντηση: Ως διαδικασίες αποφυγής δημιουργίας προϋποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων 

νοούνται οι διαδικασίες που έχει υιοθετήσει ο Αξιολογητής με σκοπό την πρόληψη και την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους (π.χ. μέσω της υιοθέτησης σχετικών πολιτικών που εφαρμόζονται από τη διοίκηση 

και το στελεχιακό δυναμικό του Αξιολογητή κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, όπως, 

ενδεικτικά, η υποχρέωση των υπαλλήλων του Αξιολογήτη να δηλώνουν υπευθύνως ότι δεν τελούν 

σε σύγκρουση συμφερόντων πριν την ανάληψη συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου ή/ και να απέχουν 

από ελεγκτική δραστηριότητα σε περίπτωση που διατηρούν συγγενική ή άλλη σχέση με τον 

ελεγχόμενο, δυνάμενη να επηρεάσει την αμεροληψία τους).

Ερώτημα 8: 4)  Η Πρόσκληση για το Μητρώο Αξιολογητών ΤΑΑ, επίσης αναφέρει (σελ. 30):

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. 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.

Σε μια τέτοια περίπτωση η αποζημίωση ποιον βαρύνει την ελεγκτική εταιρεία, ή τα 

άτομα αξιολογητές- ελεγκτές;
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Απάντηση: Η έννομη σχέση μεταξύ υποψηφίου και των δηλούμενων από αυτόν μελών της ομάδας 

έργου (είτε είναι υπάλληλοι του υποψηφίου είτε εξωτερικοί συνεργάτες) διέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία.

Ερώτημα 9:  Στην Πρόσκληση για το Μητρώο Αξιολογητών ΤΑΑ αναφέρεται ότι δικαίωμα υποβολής 

αίτησης ένταξης στο μητρώο, έχουν ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, ελεγκτικές εταιρείες ή ένωση 

προσώπων.

Η ένωση προσώπων μπορεί να απαρτίζεται από ορκωτούς λογιστές, εταιρείες ελεγκτικές και μόνο ή 

μπορεί να αποτελείται από μια εταιρεία ορκωτών και μια εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων?

Απάντηση: 

Εφόσον ο υποψήφιος (ή οι υποψήφιοι ως ένωση) ορκωτός ελεγκτής, λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία 

πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α, β και γ του  όρου 2.1 της πρόσκλησης, δύνανται να 

συμμετέχουν στην ένωση και πρόσωπο ή πρόσωπα  που δεν ανήκει/ανήκουν στην κατηγορία του 

ορκωτού ελεγκτή, λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας. 

Ερώτημα 10: 1. Εφόσον στην ομάδα έργου της αιτούσας ελεγκτικής εταιρείας συμμετέχουν στελέχη 

από μία εταιρεία συμβούλων και από μια εταιρεία μηχανικών/περιβαλλοντολόγων η τιμολόγηση 

προς τον φορέα της επένδυσης γίνεται από κάθε εταιρεία για το έργο που παρέχει? Εναλλακτικά πώς 

γίνεται η τιμολόγηση δεδομένου ότι η ελεγκτική εταιρεία αποδίδει έναν επιπλέον φόρο 2% για τον 

οποίο οι άλλες εταιρείες δεν έχον υποχρέωση?

Απάντηση: Ο τρόπος τιμολόγησης του αξιολογητή προς τον εκάστοτε φορέα επένδυσης εκφεύγει του 

πεδίου εφαρμογής της Πρόσκλησης.

Ερώτημα 11: Για τα στελέχη αξιολόγησης επενδυτικού σχεδίου με επαγγελματική εμπειρία 5 ετών, 

τους νομικούς σύμβουλους με εξειδίκευση σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και το στέλεχος 

αξιολόγησης σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού δεν απαιτείται, σύμφωνα με την πρόσκληση 

κατάλογος έργων για την απόδειξη εμπειρίας, σωστά?

Απάντηση:  Επιβεβαιώνεται.

Ερώτημα 12: 5. Για την απόδειξη καλής γνώσης της Αγγλικής ή/και άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας είναι 

αποδεκτό σαν αποδεικτικό (α) δίπλωμα μεταπτυχιακού σε αγγλικό πανεπιστήμιο διάρκειας 1 έτους 

ή (β) TOEFL με total score 180?

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. 
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Περαιτέρω, η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, αποδεικνύεται και με την προσκόμιση πτυχίων ή/και 

μεταπτυχιακών τίτλων ξενόγλωσσου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μέσω της 

επαγγελματικής εμπειρίας του στελέχους, με την προσκόμιση του βιογραφικού του σημειώματος.

Ερώτημα 13: Σε συνέχεια προηγούμενου (δείτε κατωτέρω) ερωτήματος μας, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι Ελεγκτική Εταιρία συντάσσει οικονομικές καταστάσεις 30/06 έκαστου έτους (δηλ. έχει εταιρική 

χρήση 1/7 – 30/06 του επόμενου έτους), οι οποίες αποτελούν αναγκαίο δικαιολογητικό που 

προσκομίζεται κατά την υποβολή της Αίτησης (παρ. 2.3.6),  παρακαλώ όπως διευκρινιστεί στην 

περίπτωση που η Αίτηση υποβληθεί μετά την 30/06/2022 εαν θα ληφθεί υπόψη για την πλήρωση 

της προϋπόθεσης β) της παραγράφου 2.1 της πρόσκλησης «να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών άνω 

των 2εκ€ κατά την τελευταία τετραετία από την υποβολή της αίτησης…»  και θα συνυποβληθούν και 

οι οικονομικές καταστάσεις τις 30η Ιουνίου 2022 ??  (Δηλαδή οι οικονομικές καταστάσεις της: 

30/06/2019, 30/06/2020, 30/06/2021 και 30/06/2022).

Απάντηση: 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. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται με κάθε πρόσφορο μέσο. 

2. α) Τροποποιούνται οι απαντήσεις στα Ερωτήματα υπ’ αρ. 5 και 9 της υπό στοιχεία 7876 ΕΞ 

2022/19.01.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΥΝΚΗ-ΠΓΣ) και στο 

Ερώτημα 1 (υποερώτημα 1) της υπό στοιχεία 18245 ΕΞ 2022/10.02.2022 απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών(ΑΔΑ: 6Κ3ΙΗ-Τ65) ως ακολούθως:

«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. Περαιτέρω, η 

άριστη γνώση ξένης γλώσσας, αποδεικνύεται και με την προσκόμιση πτυχίων ή/και μεταπτυχιακών 

τίτλων ξενόγλωσσου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας του 

στελέχους, με την προσκόμιση του βιογραφικού του σημειώματος».

β) Τροποποιείται η απάντηση στο Ερώτημα 7 της υπό στοιχεία 7876 ΕΞ 2022/19.01.2022 απόφασης 

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΥΝΚΗ-ΠΓΣ) ως ακολούθως:

«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 

Ασκούμενου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή».
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3. Σε περίπτωση υποβολής και άλλων ερωτημάτων, θα εκδοθούν συμπληρωματικές διευκρινίσεις 

σύμφωνα με τον όρο 2.3.5 της Πρόσκλησης. 

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

Ταμείου Ανάκαμψης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Πρόσκλησης.

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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